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Додаток А 

Анкета дослідження проблеми навчання обдарованих дітей у закладах 

загальної середньої освіти 
 

Анкета 

Шановний (-а) колего!  

Просимо Вас взяти участь у науковому. Оберіть, будь ласка, із запропонованих 

варіантів відповідей на питання одну та підкресліть її. Анкетування анонімне. 

1. Чи є у Вас досвід роботи з обдарованими дітьми, який би можна було 

порекомендувати колегам? 

а) такий досвід у мене є; 

б) такого досвіду у мене немає; 

в) це питання мене не цікавить; 

г) Ваш варіант відповіді___________________________________________________ 

2. Чи маєте Ви проблеми з обдарованими дітьми? 

а) так; 

б) ні; 

в) Ваш варіант відповіді___________________________________________________ 

3. Чи вважаєте Ви, що для обдарованих дітей слід створювати спеціальне навчально-

виховне середовище? 

а) вважаю, що слід створювати школи-інтернати для обдарованих дітей; 

б) вважаю, що слід створювати спеціалізовані класи у закладах загальної освіти; 

в) вважаю, що ніяких спеціальних заходів для обдарованих дітей створювати не 

потрібно; 

г) Ваш варіант відповіді___________________________________________________ 

4. Чи вважаєте Ви, що обдарований учень потребує особливого педагогічного 

супроводу? 

а) так, слід розробляти індивідуальні траєкторії розвитку такого учня; 

б) ні, це зайве; 

г) Ваш варіант відповіді___________________________________________________ 

5. Оцініть за десятибальною шкалою Вашу готовність до роботи з обдарованими 

учнями: 

________________________________________________________ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Чи хотіли б Ви отримати науково-методичну допомогу для організації роботи з 

обдарованими учнями? 

а) так; 

б) ні; 

в) Ваш варіант відповіді___________________________________________________ 

7. Ваші побажання по роботі з обдарованими учнями: 

Наведіть, будь ласка, Ваші дані: 

1. Назва навчального закладу:_______________________________________________ 

2. Педагогічний стаж:____________________________________________________ 

3. З учнями якої вікової категорії Ви працюєте:________________________________ 

Дякуємо за участь в анкетуванні! 
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Додаток Б 

Таблиця Б 

Характеристика параметрів психолого-педагогічної експертизи освітнього 

середовища 
Параметри для вимірювання Результат 

СВОБОДА – ЗАЛЕЖНІСТЬ  Своб. Залеж. 

1 2 3 

Більшість членів педагогічного колективу, які 

працюють з учнями, на перше місце ставлять 

інтереси та цінності 

особистості  +  

групи   + 

У більшості випадків у процесі взаємодії педагог 

підлаштовується під 

учня 

+  

учень 

підлаштовується під 

педагога 

 + 

Більшістю членів  

педагогічного колективу здійснюється 

індивідуальна форма 

навчання  

+  

групова (колективна) 

форма навчання  

 + 

АКТИВНІСТЬ – ПАСИВНІСТЬ  Акт. Пас. 

Більшістю членів педагогічного колективу  

покарання учня  

практикується  + 

не практикується  +  

Більшістю членів педагогічного колективу 

прояв  

учнем якої-небудь ініціативи  

стимулюється  +  

не стимулюється   + 

Більшістю членів педагогічного колективу ті 

або інші творчі прояви  

заохочуються  +  

не заохочуються   + 

ШИРОТА ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  

підсумковий бал  

коефіцієнт модальності  

МІСЦЕВІ ЕКСКУРСІЇ (пішки, на міському й приміському транспорті)  

Практично не проводяться  0 

Проводяться, але не для всіх учнів  0,2 

Кожен учень один раз на рік має можливість взяти участь  0,5 

Кожен учень не менш двох разів на рік має можливість взяти участь  0,7 

Періодично проведені екскурсії як невід’ємна частина освітнього 

процесу (наприклад, заняття в лабораторіях, у музеї, на 

підприємствах тощо) 

1,25 

Інше, замість запропонованого (від 0,1 до 1,25 бала)   

ПОДОРОЖІ  

Практично не буває  0 

Не для всіх учнів 0,2 

Кожен учень раз на рік має можливість взяти участь 0,5 

Кожен учень не менш двох разів на рік має можливість взяти участь 0,7 

Поїздки школярів в інші міста як невід'ємна частина освітнього 

процесу 

1,25 

Інше, замість запропонованого (від 0,1 до 1,25 бала)  
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Продовж. табл. Б 
ВІДВІДУВАННЯ УСТАНОВ КУЛЬТУРИ (театри, концерти, виставки тощо)  

Практично не буває 0 

Не для всіх учнів 0,2 

Кожний учень раз у півроку має можливість відвідування 0,5 

Кожний учень раз у чверть має можливість відвідування 0,7 

Періодичні відвідування установ культури як невід'ємна частина 

освітнього процесу 

1,25 

Інше, замість запропонованого (від 0,1 до 1,25 бала)  

ОБМІН УЧНЯМИ  

Обмін учнями з іншими закладами освіти не проводяться 0 

Обмін учнями з іншими закладами освіти носить разовий, 

епізодичний характер 

0,1 

Проводиться систематичний прийом учнів з інших закладів освіти 0,3 

Учні мають можливість якийсь час провчитися в іншому закладі 

освіти (також всеукраїнських і міжнародних дитячих та молодіжних 

таборах, експедиціях тощо) 

0,7 

Реалізується програма постійного обміну учнями з іншими 

вітчизняними або/і закордонними закладами освіти 

1,25 

Учні навчаються в позашкільних закладах, на курсах у закладах 

вищої освіти 

1,0 

ОБМІН ПЕДАГОГАМИ 

Обмін педагогами з іншими закладами освіти не проводиться 0 

Обмін педагогами з іншими закладами освіти носить разовий, 

епізодичний характер 

0,1 

Педагоги мають можливість якийсь час викладати (стажуватися) в 

інших закладах освіти 

0,3 

Педагоги (фахівці) з інших установ і організацій (шкіл, вишів, 

наукових, культурних, спортивних центрів тощо) систематично 

працюють у школі (класі) 

0,7 

Реалізується програма постійного двостороннього обміну 

викладачами з іншими вітчизняними або/і закордонними закладами 

освіти 

1,25 

Інше, замість запропонованого (від 0,1 до 1,25 бала)  

ГОСТІ 

Учні спілкуються практично тільки зі своїми педагогами, гості 

запрошуються вкрай рідко  

0 

Гості (фахівці, ветерани, депутати тощо) періодично виступають із 

лекціями (розповідями) перед учнями 

+0,1 

Батьки активно залучаються до виховної роботи школи, беруть 

участь у різних заходах разом з дітьми (походи, веселі старти, творчі 

виставки) 

+0,2 

Періодично організується спілкування учнів і педагогів з цікавими 

людьми у формі бесід, круглих столів, дискусій тощо 

+0,4 

Періодично організуються фестивалі, свята, конференції або інші 

форми масового прийому гостей 

+0,55 

Інше, замість запропонованого (від 0,1 до 1,25 бала)  

МОЖЛИВОСТІ ВИБОРУ ОСВІТНІХ МІКРОСЕРЕДОВИЩ  

Крім занять у своєму класі в учнів практично немає інших освітніх 

можливостей 

0 
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Продовж. табл. Б 

Деяке учні мають можливості для занять у різних кружках, секціях, 

клубах по інтересах 

0,1 

Кожний учень може займатися в кружках, секціях, клубах 0,2 

Учні мають можливості вибору класу (профільного, за рівнем 

підготовленості учнів) 

+0,4 

Учні мають можливості вибору вчителів +0,55 

Інше, замість запропонованого (від 0,1 до 1,25 бала)  

ШИРОТА МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ  

Учні в основному займаються в необладнаних класних приміщеннях, 

є лише деякі спеціалізовані кабінети, багато хто з них сполучені 

0 

Заняття проводяться в основному в спеціалізованих обладнаних 

приміщеннях (у тому числі, спортзалі, майстерні, бібліотеці тощо), 

але деяких необхідних спеціалізованих приміщень поки не вистачає 

0,3 

Є повний набір необхідних методично й технічно оснащених 

спеціалізованих приміщень 

0,8 

Поряд зі «стандартним набором» добре обладнаних приміщень є 

деякі додаткові освітні структури (шкільний музей, зимовий сад, 

фонотека, відеотека, шкільне кафе тощо) 

1 

Є всі необхідні обладнані приміщення, а також організована 

можливість доступу учнів до комп'ютерних інформаційних мереж 

(«Інтернет») 

1,25 

Інше, замість запропонованого (від 0,1 до 1,25 бала)  

ІНТЕНСИВНІСТЬ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  

підсумковий бал  

коефіцієнт модальності  

РІВЕНЬ ВИМОГ ДО УЧНІВ 

До знань учнів висуваються знижені вимоги (обумовлено 

особливостями контингенту учнів: слабким здоров'ям, педагогічною 

занедбаністю тощо) 

0 

Вимоги до знань учнів, як правило, не перевищують відповідних 

вимог Держстандарту 

0,5 

Вимоги до деяких учнів виходять за рамки Держстандарту 1 

До всіх учнів висуваються підвищені вимоги 2 

Освітній процес за низкою навчальних дисциплін ведеться за 

посиленими програмами (наприклад, за програмами вузу) 

2,5 

Інше, замість запропонованого (від 0,1 до 1,25 бала)  

НАВЧАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ УЧНІВ 

Часто в ході уроків учні залишаються «недовантаженими» 

навчальними завданнями, можуть займатися сторонніми справами, 

нудьгувати, базікати тощо 

0 

Заняття проходять досить інтенсивно, при цьому, вчителі 

намагаються давати мінімум домашніх завдань; як правило, після 

уроків учні йдуть зі школи 

1 

Після уроків учні звичайно залишаються в школі для консультацій із 

учителями, на факультативи й інші додаткові заняття; домашні 

завдання мінімальні (або об'ємні домашні завдання, але учні не 

залишаються в школі після занять) 

1,5 

Після уроків учні залишаються в школі для додаткових занять, а 

також одержують об'ємні домашні завдання 

2 
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Продовж. табл. Б 

Практично увесь час учнів так чи інакше пов'язаний з освітнім 

процесом (наприклад, у спеціалізованих інтернатах тощо) 

2,5 

Інше, замість запропонованого (від 0,1 до 2,5 бала)  

ОРГАНІЗАЦІЯ АКТИВНОГО ВІДПОЧИНКУ 

Вихідні дні й канікули учні, як правило, проводять у родинах, не 

пов'язані з освітнім процесом свого закладу освіти 

0 

У вихідні дні для учнів систематично проводяться рекреаційно-

освітні заходи (клуб вихідного дня, вечора, свята тощо) 

+0,5 

На осінніх, зимових і весняних канікулах більшість учнів включені в 

рекреаційно-освітній процес (предметні семінари, походи, конкурси, 

олімпіади, фестивалі тощо) 

+0,7 

На період літніх канікул для учнів закладом освіти організуються 

табори, трудові об'єднання, туристичні походи тощо 

+0,8 

Закладом освіти розроблена й реалізується спеціальна програма 

організації активного відпочинку учнів (як у вихідні дні, так і на 

період канікул) 

2,5 

Інше, замість запропонованого (від 0,1 до 2,5 бала)  

ІНТЕРАКТИВНІ ФОРМИ І МЕТОДИ 

В освітньому процесі переважають традиційні методи, засновані на 

відтворенні учнями засвоєного матеріалу 

0 

Деякі педагоги на окремих заняттях використають інтерактивні 

(«діалогові») форми й методи (тренінги, імітаційні ігри тощо) 

0,5 

Педагогічним колективом декларований пріоритет інтерактивного 

освітнього процесу в даному закладі освіти 

1,5 

Інтерактивні форми й методи освіти є основними в реальній практиці 

педагогів, кваліфікованими фахівцями систематично проводиться 

відповідна навчально-методична робота з педагогами 

2,5 

Інше, замість запропонованого (від 0,1 до 2,5 бала)  

УСВІДОМЛЮВАНІСТЬ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  

підсумковий бал  

коефіцієнт модальності  

РІВЕНЬ ПОІНФОРМОВАНОСТІ ПРО ЗАКЛАД ОСВІТИ 

Практично ніхто з учнів, педагогів і батьків не здатний відповісти на 

запитання на кшталт: «Коли і при яких обставинах заснований цей 

заклад?», «Хто був його першим директором і чим чудова ця 

людина?» «Які відомі люди тут навчалися або викладали?» тощо 

0 

Окремі педагоги знають історію і традиції свого навчального закладу 0,3 

Історія й традиції закладу освіти відомі декільком педагогам і групі 

учнів, які спеціально займаються їхнім вивченням 

0,5 

Більшість педагогів і учнів знайомо з історією й традиціями свого 

закладу освіти 

1 

Практично всі педагоги, учні і їхні батьки мають уявлення про 

історію цього закладу освіти 

1,4 

Інше, замість запропонованого, (від 0,1 до 1,4)  

СИМВОЛІКА 

Заклад освіти не має ніяких елементів власної символіки. Відповідна 

символіка є, але зовсім не популярна серед педагогів, учнів і батьків 

0 

Заклад освіти, поряд з формальною типовою назвою, має свою 

особливу назву (школа «Веселка», школа імені... тощо), і всі учні про 

це знають 

+0,25 
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Продовж. табл. Б 

Учням і батькам добре знайома емблема закладу  освіти 

(відтворюється на стендах, табелях, дипломах, грамотах тощо) 

+0,25 

Заклад освіти має свій прапор, що зберігається на видному 

почесному місці, під цим прапором проводяться важливі заходи 

+0,25 

Учні й педагоги добре знають слова гімну свого закладу освіти й з 

гордістю його виконують у відповідних випадках 

+0,25 

Учні й педагоги охоче носять значки свого закладу освіти +0,25 

Заклад освіти має особливу форму або елементи (футболки із 

символікою свого закладу освіти, «фірмові» шапочки тощо), які учні 

й педагоги охоче носять 

+0,25 

Інше, замість запропонованого (не перевищити 1,5 по цьому блоку)   

ФОРМУВАННЯ УСВІДОМЛЮВАНОСТІ 

Спеціальна робота не проводиться або носить епізодичний характер 0 

Проводяться періодичні бесіди з історії закладу освіти +0,1 

Є окремі стенди, що розповідають про історію і традиції закладу 

освіти 

+0,2 

Ведеться літопис закладу освіти (оформляються фото -, кіно -, відео - 

та інші матеріали) 

+0,3 

Урочисто відзначаються ювілейні дати закладу освіти, до цих 

торжеств ведеться довгострокова підготовка 

+0,4 

Організовано музей (постійна виставка) історії закладу освіти +0,5 

Інше, замість запропонованого, (не перевищити 1,5 по цьому блоку)  

ЗВ'ЯЗОК З ВИПУСКНИКАМИ  

Контакти педагогів і учнів з колишніми випускниками носять 

випадковий, епізодичний характер 

0 

Контакти з випускниками обмежуються проведенням вечора 

зустрічей раз на рік 

0,2 

Педагоги й учні ведуть постійну переписку з багатьма випускниками 0,6 

Педагогічний колектив цілеспрямовано стежить за долею 

випускників, у необхідних випадках ним виявляється відповідна 

підтримка 

0,9 

Багато випускників продовжують підтримувати контакти із закладом 

освіти, охоче надають йому різну допомогу 

1,2 

Діє постійний суспільний орган типу Ради випускників, який сприяє 

розвитку закладу освіти 

1,4 

Інше, замість запропонованого (від 0,1 до 1,4)  

АКТИВНІСТЬ СПІВРОБІТНИКІВ 

Практично всі педагоги і технічний персонал украй неохоче беруть 

участь у необхідних роботах (ремонт, оформлення, чергування тощо) 

без відповідної оплати 

0 

Значна частина педагогів і технічного персоналу охоче відгукуються 

на прохання адміністрації про безплатну допомогу закладу освіти 

0,3 

Практично весь колектив охоче відгукується на прохання 

адміністрації про безплатну допомогу 

0,6 

Багато співробітників самі виявляють відповідну ініціативу, не 

шкодують часу й сил для розвитку закладу освіти 

1 

Більшість співробітників особисто зацікавлені в розвитку закладу 

освіти, всі його проблеми сприймають, як свої власні, беруть активну 

участь у їхньому обговоренні й практичному розв’язанні 

1,4 

Інше, замість запропонованого (від 0,1 до 1,4)  
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Продовж. табл. Б 

АКТИВНІСТЬ УЧНІВ 

Практично всі учні вкрай неохоче беруть участь у необхідних 

роботах (ремонт, оформлення, чергування тощо)  

0 

Значна частина учнів охоче відгукуються на прохання педагогів про 

будь-яку допомогу закладу освіти 

0,3 

Практично всі учні охоче відгукуються на прохання адміністрації й 

педагогів про будь-яку допомогу 

0,6 

Багато учнів самі проявляють відповідну ініціативу, не шкодують 

часу й сил для розвитку закладу освіти 

1 

Більшість учнів особисто зацікавлені в розвитку закладу освіти, всі 

його проблеми сприймають, як свої власні, беруть активну участь у 

їхньому обговоренні й практичному розв’язанні 

1,4 

Інше, замість запропонованого (від 0,1 до 1,4)  

