
Дослідно-експериментальна робота  

за темою  «Реалізація інноваційної моделі розвитку  

культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів»  

на базі Київської гімназії східних мов № 1 за 2012–2019 роки 

 

Упродовж 2012-2019 років педагогічним колективом Київської гімназії 

східних мов № 1 відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України 24.12.2012  № «Про проведення дослідно-експериментальної 

роботи за темою «Реалізація інноваційної моделі розвитку культурно-мовних та 

морально-громадянських цінностей учнів» на базі Київської гімназії східних мов 

№ 1 (грудень 2012 р. – грудень 2019 р.)» (науковий керівник Кизенко В.І. -  

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний 

науковий співробітник відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України; 

координатор дослідно-експериментальної роботи Павлова Л.М. - методист 

відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи ДНУ 

"Інститут модернізації змісту освіти" МОН України). 

Актуальність теми дослідження. Системні зміни в політичній та 

економічних сферах, що відбуваються на нинішньому етапі розвитку української 

державності, спричинили нові підходи, оновлення, перебудову у різних галузях 

суспільного життя, реальний національно-культурний ренесанс, так і 

зростаючий інтерес до світової спільноти, до культурних надбань та цінностей 

людства. 

Масштабність і новизна викликів зумовлюють необхідність розвитку 

демократичної, правової держави та розвитку громадянського суспільства в 

Україні. Розвиток сучасного українського суспільства неможливий без 

високоінтелектуальної та глибоко духовної особистості, без трансформації 

етнічної спільноти у спільноту політичну, об’єднану спільними цінностями і 

пріоритетами, тобто модерну українську націю. Такий підхід є особливо 

актуальним для системи освіти в Україні на тлі мовного, етнічного, релігійного 

та регіонального розмаїття українського суспільства. Євроінтеграційні процеси 

впливають не тільки на політику й економіку, а й на характер людського 

спілкування, яке набуває нових форм і розв’язує нові завдання.  

Важливу роль у консолідації суспільства відіграє мова. Вона належить до 

найвагоміших надбань кожної окремої людини і є найбільшою суспільною 

цінністю. Проблема цінностей, ідеалів сьогодення висувається на передній край 

гуманітарних і соціальних наук, педагогічної теорії і практики виховання 

підростаючого покоління. Формування та розвиток етнонаціональних, 

демократичних ціннісних орієнтацій, гуманістичної моральності, відповідальної 

громадянськості та комунікативної поведінки патріотизм як рис особистості, 

відкритість світові, прилучення до загальнолюдських цінностей – серед завдань, 

які вирішує сучасна система освіти в Україні. Світ цінностей – це і світ культури, 

і сфера духовної діяльності людини, мовної, моральної, громадянської 

свідомості, оцінок відповідальної комунікативної поведінки, громадянської дії 

особистості. Цінності є інструментом комунікативної поведінки людини, 



соціальними чинниками, які впливають на психологічний стан особистості, на 

мовну, громадянську свідомість комуніканта.  

Нині Українське суспільство спрямовує свої зусилля на створення умов, які 

б забезпечили фундаментальну потребу людини у свободі вибору цілей і 

особливо у вираженні набутих демократичних духовних цінностей. 

Сучасні суспільно-політичні реалії в Україні демонструють важливість 

гуманістичної моральності, соціальної активності громадян  та їхньої 

громадянської культури для становлення демократичної держави та 

громадянського суспільства. Одним із важливих уроків розвитку демократичних 

процесів в Україні стала важливість відповідальної участі кожного громадянина 

у суспільно-політичних справах, розбудові громадянського суспільства. Від так 

набуття та розвиток  культурно-мовних та морально-громадянських цінностей 

учнівською молоддю та їх відповідальний вияв у вчинкових діях у сучасних 

соціокультурних умовах є важливим чинником забезпечення сталості 

демократичного поступу та змін у суспільстві. 

Молодь має опанувати велику науку усвідомленого засвоєння  цінностей 

як підґрунтя життєтворчості, позбавленої переважаючих утилітарних спонук. 

Лише таким шляхом у суспільстві можуть сформуватися взаєморозуміння, 

гуманні стосунки, повага до прав людини, відповідальні громадянські вчинки, 

забезпечується здатність особистості здобувачів освіти до інтеграції у світ 

гуманістичних громадянських відносин на основі учасників відповідального 

соціального партнерства шкільної та місцевої спільноти.  

Зазначене вище зумовило вибір теми дослідження.  

Метою дослідження визначено: теоретично обґрунтувати та 

експериментально перевірити інноваційну модель розвитку культурно-мовних 

та морально-громадянських цінностей учнів Київської гімназії східних мов № 1. 

