
Ha V (коригувальному) етапі (січень - грудень 2019 р.) дослідно-

експериментальної роботи педагогічний колектив працював над 

виконанням наступних завдань: 

коригування комплексних цільових програм, індивідуальних карт розвитку 

культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів гімназії; 

коригування системи взаємодії гімназії, місцевої громади, сім'ї, інститутів 

соціалізації особистості, засобів масової інформації у процесі розвитку 

культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів; 

коригування форм, методів особистісно орієнтованого виховного процесу 

щодо забезпечення єдності розвитку моральної (гуманістичної) особистості і 

моральної індивідуальності учня; 

психологічна корекція розвитку вольових процесів в учнів початкової, 

основної, старшої школи гімназії; коригування мотивації миролюбства, єдиних 

моральних пріоритетів, гуманістичної, суспільно активної відповідальної позиції 

учнів, етикету комунікативної поведінки; 

удосконалення форм, методів розвитку культурно-мовних та морально-

громадянських цінностей учнів; визначення пріоритетів ціннісних орієнтацій 

учнів 1-х класів; 

проведення всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна, 

українська мова - світ XXI століття у діалозі культурно-мовних, морально-

громадянських цінностей та педагогічних культур» з представленням 

результатів дослідно-експериментальної роботи;  

підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи;  

видання друкованої продукції за темою дослідження. 

 

Педагогічними працівниками гімназії проведено коригування комплексних 

цільових програм «Розвиток культурно-мовних цінностей учнів і культура 

спілкування», «Розвиток морально-громадянських цінностей учнів», 

індивідуальних карт розвитку культурно-мовних та морально-громадянських 

цінностей в учнів гімназії. 

Учні гімназії скоригували модель учнівського самоврядування гімназії 

(Демократичне об’єднання гімназистів),  

Учнівське самоврядування – один із важливих засобів організації 

життєдіяльності учнівського колективу. Аналізуючи роботу шкільного 

парламенту за всі роки його діяльності, ми відзначаємо, що учні вміють добре 

поєднувати навчальну діяльність з трудовою, виховну з ігровою, 

природоохоронну з благодійною, спортивну та дозвіллєву. Демократичне 

об’єднання гімназистів має структурні підрозділи: 

Міністерство культури: дотримання норм гуманістичної моральної 

поведінки, культури спілкування, організація та контроль за естетичним 

оформленням класних кімнат, організація мистецьких проєктів,  виставок, 

сприяння організації шкільних свят, шкільних та районних конкурсів, діяльність 

шкільних музеїв етнографії України, історії українського війська;  

Міністерство освіти: організація презентації освітніх успіхів учнів, участі 

в олімпіадах, конкурсах, предметних просвітницьких проектах; 
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Міністерство внутрішніх справ: організація та контроль  за чергуванням, 

дотриманням прав дитини, прав людини, правил для учнів гімназії, виконанням 

учнями статутних вимог. Проводить заходи з виховання правової культури 

учнів; 

Міністерство здоров’я та спорту:  організація проєктів про шкідливість 

негативних звичок, організація змагань з видів спорту між класів,  допомога в 

організації та підготовки команд на різні районні спортивні змагання, допомога 

в організації Дня Здоров’я та спорту; 

Міністерство екології та громадських справ:  пропаганда екологічної 

культури, залучення учнів до активної природоохоронної діяльності, організація 

в класах зелених куточків, проведення екологічних акцій, суспільно корисна 

праця, участь у суспільному проекті «Громадянин».  

Ефективній діяльності сприяє робота з Інтернет-ресурсами, метод проектів 

(під час підготовки та проведення гімназійних заходів або окремих етапів), ділові 

ігри  як форми проведення виховних проектів, «мозковий штурм» – 

найпоширеніший метод, який застосовується під час засідань  парламенту, коли 

необхідно створити банк ідей, або вирішити якусь проблему, або обговорити, 

проаналізувати результати роботи; «мікрофон» – під час опитування учнів та 

вчителів, дирекції, анкетування,  презентації та інше.  