АКТИВНІСТЬ БАТЬКІВ 

Практично всі батьки вкрай неохоче беруть участь у необхідних 

роботах (ремонт, оформлення, чергування тощо)  

0 

Значна частина батьків охоче відгукуються на прохання педагогів 

про будь-яку допомогу закладу освіти 

0,3 

Практично всі батьки охоче відгукуються на прохання адміністрації 

й педагогів про будь-яку допомогу 

0,6 

Багато батьків самі проявляють відповідну ініціативу, не шкодують 

часу й сил для розвитку закладу освіти 

1 

Більшість батьків особисто зацікавлені в розвитку закладу освіти, всі 

його проблеми сприймають, як свої власні, беруть активну участь у 

їхньому обговоренні й практичному розв’язанні 

1,4 

Інше, замість запропонованого (від 0,1 до 1,4)  

УЗАГАЛЬНЕНІСТЬ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  

підсумковий бал  

коефіцієнт модальності  

КОМАНДА ОДНОДУМЦІВ 

Освітній процес організується кожним педагогом на основі його 

власних подань про мети, зміст, принципи й методах навчання й 

виховання, жодні єдині методичні вимоги до педагогів 

адміністрацією не висуваються  

0 

Заступники директора становлять його «команду», до педагогів ними 

висувається система єдиних методичних вимог 

0,4 

У команду однодумців, разом із адміністрацією, входить і деяка 

частина вчителів 

0,8 

Більшість учителів, власне кажучи, становлять єдину професійну 

команду  

1,4 

У результаті цілеспрямованої роботи з колективом практично всі 

педагоги цього закладу освіти усвідомлено реалізують єдину освітню 

стратегію 

1,7 

Інше, замість запропонованого (від 0,1 до 1,7)  

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

Серйозної концепції розвитку закладу освіти поки не існує, освітній 

процес здійснюється «по інерції» 

0 

Ініціатива розробки концепції закладу освіти виходить від групи 

педагогів, у той час як адміністрація залишається малокомпетентної 

й пасивної в цьому питанні 

0,4 
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Концепція закладу освіти розробляється директором і його 

заступниками, а вчителі поки не мають про цьому чіткого уявлення 

0,6 

У закладі освіти реалізується певна освітня концепція, суть якої 

відома й зрозуміла педагогам, однак не всі згодні саме з таким 

підходом 

1 

Концепція закладу освіти, основні стратегічні орієнтири його 

розвитку добре розуміються й підтримуються колективом педагогів 

1,7 

Інше, замість запропонованого (від 0,1 до 1,7)  

ФОРМИ РОБОТИ З ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ 

Методична робота з педагогічним колективом з осмислення освітніх 

цілей закладу освіти, змісту освітнього процесу тощо реально не 

ведеться 

0 

На педрадах адміністрацією ставляться питання координації зусиль 

педагогів щодо розвитку єдиного розуміння цілей і методів 

освітнього процесу 

+0,5 

Проблема погодженості роботи педагогів є основною в роботі їхніх 

методичних об'єднань 

+0,8 

Періодично проводяться педагогічні конференції, на яких 

відбувається вільний обмін думками, спільно розробляються 

стратегічні положення розвитку закладу освіти 

1,2 

Організований постійно діючий педагогічний семінар, спрямований 

на підвищення рівня розуміння співробітниками цілей освітнього 

процесу, перспектив розвитку закладу освіти 

1,6 

Інше, замість запропонованого (від 0,1 до 1,6)  

ВКЛЮЧЕНІСТЬ УЧНІВ 

Учні практично відповідають тільки за власну успішність, вони не 

інформовані про основні положення освітньої концепції свого 

закладу освіти 

0 

Учнем розповідають про розуміння педагогами цілей освітнього 

процесу й стратегічних орієнтирів розвитку закладу освіти 

0,4 

Окремі пропозиції учнів по зміні організації освітнього процесу 

всерйоз розглядаються й можуть бути реалізовані 

0,8 

Учні реально беруть участь у керуванні закладом освіти, активні учні 

входять до складу «команди», що розробляє стратегію розвитку 

закладу освіти 

1,2 

Діє спеціально розроблена система включення учнів у процес 

стратегічного планування роботи закладу освіти, осмислення ними 

освітніх цілей і методів 

1,7 

Інше, замість запропонованого (від 0,1 до 1,7)  

ВКЛЮЧЕНІСТЬ БАТЬКІВ 

Батьки цікавляться тільки успішністю своїх дітей, вони не 

інформовані про основні положення освітньої концепції закладу 

освіти 

0 

На батьківських зборах батькам розповідають про розуміння 

педагогами цілей освітнього процесу й стратегічних орієнтирів 

розвитку закладу освіти 

0,4 

Окремі пропозиції батьківського комітету зі зміні організації 

освітнього процесу розглядаються адміністрацією й можуть бути 

реалізовані 

0,8 
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Діє спеціально розроблена система взаємодії адміністрації й 

педагогів з родителями 

1,3 

Батьки реально беруть участь у керуванні закладом освіти, входять 

до складу «команди», що розробляє стратегію розвитку закладу 

освіти 

1,7 

Інше, замість запропонованого (від 0,1 до 1,7)  

РЕАЛІЗАЦІЯ АВТОРСЬКИХ ОСВІТНІХ МОДЕЛЕЙ 

Заклад освіти не підтримує тісних контактів із представниками 

психолого-педагогічної науки 

0 

Заклад освіти будує освітній процес на основі певної методичної 

моделі, адміністрація одержала консультацію від учених перед 

початком реалізації проекту 

0,3 

Учені-автори освітньої концепції закладу освіти періодично 

консультують як адміністрацію, так і педагогів 

0,8 

Організований постійно діючий семінар для педагогів, що ведеться 

вченими-авторами освітньої концепції цього закладу освіти 

1,2 

Заклад освіти є експериментальною площадкою наукової установи, 

учені-автори освітньої концепції працюють у постійному тісному 

контакті з адміністрацією й педагогами 

1,6 

Інше, замість запропонованого (від 0,1 до 1,6)  

ЕМОЦІЙНІСТЬ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  

підсумковий бал  

коефіцієнт модальності  

ВЗАЄМИНИ В ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕКТИВІ 

Педради, наради тощо проводяться в строгому діловому ритмі, різні 

прояви емоцій і «сторонні розмови» не заохочуються адміністрацією 

0 

Педради, наради тощо проходять у неформальній обстановці, 

учасники почувають себе психологічно комфортно, легко й вільно 

проявляють свої емоції 

+0,4 

Педагоги часто зустрічаються в неформальній обстановці як «у 

стінах» закладу освіти, так і за його межами (відзначають дні 

народження, свята, ходять у гості друг до друга, відвідують 

концерти, виставки тощо) 

+0,8 

Кожний педагог відчуває співпереживання й підтримку колег із 

приводу своїх професійних успіхів і невдач 

+0,4 

У педагогічному колективі прийнято ділитися не тільки 

професійними, але й особистими проблемами 

+0,9 

Інше, замість запропонованого (від 0,1 до 2,5)  

ВЗАЄМИНИ З УЧНЯМИ 

Взаємини педагогів з учнями носять переважно рольовий, 

формалізований характер, обмежуються навчально-дисциплінарною 

проблематикою  

0 

Взаємини педагогів з учнями хоча й здійснюються в основному у 

формальних рамках (на уроках, зборах тощо), але носять переважно 

міжособистісний характер, відрізняються щирістю й 

співпереживанням, стосуються «поза навчальних» проблем учнів 

+0,4 

Педагоги й учні часто спілкуються між собою в неформальній 

обстановці (як у закладі освіти, так і за його межами) 

+0,8 

Кожний учень відчуває співпереживання й підтримку педагогів із 

приводу своїх успіхів і невдач, пов'язаних з освітнім процесом 

+0,4 
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Учні часто діляться з педагогами своїми особистими проблемами, 

одержуючи від них співпереживання й підтримку 

+0,9 

Інше, замість запропонованого (від 0,1 до 2,5)  

ВЗАЄМИНИ З БАТЬКАМИ 

Взаємини педагогів з батьками носять переважно рольовий, 

формалізований характер, обмежуються навчально-дисциплінарною 

проблематикою 

0 

Взаємини педагогів з батьками хоча і здійснюються в основному у 

формальних рамках (на зборах тощо), але носять переважно 

міжособистісний характер, відрізняються щирістю й 

співпереживанням, стосуються «поза навчальних» проблем 

+0,4 

Педагоги й батьки часто спілкуються між собою в неформальній 

обстановці (як у закладі освіти, так і за його межами) 

+0,8 

Батьки відчувають співпереживання й підтримку педагогів із 

приводу успіхів і невдач їхніх дітей, пов'язаних з освітнім процесом 

+0,4 

Батьки часто діляться з педагогами різними сімейними проблемами, 

одержуючи співпереживання й підтримку 

+0,9 

Інше, замість запропонованого (від 0,1 до 2,5)  

ЕМОЦІЙНІСТЬ ОФОРМЛЕННЯ ПРОСТОРОВО-ПРЕДМЕТНОГО СЕРЕДОВИЩА  

Візуальне оформлення закладу освіти (стенди, плакати, гасла, дошка 

оголошень тощо) строго функціонально, орієнтовано насамперед на 

повідомлення серйозної інформації 

0 

В оформленні інтер'єрів закладу освіти присутні емоційно насичені 

елементи (казкові, гумористичні, сатиричні сюжети плакатів, 

картинок, гасел, стінгазет тощо) 

+0,3 

Періодично проводяться виставки малюнків (творів) учнів, що 

відображують їхнє ставлення до свого закладу освіту 

+0,5 

Учасниками таких виставок є не тільки учні, але й педагоги +0,7 

Учні й педагоги можуть вільно виражати свої емоції (малювати 

шаржі, писати побажання або подяки) на спеціальних планшетах, 

стінгазетах тощо 

+1 

Інше, замість запропонованого (від 0,1 до 2,5)  

ДОМІНАНТНІСТЬ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  

підсумковий бал  

коефіцієнт модальності  

ЗНАЧУЩІСТЬ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ 

Більшість педагогів працює ще й в інших місцях, цей заклад освіти 

не розглядається ними як найважливіша сфера своєї професійної 

реалізації 

0 

Більшість педагогів працюють тільки в цьому закладі освіти, але 

ставляться до роботи формально 

1 

У закладі освіти є група педагогів, для яких у їхній роботі міститься 

головний сенс життя 

2 

Незважаючи на змушені підробітки в інших місцях, цей заклад 

освіти розглядається більшістю педагогів як найважливіша сфера 

своєї професійної реалізації 

2,5 

Мабуть, весь спосіб життя більшості педагогів так чи інакше 

обумовлений залученням до життя закладу освіти, що становить їх 

головну життєву цінність 

3,3 

Інше, замість запропонованого (від 0,1 до 3,3)  



18 

Продовж. табл. Б 

ЗНАЧУЩІСТЬ ДЛЯ УЧНІВ 

Для більшості учнів цей заклад освіти не є особливо значущим місцем 

у їхньому житті, а педагоги не входять у коло авторитетних людей 

0 

Значущим для учнів є скоріше спілкування з окремими педагогами, 

ніж освітнє середовище цього закладу освіти, в цілому 

1 

Хоча заклад освіти і не є для більшості учнів центром соціальної 

реалізації, але «шкільне життя» все-таки становить для них одну з 

їхніх найважливіших цінностей 

1,5 

У повсякденному житті більшість учнів дотримуються принципів і 

норм, прийнятих у цьому закладі освіти, навіть якщо ці принципи й 

норми зазнають критики з боку батьків, сусідів, однолітків тощо 

2,5 

Мабуть, весь спосіб життя більшості учнів так чи інакше обумовлений 

участю в житті закладу освіти, що становить їхню головну життєву 

цінність 

3,4 

Інше, замість запропонованого (від 0,1 до 3,4)  

ЗНАЧУЩІСТЬ ДЛЯ БАТЬКІВ 

Для більшості батьків цей заклад освіти і його педагоги не мають 

особливого авторитету 

0 

Значущим для батьків тільки спілкування з окремими педагогами 1 

Заклад освіти має авторитет у батьків 1,5 

Батьки високо цінують думку педагогів і намагаються виконувати їх 

рекомендації, навіть якщо вони розходяться з їхньою власною думкою 

з виховних проблем 

2,5 

Батьки пишаються, що їхні діти вчаться саме в цьому закладі освіти, 

багато хто заради цього змінили місце проживання або відправляють 

сюди дітей з інших мікрорайонів 

3,3 

Інше, замість запропонованого (від 0,1 до 3,3)  

КОГЕРЕНТНІСТЬ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  

підсумковий бал  

коефіцієнт модальності  

НАСТУПНІСТЬ ІЗ ІНШИМИ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ 

У заклад освіти можуть прийматися учні без конкурсу, оплати або 

інших особливих умов 

+0,5 

Учні будь-якого рівня можуть переходити в інші аналогічні заклади 

освіти без додаткових умов 

+0,5 

Випускники цього закладу освіти стабільно вступають до різних 

закладів освіти більше високого освітнього рівня (гімназії, училища, 

заклади вищої освіти тощо) 

+1 

Заклад освіти має сполучені програми з закладами вищої освіти, у які 

випускники можуть зараховуватися без вступних випробувань 

+1,3 

Інше, замість запропонованого (від 0,1 до 3,3)  

РЕГІОНАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ 

Узгодження змісту регіонального компонента освіти (з історії, 

географії тощо) у закладі освіти з місцевими вченими і 

компетентними фахівцями 

+0,2 

Використання місцевого наукового, виробничого, культурного, 

спортивного й іншого соціального потенціалу в організації освітнього 

процесу 

+0,4 

Заклад тісно співпрацює з різними екологічними, політичними, 

молодіжними, релігійними й іншими організаціями 

+0,4 
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Продовж. табл. Б 

Постійні контакти закладу освіти з органами місцевого 

самоврядування 

+0,6 

Професійна підготовка учнів цього закладу освіти здійснюється 

відповідно до соціально-економічних запитів свого регіону 

+0,7 

Входження закладу освіти з його особливою освітньою функцією в 

Концепцію розвитку регіональної системи освіти (при наявності 

такої Концепції) 

+1 

Інше, замість запропонованого (від 0,1 до 3,3)  

ШИРОКА СОЦІАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ 

Підготовка учнів обмежується вимогами Держстандарту +0,2 

Учні одержують не тільки рівень наукових знань відповідно до 

Держстандарту, але й практичну підготовку, що відповідає сучасним 

вимогам (комп'ютерну, комунікативну, валеологічну, екологічну, 

економічну тощо) 

+0,7 

Спеціальна психолого-педагогічна робота в закладі освіти 

спрямована на розвиток в учнів особистісних якостей, необхідних 

для успіху в сучасному суспільстві (цілеспрямованості, рішучості, 

відповідальності, працездатності тощо) 

+1 

Учні одержують рівень освіти (у тому числі, володіння іноземними 

мовами) і особистісного розвитку, що забезпечує можливість 

учитися або працювати за рубежем 

+1,5 

Учні запрошуються до вступу на факультети закладів вищої освіти 

(від 0,1 до 3,4) 

 

АКТИВНІСТЬ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  

підсумковий бал  

коефіцієнт модальності  

ТРАНСЛЯЦІЯ ДОСЯГНЕНЬ 

Учні закладу освіти систематично перемагають на предметних 

олімпіадах різного рівня 

+0,4 

Заклад освіти є методичним центром, що поширює свій досвід 

роботи на інші заклади освіти (програми, методики тощо) 

+0,6 

Заклад освіти відомий у регіоні яким-небудь творчим (спортивним) 

колективом (ансамблем, театром, оркестром, командою КВК, 

спортивною командою) 

+0,7 

Крім освітніх послуг, заклад освіти виставляє на ринок які-небудь 

товари й послуги (комп'ютерні продукти, сільгосппродукти, 

сувеніри, іграшки, консультації тощо) 

+0,8 

Інше, замість запропонованого (від 0,1 до 2,5)  

РОБОТА ІЗ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

В ефірі звучали окремі радіопередачі про цей заклад освіти +0,2 

В ефірі періодично звучать радіопередачі про цей заклад освіти +0,4 

Відомості про життя закладу освіти систематично повідомляються 

по місцевому радіо 

+0,6 

Є окремі публікації про цей заклад освіти у газетах (журналах) +0,2 

У газетах (журналах) періодично публікуються матеріали про цей 

заклад освіти  

+0,5 

Матеріали про цей заклад освіти систематично публікуються в пресі 

(наприклад, у місцевій газеті є спеціальна рубрика, сторінка тощо) 

+0,7 

Є окремі телетрансляції (сюжети, повідомлення, передачі) про заклад 

освіти 

+0,3 
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Продовж. табл. Б 

Різні відомості про діяльності закладу освіти періодично 

транслюються по телебаченню 

+0,6 

Заклад освіти має на телебаченні постійний ефірний час, інформація 

про нього повідомляється систематично 

+0,8 

Видано спеціальні буклети (брошури, книги), що розповідають про 

цей заклад освіти 

+0,4 

Інше, замість запропонованого (від 0,1 до 2,5)  

СОЦІАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ 

Заклад освіти бере активну участь у різних регіональних виставках, 

оглядах, конкурсах, фестивалях та інших соціально значущих 

формах реалізації творчої активності людей 

+0,5 

Заклад освіти є ініціатором різних регіональних виставок, оглядів, 

конкурсів, фестивалів і інших соціально значущих форм реалізації 

творчої активності людей 

+1,2 

Заклад освіти бере активну участь у різних соціально значущих 

акціях і рухах (охорона навколишнього середовища, допомога 

ветеранам, інвалідам, шефська робота тощо) 

+0,5 

Заклад освіти є ініціатором різних соціально значущих акцій і рухів 

(охорона середовища, допомога ветеранам, інвалідам, шефська 

робота тощо) 

+1,3 

Саме цей заклад освіти є визнаним лідером у регіоні (одним з таких 

лідерів) у плані організації й проведення різних соціальних ініціатив 

+2,5 

Інше, замість запропонованого (від 0,1 до 2,5)  

СОЦІАЛЬНА ЗНАЧУЩІСТЬ ВИПУСКНИКІВ 

Окремі випускники закладу освіти стали відомими в регіоні людьми 

(у науці, мистецтві, спорті, політику, діловій і адміністративній сфері 

тощо) 

+0,3 

Випускники цього закладу освіти становлять значну частину 

місцевої (регіональної) соціальної еліти (політичної, творчої, 

діловий, адміністративної) 

+0,6 

Окремі випускники закладу освіти досягли високого положення у 

своїй сфері діяльності в масштабі всієї країни, стали відомими, 

популярними людьми 

+0,8 

Окремі випускники закладу освіти досягли популярності за рубежем, 

їхня діяльність зміцнює міжнародний престиж країни 

+1,1 

Інше, замість запропонованого (від 0,1 до 2,5)  

МОБІЛЬНІСТЬ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  

підсумковий бал  

коефіцієнт модальності  

МОБІЛЬНІСТЬ ЦІЛЕЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ 

Освітній процес спрямований насамперед на формування знань, 

умінь і навичок учнів у рамках вимог Держстандарту 

0 

В освітній процес включена підготовка учнів також за низкою нових 

дисциплін, найбільш актуальних у сучасних соціально-економічних 

умовах (основи підприємницької діяльності, ділове спілкування, 

екологія, право тощо) 

1 
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Продовж. табл. Б 
Освітній процес цілеспрямовано орієнтований не тільки на 

академічну й професійну підготовку учнів, але й на розвиток їхньої 

функціональної грамотності (лінгвістичної, комунікативної, 

комп'ютерної, валеологічної тощо), а також на їхній особистісний 

розвиток і саморозвиток 

2 

Заклад освіти навіть змінив свій профіль, орієнтуючись на сучасні 

соціальні запити (став економічним, екологічним, язиковим тощо) 

2,5 

Інше, замість запропонованого (від 0,1 до 2,5)  

МОБІЛЬНІСТЬ МЕТОДІВ ОСВІТИ 

Практично весь освітній процес будується на використанні 

традиційних репродуктивних методів навчання (учитель подає нові 

відомості, а учні оцінюються по здатності їх відтворювати й 

застосовувати) 

0 

Деякі педагоги використовують сучасні активні (інтерактивні) 

методи (імітаційні ігри, тренінгові форми, творчі майстерні тощо) 

0,5 

Більшість педагогів володіє сучасними методами й прагне 

використати їх в освітньому процесі 

1,5 

У закладі освіти організоване цілеспрямоване навчання педагогів 

сучасним освітнім технологіям, налагоджена методична підтримка 

педагогів, які використовують активні методи освіти 

2,5 

Інше, замість запропонованого (від 0,1 до 2,5)  

МОБІЛЬНІСТЬ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТИ 

Нові навчальні курси забезпечуються за рахунок додаткового 

навантаження педагогів, які самостійно освоюють їхній зміст і 

методику 

0,5 

Нові навчальні курси забезпечуються педагогами, які самостійно до 

них підготувалися й тепер викладають тільки ці дисципліни 

1 

Нові навчальні курси забезпечуються педагогами, які раніше 

викладали інші предмети, а потім змінили свій профіль, пройшовши 

відповідне додаткове навчання 

2 

Для викладання нових дисциплін запрошуються дипломовані фахівці 

відповідного профілю 

2,5 

Інше, замість запропонованого (від 0,1 до 2,5)  

МОБІЛЬНІСТЬ ЗАСОБІВ ОСВІТИ 

В освітньому процесі використовуються тільки традиційні 

підручники, задачники, хрестоматії, наочні приладдя, які практично 

не обновляються вже багато років 

0 

Поряд зі старими, використовуються й нові експериментальні 

підручники, посібники тощо 

1 

Освітній процес будується переважно на базі нових підручників, 

сучасних наочних приладдя й технічних засобів навчання 

2 

Є можливість постійно стежити за новинками ринку освітніх засобів і 

купувати підручники, що сподобалися, посібники, програми, технічні 

засоби, наочні приладдя тощо 

2,5 

Інше, замість запропонованого (від 0,1 до 2,5)  
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СТІЙКІСТЬ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  

Посилення стійкості Ослаблення стійкості 

1 0,3 Даний директор керує 

закладом освіти не менш 

2 років  

За останній рік відбулася зміна 

директора  

-0,5 

0,6+ Більше 5 років За останні два-три років 

змінилося більше двох 

директорів  

-2 

1 Більше 10 років  -1 

2 0,6+ Адміністрація 

залишається стабільної 

не менш 2 років  

За останні 2-3 роки змінилося 

більше двох заступників 

директора  

 

0,8+ Більше 5 років   

3 0,6+ Основний «кістяк» 

педагогів залишається 

стабільним протягом 5 

останніх років  

За останні роки заклад освіти 

покинуло трохи найбільш 

авторитетних педагогів  

-1 

1 Весь колектив педагогів 

залишається стабільним 

упродовж 5 останніх 

років  

Спостерігається часта зміна 

(переміщення) учителів-

предметників і класних 

керівників  

1,5 

4 0,2 Багато педагогів — 

випускники цього 

закладу освіти  

Багато педагогів приїхали з 

інших регіонів  

0,5 

5 +0,3 Більшість батьків 

нинішніх учнів у свій час 

закінчили цей заклад 

освіти 

Специфіка освітнього процесу 

припускає часту зміну 

контингенту учнів 

(короткострокові курси, 

семінари, табір тощо)  

-1 

6 +0,5 Заклад освіти створений 

більше 50 років тому, всі 

ці роки зберігає свій 

профіль і освітні традиції  

Заклад освіти створений менш 

5 років тому або поміняв свій 

профіль або статус (середня 

школа стала ліцеєм тощо)  

-1 

7 +0,2 Заклад освіти перебуває в 

стародавньому 

історичному будинку  

Заклад освіти не має свого 

будинку, приміщення 

орендуються  

-1 

8 +1 Заклад освіти  вистояв, 

гідно переживши 

серйозне випробування 

(«цькування» директора, 

судовий процес через 

права на будинок, велику 

пожежу тощо)  

Унаслідок низки «зовнішніх» 

проблем погіршилися взаємини в 

колективі, знизився рівень освіти  

-2 



 

Додаток В  

Результати дослідження сформованості компетентностей учителів на констатувальному етапі першої фази 

експерименту 

Додаток В 1  

Таблиця В1 

Узагальнена факторно-критеріальна модель дослідження сформованості в учителів креативної компетентності  
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1.Мотив

аційноці

ннісний 

0,2 1. Потреба в пошуку наукових джерел з розвитку креативності вчителя  0,33 К1 0,39 0,13 0,11 

2. Рівень мотивації для досягнення успіху в креативному розв’язанні професійних 

завдань 

0,33 К2 0,71 0,24 

3. Прагнення до самореалізації креативних здібностей у професійній  діяльності 0,34 К3 0,57 0,19 

2.Когні- 

тивний 

0,2 4. Рівень знань щодо способів створення інноваційних освітніх продуктів (методика, 

технологія, авторський курс, авторська програма тощо) 

0,4 К4 0,39 0,16 0,10 

5. Рівень знань щодо трансформації змісту предмета в систему творчих завдань 0,2 К5 0,61 0,12 

6. Рівень знань щодо реалізації інноваційних освітніх продуктів 0,4 К6 0,57 0,23 

3.Діяльні

сний 

 

0,2 7. Рівень сформованості вмінь  генерувати креативні педагогічні ідеї  0,3 К7 0,64 0,19 0,11 

8. Рівень сформованості вмінь  створювати інноваційні освітні продукти 0,3 К8 0,50 0,15 

9. Рівень сформованості вмінь презентувати інноваційний освітній продукт у 

професійному співтоваристві 

0,2 К9 0,64 0,13 

10. Рівень сформованості вмінь просувати інноваційний освітній продукт у 

професійному співтоваристві 

0,2 К10 0,46 0,09 

4.Рефлек

сивний 

0,2 11. Здатність до саморефлексії у процесі створення інноваційного освітнього продукту 0,33 К11 0,39 0,13 0,11 

12. Здатність  оцінювати власний інноваційний досвід  0,34 К12 0,71 0,24 

13. Здатність аналізувати креативні продукти діяльності учнів  0,33 К13 0,54 0,18 

5.Особис 

тісний 

0,2 13. Ініціативність 0,34 К14 0,61 0,21 0,12 

14. Самоконтроль 0,33 К15 0,68 0,22 

16.Наполегливість 0,33 К16 0,54 0,18 

 2
3

 
 



 

Додаток В 2 

Узагальнена факторно-критеріальна модель дослідження сформованості в учителів методичної компетентності  

на констатувальному етапі першої фази експерименту, бали 
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1. Мотивацій

ноціннісний 

0,2 1. Потреба в застосуванні інновацій у педагогічній діяльності 0,33 К1 0,54 0,18 0,10 

2. Потреба вдосконалення власної методичної діяльності на основі інновацій  0,34 К2 0,54 0,18 

3.Ціннісне ставлення до реалізації методичної діяльності на основі інновацій 0,33 К3 0,39 0,13 

2. Когні- 

тивний 

0,2 4. Рівень знань з інноваційних тенденцій розвитку освіти  0,33 К4 0,68 0,22 0,13 

5. Рівень знань з розроблення педагогічних інновацій 0,33 К5 0,60 0,20 

6.Рівень знань з реалізації педагогічних інновацій  0,34 К6 0,66 0,22 

3. Діяль- 

нісний 

0,2 7.Рівень умінь з реалізації методичного супроводу освітньої діяльності на 

основі інновацій 

0,34 К7 0,51 0,17 0,12 

8.Рівень умінь з інноваційного розв’язання дидактичних проблем 0,33 К8 0,55 0,18 

9.Рівень умінь з організації освітньої діяльності на основі інновацій 0,33 К9 0,67 0,22 

4. Рефлек- 

сивний 

0,2 10.Здатність оцінювати власні методичні продукти, створені на інноваційній 

основі 

0,5 К10 0,55 0,28 0,11 

11.Здатність аналізувати результати реалізації освітньої діяльності на 

інноваційній основі 

0,5 К11 0,59 0,29 

5. Особис- 

тісний 

0,2 12.Самостійність 0,5 К12 0,60 0,30 0,11 

13. Організованість 0,5 К13 0,50 0,25 

 2
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Додаток В 3 

Узагальнена факторно-критеріальна модель оцінки сформованості дослідницької компетентності педагогів  

на констатувальному етапі першої фази експерименту, бали 

Фактор  Ф 
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1. Мотиваційн

о-ціннісний 

0,2 1. Розуміння значущості здійснення педагогічних  досліджень  0,25 К1 0,50 0,13 0,10 

2. Потреба в реалізації дослідження педагогічних проблем  0,25 К2 0,39 0,10 

3. Ступінь позитивного ставлення до організації дослідницької 

діяльності  учнів  

0,25 К3 

0,61 0,15 

4. Розуміння цінності дослідницької  діяльності учнів 0,25 К4 0,54 0,13 

2. Когнітивний 0,2 5. Рівень знань методів і технологій організації педагогічного 

дослідження 

0,25 К5 

0,43 0,11 

0,11 

6. Рівень знань з технології проведення педагогічного експерименту 0,25 К6  0,57 0,14 

7. Рівень знань з оприлюднення результатів педагогічного 

дослідження (звіт з науково-дослідної роботи, реферат, наукова 

стаття, тези доповіді тощо) 

0,25 К7 

0,43 0,11 

8. Рівень знань з технології організації дослідницької діяльності учнів 0,25 К8 0,68 0,17 

3. Діяльнісний 0,2 7. Рівень умінь  аналізувати стан розробленості проблеми 

педагогічного дослідження 

0,25 К9 

0,61 0,15 

0,11 

8. Рівень умінь  розробляти програми педагогічного дослідження 0,25 К10 0,50 0,13 

9. Рівень умінь оприлюднювати результати педагогічного 

дослідження 

0,25 К11 

0,46 0,12 

10. Рівень умінь організовувати дослідницьку діяльність учнів 0,25 К12 
0,54 0,13 

4. Рефлексивн

ий 

0,2 11. Оцінювання себе як суб’єкта дослідницької діяльності 0,34 К13 0,39 0,13 0,10 

12. Здатність оцінювати результати власної дослідницької діяльності 0,33 К14 0,46 0,15 

13. Здатність оцінювати результати дослідницької діяльності учнів  0,33 К15 0,64 0,21 

5. Особистісни

й 

0,2 14. Відповідальність 0,33 К16 0,75 0,25 0,13 

15. Цілеспрямованість 0,33 К17 0,61 0,20 

16. Активність 0,34 К18 0,64 0,22 

 2
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Додаток Ґ 

Діагностичний інструментарій для визначення сформованості ключових 

компетентностей учнів за мотиваційно-аксіологічним критерієм 

Додаток Ґ 1 

Методика «Визначення спрямованості особистості» (за Б. Бассом) 

 

Інструкція. Опитувальний аркуш складається з 27 пунктів. По кожному з 

них можливі три варіанти відповідей: А, Б, В. 

1. З відповідей на кожний з пунктів виберіть ту, яка найкраще виражає 

вашу точку зору з питання. Можливо, що якісь із варіантів відповідей здадуться 

вам рівноцінними. Проте ми просимо вас обрати з них тільки один, саме той, 

який найбільшою мірою відповідає вашій думці й найбільш цінний для вас. 

Букву, якою позначена відповідь (А, Б, В), напишіть на аркуші для запису 

відповідей поруч із номером відповідного пункту (1-27) під рубрикою 

«НАЙБІЛЬШЕ». 

2. Потім з відповідей на кожний з пунктів виберіть ту, яка надалі стоїть 

від вашої точки зору, найменш для вас цінна. Букву, якою позначена відповідь, 

знову напишіть на аркуші для запису відповідей поруч із номером відповідного 

пункту в стовпці під рубрикою «НАЙМЕНШЕ». 

3. Отже, для відповіді на кожне з питань ви використаєте дві букви, які й 

запишіть у відповідні стовпці. Інші відповіді ніде не записуються. 

Намагайтеся бути максимально правдивим. Серед варіантів відповіді 

немає «гарних» або «поганих», тому не намагайтеся вгадати, яка з відповідей є 

«правильною» або «кращою» для вас. Час від часу контролюйте себе, чи 

правильно ви записуєте відповіді, чи поруч із тими пунктами. У випадку, якщо 

ви виявите помилку, виправте її. 

№ Текст опитувальника 
Найбіль

ше 

Наймен

ше 

1. Найбільше задоволення я отримую від:  

А. Схвалення моєї роботи. 

Б. Усвідомлення того, що робота зроблена добре.  

В. Усвідомлення  того, що мене оточують друзі. 

  

2. Якби я грав у футбол (волейбол, баскетбол), то я 

хотів би бути: 

А. Тренером, який розробляє тактику гри. 

Б. Відомим гравцем. 

B. Обраним капітаном команди. 

  

3. По-моєму, кращим педагогом є той, хто: 

A. Виявляє цікавість до учнів і до кожного має 

індивідуальний підхід. 

Б. Викликає інтерес до предмета так, що учні із 

задоволенням поглиблюють свої знання з цього 

предмета. 

B. Створює в колективі таку атмосферу, за якої 

ніхто не боїться висловити свою думку. 
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Продовж. дод. Ґ 1 
4. Мені подобається, коли люди: 

A. Радіють виконаній роботі. 

Б. Із задоволенням працюють у колективі. 

B. Прагнуть виконати свою роботу краще за інших. 

  

5. Я хотів би, щоб мої друзі: 

A. Були чуйні й допомагали людям, коли для цього 

є можливості. 

Б. Були вірні й віддані мені. 

B. Були розумними й цікавими людьми. 

  

6. Кращими друзями я вважаю тих: 

А. З ким складаються гарні взаємини! 

Б. На кого завжди можна покластися. 

В. Хто може багато чого досягти в житті. 

  

7. Найбільше я не люблю: 

А. Коли в мене щось не виходить. 

Б. Коли псуються відносини з товаришами. 

В. Коли мене критикують. 

  

8. По-моєму, гірше за все, коли педагог: 

A. Не приховує, що деякі учні йому несимпатичні, 

насміхається з них. 

Б. Викликає дух суперництва в колективі. 

