
На ІV (узагальнювальному) етапі (грудень 2017 р. – грудень 2018 р.) 

дослідно-експериментальної роботи було передбачено виконання таких 

завдань: 

контрольне діагностування учнів щодо сформованості культурно-мовних 

та морально-громадянських цінностей учнів; 

підвищення результатів діагностично-концептуального та формувального 

етапів дослідно-експериментальної роботи; 

визначення співвідношення мети і завдань із результатами дослідно-

експериментальної роботи; 

проведення кількісного, якісного аналізу системного оцінювання 

ефективності освітньої діяльності щодо розвитку культурно-мовних та 

морально-громадянських цінностей учнів; 

розроблення методичних рекомендацій щодо розвитку культурно-мовних 

та морально-громадянських цінностей учнів; 

популяризація результатів експерименту під час науково-практичного 

семінару педагогічних працівників (жовтень 2018 р.); 

видання друкованої продукції за темою дослідження; 

поширення досвіду дослідно-експериментальної роботи  з означеної 

проблеми шляхом публікацій у науково-педагогічних виданнях,  засобах масової 

інформації;  

поширення досвіду дослідно-експериментальної роботи у школах-

партнерах гімназії в Україні та за кордоном; 

підготовка звіту про результати IV (узагальнювального) етапу дослідно-

експериментальної роботи. 

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. 

Педагогічними чинниками розвитку культурно-мовних та морально-

громадянських цінностей учнів педагогічні працівники гімназії вбачають  

нетрадиційні методи етико-громадянського впливу на становлення 

високоморальної, комунікативної, суспільно активної, відповідальної особи – 

громадянина України, здатного до успішної комунікації, міжкультурної 

взаємодії з конкретною особистістю, світом у реальному життєвому просторі, а 

також в успішній реалізації: 

цільових творчих програм: «Розвиток культурно-мовних цінностей учнів», 

«Розвиток морально-громадянських цінностей учнів»; 

побудові освітнього процесу в гімназії як школи розвитку гуманізму,  

громадянської, комунікативної компетентностей, здатності учнів до успішної 

комунікації та міжкультурної взаємодії. 

Цінним доробком інноваційної моделі розвитку культурно-мовних та 

морально-громадянських цінностей учнів є залучення батьківської, місцевої 



громади до організації і проведення гурткових і факультативних занять, 

відкриття просвітницьких батьківських клубів та інше.  

Популяризація сім'ї як цінності та сімейних, культурно-мовних, морально-

громадянських цінностей особистості є важливим  кроком у реалізації завдань 

дослідно-експериментальної роботи.  

Один із підходів до конструювання партнерських відносин –   визначення 

мети такого партнерства як інтеграції батьків, представників місцевої громади у 

педагогічний процес шляхом створення необхідних і достатніх умов для 

залучення сім'ї до супроводу дитини в освітньому процесі щодо розвитку 

зазначених цінностей.  

Партнерство складається з таких етапів: визначення  цільових настанов; 

визначення стратегії;  розробка плану дій; організація діяльності;  

моніторинг та корекція. 

Умовами партнерської діяльності передбачено дотримання узгодженості й 

координації дій щодо розвитку культурно-мовних та морально-громадянських 

цінностей учнів.  

Взаємодія і взаємозалежність сім'ї та гімназії вважається процесом 

саморегулятивних упливів суб'єктів один на одного. Цілепокладальною основою 

таких впливів є організація спільної діяльності задля розвитку культурно-мовних 

та морально-громадянських цінностей учнів.  

Забезпечено теоретичну підготовку батьків, представників місцевої 

громади, ЗМІ, викладачів закладів вищої освіти м. Києва – партнерів гімназії, 

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

У 2018 році у 2 семестрі 2017 – 2018 навчального року та у 1 семестрі 2018 

– 2019 навчального року проведено 4 засідання педагогічної ради з 

проблематики дослідно-експериментальної роботи. 

На засіданнях педагогічних рад було розглянуто такі питання:  

1. Про розроблення навчально-методичних матеріалів, посібників, 

підручників, навчальних програм для якісної організації освітнього процесу в 

умовах дослідно-експериментальної роботи (протокол № 3 від 19.02.2018р.). 

2. Розвиток морально-громадянських цінностей учнів у контексті 

виховання моральної культури, патріотизму, громадянської відповідальності 

особистості (позаурочна, позашкільна діяльність вихователів ГПД, класних 

керівників) (протокол № 4 від 16.04.2018 р.). 

