
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 

26.12.2013 року № 1838 «Про завершення І (організаційно-підготовчого) 

етапу дослідно-експериментальної роботи на базі Київської гімназії східних 

мов № 1» упродовж грудня 2013 року – грудня 2015 року проводився II 

(концептуально-діагностичний) етап дослідно-експериментальної роботи. 

У результаті ІІ (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-

експериментальної роботи педагогічним колективом: 

– розроблено теоретико-концептуальні положення про розвиток 

культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів; 

– розроблено інноваційну модель розвитку культурно-мовних та морально-

громадянських цінностей учнів; 

– розроблено Концепцію реалізації інноваційної моделі розвитку 

культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів;  

– уточнено поняття: «моральність», «громадянськість», «культурно-мовні 

цінності», «морально-громадянські цінності», «розвиток культурно-мовних 

цінностей учнів», «розвиток морально-громадянських цінностей учнів». 

Моральність – термін який виражає існуючі моральні відносини людей, 

або звичаї <…>, моральність розглядається як характеристика особливого типу 

практичної діяльності людей, що мотивується моральними ідеалами, 

переконаннями, нормами та принципами. 

Громадянськість розглядається як сукупність інтелектуальних і 

нормативних позицій та відповідних їм зразків поведінки, морально-

громадянських цінностей, світоглядних установок людини, її самоідентифікація 

з певною соціокультурною, політичною спільнотою, усвідомлення 

взаємозалежності  між особистим інтересом та інтересом громади, прийняття 

на себе зобов’язань діяти на її користь.  

Формування в юної особистості культурно-мовних та морально-

громадянських цінностей може забезпечити така соціально-спрямована 

організація освітнього процесу, що розкриває перед кожним учнем-

компетентним мовцем, що вільно спілкується державною мовою, володіє 

кількома іноземними мовами, світ української, інших культур, збагачує 

знаннями, здобутими в пізнавальній діяльності попередніх поколінь, талантом і 

волею, високою духовною мудрістю гуманістичних культур, позитивним 

соціальним, громадянським досвідом людства. 

Визначено компоненти, критерії та рівні сформованості заданих якостей: 

культурно-мовних цінностей учнів, морально-громадських цінностей учнів, 

носій культурно-мовних та морально-громадянських цінностей: 

– визначено рівень сформованості мовленнєвої, комунікативної, етичної, 

громадянської компетентностей учнів гімназії; 

– визначено організаційно педагогічні умови розвитку культурно-мовних 

цінностей та морально-громадянських цінностей учнів; 

– підготовлено методичний інструментарій; 

– визначені навчальні програми та навчальні посібники, підручники з 

етики, громадянської освіти та виховання для впровадження у педагогічну 

практику; 



– розроблено 8 нових навчальних програм зі східних мов;  

– вивчено матеріали, що стосуються інноваційних технологій навчання та 

виховання учнів, їх використання в освітньому процесі гімназії; 

– організовано психолого-педагогічний супровід усіх учасників дослідно-

експериментальної роботи; 

– оброблено та накопичено дані щодо підвищення результативності 

освітнього процесу; 

– внесено зміни в організацію науково-методичної роботи з педагогічними 

працівниками за темою дослідження; 

– здійснено стратегічне планування компонента науково-методичного 

забезпечення освітнього процесу у гімназії відповідно до завдань дослідно-

експериментальної роботи та результатів діагностики;  

– проведено семінар «Організаційні психолого-педагогічні умови розвитку 

культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів»; 

– проведено Десяту Всеукраїнську науково-практичну конференцію за 

темою «Україна – країни Сходу в ХХІ столітті в діалозі мов, культур, 

педагогічних систем: ціннісні виміри особистості» (травень 2014 року). 

Упродовж цього етапу було розроблено інноваційну модель розвитку 

культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів та Концепцію 

реалізації інноваційної моделі розвитку культурно-мовних та морально-

громадянських цінностей учнів у Київській гімназії східних мов № 1. 