B. Недостатньо добре знає свій предмет. 

  

9. У дитинстві мені найбільше подобалося: 

A. Проводити час із друзями. 

Б. Відчуття виконаних справ. 

B. Коли мене за що-небудь хвалили. 

  

10

. 

Я хотів би бути схожим на тих, хто: 

A. Домігся успіху в житті. 

Б. По-справжньому захоплений своєю справою. 

B. Відрізняється дружелюбністю й 

доброзичливістю. 

  

11

. 

 У першу чергу школа має: 

A. Навчити розв’язувати завдання, які ставить 

життя. 

Б. Розвивати насамперед індивідуальні здатності 

учня. 

B. Виховувати якості, що допомагають взаємодіяти 

з людьми. 

  

12

. 

Якби в мене було більше вільного часу, я 

використав би його: 

А. Для спілкування з друзями. 

Б. Для відпочинку й розваг. 

В. Для своїх улюблених справ і самоосвіти. 
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13

. 

Найбільших успіхів я досягаю, коли: 

A. Працюю з людьми, які мені симпатичні. 

Б. У мене цікава робота. 

B. Мої зусилля добре винагороджуються. 

  

14

. 

Я люблю, коли: 

A. Інші люди мене цінують. 

Б. Маю задоволення від виконаної роботи. 

B. Приємно проводжу час із друзями. 

  

15

. 

Якби про мене вирішили написати в газеті, мені б 

хотілося, щоб: 

A. Розповіли про яку-небудь цікаву справу, 

пов’язану з навчанням, роботою, спортом тощо, у 

якій мені довелось брати участь. 

Б. Написали про мою діяльність. 

B. Обов’язково розповіли про колектив, у якому я 

працюю. 

  

16. Найкраще я вчуся, якщо викладач: 

A. Має до мене індивідуальний підхід. 

Б. Уміє викликати в мене інтерес до предмета. 

B. Влаштовує колективні обговорення 

досліджуваних проблем. 

  

17. Для мене немає нічого гіршого, ніж: 

A. Приниження моєї гідності. 

Б. Невдача під час виконання важливої справи. 

B. Втрата друзів. 

  

18. Найбільше я ціную: 

А. Успіх. 

Б. Можливості гарної спільної роботи. 

В. Здоровий практичний розум і кмітливість. 

  

19. Я не люблю людей, які: 

A. Вважають себе гіршими за інших. 

Б. Часто сваряться й конфліктують. 

B. Заперечують усе нове. 

  

20. Приємно, коли: 

A. Працюєш над важливою для всіх справою. 

Б. Маєш багато друзів. 

B. Викликаєш замилування й усім подобаєшся. 

  

21. По-моєму, у першу чергу керівник повинен бути: 

A. Доступним. 

Б. Авторитетним. 

B. Вимогливим. 
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22. У вільний час я охоче прочитав би книги:  

А. Про те, як заводити друзів і підтримувати гарні 

стосунки з людьми. 

Б. Про життя знаменитих і цікавих людей. 

В. Про останні досягнення науки й техніки. 

  

23. Якби в мене була здібність до музики, я хотів би 

бути: 

А. Диригентом. 

Б. Композитором. 

В. Солістом. 

  

24. Мені б хотілося: 

А. Вигадати цікавий конкурс. 

Б. Перемогти в конкурсі. 

В. Організувати конкурс і керувати ним. 

  

25. Для мене важливіше за все знати: 

A. Що я хочу зробити. 

Б. Як досягти мети. 

B. Як організувати людей для досягнення мети. 

  

26. Людина має прагнути того, щоб: 

A. Інші були нею задоволені. 

Б. Насамперед виконувати своє завдання. 

B. Їй не потрібно було дорікати за виконану 

роботу. 

  

27.  Найкраще я відпочиваю у вільний час: 

A. Спілкуючись із друзями. 

Б. Переглядаючи розважальні фільми. 

B. Займаючись своєю улюбленою справою. 

  

 

Оброблення результатів. Букви, записані в бланку для відповідей, 

відповідають тій або іншій спрямованості особистості. Ця відповідність відбита 

в ключі. Відповідь «найбільше» одержує 2 бали, «найменше» – 0, відповідь, що 

залишилася невибраною – 1 бал. 

Бали, набрані по всіх 27 пунктах, підсумовуються для кожного виду 

спрямованості окремо. Спрямованість, за якою отримана найбільша кількість 

балів, оцінюється як провідна. 

Ключ для визначення спрямованості особистості 

№ Я С Д № Я С Д 

1 А В Б 15 Б В А 

2 Б В А 16 А В Б 

3 А В Б 17 А В Б 

4 В Б А 18 А Б В 

5 Б А В 19 А Б В 

6 В  А Б 20 В Б А 
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7 В Б А 21 Б А В 

8 А Б В 22 Б А В 

9 В А Б 23 В А Б 

10 А В Б 24 Б В А 

11 В В А 25 А В Б 

12 Б А В 26 В А Б 

13 В А Б 27 Б А В 

14 А В Б     

 

Інтерпретація результатів. За допомогою методики виявляються такі 

спрямованості: 

1. Спрямованість на себе (Я) – орієнтація на пряму винагороду й 

задоволення безвідносно роботи й співробітників, агресивність у досягненні 

статусу, владність, схильність до суперництва, дратівливість, тривожність. 

2. Спрямованість на спілкування (С) – прагнення за будь-яких умов 

підтримувати стосунки з людьми, орієнтація на спільну діяльність, але часто на 

шкоду виконанню конкретних завдань або наданню щирої допомоги людям, 

орієнтація на соціальне схвалення, залежність від групи, потреба в 

прихильності й емоційних відносинах з людьми. 

3. Спрямованість на справу (Д) – зацікавленість у розв’язанні  ділових 

проблем, виконання роботи якнайкраще, орієнтація на ділове співробітництво, 

здатність відстоювати в інтересах справи власну думку, корисну для 

досягнення загальної мети. 
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Додаток Ґ 2 

Методика «Спрямованість на набуття знань» 

(за Є. Ільїним, Н. Курдюковою) 

 

Виберіть одну  відповідь та  поставте поряд « +» 

1. Одержавши погану оцінку, ти вдома:  

а) одразу сідаєш за заняття, повторюючи й те, що погано відповів;  

б) сідаєш дивитися телевізор або грати на комп’ютері, думаючи, що урок з 

цього предмета буде ще через день. 

2. Після одержання гарної оцінки ти:  

а) продовжуєш сумлінно готуватися до наступного заняття;  

б) не готуєшся ретельно, тому що знаєш, що однаково не запитають. 

3. Чи буває, що ти залишаєшся незадоволеним відповіддю, а не оцінкою:  

а) так; 

б) ні. 

4. Що для тебе навчання:  

а) пізнання нового; 

б) обтяжливе заняття. 

5. Чи залежать твої оцінки від старанності підготовки до заняття: 

а) так; 

б) ні. 

6. Чи аналізуєш ти після одержання низької оцінки, що ти зробив неправильно:  

а) так;  

б) ні 

7. Чи залежить твоє бажання готовити домашнє завдання від того, чи виставляють за 

нього оцінки:  

а) так;  

б) ні. 

8. Чи легко ти втягуєшся в навчання після канікул: 

а) так; 

б) ні. 

9. Чи шкодуєш ти, що не буває занять через хворобу викладача:  

а) так;  

б) ні. 

10.Коли ти, перейшовши на наступний курс, одержуєш нові підручники, тебе 

цікавить, про що в них йде мова: 

а) так;  

б) ні. 

11.Що, по-твоєму, краще – навчатися або хворіти:  

а) навчатися;  

б) хворіти. 

12.Що для тебе важливіше – оцінки або знання:  

а) оцінки; б) знання. 
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Додаток Ґ 3 

МЕТОД ТВЕРДЖЕНЬ 

«Чому мені хочеться добре навчатися ?» 

(для визначення навчальної мотивації учнів) 

 

 це важливо для досягнення успіхів у житті;  

 подобається сам процес навчання;                        

  це можливість отримати гарну оцінку;                                        

 це можливість перевірити себе;   

 подобається вчитель;                                                              

 люблю самостійно працювати з інформаційними джерелами;                                                                          

 це  в моєму характері;                                                                       

 можливість проявити себе;                                                              

 це засіб привернути до себе увагу;                                                 

 більше нікому її виявити;                                                                

 подобається предмет;                                                                      

 щось інше.                                                                             
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Додаток Ґ 4 

Методика «Діагностика спрямованості навчальної мотивації»  

(за Т. Дубовицькою) 

 

Інструкція. Прочитайте кожне висловлювання та визначте власне  

ставлення до навчального предмета, проставивши напроти номера 

висловлювання відповідну відповідь, використовуючи для цього запропоновані 

позначення: правильно (++); мабуть, правильно (+); мабуть, неправильно (-); 

неправильно (- -).  

Опитувальник 

1. Вивчення цього навчального предмета дає можливість дізнатися 

багато важливої інформації для мене, проявити свої здібності. 

2. Цей навчальний предмет мені цікавий, і я хочу знати з цього предмета 

якомога більше. 

3. У вивченні вказаного предмета мені достатньо тих знань, які я 

отримую на заняттях. 

4. Навчальні заняття з цього предмета мені нецікаві, я їх виконую, бо 

цього вимагає вчитель. 

5. Труднощі, що виникають під час вивчення цього предмета, роблять 

його для мене ще більш захопливим. 

6. Під час вивчення цього предмета, крім підручників і рекомендованої 

літератури, я самостійно читаю додаткову літературу. 

7. Вважаю, що складні теоретичні питання з цього предмета можна було 

б не вивчати. 

8. Якщо щось не виходить із цього предмета, намагаюся розібратися. 

9. На заняттях із цього предмета у мене буває такий стан, коли «зовсім 

не хочеться вчитися». 

10. Активно працюю і виконую завдання тільки під контролем учителя. 

11. Матеріал, що вивчається із цього предмета, з цікавістю обговорюю у 

вільний час (на перерві, вдома) зі своїми однокласниками (друзями). 

12. Намагаюся самостійно виконувати завдання із цього предмета, не 

люблю, коли мені підказують або допомагають. 

13. По можливості намагаюся списати виконання завдань у товаришів 

або прошу когось виконати завдання за мене. 
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Продовж. дод. Ґ 4 

 

14. Вважаю, що всі знання із цього предмета є цінними, тому потрібно 

знати з нього якомога більше. 

15. Оцінка із цього предмета для мене є важливішою, ніж знання. 

16. Якщо я погано підготовлений(-а) до уроку, то особливо не 

засмучуюся й не хвилююся. 

17. Мої інтереси й захоплення у вільний час пов’язані із цим предметом. 

18. Цей предмет насилу мені дається, і мені доводиться змушувати себе 

виконувати навчальні завдання. 

19. Якщо через хворобу (або з інших причин) я пропускаю уроки із цього 

предмета, то мене це засмучує. 

20. Якби це було можливо, то я виключив(-ла) би цей предмет із розкладу 

(навчального плану). 
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Додаток Ґ 5 

«Мотивація успіху і страх невдачі» (МУН) 

(за А. Реаном) 

 

Інструкція: прочитайте наведені нижче твердження, визначіть, які з них 

стосуються вас, і, якщо ви з ними згодні, поряд напишіть «так». Якщо думка 

вас не стосується, то вкажіть відповідь «ні».  

Твердження 
 

1. Включаючись у роботу, я, як правило, оптимістично сподіваюся на успіх.  

2. У діяльності я звичайно активний. 

3. Я схильний до вияву ініціативності. 

4. При виконанні відповідальних завдань я прагну по можливості знайти 

причини, щоб відмовитися від них. 

5. Я часто вибираю крайнощі: або надто легкі завдання, або нереалістично 

високі за складністю. 

6. При зустрічі з перешкодами я, як правило, не відступаю, а шукаю способи 

їх подолання. 

7. При чергуванні успіхів і невдач я схильний до переоцінки своїх успіхів. 

8. Продуктивність діяльності переважно залежить від моєї цілеспрямованості, 

а не від зовнішнього контролю. 

9. При виконанні достатньо важких завдань, в умовах обмеження часу, 

результативність  моєї діяльності погіршується. 

10. Я схильний виявляти наполегливість у досягненні мети. 

11. Я схильний планувати своє майбутнє на досить віддалену перспективу. 

12. Якщо я ризикую, то швидше з розумом, а не відчайдушно. 

13. Я не дуже настирний у досягненні мети, особливо якщо відсутній 

зовнішній контроль. 

14. Я вважаю за краще ставити перед собою середні за складністю або трохи 

завищені, але досяжні цілі, ніж нереалістично високі. 

15. У разі невдачі при виконанні якого-небудь завдання його привабливість 

для мене, як правило, знижується. 

16. При чергуванні успіхів і невдач я схильний до переоцінки своїх невдач. 

17. Я вважаю за краще планувати своє майбутнє лише на найближчий час. 

18. При роботі в умовах обмеження часу результативність моєї діяльності 

поліпшується, навіть якщо завдання досить важке. 

19. У разі невдачі при виконанні чого-небудь від поставленої мети я, як 

правило, не відмовляюся. 

20. Якщо я завдання вибрав собі сам, то у разі невдачі його привабливість для 

мене ще більше зростає. 

Ключ до опитувальника А.А. Реана: 

Відповідь «Так» — питання № 1, 2, З, 6, 8,10, 11,12, 14,16, 18,19,20. 

Відповідь «Ні» — питання № 4, 5, 7, 9, 13, 15, 17. 

За кожний збіг відповіді з ключем випробовуваному ставиться один бал. 

Підраховується загальна кількість набраних балів. 
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Продовж. дод. Ґ 5 

Для визначення рівня мотивації досягнень можна користуватися такою 

шкалою: 

1 - 7 балів. Діагностується мотивація до невдачі (страх невдачі). 

8 - 13 балів. Мотиваційний полюс яскраво не виражений. При цьому можна 

вважати, що 8, 9 балів свідчить про певну тенденцію мотивації до невдачі, а 

12,13  – до успіху. 

14 - 20 балів. Діагностується мотивація до успіху (надія на успіх). 

Інтерпретація: 

Високі показники мотивації до успіху свідчать про прагнення людини 

досягти чогось конструктивного, позитивного. Такі люди зазвичай упевнені в 

собі, своїх силах, відповідальні, ініціативні й активні. Їх вирізняє 

наполегливість в досягненні мети, цілеспрямованість. 

При мотивації до невдачі активність людини пов’язана з потребою уникнути 

зриву, осуду, покарання. Загалом в основі цієї мотивації лежить ідея уникнення 

й негативних очікувань. Починаючи справу, людина вже наперед боїться 

можливого провалу, думає про шляхи його уникнення, а не про способи 

досягнення. Люди, мотивовані до невдачі, зазвичай характеризуються 

підвищеною тривожністю, низькою впевненістю у власних силах. Прагнуть 

уникати відповідальних завдань, а в умовах ухвалення відповідальних рішень 

можуть впадати в стан, близький до панічного. Ситуативна тривожність у них в 

цих випадках стає надзвичайно високою. Все це водночас може поєднуватися з 

дуже відповідальним ставленням до справи. 
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Додаток Ґ 6 

Методика «Визначення структури навчальної мотивації»  

(за Г. Карповою) 

 

Інструкція:«Оціни за 3-бальною шкалою, наскільки значущими є для тебе 

причини, через які ти вчишся в школі (0 балів — причина майже не має 

значення, 1 бал — причина частково значуща, 2 бали — причина помітно 

значуща, 3 бали — причина дуже значуща)». 

Опитувальник 

1. Щоб я добре вчив(-ла) предмет, мені повинен подобатися вчитель. 

2. Мені дуже подобається вчитися, розширювати свої знання про світ. 

3. Спілкуватися з друзями, з компанією в школі набагато цікавіше, ніж 

сидіти на уроках, вчитися. 

4. Для мене дуже важливо отримати гарну оцінку. 

5. Усе, що я роблю, я роблю добре  – це моя позиція. 

6. Знання допомагають розвинути розум і кмітливість. 

7. Якщо ти учень (учениця), то маєш обов’язок вчитися добре. 

8. Якщо на уроці панує обстановка недоброзичливості, надмірної 

суворості, у мене зникає будь-яке бажання вчитися. 

9. Я відчуваю інтерес тільки до окремих предметів. 

10. Вважаю, що успіх у навчанні – важлива основа для поваги й 

визнання серед однокласників. 

11. Доводиться вчитися, щоб уникнути обридлих повчань і нарікань з 

боку батьків і вчителів. 

12. Я відчуваю почуття задоволення, підйому, коли самостійно виконаю 

складне завдання, добре вивчу правило тощо.  

13. Хочу знати якомога більше, щоб стати цікавою, культурною 

людиною. 

14. Добре вчитися, не пропускати уроки – мій громадянський обов’язок 

на теперішньому етапі мого життя. 

15. На уроці не люблю базікати й відволікатися, тому що для мене дуже 

важливо зрозуміти пояснення вчителя, правильно відповісти на його питання. 

16. Мені дуже подобається, якщо на уроці організовують спільну з 

іншими учнями роботу (у парі, команді). 

17. Я дуже чутливий(-а) до похвали вчителя, батьків за мої шкільні 

успіхи. 

18. Я вчуся добре, бо завжди прагну бути в числі кращих учнів.  