3.  3.1. Про інноваційну діяльність педагогічного колективу щодо 

забезпечення особистісно орієнтованої гімназійної  освіти на формування в учнів 

ключових компетентностей, розвитку культурно-мовних та морально-

громадянських цінностей юного громадянина-патріота України у 2017-2018 

навчальному році та завдання педагогічного колективу з розвитку педагогічної 

системи в контексті реалізації сучасної державної освітньої політики в умовах 

дослідно-експериментальної роботи у 2018-2019 навчальному році. 

3.2. Особистісно орієнтоване, компетентнісне спрямування розвитку 

культурно-мовних цінностей учнів початкової школи на уроках української мови 

та читання як інноваційний педагогічний досвід. Початкова школа гімназії в 

Новій українській школі (протокол № 1 від 30.08.2018р.). 



4. Про лінгвокультурний підхід до вербального коду з розвитку 

комунікативної культури учнів на уроках української мови та літератури в 10 – 

11 класах у контексті розвитку культурно-мовних цінностей гімназистів 

(протокол № 2 від 19.11.2018 р.). 

Питання окремих аспектів щодо реалізації завдань  дослідно-

експериментальної роботи розглядалися на засіданнях науково-методичної  

ради, методичних кафедр педагогічних працівників. 

Педагогічний колектив продовжував роботу над науково-методичною 

темою «Розвиток культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів 

як інноваційна модель педагогічного процесу» (2013 – 2019 роки). На 2018 – 2019 

навчальний рік  визначено таку методичну тему «Метод проектів у контексті 

розвитку культурно-мовних, морально-громадянських цінностей учнів, 

формування ключових компетентностей гімназистів в освітньому, виховному 

процесах». 

Здійснювалася теоретична підготовка батьків учнів, представників 

місцевої громади, ЗМІ, викладачів закладів вищої освіти міста  Києва – партнерів 

гімназії, творчих об’єднань (спілок), які залучені до співпраці із закладом освіти. 

Окремі аспекти, результати дослідно-експериментальної роботи в 

Київській гімназії східних мов №1 були представлені на: 

ХХІІ Міжнародній конференції науково-педагогічних працівників 

«Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – 

стратегічний напрям української держави» (м. Київ, Київський міжнародний 

університет, 14.03.2018р.); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Комунікативний 

дискурс: наукова рецепція та стилістика перекладу», присвяченій 80-річчю від 

дня народження Василя Стуса (м. Київ, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України; 15 – 16.03.2018 р.);   

Міжнародному семінарі з підготовки кращих учителів (м. Цзиньхуа, КНР, 

23.04 – 15.05. 2018р.); 

ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток сучасної 

освіти і науки: результати, проблеми, перспективи»  (м. Ужгород,  Ужгородський 

національний університет з партнерами; 15.06.2018 р.); 

Міжнародній програмі для українських діячів освіти в Республіці Корея (м. 

Сеул та інші, Республіка Корея, 08.09 – 16.09.2018 р.); 

районній науково-практичній конференції «Творче осмислення 

педагогічних ідей В. О. Сухомлинського в практиці роботи закладів загальної 

середньої освіти» (м. Київ, управління освіти, молоді та спорту Святошинської 

РДА в м. Києві, 17.09.2018 р.); 

наукових читаннях «Творча спадщина Ігоря Качуровського і її місце в 

історії української літератури» до 100-річчя від дня народження (м. Ніжин, 

Ніжинський державний університет; 20 – 21.09.2018 р.); 

V ювілейній міжнародній конференції «Наукова еліта в розвитку держав» 

(м. Київ, Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти, НАПН 

України, НПУ імені М. П. Драгоманова з партнерами:  НПУ імені  

М. П. Драгоманова; 25 – 26.09.2018 р.); 



І всеукраїнському науково-методичному семінарі викладачів китайської 

мови (м. Київ, відділ освіти і культури Посольства КНР в Україні, Київський 

університет імені Бориса Грінченка, Інститут Конфуція Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, Київський університет імені 

Бориса Грінченка, 18.10.2018 р.); 

науково-практичному семінарі гімназії спільно із відділом дидактики 

Інституту педагогіки НАПН України «Реалізація інноваційних технологій в 

умовах упровадження Концепції Нової української школи» в рамках Х 

Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» (м. Київ. 24.10.2018 р.), на 

якому 21 педагог презентував окремі аспекти результатів дослідно-

експериментальної роботи; 

ІІ Міжнародному конгресі зі сходознавства (Таврійський національний 

університет імені В. І. Вернадського, Інститут сходознавства імені 

А. Ю. Кримського НАН України, Центр сходознавчих досліджень 

Національного університету «Острозька академія» (м. Київ, 27.11.2018 р.).  