Педагогічна практика (як доцільна діяльність) є цілісною системою дій 

педагогічного колективу гімназії з розроблення, впровадження інноваційної 

моделі розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів 

на засадах компетентнісного, особистісно орієнтованого підходів. 

Головна мета – виховання високоморального, суспільно активного, 

відповідального громадянина, який цінує ідеали свободи, загальнолюдські, 

демократичні цінності та права людини і готовий їх відстоювати.  

У контексті компетентнісного підходу до розвитку морально-

громадянських цінностей учнів (формування моральної свідомості, моральних 

звичок, моральних переконань, моральних почуттів, що виявляються в різних 

умовах як властивість особистості, розвиток громадянськості) будується 

педагогічна діяльність. Тому розвиток морально-громадянських цінностей учнів 

набуває характеру системної та цілеспрямованої педагогічної діяльності гімназії, 

тісної співпраці з батьками учнів, з інститутами громадянського суспільства, 

місцевою громадою, органами влади, засобами масової інформації. 

Концепція реалізації інноваційної моделі розвитку культурно-мовних та 

морально-громадянських цінностей учнів (2015 рік) визначає метою створення 

сприятливих умов для підвищення рівня розвитку етичних, громадянських, 

комунікативних компетентностей учнів засобами культурно-мовних та 

морально-громадянських цінностей в освітньому процесі гімназії. 

Завдання розвитку морально-громадянських цінностей включають: 
здобуття знань у галузі етики, громадянської освіти, механізми засвоєння 

морально-громадянських цінностей, набуття здатності активної громадянської 

участі. Серед завдань розвитку культурно-мовних цінностей – оволодіння учнями 



основними функціями спілкування гуманного партнера у міжособистісній, 

соціальній комунікаціях. 

Водночас застосовуємо такі методологічні принципи: 
природовідповідності й свободовідповідальності, дитиноцентризму, гуманізації, 

демократичності, диференціації та індивідуалізації, міжпредметності, 

наступності й безперервності, системності, полікультурності, інтеркультурності, 

орієнтованості на позитивні якості в людині та позитивні відповідальні соціальні 

дії, зв’язку з практичною діяльністю, самоактивності й саморегуляції, 

прогностичності, аксіологічності, суб’єкт-суб’єктної взаємодії, плюралізму. 

Соціальні суб’єкти розвитку культурно-мовних та морально-

громадянських цінностей включають особистість, сім’ю, етнічну групу, 

громадськість, органи влади, засоби масової інформації, соціальні мережі. 

Соціокультурними чинниками виховного середовища визначені 

суспільні, моральні правила й норми, ціннісні традиції, соціальна практика, 

моральні аксіоми або твердження, комунікативна культура, національні, 

іншомовні культурно-мовні традиції, досвід комунікативної поведінки, суспільні 

ресурси.  

Поряд зі змістом важливе місце в системі розвитку культурно-мовних та 

морально-громадянських цінностей належить формам і методам його реалізації. 

При відборі методів для їх розвитку бралося до уваги те, що кожен метод виконує 

певну організаційну, пізнавальну, розвивальну та виховну функції. 

У процесі дослідження на основі висновків ученого-педагога М. Фіцули 

визначено такі чотири групи методів для розвитку означеної цінності, 

мовленнєвої, комунікативної компетентностей: 

метод розвитку мовної свідомості індивіда; 

метод формування комунікативної (суспільної) поведінки; 

метод засвоєння мовної картини світу; 

метод засвоєння ціннісних культурно-мовних орієнтацій індивіда. 

Визначено сфери самоідентифікації учнів: «Я – носій гуманістичної 

моралі», «Я – активний, відповідальний громадянин України», «Я – носій 

культурно-мовних та морально-громадянських цінностей», «Я – успішний 

комунікант». 

В інноваційній моделі розвитку культурно-мовних та морально-

громадянських цінностей учнів Київської гімназії східних мов №1 визначено 

такі компоненти: когнітивний (знаннєвий), емоційно-ціннісний, 

праксичний, особистісно-творчий. Головними напрямками розвитку 

культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів визначені: 

політико-правовий, мовно-комунікативний, національний культурно-мовний, 

морально-етичний, національно-патріотичний. 

