
 На ІІІ (формувальному) етапі (грудень 2015 р. – грудень 2017 р.) 

дослідно-експериментальної роботи було передбачено виконання наступних 

завдань: 

оволодіти сучасними педагогічними технологіями особистісно 

орієнтованої освіти та виховання учнів, методиками культурно-мовного та 

морально-громадянського виховання учнів, розвивати  мовленнєву 

компетентність, культуру  міжособистісного спілкування учнів;  

провести діагностування, комплексний моніторинг для вивчення динаміки 

розвитку в учнів культурно-мовних та морально-громадянських цінностей;  

розробити комплексні цільові програми реалізації завдань напрямів 

дослідно-експериментальної роботи; 

розробити програми спеціальних курсів  та їх науково-методичне 

забезпечення для учнів початкової школи; 

підготувати практико-зорієнтований посібник «Розвиток культурно-

мовних та морально-громадянських цінностей учнів у педагогічних технологіях»; 

впровадити у педагогічну практику навчальні курси з етнокультури 

народів Сходу, англомовних народів; 

дослідити організаційно-педагогічні умови забезпечення наступності 

навчально-виховного процесу у початковій, основній та старшій школі щодо 

проблеми дослідження; 

розробити та практично відпрацювати методики узгодженої взаємодії 

учасників навчально-виховного процесу, представників місцевої громади, 

батьків, засобів масової інформації щодо забезпечення наступності  розвитку 

культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів; 

визначити рівень сформованості культурно-мовних та морально-

громадянських цінностей учнів гімназії наприкінці формувального етапу 

експерименту; 

організувати культурно-мовні табори толерантності для учнів; 

організувати та провести  науково-практичну конференцію «Україна – 

країни Сходу в XXI столітті в діалозі мов, культур, педагогічних систем: ціннісні 

виміри особистості»; 

сприяти формуванню в учнів  «Я – концепції»; 

розробити соціальні проекти для участі учнів в акції «Громадянин» 

школярів України;  

апробувати інноваційну модель розвитку культурно-мовних та морально-

громадянських цінностей учнів; 

підбити підсумки III (формувального) етапу дослідно-експериментальної 

роботи.  

 

У результаті реалізації завдань ІІІ (формувального) етапу дослідно-

експериментальної роботи (грудень 2015 року – грудень 2017 року) було:  

– уточнено термінологічний апарат (концепти «гуманістична 

моральність», «відповідальна громадянськість», «успішний комунікант 

(комунікатор)», «культура спілкування»; 



– уточнено теоретико-концептуальні положення щодо розвитку культурно-

мовних та морально-громадянських цінностей учнів приведено у відповідність з 

новим Законом України «Про освіту», Концепцією реалізації державної політики 

у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»; 

– уточнено поняття: «морально-громадянські цінності учнів», «розвиток 

культурно-мовних цінностей учнів», «розвиток морально-громадянських 

цінностей учнів»; 

– визначено компоненти та рівні сформованості заданих якостей: носій 

культурно-мовних цінностей, носій морально-громадянських цінностей; 

– визначено рівні сформованості у здобувачів освіти мовленнєвої, 

комунікативної компетентностей; 

– визначено організаційно-педагогічні умови розвитку культурно-мовних 

та морально-громадянських цінностей учнів; 

– уточнено моніторинговий інструментарій; 

– визначено навчальні програми та навчальні посібники, підручники з 

етики, громадянської освіти для впровадження у педагогічну практику; 

– розроблено та затверджено навчальні програми: «Вступ до сходознавства» 

(10–11 класи англійською мовою), «Лінгвокраєзнавство Китаю» (10–11 класи), 

«Лінгвокраєзнавство. Арабські країни» (10–11 класи), «Лінгвокраєзнавство Японії» 

(10–11 класи), «Лінгвокраєзнавство Індії» (10–11 класи), «Лінгвокраєзнавство. 

Ісламська Республіка Іран» (10–11 класи), «Лінгвокраєзнавство. Турецька 

Республіка» (10–11 класи), Громадянська освіта (1–4 класи); програму спеціального 

курсу за вибором «Ділова східна мова» (10–11 класи). 

Підготовлено рукописи навчально-методичних посібників: «Японська 

мова. 1 клас», «Японська мова. 7 клас», «Японська мова. 8 клас», «Японська 

мова. 9 клас», «Японська мова. 10 клас», «Японська мова. 11 клас». 