Аналіз діяльності гімназійного парламенту свідчить про те, що ефективною 

формою роботи учнівського самоврядування, є проектна діяльність.  У процесі 

соціального проектування учні передусім розвивають навички партнерства та 

взаєморозуміння, лідерства та поваги до інших, ініціативності у прийнятті 

рішень, висловленні думок, практики відповідальності та реалізації 

індивідуальних i відповідальних колективних справ.  

Педагогічний колектив гімназії взаємодіяв з  місцевою громадою, сім’ями 

батьків учнів, інституціями соціалізації особистості Святошинського району та 

міста Києва (служба у справах дітей Святошинського району, служба у справах 

дітей та сім’ї КМДА, Київський міський центр сім’ї «Родинний дім», 

Святошинський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

тощо), засобами масової інформації у процесі розвитку культурно-мовних та мо-

рально-громадянських цінностей учнів. Діяльність педагогічного колективу з 

реалізації завдань дослідно-експериментальної роботи висвітлювалася на 

вебсайті  гімназії (http://kgsm1.kiev.ua/), на сторінці Facebook: 

https://www.facebook.com/KGSM1KIEV/. 

Здійснювалося коригування форм, методів особистісно орієнтованого 

виховного процесу щодо забезпечення єдності розвитку моральної 

(гуманістичної) особистості і моральної індивідуальності учня; 

Запроваджуючи у своїй роботі цей метод морального виховання і 

спонукаючи вихованців до вчинків, що мають високоморальний характер, 

педагогічні працівники Київської гімназії східних мов № 1 спираються на 

гуманні, демократичні принципи спільної з дитиною суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії. Система виховання будується навколо соціально значущих цілей і 
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цінностей, таких як гуманізм, патріотизм, толерантність, доброчинність 

(волонтерство). Щорічно у гімназії проводиться акція «Тепло родини – 

захиснику України», «Сумка самарянина», учні та батьки передають допомогу 

нашим воїнам у Ірпінський військовий шпиталь, дітям зі Сходу України, 

підтримують партнерські зв’язки зі школою Станиці Луганська. За ініціативи 

учнів гімназії було проведено акції на допомогу онкохворим дітям «Миколай іде 

– щастя і здоров’я несе», «Маленькі серця» на підтримку притулку для тварин, 

проведено Всеукраїнський урок доброти, присвячений гуманному ставленню до 

тварин.  

До дня толерантності гімназисти на чолі з учнівським самоврядуванням 

долучаються до проведення заходу за ініціативи благодійної організації «Світ 

добра» для дітей з особливими потребами (організація концерту, майстер-класів, 

спортивних змагань, супровід та спілкування тощо).  

Особливу роль у системі виховної роботи відіграє розвиток морально-

громадянських цінностей учнів. Ефективними є такі форми цього педагогічного 

процесу, які залучають дітей до активної участі у громадському житті, до 

співпраці з державними органами та громадськими структурами, ініціюють 

суспільно корисні справи: суспільні акції школярів України «Громадянин»; 

волонтерська допомога; зустрічі з учасниками бойових дій, волонтерами; 

організація учнівського самоврядування; проведення виборів учнівського 

самоврядування; допомога лікарням, дитячим будинкам; конкурси на кращий 

лист, плакат, відеоролик на громадянську, соціальну тематику; співпраця з 

громадою; діяльність шкільних центрів (наприклад, Клуб юних дипломатів), 

молодіжних клубів; диспути, дискусії, дебати; рольові ігри, моделювання 

ситуацій; тематичні вечори; учнівські проекти тощо; творче спілкування в різних 

формах КТС: Агіткалендар, Анкета думок, «Бумеранг», аналіз фактів історії, 

Діалог «Два погляди на один факт», Агітсуд, Турніри-вікторини, Ідеологічний 

ринг, Машина часу. 