Визначено методологічні принципи та методологічні підходи щодо 

розвитку культурно-мовних та морально-громадянського цінностей учнів. 

Головний підхід – особистісно орієнтований. 

Особистісно орієнтований підхід у педагогічній науці розглядається як 

спрямованість освітнього процесу на взаємодію і плідний розвиток особистості 



педагога та його учнів на основі рівності у  спілкуванні та партнерства у навчанні 

(за А.Грищуком). 

Особистісно орієнтований підхід у розвитку культурно-мовних цінностей 

учнів спрямовує діяльність педагогічних працівників на розкриття і плекання 

особистісних комунікативних компетентностей кожного здобувача освіти, 

реалізацію академічних, соціокультурних, комунікативних, мовленнєвих 

здібностей, самобутності особистості, усвідомлення нею смислів освітньої 

діяльності, значення суб’єкт-суб’єктних комунікативних відносин у 

самовизначенні, саморозвитку, самореалізації індивіда-носія культурно-мовних 

цінностей, цінності культури міжособистісного спілкування. 

Особистісно орієнтований підхід у розвитку морально-громадянських 

цінностей учнів передбачає, що у центрі освітнього процесу стоять інтереси 

особи. За таких умов центральною ідеєю розвитку морально-громадянських 

цінностей є поступальний процес свідомого оволодіння гуманістичними 

моральними цінностями та розвиток моральної культури особистості; 

усвідомлення невідчужуваності прав людини, а зміст її спрямовує на виховання 

високоморального, відповідального громадянина демократичного суспільства, 

патріота України, що прагне вільного вибору і будує свою діяльність на основі 

визначення абсолютної цінності прав людини.  

Особистісно орієнтований підхід на формування змісту етичних, 

громадянознавчих знань передбачає врахування вікових особливостей учнів, 

розробку кожного конкретного етапу освіти за віковою вертикаллю у 

взаємопов’язаному контексті всього освітнього процесу; позаурочної, 

позашкільної діяльності на розвиток високоморальних, громадянсько 

відповідальних вчинкових дій, суспільної активності школярів. 

Відповідно до зазначеної Концепції було визначено поняття «культурно-

мовні цінності», що визначається як система створених у певній мовленнєвій 

культурі усталених логіко-психологічних формулювань, висловлювань, способів 

організації думок, які дають змогу суб’єкту бути успішним у спілкуванні, 

діяльності, взаєминах з іншими особами та «морально-громадянські цінності» як 

поняття, яке відображає значущість для індивіда сформованої загальнолюдської, 

суспільної моральності, громадянськості, усвідомленого вибору морально-

гуманістичних, демократичних ідеалів, здатності до особистісної активної, 

відповідальної громадянської позиції та гуманістичної взаємодії. 

Основним засобом розвитку морально-громадянських та мовно-

культурних цінностей учнів стала цілеспрямована діяльність гімназистів, яка 

пов’язана із засвоєнням етичних, громадянських, комунікативних 

компетентностей особистості і здійснюється через такі напрями діяльності: 

політико-правовий, мовно-комунікативний, національно-культурно-мовний, 

іншомовний лінгво-культурний, морально-етичний, національно-патріотичний. 

Відповідно до завдань дослідно-експериментальної роботи розроблено 

структурно-функціональну схему розвитку культурно-мовних та морально-

громадянських цінностей учнів і науково-методичне забезпечення її реалізації. 

Мета інноваційної моделі розвитку культурно-мовних та морально-

громадянських цінностей учнів полягає у спрямуванні освітнього процесу на 



розвиток культурно-мовних та морально-громадянських цінностей здобувачів 

освіти із високим рівнем мовленнєвої, комунікативної, етичної, громадянської 

компетентностей. В основу розроблення моделі було покладено такі завдання: 

здобуття учнями знань у галузі етики; суспільства; засвоєння учнями морально-

громадянських сутностей; набуття учнями здатності активної, відповідальної 

громадянської участі; формування та розвиток мовної свідомості, оволодіння 

учнями мовними правилами, нормами та засвоєння ними мовної картини світу в 

українському культурно-мовному ареалі. 