Розроблено програму факультативного курсу «Географія. Я – людина – 

громадянин» для учнів 7–10 класів. 

Визначено науково-теоретичні засади, виявлено передовий педагогічний 

досвід щодо впровадження інноваційних технологій освітньої діяльності. 

На основі чинної структури організації та управління дослідно-

експериментальною роботою, положень про науково-дослідну лабораторію, про 

творчу групу, про методичну кафедру, діяльність яких спрямована на реалізацію 

завдань дослідно-експериментальної роботи були підготовлені та видані такі 

практико-орієнтовані посібники для педагогічних працівників:  

• 2013 рік: «Моральні цінності та їх розвиток. Моральне виховання учнів: 

Збірка для педагогічних працівників. Київ, 2013. 48 с.;  

• 2015 рік: «Мова. Культурно-мовні цінності. Основи мовної та 

міжкультурної комунікації». Київ, 2015. Ч. 1. 71 с.; «Попередження та протидія 

насильству в сім’ї: Збірник форм і методів роботи з учнями, батьками. Київ, 2015. 

91 с.; 

• 2017 рік: «Громадянська освіта в системі роботи класного керівника (5–9 

класи). Електронний посіб. Київ, 2017. Ч. 1. 

Визначено науково-теоретичні підходи та підготовлено методичні 

рекомендації щодо розроблення учнями «Я – концепції» на засадах ціннісно-



смислових орієнтацій  учнів (початкова школа – 4 клас; основна школа – 9 клас; 

старша школа – 11 клас). 

Упродовж 2016–2017 років проведено 5 засідань педагогічної ради з 

проблематики дослідно-експериментальної роботи. 

За 2016 – 2017 роки проведено 5 засідань педагогічних рад з проблеми 

дослідження, а саме: 

Наступність у розвитку морально-громадянських цінностей учнів в 

інноваційній виховній системі на ІІІ (формувальному) етапі дослідно-

експериментальної роботи в гімназії (виїзне засідання в м. Чернівцях 6 березня 

2016 р., 2-ий етап  –  у гімназії 11 березня 2016 року). 

 Про реалізацію компетентнісного підходу педагогічних працівників до 

забезпечення якісної особистісно орієнтовної освіти та виховання учнів у 2015 – 

2016 навчальному році та завдання педагогічного колективу щодо розвитку 

гуманістичної (інноваційної) педагогічної системи в умовах сучасних змін та 

дослідно-експериментальної роботи в гімназії у 2016 – 2017 навчальному році 

(30 серпня 2016 року). 

Про виховання патріотизму як духовної складової особистості 

високоморального громадянина на уроках англійської, східних мов (13 лютого 

2017 року). 

Педагогічне проектування професійної орієнтації старшокласників як 

фактора розвитку творчої особистості, її ціннісних орієнтацій (03 квітня 2017 

року). 

 Про діяльність педагогічного колективу щодо забезпечення якісної освіти, 

виховання учнів як високоморальних громадян-патріотів України у 2016 – 2017 

навчальному році та завдання педагогічного колективу щодо розвитку 

інноваційної педагогічної системи у контексті реалізації завдань Нової 

української школи, компетентнісно спрямованої освіти у 2017 – 2018 

навчальному році. 

 Громадянська освіта в інноваційній педагогічній діяльності класних 

керівників 5-9 класів в умовах дослідно-експериментальної роботи в гімназії (30 

серпня 2017 року). 

 Компетентнісна, особистісно орієнтована освітня діяльність для розвитку 

ціннісних орієнтацій учнів у контексті нового закону України "Про освіту", 

завдань дослідно-експериментальної роботи (15 листопада 2017 року). 

 Про шляхи впровадження інформаційно-комунікативних технологій в 

організацію навчально-пізнавальної діяльності учнів 9-11 класів на засадах 

компетентнісного підходу як важливий чинник якісної освіти на етапі 

становлення Нової української школи (15 листопада 2017 року). 

Розроблення, упровадження навчально-методичних матеріалів, посібників, 

підручників, освітніх програм для якісної організації освітнього процесу в 

умовах дослідно-експериментальної роботи в гімназії (грудень 2017 року).  

Питання окремих аспектів щодо реалізації завдань  дослідно-

експериментальної роботи розглядалися на засіданнях науково-методичної  ради.  



Забезпечено теоретичну підготовку батьків, представників місцевої 

громади, ЗМІ, викладачів вищих навчальних закладів міста  Києва – партнерів 

гімназії, творчих об’єднань (спілок) до співпраці з гімназією. 