19. Я читаю, крім підручників, багато інших книжок (з історії, про спорт, 

природу тощо). 

20. Навчання в моєму віці – це найголовніша справа. 

21. У школі веселіше, цікавіше, ніж удома, у дворі. 
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Додаток Ґ 7 

Адаптована методика «Діагностика типології  мотивів навчання 

«Драбинка мотивів» (А. Божович та І. Марковою)  

 

Інструкція: «Побудуємо драбинку, яка називається «Навіщо я вчусь». 

Прочитай, що написано на картках («Навіщо учні вчаться в школі»). Але нас 

цікавить, для чого вчишся саме ти, що для тебе найголовніше. Обери картку, 

яка найбільшою мірою відображає твою думку. Це буде перша сходинка. З 

решти карток знову вибери ту, де написано найголовніше, – це друга сходинка 

(поклади її нижче першої). Продовжуй далі будувати сходинки самостійно». 

Далі учням пропонуються на окремих картках такі 8 тверджень, які 

відповідають 4 пізнавальним і 4 соціальним мотивам: 

Я вчуся для того, щоб все знати. 

Я вчуся, тому що мені подобається процес навчання. 

Я вчуся для того, щоб отримувати хороші оцінки. 

Я вчуся для того, щоб навчитися самому розв’язувати  завдання. 

Я вчуся, щоб бути корисним людям. 

Я вчуся, щоб учитель був задоволений моїми успіхами. 

Я вчуся, щоб своїми успіхами радувати батьків. 

Я вчуся, щоб за мої успіхи мене поважали товариші. 
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Додаток Ґ 8 

Тест 

на визначення типу мотивації учнів за співвідношенням егоцентризму – 

соціоцентризму (за проєктивним тестом егоцентричних асоціацій) 

(за Т. Пашуковою) 

 

Інструкція для досліджуваного 

Любий друже! Твоїй увазі пропонується 40 незавершених речень. Тобі 

потрібно доповнити кожне з них, щоб ці речення виражали завершене 

твердження. Записуй відразу те, що першим спаде на думку. Намагайся 

працювати швидко і витрачати на одне речення не більше однієї хвилини.  

 

1. У такій ситуації... 

2. Найлегше...  

3. Незважаючи на те, що...  

4. Чим довше...  

5. Порівняно з ... 

6. Кожен...  

7. Шкода, що...  

8. У результаті...  

9. Якщо...  

10.  Декілька років тому...  

11. Найважливіше те, що...  

12.  Насправді...  

13.  Неправда, що...  

14.  Насправді проблема в тому, що ... 

15.  Неправда, що... 

16. Настане такий день, коли...  

17.  Найбільше...  

18. Ніколи ... 

19.  У те, що... 

20.  Навряд чи можливо, щоб... 

21. Головне в житті, щоб...  

22. Часом...  

23.  Років через десять... 

24.  В минулому... 

25.  Справа в тому, що... 

26.  На нинішньому етапі... 
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Додаток Ґ 9 

Опитувальник  

для визначення типу мотивації учнів за емпатійними тенденціями  

(адаптована методика А. Мехрабіена та Н. Епштейна) 

Інструкція для досліджуваного 

Любий друже! Тобі пропонується опитувальник, який містить 33 

твердження. Прочитай їх, пригадуючи при цьому або передбачаючи, які 

почуття в описаній ситуації виникали чи могли б виникнути в тебе. Якщо 

переживання, думки, реакції збігаються з тими, які запропоновано у 

твердженнях, то у бланку опитувальника навпроти відповідного твердження 

постав знак у графі «так», а якщо вони не збігаються, постав знак у графі «ні».  

Пам’ятай, що в цьому опитувальнику немає «хороших» і «поганих» 

відповідей. Будь щирим, намагайся давати ті відповіді, які першими спали на 

думку.  
Твердження Так Ні 

1. Я засмучуюся, коли бачу, що незнайома мені людина почувається 

серед людей одинокою. 

2. Люди перебільшують здатності тварин розуміти і переживати. 

3. Мені неприємно, коли люди не вміють стримувати свої почуття.  

4. Мене злить те, що нещасні люди самі себе жаліють.  

5. Коли хтось поруч зі мною знервується, я також починаю 

знервуватися.  

6. Я вважаю, що плакати від щастя – нерозумно. 

7. Я приймаю близько до серця проблеми моїх друзів.  

8. Часом пісні про кохання викликають у мене сильні переживання.  

9. Я дуже хвилююсь, коли доводиться сповіщати людям неприємні для 

них новини. 

10. На мій настрій дуже впливають люди, які мене оточують.  

11. Я вважаю іноземців „холодними” і нечутливими.  

12. Я хотів би (хотіла б) опанувати професію, пов’язану зі 

спілкуванням з людьми.  

13. Я не хвилююсь, коли мої друзі роблять щось необдумано.  

14. Мені дуже подобається спостерігати, як люди приймають 

подарунки.  

15. Мені здається, що одинокі старі люди недоброзичливі.  

16. Коли я бачу, як плаче людина, у мене псується настрій.  

17. Слухаючи деякі пісні, я часом почуваюся щасливою людиною.  

18. Коли я читаю книгу, то переживаю події так, ніби це відбувається 

насправді.  

19. Коли я бачу, що з кимось поводяться несправедливо, серджусь і 

протестую.  

20. Я можу не хвилюватися навіть тоді, коли хвилюються всі навколо.  

21. Якщо мої друзі починають обговорювати зі мною свої проблеми, я 

намагаюся перевести розмову на іншу тему.  

22. Мені неприємно, що люди зітхають і плачуть, коли дивляться 

кінофільм.  

23. Чужий сміх мене дратує.  

24. Коли я приймаю рішення, почуття інших, як правило, мене не 

цікавлять.  
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25. Я втрачаю душевний спокій, коли навколо люди чимось 

стривожені.  

26. Я хвилююсь, коли бачу, що люди засмучуються через дрібницю.  

27. Я дуже засмучуюся, коли бачу страждання тварин.  

28. Я вважаю, що нерозумно хвилюватися через події, які 

відбуваються в кінофільмі.  

29. Мені дуже шкода старих безпомічних людей у тролейбусі.  

30. Чужі сльози викликають у мене не співчуття,  

а роздратованість.  

31. Я дуже хвилююсь, коли дивлюсь фільм чи читаю книгу.  

32. Я можу залишатися незворушним у загальному хвилюванні 

навколо.  

33. Маленькі діти плачуть без причини.  
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Додаток Ґ 10 

Рівень сформованості навчально-пізнавального інтересу 

 (за Г. Ксьонзовою) 
 

Це мікродослідження виконується спільно експертами та вчителями на 

основі розробленої Г. Ксьонзовою шкали оцінки рівня сформованості 

навчально-пізнавального інтересу. Дані заповнюються окремо на кожного учня. 
№ 

з/п. 

Назва рівня Основна діагностична ознака Додаткова діагностична ознака 

1. Відсутність 

інтересу 

інтерес практично не 

виявляється (виняток – 

позитивні реакції на яскравий 

та розважальний матеріал); 

безособистісне та негативне 

ставлення до розв’язання  будь-

яких навчальних завдань, 

залюбки виконує звичні дії, ніж 

опановує нові; 

2. Реакція на 

новизну 

позитивна реакція виникає 

тільки на новий матеріал, що 

стосується конкретних фактів, 

але не теоретичний виклад 

матеріалу 

жвавіє, ставить питання про 

новий фактичний матеріал, 

включається до виконання 

завдання, але довготривалої 

стійкої активності не 

спостерігається 

3. Допитливість позитивна реакція на новий 

теоретичний матеріал (не 

засоби розв’язання  завдань) 

жвавіє і ставить питання досить 

часто, включається до 

виконання завдань, пов’язаних з 

ним, але інтерес швидко зникає 

4. Ситуативний 

інтерес 

інтерес виникає до засобів 

розв’язання  нового окремого 

навчального завдання (але не 

системи завдань) 

включається до процесу 

розв’язання  завдання, 

намагається самостійно знайти 

засіб розв’язання  проблеми або 

завдання та довести справу до 

кінця, але після цього інтерес 

зникає 

5. Стійкий 

навчальний 

пізнавальний 

інтерес 

інтерес виникає до загального 

засобу розв’язання  завдання 

(але не виходить за межі 

навчального предмета) 

залюбки включається до 

процесу виконання завдання, 

працює довго та стійко, 

приймає пропозиції знайти 

нове застосування знайденому 

засобу 

6. Узагальнений 

навчально–

пізнавальний 

інтерес 

інтерес виникає незалежно від 

вимог і виходить за межі 

навчального предмета, 

обов’язково зорієнтований на 

загальні засоби розв’язання  

системи завдань 

інтерес – постійна 

характеристика учня, учень 

виявляє яскраве творче 

ставлення до загального засобу 

розв’язання  питання, 

намагається отримати 

додаткову інформацію, наявна 

мотивована вибірковість 

інтересу 
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Пізнавальні інтереси школяра 

(за К. Волковим) 

 

Мета: Визначення ступеня вираженості пізнавальних інтересів школярів.  

Матеріал: Бланк з п’ятьма запитаннями, які мають можливі варіанти 

відповідей.  

Хід проведення: 

Вчителю дається бланк стандартної анкети та пропонується обрати будь-яку 

відповідь з можливих варіантів.  

1. Чи пов’язані інтереси учня з вибором майбутньої професії?  

а) дуже тісно;  

б) пов’язані, але дуже мало, супроводжуються відповідною організацією 

діяльності;  

в) ніяк не пов’язані.  

2. Чи звертається учень до серйозних джерел: чи користується науковою 

літературою, працює зі словником тощо?  

а) постійно; б) іноді; в) дуже рідко.  

3. Чи ставить перед собою завдання, виконання яких неможливе за один раз і 

потребує кропіткої роботи протягом багатьох днів і навіть місяців?  

а) більшість завдань підпорядковано цьому принципу;  

б) ставить, але дуже рідко;  

в) не ставить довготривалих завдань. 

4. Якою мірою, займаючись улюбленою справою, може виконувати «чорнову», 

нецікаву для нього інтелектуальну роботу (наприклад, виконувати тривалі 

обчислення при розв’язанні задачі)?  

а) робить завжди стільки, скільки потрібно; б) робить періодично;  

в) не любить виконувати нецікаву роботу.  

5. Чи здатний за необхідності займатися тривалий час інтелектуальною 

діяльністю, жертвуючи розвагами, а іноді й відпочинком?  

а) завжди, коли потрібно; б) тільки зрідка; в) не здатний  

Оброблення даних: Про сильну вираженість пізнавального інтересу свідчать 

відповіді а). 
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Додаток Ґ 12 

Модифікована «Методика з конвертами» (за Г. Щукіною) 

 

Мета: виявити рівень пізнавального інтересу обдарованих учнів через 

позаурочну діяльність.  

Ми припустили, що наявність пізнавального інтересу в обдарованого 

учня виявляється за явно вираженої кореляції між вибором конверта, 

предметний зміст якого ще для нього не визначено точно, і особливим 

інтересом до читання книг на обрану тематику. Ступінь розвитку інтересу 

учасника педагогічного експерименту залежить від характеру виконання 

запропонованих у конвертах завдань.  

Суть методики полягає в такому: по кожному предмету були складені 

завдання за чотирма розділами (до кожного розділу входить 2–3 завдання).  

Перша група завдань для виконання вимагала суто репродуктивної 

діяльності (згадати визначення, описати факт, досвід, провести порівняльну 

характеристику вже пройденого навчального матеріалу).  

Друга група завдань була складнішою: вона вимагала від учасника 

активного пошуку, гіпотез, іноді проблемного підходу – виходу з поставлених 

суперечностей, логічних доказів.  

Третя група завдань з використанням елементів уяви розрахована на 

використання знань, умінь, навичок, на застосування їх у новій ситуації.  

Четверта група завдань мала творчий характер з використанням елементів 

уяви.  

Крім зазначених завдань, включають кілька питань на визначення 

навчального предмета, якому обдаровані учні віддають перевагу, обізнаності 

обдарованих учнів у новітніх досягненнях науки.  

Аркуш паперу з завданнями та питаннями з певного предмета вкладався в 

конверт з відповідним написом: «Математика», «Українська мова» тощо.  

Перед учасниками викладалися конверти, що містять завдання з усіх 

предметів, і давалася інструкція: «У конвертах, які ти бачиш, є завдання з 

різних предметів (назви предметів написані на конвертах). Ти можеш обрати з 

усіх конвертів будь-який. Завдання, вкладені в конверт, ти можеш виконувати 

теж не всі, а які захочеш. Свою роботу ти можеш закінчити у будь-який час. 

Оцінки за відповіді ставитися не будуть. Інший конверт, якщо ти захочеш, 

можеш взяти лише після того, як попрацюєш над тим, який взяв першим». У 

процесі проведення педагогічного експерименту фіксувалися:  

• характер вибору конверта: націлений – випадковий, рішучий – 

невпевнений, швидкий – зі зволіканнями, з чіткою мотивацією – з боротьбою 

мотивів. Наприкінці проведення педагогічного експерименту ставилося 

питання «Чому ти обрав конверт з цього предмета?»;  

• вибір завдань: репродуктивних, пошукових, які потребують активного 

оперування знаннями, творчих або всіх 4 груп;  

• характер діяльності: напружений – з відверненням уваги, логічний – 

алогічний, системний – хаотичний, інтенсивний – млявий;  
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емоційний фон діяльності: яскраво виражений – згладжений, радісний – 

байдужий, захоплений – індиферентний, спокійний – знервований, впевнений – 

невпевнений;  

• поведінка при ускладненнях: роздуми – розгубленість, наявність ряду 

додаткових проб – дій – припинення дії, доведення справи до позитивного 

результату – незавершеність виконання низки завдань, розумова активність – 

розумова пасивність;  

• відповіді на додаткові питання: читання літератури за обраною сферою 

знань, заняття у вільний час, участь у позакласній та позашкільній роботі в 

обраному напрямі, обізнаність у сучасних наукових пошуках і досягненнях;  

• прагнення взяти ще конверт, хід роботи над завданнями 2–ї групи.  

Відповідно до кількості балів виділялися три рівні розвитку пізнавальної 

активності.  

Низький рівень сформованості пізнавального інтересу – 6–9 балів 

визначається неповною участю обдарованої дитини у навчальній діяльності, а 

періодичним включенням у процес, а також характеризується слабо вираженим 

проявом пізнавального інтересу до предмета.  

Середній рівень сформованості пізнавального інтересу обдарованих 

учнів – 10–14 балів проявляється в тому, що обдарована дитина включається у 

творчий процес уроку або позанавчальної діяльності і проявляє більш активне 

вираження пізнавального інтересу.  

Для високого рівня сформованості пізнавального інтересу обдарованих 

учнів – 15–18 балів характерно повне включення обдарованої дитини в усі 

напрями навчальної діяльності і високий ступінь вираження пізнавального 

інтересу до творчої діяльності. 
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Методика «Виявлення комунікативних та організаторських схильностей» 

(за В. Синявським і Б. Федоришиним) 

 

Інструкція: «Запропонований вам тест містить 40 питань. Прочитайте їх 

та дайте відповіді на всі питання за допомогою бланка. На бланку надруковані 

номери питань. Якщо ваша відповідь на питання позитивна, тобто ви 

погоджуєтеся з тим, про що запитують, то на бланку напроти відповідного 

номера поставте знак «+». Якщо ваша відповідь негативна, тобто ви не 

погоджуєтесь, то напроти відповідного номера поставте знак «-». Стежте за 

тим, щоб номер питання і номер у бланку для відповідей збігалися».   

Опитувальник: 

1. Чи багато у Вас друзів, з якими Ви постійно спілкуєтеся? 

2. Чи часто Вам вдається схилити більшість своїх товаришів до прийняття 

ними Вашої думки? 

3. Чи довго Вас турбує почуття образи, завдане Вам кимось із Ваших 

товаришів? 

4. Чи завжди Вам важко орієнтуватися в критичній ситуації? 

5. Чи є у Вас прагнення встановлювати нові знайомства з різними людьми? 

6. Чи подобається Вам брати участь у громадській роботі? 

7. Чи правда, що Вам приємніше і простіше проводити час за книгами або за 

якимось заняттям, ніж з людьми? 

8. Якщо виникли якісь перешкоди у здійсненні Ваших намірів, чи легко Ви 

відмовляєтеся від них? 

9. Чи легко Ви встановлюєте контакти з людьми, які значно старші за Вас?  

10. Чи подобається Вам вигадувати й організовувати зі своїми товаришами ігри 

та розваги? 

11. Чи важко Вам вливатися в нову для Вас компанію? 

12. Чи часто Ви відкладаєте на потім ті справи, які мали б виконати сьогодні? 

13. Чи легко Вам вдається встановлювати контакти з незнайомими людьми? 

14. Чи прагнете Ви домогтися, щоб Ваші товариші діяли відповідно до Вашого 

рішення? 

15. Чи важко Вам освоїтись у новому колективі? 

16. Чи правильно, що у Вас не буває конфліктів з товаришами через 

невиконання ними своїх обов’язків, обіцянок? 

17. Чи прагнете Ви при нагоді познайомитися і поспілкуватися з новою 

людиною? 