Національно-патріотичний напрям у розвитку культурно-мовних та 

морально-громадянських цінностей учнів є важливим засобом реалізації 

Інноваційної моделі розвитку культурно-мовних та морально-громадянських 

цінностей учні, зокрема формування та розвиток в особистості рис гуманістичної 

моральності, відповідальної громадянськості, почуття патріотизму, поваги до 

Конституції і законів України, соціальної активності та відповідальності за 

доручені державні та громадські справи, готовності до виконання обов’язку із 

захисту незалежності та територіальної цілісності України, сповідування 

загальнолюдських та європейських цінностей. 

Учні Київської гімназії східних мов № 1 є учасниками багатьох проектів. У 

2019 році гімназисти розробили та реалізували проект з національно-

патріотичного виховання «Вахта пам’яті». Здобувачі освіти, педагогічні 

працівники і батьки щосуботи беруть участь у ритуалі у Меморіальному 

комплексі «Зала пам’яті» при Міністерстві оборони України на вшановують 

пам’ять захисників України, які загинули за свободу, незалежність, 
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територіальну цілісність України під час проведення міжнародних операцій під-

тримання миру та безпеки. 

За участі лідерів учнівського самоврядування проведено заходи на 

відзначення ювілейних і пам’ятних дат: Всеукраїнський День Гідності та 

свободи, соціально-просвітницькі заходи до 86-ї річниці Голодомору (1932-1933 

років), урочистий захід-реквієм до Дня пам’яті Героїв Крут, Дня Соборності 

України, Дня Героїв Небесної сотні, Дня пам’яті жертв Бабиного Яру, 

Міжнародного Дня Голокосту, Дня ООН, Міжнародного дня толерантності, Дня 

місцевого самоврядування тощо. 

Київська гімназія східних мов № 1 – активний учасник Всеукраїнського 

проекту з громадянського виховання та політичної просвіти «М18: Ми можемо 

більше!» У 2017/2019 н.р. лідери учнівського самоврядування взяли участь у 

Київському дитячо-юнацького форумі М18 «МЕНШІ 18 – МИ МОЖЕМО 

БІЛЬШЕ!» 

Вибори М18 – це моделювання участі дітей і молоді, молодших 18 років, у 

виборчому процесі з метою формування громадянських і соціальних 

компетентностей.  

18 березня 2019 року у гімназії відбулася імітаційна гра у формі дитячих 

виборів «Я обираю Президента України!», учасники якої мали змогу спробувати 

себе у всіх рольових позиціях, а саме: члени дільничної виборчої комісії, екзит-

пол, спостерігачі й виборці. У процесі підготовки до проведення виборів 

учасники проекту проводили заняття й тренінги, розвиваючи вміння аналізувати 

політичні програми кандидатів в Президенти України (лише за їхніми 

передвиборчими програмами), вчилися свідомо робити свій вибір і займати 

активну громадянську позицію. 

У рамках І та ІІ Фестивалю партнерства «Освітній Хакатон-2017», 

«Освітній Хакатон-2018» було проведено День учнівського самоврядування 

«Сьогодні я – вчитель!». Обмін освітніми ролями є важливим досвідом для 

становлення соціальної та громадянської компетентності. 

23 березня 2019 року відбулася презентація учнівського самоврядування 

«Освітня дипломатія й учнівське лідерство» на Регіональній (не)конференції 

Міні-EdCamp Kyiv «Освітня дипломатія» у Київській гімназії східних мов № 1. 

Учні взяли участь у панельній дискусії, долучилися до проведення заходу як 

волонтери на засадах соціального партнерства.  

Учні гімназії – переможці різних етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, міжнародного 

конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика.  

36 учнів та 3 вчителі китайської мови у червні 2019 року пройшли 

закордонне мовне стажування на базі Юнанського державного педагогічного 

університету (м. Куньмін, КНР).  

На українському відбірковому етапі ХІІ міжнародного конкурсу знавців 

китайської мови серед учнів закладів загальної середньої освіти  «Міст 

китайської мови» 5 учнів гімназії посіли 1,2, 3 місця (травень 2019 року).  
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На ХІІ Міжнародному конкурсі знавців китайської мови серед учнів 

закладів загальної середньої освіти  «Міст китайської мови» (місто Чженчжоу, 

КНР, жовтень-листопад 2019 р.) учень 11 класу гімназії Ковбасюк А. посів ІІ 

місце.  