У рамках ІІІ (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи 

здійснювався моніторинг для вивчення динаміки розвитку культурно-мовних та 

морально-громадянських цінностей учнів, завдання якого було:  

відстежити динаміку розвитку ціннісних пріоритетів гімназистів впродовж 

ІІІ (формувального) етапу експерименту; 

проаналізувати динаміку розвитку рівнів мовленнєвої компетентності 

учнів; 

з’ясувати мотиви учіння гімназистів; 

здійснити моніторинг наявних вад особистісного розвитку підлітків у 

процесі соціалізації; 

визначити  стилі поведінки гімназистів у конфліктних ситуаціях;  

визначити цілі, які стимулюють учнів до здобуття знань. 

Інструментарій дослідження: 

1.Інструменти збору інформації:  

А) контент аналіз: рівні навчальних досягнень учнів з української, 

англійської, східних мов за 2014 – 2015  та 2016 – 2017 навчальні роки. 

Визначення рівнів мовленнєвої компетентності учнів та змін, що відбулися 

протягом ІІІ (формувального) етапу дослідження. 

Б) «Діагностика структури навчальної мотивації школяра» (Матюхіна 

М.В.); 

В) методика Тищенко С.П., модифікація Киричука В.О., Киричука В.В. 

«Визначення ціннісних пріоритетів особистості»; 

Г) методика Карпенко З.С. «Діагностика вад особистісного розвитку»; 

Д)   методика Прутченкова А.С. «Визначення стилю поведінки особистості 

в конфліктній ситуації»; 

Е) анкети: 

1.  Ставлення гімназистів до навчання української та іноземних 

мов.  

2. Цілі, які стимулюють учнів до навчання мов. 

3. Засоби первинної обробки даних – підсумкові таблиці. 

4. Засоби ілюстрування результатів – діаграми, підсумкові 

таблиці. 

З метою дослідження ефективності організації дослідно-

експериментальної роботи в аспекті формування гармонійної особистості учнів 

психологічною службою  впродовж 2015 – 2017 років  було здійснено моніторинг 

наявності вад особистісного розвитку у процесі соціалізації  учнів п’ятих класів 

за методикою З. С. Карпенко «Діагностика вад особистісного розвитку».  

Розвиток культурно-мовних та морально-громадянських цінностей  у 

процесі освітньої діяльності  гімназії  відбувається під впливом різноманітних 

чинників: об’єктивних (відбивають вплив суспільства на становлення 

особистості, її внутрішній світ, ефективність взаємодії з навколишнім 



середовищем) та суб’єктивних (відображають особливості становлення учнів 

відповідно до їх ідеалів, прагнень, пріоритетів). 

Практичним психологом здійснювалася тематична діагностика учнів щодо  

рівня розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів 

гімназії. 

На підставі аналізу науково-педагогічних досліджень визначено, що 

сутність ціннісної сфери особистості визначають такі складники сформованості 

заданих якостей: когнітивний, емоційно-ціннісний та практично-діяльнісний. 

Кожен із цих компонентів розвивається нерівномірно, але зміни кожного з них є 

умовою розвитку іншого. 

Методика М.В. Матюхіної «Діагностика структури навчальної мотивації 

школяра»  призначена для діагностики навчальної мотивації і визначення 

додаткових мотивів навчання, таких як:  

пізнавальні мотиви пов'язані зі змістом навчальної діяльності та процесом 

її виконання (учень прагне оволодіти новими знаннями, навчальними навичками, 

вміє виділити цікаві факти, явища, виявляє інтерес до істотних властивостей, 

явищ, до закономірностей в навчальному матеріалі, теоретичних принципів, 

ключових ідей);  

комунікативні (позиційні мотиви, що полягають у прагненні зайняти певну 

позицію, місце у стосунках з оточуючими, заслужити їх схвалення, здобути 

авторитет); 

емоційні (цей вид мотивації полягає у прагненні здобувати знання, щоб 

бути корисним суспільству, в бажанні виконати свій обов'язок, в розумінні 

необхідності вчитися, у високому почутті відповідальності. Учень усвідомлює 

соціальну необхідність навчання);  

мотив саморозвитку  –  інтерес до процесу і результату діяльності, 

прагнення до саморозвитку, розвитку своїх кращих якостей, здібностей (учень 

проявляє активність у процесі розв’язання задачі, пошукові способу розв’язання, 

зацікавлений у результаті тощо); 