18. Чи часто Ви у розв’язанні  важливих проблем берете ініціативу на себе? 

19. Чи дратує Вас оточення, чи виникає у Вас бажання побути на самоті? 

20. Чи правда, що Ви погано орієнтуєтесь у незнайомій для Вас обстановці? 

21. Чи подобається Вам постійно бути серед людей? 

22. Чи виникає у Вас роздратування, якщо Вам не вдається закінчити розпочату 

справу? 
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23. Чи відчуваєте Ви труднощі, незручності або сором’язливість, якщо 

доводиться проявляти ініціативу, щоб познайомитися з новою людиною? 

24. Чи правда, що Ви втомлюєтеся від частого спілкування з товаришами? 

25. Чи подобається Вам брати участь у колективних іграх? 

26. Чи часто Ви проявляєте ініціативу, розв’язуючи питання, які зачіпають 

інтереси Ваших товаришів? 

27. Чи правда, що Ви почуваєтеся невпевнено серед малознайомих Вам людей? 

28. Чи правильно те, що Ви рідко прагнете довести свою правоту? 

29. Чи вважаєте Ви, що Вам легко внести пожвавлення в малознайому для Вас 

компанію? 

30. Чи берете Ви активну участь у суспільно-громадській роботі в школі? 

31. Чи прагнете Ви обмежити коло своїх знайомих невеликою кількістю людей? 

32. Чи правильно, що Ви не прагнете наполягти на своїй думці або на рішенні, 

якщо його не відразу підтримали Ваші товариші? 

33. Чи почуваєтеся Ви невимушено, коли потрапляєте в незнайому для Вас 

компанію? 

34. Ви із задоволенням організовуєте всілякі заходи для своїх товаришів? 

35. Чи правда, що Ви не почуваєтеся достатньо впевнено і спокійно, коли 

доводиться говорити що-небудь великій групі людей? 

36. Чи часто Ви запізнюєтеся на ділові зустрічі, побачення? 

37. Чи правильно, що у Вас багато друзів? 

38. Чи часто Ви опиняєтеся в центрі уваги своїх товаришів? 

39. Чи часто Ви соромитеся, відчуваєте ніяковість, спілкуючись із 

малознайомими людьми? 

40. Чи правда, що Ви не дуже впевнено почуваєтеся у великій групі своїх 

товаришів? 
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Методика «Діагностика комунікативної 

соціальної компетентності (КСК)» 

 

Інструкція: «Вам пропонується низка питань і три варіанти відповідей на 

кожне з них (А, Б, В). Оберіть один із запропонованих варіантів відповіді, що 

відображає Вашу точку зору, і поставте відповідну літеру в клітинці бланку для 

відповідей». 

Опитувальник 

1. Мені добре зрозуміла інструкція, і я можу щиро відповісти на питання: 

А) так;  

Б) не впевнений(-а); 

В) ні  

2.Я волів(-ла) би знімати дачу: 

А) у жвавому дачному селищі; 

Б) не впевнений(-а); 

В) у відокремленому місці, у лісі. 

3. Я віддаю перевагу нескладній класичній музиці, ніж сучасним 

популярним мелодіям: 

А) правильно; 

Б) не впевнений(-а); 

В) неправильно. 

4. На мою думку, цікавіше бути: 

А) інженером-конструктором; 

Б) не знаю; 

В) драматургом. 

5. Я досяг(-ла) би в житті набагато більшого, якби люди не були 

налаштовані проти мене: 

А) так; 

Б) не знаю; 

В) ні. 

6. Люди були б щасливішими, якби більше часу проводили в товаристві 

своїх друзів: 

А) так; 

Б) частково правильно; 

В) ні. 

7. Будуючи плани на майбутнє, я часто розраховую на удачу: 

А) так; 

Б) важко відповісти; 

В) ні. 

8. Слово «лопата»так стосується слова «копати», як слово ніж» ‒ слова:  

А) гострий; 

Б) різати; 

В) точити. 
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9.Майже всі родичі добре до мене ставляться: 

А) так; 

Б) не знаю; 

В) ні. 

10.Іноді якась нав’язлива думка не дає мені заснути: 

А) так, це правильно; 

Б) не впевнений(-а); 

В) ні. 

11.Я ніколи ні на кого не гніваюся: 

А) так; 

Б) важко відповісти; 

В) ні. 

12. У разі однакової тривалості робочого дня й зарплати мені було б 

цікавіше працювати: 

А) столяром або кухарем; 

Б) не знаю, що обрати; 

В) офіціантом у гарному ресторані. 

13. Більшість знайомих вважають мене веселим співрозмовником: 

А) так; 

Б) не впевнений(-а); 

В) ні. 

14. Я вважаю в школі кращими: 

А) уроки музики (співу); 

Б) важко сказати; 

В) заняття в майстернях, ручна праця. 

15. Мені безумовно не щастить у житті: 

А) так; 

Б) частково правильно; 

В) ні. 

16. Коли я навчався(-лася) в 6 –7класах, я брав(-ла) участь у спортивному 

житті школи: 

А) дуже рідко; 

Б) час від часу; 

В) досить часто. 

17.Я підтримую вдома порядок і завжди знаю, що де лежить: 

А) так; 

Б) частково правильно; 

В) ні. 

18.Слово «втомлений» так стосується слова «робота», як слово «гордий» ‒ 

слова: 

А) усмішка; 

Б) успіх; 

В) щасливий. 
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19. Я поводжуся так, як прийнято в колі людей, серед яких я перебуваю: 

А) так; 

Б) не завжди; 

В) ні. 

20. У своєму житті я, як правило, досягаю тих цілей, які ставлю перед 

собою: 

А) так; 

Б) не впевнений(-а); 

В) ні. 

21.Іноді я із задоволенням слухаю непристойні анекдоти: 

А) так; 

Б) важко відповісти; 

В) ні. 

22. Якби мені довелося обирати, я волів(-ла) би бути: 

А) лісничим; 

Б) важко вибрати; 

В) учителем старших класів. 

23. Мені хотілося б ходити в кіно, на різні вистави й в інші місця, 

де можна розважитися: 

А) частіше, ніж один раз на тиждень (частіше, ніж більшість людей); 

Б) приблизно раз на тиждень (як більшість); 

В) рідше, ніж один раз на тиждень (рідше, ніж більшість). 

24.Я добре орієнтуюся в незнайомій місцевості: легко можу сказати, де 

північ, південь, схід або захід: 

А) так; 

Б) частково правильно; 

В) ні. 

25. Я не ображаюся, коли люди наді мною жартують: 

А) так; 

Б) коли як; 

В) ні. 

26.Мені б хотілося працювати в окремій кімнаті, а не разом з іншими 

людьми: 

А) так; 

Б) не впевнений(-а); 

В) ні. 

27. З багатьох питань я вважаю себе цілком зрілою людиною: 

А) це правильно; 

Б) не впевнений(-а); 

В) це неправильно. 

28.Яке з цих слів не підходить до двох інших: 

А) свічка; 

Б) місяць; 

В) лампа. 
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29.Зазвичай люди неправильно розуміють мої вчинки: 

А) так; 

Б) частково правильно; 

В) ні. 

30. Мої друзі: 

А) мене ніколи не підводили; 

Б) зрідка підводили; 

В) досить часто підводили. 

31.Зазвичай я переходжу вулицю там, де мені зручно, а не там, де 

належить: 

А) так; 

Б) важко відповісти; 

В) ні. 

32.Якби я зробив(-ла) корисний винахід, я волів(-ла) би: 

А) далі працювати над ним у лабораторії; 

Б) важко визначити; 

В) подбати про його практичне використання. 

33.У мене, безумовно, менше друзів, ніж у більшості людей: 

А) так; 

Б) частково правильно;  

В) ні. 

34.Мені більше подобається читати: 

А) реалістичні описи гострих військових чи політичних конфліктів; 

Б) не знаю, що обрати; 

В) роман, що збуджує уяву й почуття. 

35. Моїй родині не подобається професія, яку я збираюся обрати після 

закінчення школи:  

А) так; 

Б) частково правильно; 

В) ні. 

36. Мені легше розв’язати  важкі питання або проблеми: 

А) якщо я обговорю їх з іншими; 

Б) частково правильно; 

В) якщо обміркую їх на самоті. 

37. Виконуючи певну роботу, я не заспокоюся, поки не будуть враховані 

навіть найнезначніші деталі: 

А) правильно; 

Б) частково правильно;  

В) неправильно. 

38. Слово «подив» стосується слова «незвичайний», як слово «страх» — 

слова:  

А) хоробрий; 

Б) неспокійний; 

В) жахливий. 
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39.Мене завжди обурює, коли кому-небудь спритно вдається уникнути 

заслуженого покарання: 

А) так; 

Б) по-різному; 

В) ні. 

40.Мені здається, що деякі люди не помічають або уникають мене, хоча не 

розумію, чому: 

А) правильно; 

Б) не впевнений(-а); 

В) неправильно. 

41. Ніколи в житті не доводилося порушувати обіцянку: 

А) так; 

Б) не знаю; 

В) ні. 

42. Якби я працював у господарській сфері, мені було б цікаво: 

А) розмовляти із замовниками, клієнтами; 

Б) не знаю; 

В) вести звіти та іншу документацію. 

43. Я вважаю, що: 

А) треба жити за принципом: «Спочатку справа, потім відпочинок»; 

Б ) щось середнє між «А» і «В»; 

В) жити потрібно весело, особливо не переймаючись завтрашнім днем.  

44. Мені було б цікаво повністю поміняти сферу діяльності, яка мене 

захоплювала раніше: 

А) так; 

Б) не впевнений(-а); 

В) ні. 

45.Я вважаю, що моє життя в родині є не гіршим, ніж у більшості моїх 

знайомих: 

А) так; 

Б) важко сказати; 

В) ні. 

46.Мені неприємно, якщо люди вважають, що я занадто нестриманий(-а) і 

нехтую правилами пристойності: 

А) дуже; 

Б) трохи; 

В) зовсім не турбує. 

47. Бувають ситуації, коли важко втриматися від почуття жалю до самого 

(-ї) себе: 

А) часто; 

Б) іноді; 

В) ніколи. 
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48. Який із наступних дробів не підходить до двох інших? 

А) 3/7; 

Б) 3/9; 

В) 3/11. 

49. Я впевнений(-а), що про мене говорять за моєю спиною: 

А) так; 

Б) не знаю; 

В) ні. 

50. Коли люди поводяться нерозсудливо й нерозважливо: 

А) я ставлюся до цього спокійно; 

Б) ставлюся байдуже; 

В) відчуваю до них презирство. 

51.Іноді мені дуже хочеться вилаятися: 

А) так; 

Б) важко відповісти; 

В) ні. 

52. У разі однакової зарплати я волів(-ла) би бути: 

А) адвокатом; 

Б) важко відповісти; 

В) штурманом або льотчиком. 

53. Мені приносить задоволення робити ризиковані вчинки тільки для 

забави: 

А) так; 

Б) частково правильно; 

В) ні. 

54. Я люблю музику: 

А) легку, живу; 

Б) різну; 

В) емоційно насичену, сентиментальну. 

 55.Найважче для мене — це впоратися із собою:  

 А) правильно;  

 Б) не впевнений(-а);  

 В) неправильно.  

 56. Я віддаю перевагу планувати свої справи самостійно, без стороннього 

втручання й чужих порад:  

 А) так;  

 Б) частково правильно;  

 В) ні.  

 57. Іноді почуття заздрості впливає на мої вчинки:  

 А) так;  

 Б) іноді;  

 В) ні.  
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 58. Слово «розмір» так стосується слова «сума», як слово «нечесний» 

 А) в’язниця;  

 Б) грішний;  

 В) той, хто вкрав.  

 59. Батьки та інші члени сім’ї часто прискіпуються до мене:  

 А) так;  

 Б) частково правильно;  

 В) ні.  

 60. Коли я слухаю музику, а поруч голосно розмовляють:  

 А) це мені не заважає, я можу зосередитися;  

 Б) правильно частково;  

 В) це псує мені задоволення і злить мене.  

 61. Часом мені приходять у голову такі погані думки, що про них краще 

не розповідати:  

 А) так;  

 Б) важко відповісти;  

 В) ні.  

 62.Мені здається, цікавіше бути:  

 А) художником;  

 Б) не знаю, що вибрати;  

 В) директором театру або кіностудії.  

 63. Я волів(-ла) би одягатися швидше скромно, так, як усі, ніж помітно й 

оригінально:  

 А) згоден(-на);  

 Б) не впевнений(-а);  

 В) не годен(-на).  

 64. Не завжди можна досягти чогось поступовими, помірними 

методами, іноді необхідно прикласти силу:  

 А) згоден(-на);  

 Б) частково правильно;   

 В) не згоден(-на).  

65.Мені подобається навчатися в школі:  

А) так;  

Б) важко сказати;  

В) ні.  

66. Я краще засвоюю матеріал:  

А) читаючи добре написану книгу;  

Б) правильне щось середнє між «А» та «В»;  

В) беручи участь у колективному обговоренні.  

 67.Я віддаю перевагу тому, щоб діяти по-своєму, замість того, щоб 

дотримуватися загальноприйнятих правил:  

А) згоден(-на);  

Б) не впевнений(-а);  

В) не згоден(-на).  



55 

Продовж. дод. Ґ 14 
68. Літери АВ так стосуються літер ГВ, як літери СР — літер:  

А) ПЗ;  

Б) ОП;  

В) ТУ.  

69. Зазвичай я задоволений(-а) власною долею:   

А) так;  

Б) не знаю;  

В) ні.  

70.Коли настає час для здійснення того, що я заздалегідь планував(-ла) і 

чекав(-ла), я іноді відчуваю, що  не в змозі це зробити:  

А) згоден(-на);  

Б) частково згоден(-на); 

В) ні.  

71.Не всі мої знайомі мені подобаються:  

А) так;  

Б) важко відповісти;  

В) ні.  

72. Якби мене попросили організувати збір грошей на подарунок кому-

небудь або брати участь в організації ювілейного торжества:  

А) я погодився(-лася) б;  

Б) не знаю, що зробив(-ла) би;  

В) сказав(-ла) би, що, на жаль, дуже зайнятий(-а).  

73. Вечір, проведений за улюбленим заняттям, приваблює мене більше, ніж 

жвава вечірка:  

А) так;  

Б) не впевнений(-а);  

В) ні.  

74. Мене більше приваблює краса вірша, ніж краса і досконалість зброї:  

А) так;  

Б) не впевнений(-а);  

В) ні.   

75. У мене є більше причин чогось побоюватися, ніж у моїх знайомих:  

А) так;  

Б) важко сказати;  

В) ні.  

76. Працюючи над чимось, я волів(-ла) би робити це:  

 А) у колективі;  

 Б) не знаю, що вибрати;  

 В) самостійно.  

 77. Перш ніж висловити свою думку, я чекаю, поки повністю впевнюся у 

своїй правоті:  

 А) завжди;  

 Б) зазвичай;  

 В) тільки якщо це практично можливо.  
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 78. Слово «кращий» так стосується слова «найгірший», як слово 

«повільний» — слова:  

А) швидкий;  

Б) найкращий;  

В) якнайшвидший.  

 79. Я здійснюю багато вчинків, про які потім шкодую:  

 А) так;  

 Б) важко відповісти;  

 В) ні.  

 80. Зазвичай я можу зосереджено працювати, не звертаючи уваги на те, що 

люди навколо мене шумлять:  

 А) так;  

 Б) частково правильно;  

 В) ні.  

 81. Я ніколи не відкладаю на завтра те, що маю зробити сьогодні:  

 А) так;  

 Б) важко відповісти;  

 В) ні.  

 82. У мене було:  

 А) дуже мало виборних посад;  

 Б) декілька;  

 В) багато виборних посад.  

 83. Я проводжу багато вільного часу, розмовляючи з друзями про ті 

приємні події, які ми разом переживали колись:  

 А) так;  

 Б) частково;  

 В) ні.  

 84. На вулиці я зупинюся, щоб подивитися швидше на роботу художника, 

ніж на вуличну сварку або дорожню пригоду:  

 А) так;  

 Б) не впевнений(-а);  

 В) ні.  

 85. Іноді мені дуже хотілося піти з дому:  

А) так;  

Б) не впевнений(-а);  

В) ні.  

86. Я волів(-ла) би жити тихо, як мені подобається, ніж бути предметом 

захоплення завдяки своїм друзям:  

А) так;  

Б) частково;  

В) ні.  
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87. Розмовляючи, я схильний(-а):  

А) висловлювати свої думки відразу, як тільки вони приходять у голову;  

Б) діяти по-різному;  

В) спочатку треба добре подумати, а потім щось сказати.   

88. Яке з поєднань знаків має продовжити цей ряд: ХООООХХОООХХХ? 

А) ОХХХ;  

Б) ООХХ;  

В) ХООО.  

89. Мені байдуже, що про мене думають інші:  

А) так;  

Б) частково;  

В) ні.  

90. У мене бувають такі хвилюючі сни, що я прокидаюся:  

А) часто;  

Б) зрідка;  

В) практично ніколи.  

91. Я кожен день прочитую всю газету:  

А) так;  

Б) важко сказати;  

В) ні.  