У моделі визначені чинники розвитку культурно-мовних цінностей: 

мовленнєва здатність, мовленнєві здібності, мовленнєва компетентність, 

мовленнєва діяльність, мовленнєвий етикет, комунікативна культура, 

комунікативний статус мовця, комуніканта, національні, культурно-мовні 

традиції та досвід комунікативної поведінки у міжкультурній взаємодії. 

Відповідно до означених принципів та методологічних підходів виходимо 

з того, що розвиток культурно-мовних цінностей учнів є багатостороннім. У 

зв’язку з цим прагнемо, щоб процес розвитку цінностей учнів в 

експериментальних класах був особистісно орієнтованим, базувався на 

особистісно-діяльнісному принципі й організації, які передбачають активне 

включення учня у процес набуття та розвитку ціннісних орієнтацій на засадах 

творчої співпраці, діалогу, партнерства, високої вимогливості та глибокої поваги 

до нього. 

Розроблена нами модель включає всі необхідні компоненти освітнього 

процесу з розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей 

учнів. 

У модель включено організаційно-педагогічну структуру (науково-

методичне забезпечення; нормативно-правове забезпечення розвитку культурно-

мовних та морально-громадянських цінностей учнів; стратегічне планування 

(управління освітньою, виховною системами, інтеграція елементів), кадрове 

забезпечення (мовно-комунікативні, громадянські, етичні і професійні 

компетентності педагогів), суб’єкти освітнього процесу (учні, вчителі, батьки, 

класні керівники, вихователі груп продовженого дня, педагог-організатор, 

соціальний педагог, практичний психолог); моніторинг, оцінювання (критерії, 

методи оцінювання результативності). Тож виховання активного компетентного, 

відповідального громадянина узалежнюється від інноваційних підходів, 

педагогічних систем, що базуються на взаємодії учасників освітнього процесу і 

сприяють формуванню гуманістичних моральних якостей, світоглядних 

орієнтацій, усвідомлених переконань, комунікативної культури, відповідальної 

громадянської взаємодії. 

Науково-методичне забезпечення включає його зміст, форми та методи 

розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів. 

Освітній процес, позаурочна (виховна), позашкільна діяльність були обрані 

засобом розвитку морально-громадянських цінностей учнів. Зміст морально-

громадянських цінностей виконує місію виховання, розвитку високоморальної, 

демократичної, суспільно активної, відповідальної особистості.  



У гімназії була розроблена структура організації та управління дослідно-

експериментальної роботою. 

В управлінні освітньо-виховною системою беруть участь директор 

Київської гімназії східних мов № 1, заступник директора з навчально-виховної 

роботи (1–4 класи), заступники директора з навчально-виховної роботи (5–6, 7–

8 класи), заступник директора з навчально-виховної роботи (9–11 класи), 

заступник директора з навчально-методичної роботи, практичний психолог, 

педагог-організатор, соціальний педагог, завідувачі методичних кафедр, 

методисти, керівники гуртків, клубів, секцій наукових товариств гімназистів, 

гімназійних музеїв. 

Кожен елемент структури розвитку культурно-мовних та морально-

громадських цінностей учнів взаємодіє з іншими елементами педагогічної 

системи і має свої функціональні призначення. Погодження діяльності 

відбувалося через розподіл функціональних обов’язків та забезпечення права 

співробітників гімназії. Управління освітнім процесом орієнтоване на 

формування здібностей до самоуправління всіх учасників педагогічного процесу; 

гуманітарний характер управління, що передбачає залучення до ситуації, 

постановку проблеми, ухвалення управлінських рішень щодо всіх суб’єктів 

навчально-виховного процесу; використання аналітичних даних для рефлексії та 

експертних процедур в управління дослідно-експериментальною роботою. 

Адміністративне управління здійснює директор. Основною функцією 

директора є координація діяльності всіх учасників освітнього процесу через 

педагогічну раду, науково-методичну раду, дослідно-експериментальні 

лабораторії, інноваційну діяльність педагогічних працівників. 

 