7 листопада 2019 року проведений скайп-міст між Україною та Державою 

Кувейт (школа «Умм-Кульсум», м. Ель-Кувейт та Київська гімназія східних мов 

№1). 

У серпні 2019 року було укладено Меморандум співпраці між усіма 

учасниками освітнього процесу: педагогами, учнями та батьками.  

Педагогічний колектив застосовує такі методи соціальної роботи на 

розвиток культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів:  

– тренінги і міні-тренінги («Вчимося відповідати за свої вчинкові дії і 

доводити справу до кінця», «Вчимося толерантності», «Булінг – як 

протистояти»); 

– години спілкування («Особистість і колектив», «Пізнай себе – пізнаєш 

світ», «Життя – твій шанс, цінуй його», «Вчимося поважати інших», « Які 

цінності я сповідую»);  

– ділові ігри («Колективна творча справа», «Як підготувати громадянський 

(суспільний) проект», «Культура спілкування – це…»); 

– круглий стіл («Українська мова в нашому житті», «Прізвище і 

прізвисько», «Чи потрібні в Україні регіональні мови?», «Як співвідносяться 

особистісні, сімейні та етнонаціональні цінності?»); 

– лекції, дискусії («Не красять людину жаргон і вульгарність», «Чи можна 

було уникнути Голодомору 1932–1933 років в Україні?», «Як співвідноситься 

українські національні та європейські цінності?», «Як припинити російсько-

українську війну та повернути Крим та Донбас?»); 

– диспути («Совість і обов’язок», «Справжній колектив. Який він?»); 

– зустрічі, ярмарки («Тепло родини – захиснику України»); 

– вікторина («Як ми спілкуємось», «Прізвище і прізвисько»); 

– виставка-конкурс («Світ без насильства очима дітей», конкурс 

патріотичного плакату для учасників АТО (ООС); 

– майстер-класи, презентації («Діалог української та східних культур», 

«Культура комунікації української та англомовної молоді», «Пам’ятки 

Всесвітньої культурної та природної спадщини ЮНЕСКО» та ін.); 

– ігрова діяльність, рольові ігри («Цивілізація», «Як подолати стереотипи 

та упередження», «Конфлікти», «Привітання і настрій»); 

– акції милосердя: благодійна, екологічна («Тепло родини – захиснику 

України», «На Донбас з любов’ю і теплом», «Чашка для героя», «Подарунки для 

онкохворих дітей» тощо); 

– вправи на розвиток комунікативних навичок ефективного спілкування 

(«Емоції», «Долонька», «Моя сусідка зліва», «Чи потрібне порозуміння народів 

у міжнародних конфліктів сьогодення?»); 
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– вправи на розвиток групової взаємодії («Агресивний і сором’язливий», 

«Нічний сторож»). 

Використовуються інтерактивні методики, що ґрунтуються на активній 

участі всіх учнів, що передбачають поглиблення мовознавчих, етичних, 

громадянознавчих знань, сприяють набуттю важливих життєвих навичок: 

навичок ухвалення відповідальних рішень, розв’язання життєвих проблем, 

творчого та критичного мислення, засвоєння гуманістичних, демократичних 

цінностей особистості, самооцінки та формування почуття гідності, 

протистояння негативному психологічному впливові, подоланню негативних 

емоцій та стресів, розвитку співчуття та відчуття себе як громадянина – патріота 

України а також усвідомленню необхідності відповідального ставлення до життя, 

здоров’я, безпеки та добробуту – свого та оточуючих. 

Педагогічна практика засвідчує, що моральний, громадянський, 

комунікативний потенціали здобувачів освіти зростають за умови розвитку 

ціннісно-смислових орієнтацій учнівської молоді, сприйняття ними категорій 

гуманістичної моральності, відповідальної громадянськості, відповідальної 

комунікативної поведінки як усвідомлених особистісних якостей. 