Розвитку професійних компетентностей педагогічних працівників сприяла 

їх участь у: 

навчальних семінарах-тренінгах для педагогів гімназії за програмою Lions 

Clubs International Foundation» «Соціальні та емоційні компетенції ХХІ століття»  

на базі Київської гімназії східних мов №1 (жовтень 2017 р. –  лютий 2018 р., у 

якому взяли участь 92 педагоги); 

семінарі-тренінгу з методики викладання курсу «Культура добросусідства» 

в рамках  проекту «The culture of good neighbor hood promotion through Ukrainian 

educational institutions» з підтримки Посольства Королівства Норвегії в Україні 

(54 год.) (м. Чернівці, 22 –  27.01.2018 р., 2 педагоги); 

пілотування інтегрованого курсу «Громадянська освіта. 10 клас» в одному 

10 класі гімназії (квітень 2018 р., 1 учитель) та впровадження зазначеного курсу 

для учнів трьох 10-х класів у 2018 – 2019 навчальному році; 

підсумковій науково-практичній конференції «Розвиваємо громадянські 

компетенції з 1 класу» (м. Львів, 18 – 19.06.2018 р., 1 учитель);  

експертній конференції-нараді залучених зарубіжних та українських 

фахівців з громадянської освіти (м. Київ, 5 – 7.07.2018 р., 3 педагоги); 

Про результативність розвитку культурно-мовних та морально-

громадянських цінностей учнів засвідчує їх активна участь у таких заходах: 

ХІІІ регіональному конкурсі учнівської творчості «Славні нащадки 

Тараса»   (м. Ніжин, Чернігівської області, березень 2018 р.); 

у міських учнівських конференціях асоційованих шкіл ЮНЕСКО в 

м. Києві (2018 р.); 

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

27 лютого 2018 р.), на якій 25 учнів нагороджено Дипломами І – ІІІ ступенів  за 

кращі роботи з китайської мови та літератури. 

Успішно виступили гімназисти на: 

ХІ Міжнародній олімпіаді знавців китайської мови «Китайський міст» 

(м. Кунмінь, КНР, жовтень – листопад 2018 р.) для учнів середніх шкіл світу 

(приз глядацьких симпатій); 



Всеукраїнській учнівській олімпіаді з англійської мови (2018 р.); 

Всеукраїнської учнівській олімпіаді зі східних мов (китайська, японська, 

арабська, перська, гінді, турецька, корейська мови, 2018 р.);  

1, 2, 3 місця на Всеукраїнському відбірковому турі ХІ міжнародної 

олімпіади знавців китайської мови «Китайський міст» (м. Київ, квітень 2018 р.); 

1 місце на районному етапі Київського міського конкурсу на кращу 

організацію правової освіти та правового виховання (березень 2018 р.); 

міжнародному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика 

(листопад 2018 р.). 

53 учні 11-х класів брали активну участь у гімназійному конкурсі на кращу 

презентацію Списка Всесвітньої культурної та природної спадщини ЮНЕСКО в 

країнах світу, які представили 53 презентації Списка Всесвітньої культурної та 

природної спадщини ЮНЕСКО в країнах Європи, Азії, Африки, Америки, 

Австралії. 

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.  

На щорічному святі «Галактика талантів» відзначено 295 учнів (успіхи в 

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

громадській діяльності) (травень 2018 р.). 

Учні-організатори та активні учасники: 

суспільних, просвітницьких, екологічних, дослідницьких  проектів у 

суспільній акції школярів «Громадянин»; 

відзначення 100-річчя відродження української державності, 100-річчя 

подвигу героїв Крут, вшанування пам’яті жертв геноциду українського народу з 

нагоди 85-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні; 

відзначення міжнародного дня миру, дня захисника України, міжнародного 

дня ООН, дня української писемності та мови, міжнародного дня толерантності, 

дня місцевої демократії, міжнародного дня прав дитини, дня соборності України, 

дня пам’яті Героїв Небесної Сотні, дня Гідності та Свободи та інших;  

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). 