позиція учня (учень орієнтований на засвоєння способів здобуття знань: 

виявляє інтерес до прийомів самостійного здобуття знань, до методів наукового 

пізнання, до способів саморегуляції в процесі навчальної діяльності, 

раціональної організації своєї навчальної праці);  

мотив досягнення (учень, мотивований на досягнення успіху, зазвичай 

ставить перед собою позитивну мету, активно включається в її реалізацію, 

вибирає засоби для досягнення цієї мети);  

зовнішні мотиви (заохочення, покарання) проявляються тоді, коли 

діяльність здійснюється через обов'язок, заради досягнення певного становища  

серед однолітків, через тиск оточуючих. Учень виконує завдання, щоб здобути 

позитивну оцінку, показати товаришам своє вміння вирішувати завдання, 

заслужити похвали дорослого. 

Навчання мов, їх застосування так чи інакше пов’язані зі спілкуванням, а в 

процесі спілкування можуть виникати конфлікти. Як поведеться людина у такій 

ситуації, як із неї виходитиме, який результат одержить, є дуже важливим.  



Для вивчення цього питання ми досліджували стиль поведінки особистості 

в конфліктній ситуації. Було використано методику «Визначення стилю 

поведінки особистості в конфліктній ситуації»  за А. С. Прутченковим. 

Узагальнені результати на ІІІ (формувальному) етапі експерименту, їх 

кількісно-якісна і статистична інтерпретація засвідчили значну  динаміку рівнів 

ціннісних  орієнтацій учнів гімназії.  

Про результативність розвитку культурно-мовних та морально-

громадянських цінностей учнів свідчить їх активна участь у таких заходах: 

XI-ХІІ регіональному конкурсах учнівської творчості «Славні нащадки 

Тараса»   (м. Ніжин, Чернігівської області); 

поезію чотирьох учнів опубліковано у збірці «У пошуках слова. Вибране. 

Найкращі поезії юних літераторів, дослідників – учнів та випускників Київської 

Малої академії наук». – К., 2017; 

в учнівській конференції асоційованих шкіл ЮНЕСКО в м. Києві на тему: 

«Україна - Японія в ХХІ столітті в діалозі мов, культур: ціннісні виміри 

особистості» (організатор: Київська гімназія східних мов №1 – асоційована 

школа ЮНЕСКО (проект «Інші країни, культури») за участю Посольства Японії 

в Україні (23 листопада 2017 року); 

у XVII Всеукраїнській конференції асоційованих шкіл ЮНЕСКО в Україні 

«Українсько-європейські ініціативи в освітньому просторі: ціннісна парадигма» 

(м. Київ, 29-30 березня 2016 р., ); 

міській учнівській конференції для асоційованих шкіл ЮНЕСКО в м. Києві 

«Видатні місця та культурна спадщина ЮНЕСКО в Україні» (м. Київ, на базі 

СЗО №165, 23 січня 2017 р.); 

учнівській конференції асоційованих шкіл ЮНЕСКО в м. Києві «Гендерна 

рівність Світової тенденції. Українські реалії» (м. Київ, ЗЗСО № 82); 

ІІІ Міжнародній учнівській конференції «Наука і молодь» (м. Мінськ, 

Республіка Білорусь; 26 жовтня – 4 листопада 2016 р.); 

Міжнародному форумі  асоційованих шкіл ЮНЕСКО у м. Києві «Європа 

та Азія в діалозі культур. Уроки  життя від Конфуція» (м. Київ,  10 квітня 2017 

р.); 

ХІІІ Міжнародному конкурсі творчих робіт школярів та вчителів «Уроки 

війни та Голокосту – уроки толерантності» (до 75-ї річниці трагедії жертв 

Бабиного Яру; м. Київ, 29-30 вересня 2016 р.); 

XXV Міжнародному конкурсі захисту наукових проектів (фізика) (м. 

Стамбул, Туреччина, 9 травня 2016 р., захист англійською мовою); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Універсіада» (м. Київ,  

27 лютого 2017 р.).  

Багато учнів нагороджено Дипломами І-ІІІ ступенів  за кращі роботи з 

китайської мови та літератури. 

Успішно виступили гімназисти на: 

Х Міжнародній олімпіаді знавців китайської мови «Китайський міст» (м. 