92. До Дня народження, до свят:  

А) я люблю робити подарунки;  

Б) важко відповісти;  

 В) вважаю, що купівля подарунків – це неприємний обов’язок.  

 93. Дуже не люблю бувати там, де ні з ким поговорити:  

 А) правильно;  

 Б) не впевнений(-а);  

 В) неправильно.  

 94.У школі я віддаю перевагу вивченню:  

А) української мови;  

Б) важко сказати;  

В) математики.  

95. Дехто затаїв злобу на мене:  

А) так;  

Б) не знаю;  

 В) ні.  

 96. Я охоче беру участь у громадському житті, у роботі різних комісій 

тощо:  

 А) так;  

 Б) частково;  

 в) ні.  
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 97.Я твердо переконаний(-на), що начальник може бути не завжди правий, 

але він завжди має змогу наполягти на виконанні свого рішення:  

 А) так;  

 Б) не впевнений(-а);  

 В) ні.  

 98. Яке з наступних слів не підходить до двох інших?  

А) який-небудь;  

Б) декілька;  

В) більша частина.  

 99.У веселій компанії мені буває незручно «клеїти дурня» разом з іншими:  

 А) так;  

 Б) буває по-різному;  

 В) ні.  

 100. Якщо я припустився(-лася) якоїсь помилки в колективі, то досить 

швидко забуваю про неї:  

 А) так;  

 Б) буває по-різному;  

 В) ні.  
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Адаптована методика Д. Туліна «Фільм» 

(з метою вивчення ціннісних орієнтацій учнів)  

 

Інструкція: «Тобі пропонується зняти фільм. Необхідно обрати п’ять  

варіантів із запропонованих тем для його сюжету і розташувати їх у порядку 

черговості, про що ти хотів(-ла) би зняти фільми. Отже, про що він буде?» 

Бланк відповідей, з яких потрібно обрати тему: 

 про ваш клас; 

 про війну, військових; 

 про лікарів; 

 про себе; 

 про дружбу; 

 про подвиг; 

 про фантастичні події; 

 про щасливу родину; 

 про історію України; 

 про природу; 

 про здоровий спосіб життя; 

 про сучасні інформаційно-комунікативні технології; 

 про екологію та здоровий спосіб життя; 

 про рідну мову; 

 про історію різних країн; 

 про сучасний бізнес й успішних підприємців;  

 про культурні досягнення; 

 про  патріотизм справжніх українців. 
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Методика  

«Визначення життєвих цінностей особистості (Must-тест)»  

(за П. Івановою і Є. Колобовою) 

 

Інструкція. Вам пропонується закінчити речення, початок кожного з яких 

написаний на виданому бланку. Украй важливо, щоб ці речення відображали 

ваші думки».  

Бланк 

Я неодмінно повинен(-на) __________________________________ 

Я неодмінно повинен(-на) __________________________________ 

Я неодмінно повинен(-на) __________________________________ 

Я неодмінно повинен(-на) __________________________________ 

Я неодмінно повинен(-на) __________________________________ 

Я неодмінно повинен(-на) __________________________________ 

Жахливо, якщо ___________________________________________ 

Жахливо, якщо ___________________________________________ 

Жахливо, якщо ___________________________________________ 

Жахливо, якщо ___________________________________________ 

Жахливо, якщо ___________________________________________ 

Жахливо, якщо ___________________________________________  

Я не можу терпіти _________________________________________ 

Я не можу терпіти _________________________________________ 

Я не можу терпіти _________________________________________ 

Я не можу терпіти _________________________________________ 

Я не можу терпіти _________________________________________ 

Я не можу терпіти _________________________________________ 



61 

Додаток Ґ 17 

Методика «Розуміння учнями цінності іншої людини» 

 

Мета: виявлення рівня розуміння учнями цінності іншої людини. 

Інструкція. Зараз вам буде запропоновано три групи завдань, які 

стосуються змісту цінності іншої людини. Розв’язуючи їх, ви маєте нагоду 

перевірити, чи правильно розумієте суть пропонованих понять. 

Набір завдань 1 

Необхідно вибрати із запропонованих варіантів той, який підходить до 

поданого поняття, і вказати букву, під якою він знаходиться. 

1. Добра людина – це та, що ... 

а) відзначається високими моральними якостями; 

б) чуйно ставиться до всього живого; 

в) шанобливо ставиться до людей; 

г) не любить підкреслювати свої переваги. 

2. Справедливість – це ... 

а) об’єктивне, неупереджене ставлення до себе та інших людей, пов’язане 

з поняттям невід’ємних прав людини; 

б) сукупність вищих моральних принципів, якими людина керується у 

своїй громадській і особистій поведінці; 

в) сумлінне ставлення до своїх обов’язків; 

г) слідування нормам, правилам, канонам у поведінці. 

3. Відповідальність – це... 

а) постійність у своїх поглядах і почуттях; 

б) сукупність рис, що характеризують позитивні якості (честь, гідність 

тощо); 

в) усвідомлення людиною свого значення в суспільстві; 

г) усвідомлений обов’язок відповідати перед своїм сумлінням і 

суспільством за кожний свій вчинок, дію, слово. 

Набір завдань 2 

До поданого слова доберіть, будь ласка, з чотирьох запропонованих 

слово-синонім, указавши букву, під якою воно знаходиться. Вибрати можна 

тільки одне слово. 

1. Відповідальність і... 

а) обов’язок, 

б) совість, 

в) чесність, 

г) гордість. 

2. Миролюбність і... 

а) щирість, 

б) толерантність, 

в) доброзичливість, 

г) сила. 
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3. Доброта і... 

а) довіра, 

б) милосердя, 

в) хоробрість, 

г) скромність. 

4. Справедливість і... 

а) чесність, 

б) неупередженість, 

в) тактовність, 

г) вірність. 

Набір завдань 3 

До поданого слова доберіть одне протилежне за змістом. Укажіть, 

будь ласка, букву, під якою воно знаходиться. 

1. Добрий – ... 

а) жадібний, 

б) злий, 

в)сердитий, 

г) чужий. 

2. Миролюбний – ... 

а) розумний, 

б) закоханий, 

в) сердитий, 

г) злий. 

3. Відповідальний – ... 

а) забудькуватий, 

б) безвідповідальний, 

в) нечесний, 

г) лицемірний. 

4. Справедливий – ... 

а) немилосердний, 

б) невірний, 

в) жорстокий, 

г) несправедливий. 

Оброблення  результатів 

Підрахуємо отримані бали. Нарахуйте собі по два бали за варіанти 

відповідей 1б, 2а, 3в у першому наборі завдань; по одному за варіанти 1а, 2б, 

3б, 4б у другому наборі завдань і 1б, 2в, 3в, 4г у третьому наборі завдань. 

Інтерпретація 

Якщо ви отримали 15-16 балів, то ваші знання цінності іншої людини 

знаходяться на високому рівні. Ви правильно розумієте сутність основних 

складових цієї цінності і можете вдало оперувати цими поняттями. Хотілося б 

вірити, що ваші знання втілюються в повсякденному житті. 
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9-14 балів. Ви інтуїтивно розумієте сутність цінності іншої людини, 

черпаючи свої уявлення з реального життя: з того, що бачите по телевізору, 

чуєте від друзів, рідних. Але вам варто для себе визначити, що означає бути 

добрим, справедливим, відповідальним, миролюбним. 

8 балів і нижче. Ви навряд чи розумієте, що таке цінність іншої людини, 

але це не свідчить про вашу аморальність. Можливо, варто замислитися над 

тим, якою людиною ви хочете бути, а не пливти за течією. 

Коментар 

15-16 балів свідчать про високий рівень розуміння сутності цінності 

іншої людини, 9-14 – про середній і 8 балів – про низький. 
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Діагностичний інструментарій для визначення сформованості ключових 

компетентностей учнів за когнітивно-діяльнісним критерієм 

Діагностика рівнів сформованості пізнавальної ініціативності учнів на 

основі використання шкали полярних профілів 
 

Мені подобається 

самостійно визначати мету 

діяльності 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Зовсім не вмію визначати 

мету діяльності 

Наявність інтелектуальних 

умінь дозволяє мені 

визначити шляхи досягнення 

мети 

          Мені складно визначити 

шляхи досягнення мети 

Добре вмію складати план 

дій 

          Не вмію планувати свою 

роботу 

При виникненні ускладнень 

у процесі діяльності 

докладаю максимум зусиль 

для розв’язання  проблеми 

          Труднощі мене 

„лякають” і відбивають 

бажання продовжувати 

роботу 

На належному рівні 

стимулюю та контролюю 

себе у процесі реалізації 

особистісних ініціатив 

          Не вмію контролювати та 

стимулювати себе 

Мені подобається шукати 

нові шляхи розв’язання 

проблем 

          Під час розв’язання 

проблеми віддаю 

перевагу перевіреним 

способам 

Я рідко буваю задоволений 

досягнутим, розумію, що 

здатний на більше 

          Я не намагаюся зробити 

більше, ніж від мене 

вимагають 

Мені подобається брати на 

себе відповідальність 

          Задовільняюся 

другорядними ролями у 

справі 

 

Потенційний рівень сформованості пізнавальної ініціативності 8 – 15;  

низький рівень сформованості пізнавальної ініціативності  16 – 34;  

середній рівень сформованості пізнавальної ініціативності  35 – 64;  

високий рівень сформованості пізнавальної ініціативності – 65 – 80. 
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Діагностичний інструментарій для визначення сформованості ключових 

компетентностей учнів за рефлексивно-особистісним критерієм 

Додаток Е 1 

Тест «Оцінка комунікативних умінь і здібностей» 

 

Інструкція. Дайте відповідь “так” чи “ні” на запропоновані питання. 
 

№ 

п/п 

 

Запитання 

“Так” 

 

 

“Ні” 

1 Чи багато у Вас друзів, з якими Ви постійно спілкуєтесь?   

2 Чи довго Вас турбує почуття образи, завданої Вам кимось 

із друзів? 

  

3 Чи прагнете Ви нових знайомств?   

4 Чи правильно, що Вам краще і простіше проводити час за 

читанням книги або, наприклад, за комп’ютером, ніж з 

людьми? 

  

5 Чи легко Ви встановлюєте контакти з людьми, котрі 

значно старші за Вас? 

  

6 Чи складно Вам включатися в нові для Вас стосунки, 

компанії? 

  

7 Чи легко Вам вдається встановити контакти з 

незнайомими людьми? 

  

8 Чи складно Вам освоюватись у новому колективі?   

9 Чи прагнете Ви при нагоді познайомитись і поговорити з 

новою людиною? 

  

10 Чи часто у Вас виникає роздратування від спілкування з 

людьми і Вам хочеться побути наодинці? 

  

11 Чи подобається Вам постійно перебувати серед людей?   

12 Чи виникає у Вас почуття утруднення, незручності або 

засоромлення, якщо доводиться виявляти ініціативу, щоб 

познайомитись з новою людиною? 

  

13 Чи любите Ви брати участь у колективних заходах, 

розвагах? 

  

14 Чи правда, що Ви відчуваєте себе непевним серед 

малознайомих людей? 

  

15 Чи важко Вам внести оживлення в малознайому для Вас 

компанію? 

  

16 Чи прагнете Ви обмежити коло своїх знайомих 

невеликою кількістю людей? 

  

17 Чи почуваєте Ви себе невимушено, потрапивши в 

малознайому компанію? 

 

  



66 

Продовж. дод. Е1 

18 Чи правда, що Ви почуваєте себе досить впевнено і 

спокійно, коли доводиться говорити щось великій групі 

людей? 

  

19 Чи правильно, що у Вас багато друзів?   

20 Чи часто Ви соромитесь, відчуваєте незручність при 

спілкуванні з малознайомими людьми? 

  

 

Ключ. Підрахуйте кількість балів, що збігається з кількістю відповідей 

«так». Якщо Ви отримали 15-20 балів, то це говорить про високий рівень Ваших 

комунікативних умінь; якщо 10-14 балів, то це відповідає середньому рівню; у 

разі кількості балів, менших за 10 – низькому рівню. 
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Тематика проблемних творів 

(для вивчення моральних якостей учнів) 

 

   1. У житті завжди є місце для подвигу. Чи погоджуєтеся ви з цим 

твердженням? 

   2. Як ви розумієте зміст прислів’я:  «Сам загинь, але товариша виручи». 

   3. Багато хто вважає, що вчинок, здійснений заради слави, для себе, є 

аморальним. А як вважаєте ви? 

   4. Як ви розумієте такий вислів: «Завтрашній характер – у 

сьогоднішньому вчинкові?» 

   5. Народне прислів’я вчить: «Людина – це те, що вона сама із себе 

зробила». Подумайте, що робите ви для власного вдосконалення. 

   6. Як ви розумієте зміст народного прислів’я «За добро добром і 

відплачують?» Як бути, коли не заплатили? 
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Тест «Комунікативна толерантність» (за В. Бойком) 

 

Інструкція. Перевірте себе: наскільки ви здатні приймати або не 

приймати індивідуальність інших людей. Нижче наводяться судження, 

скористайтеся оцінками від 0 до 3 балів, щоб виявити, наскільки правильними  

вони є щодо вас:  

0 балів – зовсім неправильно; 

1 балів – правильно певною мірою; 

2 бали  – правильно значною мірою; 

3 бали –  правильно. 

    Після закінчення оцінки суджень, підрахуйте суму балів, але будьте щирі. 

1)  Ви не вмієте або не хочете розуміти або приймати індивідуальність інших 

людей.  

1. Повільні люди зазвичай діють мені на нерви. 

2. Мене дратують метушливі, непосидючі люди. 

3. Галасливі дитячі ігри переношу із зусиллям. 

4. Оригінальні, нестандартні, яскраві особистості дуже часто діють на мене 

негативно. 

5. Бездоганна з усіх боків людина насторожила б мене. 

2) Ви розцінюєте  себе як еталон під час оцінювання поведінки, образу думок 

або окремих характеристик людей. 

1. Мене звичайно виводить з рівноваги некмітливий співрозмовник. 

2. Мене дратують любителі поговорити. 

3. Мені було б складно розмовляти з байдужим для мене попутником у поїзді, 

літаку, якщо  він проявить ініціативу. 

4. Мені було б складно розмовляти з випадковим попутником, який 

поступається мені за рівнем знань та культури. 

5. Мені складно знайти спільну мову з партнером з іншим інтелектуальним 

рівнем, ніж у мене. 

3) Ви  категоричні або консервативні під час оцінювання інших людей. 

1. Сучасна молодь викликає у мене неприємні відчуття своїм зовнішнім 

виглядом (зачіскою, косметикою, одягом). 

2. Так звані «нові українці» звичайно викликають неприємне враження своїм 

безкультур’ям. 

3. Представники деяких національностей у моєму оточенні відверто 

несимпатичні мені. 

4. Є тип чоловіків (жінок), який я не переношу. 

5. Терпіти не можу ділових партнерів (однокласників) з низьким професійним 

рівнем (з рівнем інтелекту). 

4) Ви не вмієте  приховувати або нівелювати неприємні  відчуття у спілкуванні 

з некомунікабельними партнерами. 

1. Вважаю, що на грубість треба відповідати тим же. 

2. Мені складно приховати те, що людина мені чимось неприємна. 

3. Мене дратують люди, які наполягають у суперечках на своєму. 



69 

Продовж. дод. Е 3 

4. Мені неприємні самовпевнені люди. 

5. Зазвичай мені складно стриматися від зауважень на адресу озлобленої або 

знервованої людини, яка штовхається у транспорті. 

5) Ви намагаєтеся переробити, перевиховати партнерів. 

1. Я маю звичку повчати тих, хто мене оточує. 

2. Невиховані люди обурюють мене. 

3. Я часто ловлю себе на тому, що намагаюся виховати будь-кого. 

4. Я за звичкою постійно роблю будь-кому зауваження. 

5. Я люблю керувати близькими. 

6) Ви прагнете підлаштувати партнера під себе, зробити його зручним для 

себе. 

1. Мене дратують люди похилого віку, коли в годину пік вони опиняються у 

міському транспорті або в магазинах. 

2. Жити в номері готелю з чужою людиною для мене просто тортури. 

3. Коли партнер не погоджується у чомусь з моєю правильною позицією, то 

звичайно це дратує мене. 

4. Я проявляю нетерпіння, коли мені суперечать. 

5. Мене дратує, якщо партнер робить щось по-своєму; не так, як мені цього 

хочеться. 

7) Ви не вмієте пробачити іншому його помилки. 

1. Звичайно я сподіваюся, що мої кривдники будуть покарані. 

2. Мені часто дорікають у буркотливості. 

3. Я довго пам’ятаю завдані мені образи тими, кого я ціную або поважаю. 

4. Не можна пробачати колегам (однокласникам) безтактні жарти. 

5. Якщо діловий партнер (однокласник) випадково зачепить моє самолюбство, я 

на нього не ображуся.  

8).  Ви нетерпимі до фізичного або психічного дискомфорту партнера. 

1. Я засуджую людей, які плачуться в чужу жилетку. 

2. Внутрішньо я не схвалюю приятелів (колег, однокласників), які при нагоді 

розказують про свої хвороби. 

3. Я намагаюся уникати розмов, коли будь-хто починає скаржитися на своє 

сімейне життя. 