Гіпотеза дослідження: реалізувати в педагогічній практиці модель 

розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів можна 

продуктивніше, якщо аналізовану інноваційну модель здійснювати за 

допомогою: 

– урахування світоглядно-духовного, культурно-мовного, громадянського 

досвіду учнів, набутих моральних цінностей в освітньому просторі гімназії; 

– розроблення виховних, індивідуальних програм та індивідуальних карт 

просування культурно-мовного та морально-громадянського досвіду набуття 

ціннісних орієнтацій особистості; 

– запровадження консультативно-інформативної, тренінгової, проектної 

діяльності з учасниками освітнього процесу гімназії; 

– дотримання сукупності організаційних, психолого-педагогічних умов, 

що забезпечують системність та цілеспрямованість культурно-мовного та 

морально-громадянського потенціалу розвитку учнів в освітньому процесі, 

ознайомлення батьків із основними напрямами розвитку зазначених цінностей 

здобувачів освіти з урахуванням соціокультурних чинників; безперервність 

діагностичної роботи у освітній діяльності вчителів, класних керівників, 

вихователів ГПД; взаємодія педагогічного колективу гімназії з носіями 

іноземних мов, із батьками як носіями культурно-мовних та морально-



громадянських цінностей особистості; використання змісту гімназійних 

предметів у т.ч. іноземних (східних, англійської) мов, виховної сфери гімназії в 

набутті здобувачами освіти культурно-мовних та морально-громадянських 

цінностей, комунікативної, громадянської компетентності особистості на базі 

української, інших етнокультур для міжкультурного діалогу, міжкультурної 

взаємодії. 

Відповідно до мети та гіпотези було сформульовано такі завдання: 

– теоретично обґрунтувати змістово-функціональні компоненти системи 

наступності розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей 

в освітньому просторі гімназії; 

– підготувати педагогічних працівників до роботи в системі інноваційної 

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

– виявити та експериментально перевірити організаційні, психолого-

педагогічні умови забезпечення наступності перспективних зв’язків у гімназії на 

етапах навчання з розвитку цінностей учнів як якостей особистості, з 

урахуванням психологічних особливостей і можливостей школярів; 

– визначити особливості інноваційного управління процесами особистісно 

орієнтованої освіти та особистісно орієнтованого виховання у системі розвитку 

культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів у початковій, 

основній, старшій школі гімназії; 

– розробити комплекс діагностичних методик для діяльності за 

індивідуальними картами просування культурно-мовних та морально-

громадянських цінностей здобувачів освіти; 

– виявити ефективні методи педагогічного процесу у контексті розвитку 

культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів гімназії. 

Об’єкт дослідження – предмети інваріантної, варіативної складових 

освітнього плану, освітній простір гімназії, виховна діяльність, науково-методичне, 

психологічне забезпечення розвитку культурно-мовних та морально-

громадянських цінностей учнів. 

Предметом дослідження стало теоретично-методичне обґрунтування та 

науково-методичне забезпечення інноваційної моделі розвитку культурно-

мовних та морально-громадянських цінностей учнів.  

Застосовано методи дослідження: 

– теоретичні – теоретичний аналіз наукової літератури для з’ясування 

сутності освітньої системи з розвитку культурно-мовних та морально-

громадянських цінностей учнів; порівняння, синтез, індукція та дедукція, 

класифікація, систематизація й узагальнення здобутих даних; 

– емпіричні – анкетування, бесіди, вивчення індивідуального освітнього 

плану, програм навчальних предметів, спеціальних курсів, курсів за вибором, 

факультативних курсів, виховних програм з розвитку зазначених цінностей 

школярів, нормативно-правової документації; спостереження, інтерв’ю, 

опитування, тестування, оцінювання; 

– математичні та статистичні – рангування, моделювання, обробка 

здобутих даних з використанням комплексу програмного забезпечення для 

прогностичної аналітики PASW Statistics; 



– основний метод дослідження: педагогічний експеримент. 

Практична значущість дослідження. Результати дослідження 

застосовуються у процесі розроблення нових навчальних програм, навчально-

методичних посібників, портфоліо учасників освітнього процесу, рекомендацій 

для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, що сприяє 

підвищенню ефективності та результативності освітнього процесу; у процесі 

підвищення професійної майстерності педагогів закладів загальної середньої 

освіти у системі післядипломної педагогічної освіти; в освітньому процесі 

закладів вищої освіти, що забезпечує умови ефективної підготовки педагогів до 

освітнього процесу у контексті розвитку культурно-мовних та морально-

громадянських цінностей учнів, що в сукупності сприяє підвищенню 

результативності педагогічної діяльності, вирішенню стратегічних завдань 

національної системи освіти, розбудові Нової української школи. 

Вірогідність результатів експерименту забезпечувалася коректним 

використанням статистичних даних та їх математичною обробкою. 

Застосувалися різні методи дослідження, які доповнювали та корегували один 

одного. Здійснювався систематичний моніторинг експерименту: 

впроваджувалися здобуті результати у педагогічну практику, а також 

підтверджувалася їх значущість на міжнародних, всеукраїнських, регіональних 

науково-практичних конференціях, проблемно-наукових, психолого-

педагогічних семінарах. 

Дослідно-експериментальна робота передбачала та здійснювалася 

протягом 5 етапів: 

І (організаційно-підготовчий) етап (грудень 2012 р. – грудень 2013 р.); 

ІІ (концептуально-діагностичний) етап (грудень 2013 р. – грудень 2015 

р.); 

ІІІ (формувальний) етап (грудень 2015 р. – грудень 2017 р.); 

IV (узагальнювальний) етап (грудень 2017 р. – грудень 2018 р.); 

V (коригувальний) етап (січень – грудень 2019 р.). 

 