Кунмінь, КНР, жовтень – листопад 2017 р.) для учнів середніх шкіл світу (3 

командне місце); 

Всеукраїнській учнівській олімпіаді з англійської мови (2016 р.); 



Всеукраїнської учнівській олімпіаді зі східних мов (китайська, японська, 

арабська, перська, гінді, турецька, корейська мови, 2017 р.);  

Всеукраїнському відбірковому турі Х міжнародної олімпіади знавців 

китайської мови «Китайський міст» (м. Київ, 26.04.2017 р.); 

районному етапі Київського міського конкурсу на кращу організацію 

правової освіти та правового виховання (березень 2017 р.); 

міжнародному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика 

(листопад 2016 р.). 

50 учнів 11-х класів брали активну участь у гімназійному конкурсі на 

кращу презентацію Списка Всесвітньої культурної та природної спадщини 

ЮНЕСКО в країнах світу, які представили 50 презентацій Списка Всесвітньої 

культурної та природної спадщини ЮНЕСКО в країнах Європи, Азії, Африки, 

Америки, Австралії. 

Проведено гімназійну учнівську краєзнавчу конференцію «Видатні місця 

Святошинського району: погляд у минуле та сучасне» (27 квітня 2017р.). 

Учні гімназії-члени Наукового товариства гімназистів-колективного  члена 

Київської МАН учнівської молоді беруть активну участь у Всеукраїнському 

конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України та 

постійно посідають призові місця на районних, міських та всеукраїнських етапах 

конкурсу.  

У 2016 та 2017 роках наукове товариство гімназистів нагороджувалося 

перехідною Почесною відзнакою «Золота сова» за високі досягнення у ІІ 

(міському) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів МАН України. 

На щорічному святі «Галактика талантів» відзначено 289 учнів (успіхи в 

освіті, результати участі у конкурсах, олімпіадах, творчих змаганнях, 

громадській діяльності) (травень 2017 р.). 

Учні-організатори та учасники: 

щорічної гімназійної акції «Тепло родини – захисникам України» до Дня 

захисника України; 

шефської допомоги (разом із батьками) пораненим військовим, що 

перебувають на лікуванні в Ірпінському військовому шпиталі; 

акції гімназистів «Дітям Донбасу – з теплом і любов’ю»; 

формування та передача бійцям АТО «Сумки самарянина» (речі від родин 

учнів – пораненим військовим в АТО). 

Окремі питання науково-дослідної, інноваційної діяльності педагогічного 

колективу  в цілому, окремих  педагогічних працівників опубліковані  у 2016- 

2017 роках у виданнях: Дидактика: теорія і практика: збірник наукових праць 

відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України. – К.: Вид-во НПУ імені 

Н.П.Драгоманова, 2016 (11 статей); Дидактика: теорія і практика: збірник 

наукових праць відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України. – К.: 

Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2017 (11 статей). 

За вагомий внесок у реалізацію державної освітньої політики, 

впровадження інновації у педагогічну практику, багаторічну плідну співпрацю з 



Інститутом педагогіки НАПН України та з нагоди 80-річчя навчального закладу 

(2016 р.) педагоги гімназії нагороджені багатьма відзнаками. 

 

Окремі напрацювання, як результати дослідно-експериментальної роботи, 

були презентовані під час проведення таких заходів : 

ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна-країни Сходу 

в ХХІ столітті в діалозі мов, культур, педагогічних систем: ціннісні виміри 

особистості» (жовтень 2016 р.), у якій взяло участь 57 педагогів гімназії;  

регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та 

перспективи вивчення іноземної мови: досвід минулого – погляд у майбутнє» 

для учнів 9-11-х класів, вчителів, студентів, магістрантів, аспірантів, студентів, 

здобувачів, науковців (м. Ніжин Чернігівської області, 17 листопада 2016 року);  

Міжнародної науково-практичної конференції з педагогіки та дитячої 

психології «Філософія дитинства Януша Корчака. Фундаментальні потреби 

дитини в сучасному суспільстві» (м. Київ, 7-8 квітня 2017р.); 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Друга світова війна. 

Сучасне осмислення та інноваційне викладання» (м. Київ, 12 жовтня 2017р.); 

науково-практичних семінарів з питань методичного забезпечення 

дослідно-експериментальної роботи для магістрантів факультету  

інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса 

Грінченка (грудень 2016 р., лютий 2017 р.); 

виїзної сесії керівників закладів освіти м. Києва  - слухачів курсів 

післядипломної педагогічної освіти (2 листопада 2017 р.). 

 