На IV (узагальнювальному) етапі дослідно-експериментальної роботи 

здійснювалося діагностування педагогічних працівників та учнів за 

результатами експерименту. На засадах використання сучасної методології, 

методів, вітчизняних, зарубіжних, розроблених у гімназії  методик 

психодіагностики (загальні підходи до діагностування особистості, 

діагностування внутрішнього світу учнів, у яких розвивалися культурно-мовні 



та морально-громадянські цінності) методологічним принципом було обрано 

експериментальний, психодіагностичний, дослідницький методи. Основною 

особливістю психодіагностичного методу є його вимірювально-дослідна 

спрямованість, завдяки якій кількісно і (якісно)  кваліфікується досліджуване 

явище – розвиток культурно-мовних та морально-громадянських цінностей 

учнів гімназії. 

Узагальнені результати діагностики, їх кількісно-якісна і статистична 

інтерпретація засвідчили значну динаміку рівнів розвитку культурно-мовних та 

морально-громадянських цінностей учнів.  

Окремі результати інноваційної, дослідно-експериментальної діяльності 

педагогічного колективу в цілому, окремих педагогічних працівників 

опубліковані у виданні «Дидактика: теорія і практика: зб. наук. праць» / [за наук. 

ред. д-ра пед. наук Г. О. Васьківської]. Київ: Педагогічна думка, 2018. –164 с., у 

науково-методичному віснику Ніжинського обласного педагогічного ліцею 

Чернігівської обласної ради: [науково-методичний збірник]. 2018. Випуск №1 

(13)[укладачі: О.С. Дудченко, Т.М. Шмаглій]. Ніжин: ПП Лисенко, 2018 

опубліковано 7 інноваційних розробок 6 педагогів гімназії, а також у матеріалах 

ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток сучасної освіти і 

науки: результати, проблеми, перспективи»,  м. Ужгород,  Ужгородський 

національний університет, 15 червня 2018 р. Конін – Ужгород – Дрогобич, 2018; 

у матеріалах Всеукраїнської науково-практичної конференції «Комунікативний 

дискурс та стилістика перекладу: наукова рецепція», присвяченої 80-річчю від 

дня народження Василя Стуса, м. Київ, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України; 15 – 16 березня 2018 р. Київ: Міленіум, 2018, у 

збірнику матеріалів ХХІІ Міжнародної конференції науково-педагогічних 

працівників «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового 

простору – стратегічний напрям української держави», м. Київ, 14 березня 2018 

року /Київський міжнародний університет. Київ: КиМУ, 2018 та інших. 

У виданні «Літопис досягнень сучасної України: «Успішні професіонали 

України» /Голов. редкол.: Ю.А. Шеремета (голов. ред.) [та ін.]. Київ: Вид-во 

«Альфа-Віта», 2018 опубліковано передовий досвід педагогічних працівників 

гімназії – заслужених вчителів України Савченка М.П., Сократової Л.Г., 

Ухіної Н.М, Ушакової Т.С., Чжен В.А. 

У вересні 2018 року було підписано протокол про наміри та укладено 

проект Угоди про партнерські зв’язки Київської гімназії східних мов №1 зі 

школою «Нурі Пакділь Анадолу лісесі» (м. Анкара, Турецька Республіка). 

На IV (узагальнювальному) етапі (грудень 2017 р. –  грудень 2018 р.) 

проведена дослідно-експериментальна робота засвідчує співвідношення мети та 

завдань із проміжними результатами дослідно-експериментальної роботи: 

високий рівень сформованості в учнів  культурно-мовних та морально-

громадянських цінностей на основі  положень Концепції реалізації інноваційної 

моделі розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів, 

зокрема : 

здатність учнів до відповідальної комунікативної поведінки у 

міжособистісному спілкуванні, соціумі на засадах комунікативного етикету;  



зростання суспільно-громадської відповідальної участі (активності) учнів 

у позаурочній, позашкільній, діяльності; 

здатність школярів робити свідомий гуманістичний моральний  вибір та 

застосовувати демократичні технології прийняття і виконання індивідуальних і 

відповідальних колективних рішень; 

контрольне діагностування сформованості культурно-мовних та морально-

громадянських цінностей учнів свідчить про підвищення результатів ІІ 

(концептуально-діагностичного) та ІІІ (формувального) етапів ефективність 

освітньої діяльності щодо розвитку культурно-мовних та морально-

громадянських цінностей учнів. 

 