На базі гімназійних музеїв етнографії України та історії українського війська 

упроваджувалися екскурсії етико-громадянського змісту та різноманітні форми, 

комунікації (квести, інтерактивні екскурсії та заходи з інтерактивними 

елементами, театралізовані екскурсії та програми, тематичні проекти, програми-

цикли, тематичні екскурсії, заняття, заходи, музейні фільми, майстер-класи, 

виставки, акції, свята-фестивалі, учнівські конференції, круглі столи, семінари, 

науково-пізнавальні ігри, екскурсії-дискусії) на засадах компетентнісного, 

особистісно орієнтованого підходів.  

Узагальнення дослідно-експериментальної роботи відбулося під час 

спільної з Інститутом педагогіки НАПН України Дванадцятої Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Україна, українська мова – світ ХХІ століття у 

діалозі культурно-мовних, морально-громадянських цінностей особистості та 

педагогічних систем» з представленням результатів дослідно-експериментальної 

роботи (2012–2019 роки) (25 жовтня 2019 року). 

Педагогічні працівники взяли участь та представили результати дослідно-

експериментальної роботи під час Першої міжнародної науково-практичної 

Інтернет-конференції «Освіта ХХІ століття: теорія, практика, перспективи» (18 

квітня 2019 року) за участі науковців відділу дидактики Інституту педагогіки 

НАПН України, інших вітчизняних наукових та освітніх установ, восьми 

закордонних наукових установ та закладів вищої освіти; Регіональної (не) 

конференції для шкільних педагогів міні-Ed Camp Kyiv «Освітня дипломатія» на 

базі Київської гімназії східних мов № 1 (23 березня 2019 року); ІІ Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Формування громадянської культури в Новій 

українській школі: традиційні та інноваційні практики» (на базі Сумського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти) (6-7 червня 2019 року); 
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IV Міжнародної науково-практичної конференції «Discovery Science» (місто 

Карлові Вари, Чехія) (23 серпня 2019 року) тощо. 

32 наукові статті педагогічних працівників за результатами дослідно-

експериментальної роботи розміщено в електронному збірнику наукових праць 

«Дидактика: теорія і практика» відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН 

України (УДК  316.722:81’271+(008:17.026): Україна, українська мова – світ ХХІ 

століття у діалозі культурно-мовних, морально-громадянських цінностей 

особистості та педагогічних систем : ел. зб. статей за матеріалами Дванадцятої 

Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 25 жовт. 2019 р. / [за 

наук. ред. Г. О. Васьківської]. Київ : Педагогічна думка, 2019. 588 с. (Серія: 

Дидактика: теорія і практика) ISBN 978-966-644-487-8).  

Наукове спрямування дослідно-експериментальної роботи здійснювалося 

завдяки тісній співпраці з відділами дидактики, навчання української мови та 

літератури, навчання іноземних мов, суспільствознавчої освіти, навчання 

географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України, Інститутом 

проблем виховання НАПН України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

МОН України, закладів вищої освіти м. Києва, України та закордонними 

установами.  

Наукові здобутки та досвід педагогічних працівників гімназії з означеної 

теми дослідно-експериментальної роботи занесений до Електронної бібліотеки 

НАПН України (за публікаціями 2013 – 2019 років у виданні «Дидактика: теорія 

і практика: збірник наукових праць» відділу дидактики Інституту педагогіки 

НАПН України (http://lib.iitta.gov.ua). 

Упродовж 2013-2019 років розроблено та опубліковано 120 наукових та 

науково-методичних розробок педагогічних працівників, зокрема у 2019 році  - 

65. 

Наукове товариство гімназистів нагороджено Грамотою Президії НАН 

України та Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) за плідну та цілеспрямовану 

роботу з творчо обдарованою учнівською молоддю (травень 2019 р.). 

Педагогічна система гімназії набула ознак освітньої дипломатії як системи 

відносин, якої навчаються, яку адаптують і використовують учасники освітнього 

процесу. 

 