4. Звичайно я без особливої уваги вислуховую сповіді друзів (подруг). 

5. Мені іноді подобається розізлити когось із рідних або друзів. 

9) Ви погано  пристосовуєтеся до характеру, звичок, настанов партнерів 

(однокласників). 

1. Як правило, мені складно йти на поступки партнерам (однокласникам). 

2. Мені важко знаходити спільну мову з людьми, у яких поганий характер. 

3. Звичайно мені складно пристосовуватися до нових партнерів по спільній 

роботі (нових однокласників). 

4. Я утримуюсь від стосунків з дивними людьми. 

5. Зазвичай я з принципу наполягаю на своєму, навіть якщо розумію, що 

партнер (однокласник)  правий. 
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Оброблення результатів. 

    Підрахуйте суму балів, отриманих вами за всіма 9 блоками поведінкових 

ознак комунікативної толерантності.  Можливі інтервали – від 0 до 15 балів. 

Чим більше балів за конкретною ознакою, тим менш толерантні респонденти до 

людей у певному аспекті відносин. Навпаки, чим менше балів за тією або 

іншою поведінковою ознакою, тим вищий рівень комунікативної толерантності 

за певним аспектом. 
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Тест «Діагностика схильності особистості до конфліктної поведінки» 

(методика К. Томаса, адаптована Н. Гришиною) 

 

Інструкція. Нижче наведені твердження, які допоможуть визначити деякі 

особливості Вашої поведінки. 

Із двох варіантів відповідей – А і Б – оберіть один, який найбільше відповідає 

Вашим поглядам, думці про себе. У бланку для відповідей напроти номера 

твердження відзначте обраний варіант відповіді. Відповідати треба якомога швидше. 

1 

А. Іноді я надаю можливість іншим взяти на себе відповідальність за 

розв’язання спірного питання. 

Б. Замість того, щоб обговорювати зі співрозмовником розбіжності в поглядах, 

я намагаюся звернути увагу на те, з чим ми обидва згодні. 

2 

А. Я стараюсь віднайти компромісне розв’язання спірного питання. 

           Б.  Я намагаюся враховувати й власні інтереси, й інтереси іншого. 

3 

А. Зазвичай я наполегливо прагну домогтися свого. 

Б. Я намагаюся заспокоїти опонента й зберегти з ним добрі стосунки. 

4 

А. Я намагаюся віднайти компромісне розв’язання спірного питання. 

 Б. Іноді я жертвую власними інтересами заради інтересів іншого. 

       5 

А. Улагоджуючи спірну ситуацію, я увесь час намагаюся знайти підтримку з 

боку іншого. 

Б. Я намагаюся робити все, щоб уникнути марної напруженості. 

6 

А. Я намагаюся уникати неприємностей. 

Б. Я намагаюся домагатися свого. 

                                      7   

А. Я намагаюся відкласти розв’язання спірного питання, щоб згодом 

розв’язати його остаточно. 

Б. Я вважаю за можливе поступитися в одному, щоб домогтися іншого. 

8 

А.  Зазвичай я наполегливо прагну домогтися свого. 

           Б. Перш за все я намагаюся чітко визначити, у чому порушені інтереси мої 

й опонента. 

             9 

А. Я думаю, що не завжди варто хвилюватися через розбіжності, що 

виникають. 

    Б. Я докладаю максимум  зусиль, щоб домогтися свого. 
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10 

     А. Я твердо прагну досягти свого. 

     Б. Я намагаюся віднайти компромісне розв’язання спірного питання. 

11 

А. Перш за все я намагаюся чітко визначити, у чому порушені інтереси 

сторін і сформулювати для себе питання. 

Б. Я намагаюся заспокоїти опонента й зберегти з ним  гарні стосунки. 

12 

   А. Часто я уникаю позиції, котра може викликати суперечки. 

   Б. Я дозволяю опонентові в чомусь залишитися при своїй думці, якщо 

він також іде мені назустріч. 

13 

  А. Я пропоную віднайти “середнє” рішення спірного питання.  

  Б.  Я наполягаю, щоб було по-моєму. 

14 

         А. Я повідомляю опонентові свою точку зору й запитую про його 

погляди. 

              Б.  Я намагаюся показати опонентові логіку й перевагу моїх поглядів. 

15 

              А. Я намагаюся заспокоїти опонента й зберегти з ним добрі стосунки. 

             Б. Я намагаюся зробити все необхідне, щоб уникнути напруженості.  

16 

   А. Я намагаюся не зачіпати почуттів опонента. 

   Б. Я намагаюся переконати опонента в перевагах моєї позиції. 

17 

   А. Зазвичай я наполегливо намагаюся домогтися свого. 

   Б. Я намагаюся зробити все, щоб уникнути марної напруженості. 

18 

          А. Якщо це зробить іншого щасливим, я дам йому можливість наполягти 

на своєму. 

Б.  Я даю опонентові можливість у чомусь залишитися при своїй думці, 

якщо він також іде мені назустріч. 

19 

А. Перш за все я намагаюсь чітко визначити, у чому порушені інтереси 

сторін і сформулювати  для себе питання.  

Б. Я намагаюся відкласти розв’язання спірного питання, щоб згодом 

розв’язати його остаточно. 

20 

    А. Я намагаюся негайно розв’язати суперечності. 

     Б. Я намагаюся віднайти найкраще поєднання користі й втрат для себе 

та іншого. 

21 

А. Ведучи переговори, я намагаюся бути уважним до бажань опонента. 

    Б. Я завжди схиляюся до прямого обговорення проблеми. 
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22 

     А. Я намагаюся віднайти позицію, що перебуває посередині між моєю 

точкою зору й позицією іншої людини. 

    Б.  Я відстоюю свою позицію й свої інтереси. 

23 

           А. Як правило, я занепокоєний тим, щоб задовольнити бажання іншої 

людини й свої. 

Б. Іноді я надаю можливість іншим взяти на себе відповідальність за 

розв’язання спірного питання. 

24 

А. Якщо позиція опонента здається йому дуже важливою, намагаюся 

піти назустріч його бажанням. 

    Б. Я намагаюся переконати опонента піти на компроміс. 

25 

    А. Я намагаюся показати опонентові логіку й перевагу моїх поглядів. 

     Б. Ведучи переговори, я намагаюся бути уважним до бажань опонента. 

26 

А. Я пропоную віднайти позицію, що перебуває посередині між моєю 

точкою зору й позицією іншої людини. 

Б. Я майже завжди занепокоєний тим, щоб задовольнити бажання іншої 

людини й свої. 

27 

А. Часто я уникаю займати позицію, що може  викликати суперечки. 

 Б. Якщо це зробить іншого щасливим, я дам йому можливість наполягти 

на своєму. 

28 

    А. Зазвичай я наполегливо прагну домогтися свого.  

    Б. Улагоджуючи ситуацію, я зазвичай намагаюся віднайти підтримку в 

опонента. 

29 

А. Я пропоную віднайти позицію, що перебуває посередині між моєю 

точкою зору й позицією іншої людини. 

    Б. Думаю, що не завжди варто хвилюватися через розбіжності. 

                                  30 

    А Я намагаюся не зачіпати почуттів іншого. 

Б. Я завжди займаю таку позицію в спірному питанні, щоб разом з 

іншою зацікавленою людиною віднайти компромісне рішення. 
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Бланк для відповідей 
Номер 

Твердження 

Відповідь 

А Б 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

 

Кількість набраних Вами балів дає уявлення про відбиття у Вас тенденції до 

прояву відповідних форм поведінки в конфліктних ситуаціях. 

Оброблення  й інтерпретація результатів. Після того, як Ви заповнили бланк 

для відповідей, його можна розшифрувати за допомогою ключа (таблиці), де кожна 

відповідь “А” або “Б” дає уявлення про кількісне вираження: суперництва, 

співробітництва, компромісу, уникання й пристосування.  
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Адаптована методика діагностики самооцінки 

Дембо-Рубінштейн (у модифікації А. Прихожан) 

 

Мета: самооцінювання (шкалювання) учнями особистих якостей. 

Необхідні матеріали: бланк методики, що містить інструкцію й оцінні 

шкали. 

Хід  дослідження 

Інструкція. Будь-яка людина оцінює свої здібності, можливості, характер 

тощо. Рівень розвитку кожної якості, сторони людської особистості можна 

умовно зобразити вертикальною лінією, нижня межа якої символізуватиме 

найнижчий розвиток, а верхня – найвищий. Вам запропоновано сім таких ліній. 

Вони позначають: 

 здоров’я; 

 розум і здібності; 

 характер; 

 авторитет у ровесників; 

 уміння багато чого робити своїми руками; 

 зовнішність; 

 упевненість у собі. 

На кожній лінії рискою (-) позначте, як ви оцінюєте в себе розвиток цієї 

якості, сторони вашої особистості в цей момент часу. Після цього хрестиком (х) 

позначте, за якого рівня розвитку цих якостей, сторін ви могли б бути 

задоволені собою або почували гордість за себе. 

Досліджуваному видають бланк, на якому зображено сім вертикальних 

ліній, кожна завдовжки 100 мм, на кожній вказана верхня, нижня межі та 

середина шкали. При цьому верхня та нижня межі позначені помітними 

рисками. А середина — ледве помітною позначкою. 

Методика може проводитися як фронтально, так й індивідуально. У разі  

фронтальної роботи необхідно перевірити, як кожен учень зрозумів інструкцію, 

заповнив першу шкалу. Потрібно переконатися, що учні правильно 

використовують запропоновані позначки, дати відповіді на запитання учасників 

дослідження. Після цього досліджувані працюють самостійно. Час, відведений 

на заповнення шкали разом із читанням інструкції, — 10-12 хв. 

Опрацювання та інтерпретація результатів 

Опрацювання проводять за шістьма шкалами (першу, тренувальну — 

«здоров’я» – не враховують). Кожну відповідь подають у балах. Як уже 

зазначалось раніше, довжина кожної шкали – 100 мм, отже, відповіді школярів 

отримують кількісну характеристику (наприклад, 54 мм = 54 бали). 

За кожною із шести шкал визначити: 

а) рівень домагань — відстань у мм від нижньої межі шкали «0» до 

позначки «х»; 

б) висоту самооцінки — від «0» до позначки«−»; 
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в) значення розбіжності між рівнем домагань та самооцінки — відстань від 

позначки «х» до позначки «−», якщо рівень домагань нижчий за самооцінку, він 

відображається від'ємним числом. 

Розраховують середню величину кожного показника рівня домагань і 

самооцінки за всіма шістьма шкалами. Нижче в таблиці наведено кількісні 

характеристики рівня домагань і самооцінки учнів. 

Параметр 

 

 

Кількісна характеристика (бал) 

Низький Середній Високий Дуже високий 

Рівень 

домагань 
менше 60 60-74 75-89 90-100 

Рівень 

самооцінки 
менше 45 45-59 60-74 75-100 

 

Оптимальний порівняно високий рівень — від 75 до 89 балів — 

підтверджує оптимальне уявлення про свої можливості, що є важливим 

чинником особистісного розвитку. Результат від 90 до 100 балів зазвичай 

свідчить про нереалістичне, некритичне ставлення учнів до власних 

можливостей. Результат, менший за 60 балів, є свідченням заниженого рівня 

домагань, це індикатор неблагополучного розвитку особистості. 

Висота самооцінки. Кількість балів від 45 до 74 — це показники 

адекватної самооцінки. Вищі значення є свідченням завищеної самооцінки та 

вказують на певні відхилення у формуванні особистості. Завищена самооцінка 

може підтверджувати особистісну незрілість, невміння правильно оцінити 

результати своєї діяльності, порівнювати себе з іншими; така самооцінка може 

вказувати на суттєві викривлення у формуванні особистості − «закритість для 

нового досвіду», нечутливість до власних помилок, невдач, зауважень та оцінок 

оточення. Низькі бали вказують на занижену самооцінку (недооцінку себе) та є 

свідченням граничного неблагополуччя в розвитку особистості. Ці учні 

становлять «групу ризику». За низькою самооцінкою можуть бути приховані 

два протилежних за психологічним змістом явища: справжня невпевненість у 

собі та «захисна», коли декларування (самому собі) власного невміння, 

відсутності здібності та іншого дозволяє не докладати жодних зусиль. 



77 

Додаток Е 6 

Вивчення самооцінки за допомогою ранжування (методика А. Реана) 

 

На бланку (форма 1) перелічені 20 різних якостей особистості. У лівому 

стовпчику (N) людина ранжує ці якості відповідно до того, в якій мірі вони їй 

імпонують. Потім у правому стовпчику (N1) особа ранжує ці якості по 

відношенню до себе. Між бажаним і реальним рівнем кожної якості 

визначається різниця, яка підноситься до другого ступеня (d2). Потім 

розраховується сума отриманих чисел (сума d2) за наведеною формулою. 

 

Форма 1 

 
N  N1 Розряд  

 поступливість   D d2 

 сміливість     

 запальність     

 наполегливість     

 нервовість     

 терпимість    

 азартність     

 пасивність    

 холодність    

 ентузіазм     

 обережність     

 капризність     

 повільність    

 нерішучість    

 енергійність    

 життєрадісність     

 недовірливість    

 упертість    

 безтурботність    

 соромливість     

Ключ: 

Чим ближче коефіцієнт до 1 (від 0,7 до 1,0), тим вище самооцінка. Про 

адекватну самооцінку свідчить коефіцієнт від 0,4 до 0,6. 
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Додаток Е 7 

Методика «Три оцінки» (для дослідження самооцінки учнів)  

(за А Ліпкиною) 

 

Учням дається для виконання певне навчальне завдання, яке вони повинні 

виконати письмово. Дослідник ставить виконаному завданню три позначки: 

вірну, завищену, занижену. Перед тим, як роздати роботи учням повідомляють: 

три вчителі перевірили ваші роботи. Кожен висловив свою думку про те, як 

виконали завдання, і вони оцінили їх по-різному. Відзначте ту оцінку, яку ви 

вважаєте вірною. Потім в особистій бесіді з учнями його просять дати відповідь 

на низку питань: 

1. Як ти оцінюєш рівень своїх знань: середній, низький або високий? 

2. Твоя робота заслуговує оцінки «3», а викладач поставив тобі «5». З 

радістю чи смутком ти це сприймаєш? 

3. Від отримання яких оцінок ти відчуваєш радість, а від яких смуток? 

Рівень самооцінки учнів виявляється на підставі отриманих даних за 

низкою показників: 

- наскільки збігаються самооцінки з об'єктивною оцінкою педагога; 

- характер обґрунтування самооцінки: 

а) обґрунтування, спрямоване на якість виконаного завдання, 

б) будь-яке інше обґрунтування; 

- рівень стійкості самооцінки, про яку судять за ступенем збігу 

виставленої самому собі позначки і відповідей на поставлені питання. 
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Додаток Е 8 

Тест «Оціни себе сам» 

(на визначення адекватності самооцінки учнів) 

 

Учням пропонується вибір з низки позитивних та негативних якостей і 

шкала, що являє собою вертикальну лінію, вгорі якої знаходяться позитивні 

якості, а внизу – негативні. 

На початку проведення тестування учням вказують тільки на список 

оцінюваних якостей, з яких вони повинні вибрати 5-6 бажаних і небажаних для 

себе. Після того, як учні вибрали ці якості, їм пропонується оцінити себе і 

дається пояснення, як розміщувати якості на шкалі. 

Під час аналізу результатів увагу звертають на розміщення на шкалі 

позитивних і негативних якостей. Адекватною можна назвати самооцінку, за 

якої учень кілька позитивних якостей зазначає зверху шкали, а одну або дві –  

внизу або близько до середини. Якщо негативні якості розташовані в районі 

середини шкали, одна з них потрапила вниз шкали, а хоча б одна вгору, можна 

вважати, що учень у цілому приймає себе і свій образ, але не ідеалізує його і 

бачить свої негативні риси. 

Якщо учень всі позитивні якості зазначає зверху шкали, а негативні в 

нижній частині або близько до центру, то його самооцінка має завищений 

характер. У нього не розвинені вміння правильної оцінки своїх дій і вчинків, 

він не звертає уваги на свої недоліки, натомість наділяє себе перевагами, яких 

насправді не має. 

Якщо учень відзначає позитивні якості ближче до центру або в нижній 

частині шкали, то рівень розташування негативних якостей не має великого 

значення і можна говорити про наявність заниженої самооцінки. Розташування 

негативних якостей може тільки трохи погіршити загальну структуру 

самооцінки в тому випадку, якщо вони розташовуються вгорі шкали, або дещо 

поліпшити, якщо вони розташовуються внизу. 
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Додаток Е 9 

Методика «Хто Я?» (модифікація методики М. Куна) 

 

Мета: виявлення сформованості Я-концепції та ставлення до себе.  

Універсальні навчальні дії, що оцінюються: дії, що спрямовані на 

визначення своєї позиції щодо соціальної ролі учня та шкільної дійсності; дії, 

що встановлюють сенс навчання.  

Метод оцінювання: фронтальне письмове опитування.  

Опис завдання: кожному учневі пропонується написати якомога більше 

відповідей на питання «Хто Я?».  

Критерії оцінювання:  

1. Диференціювання – кількість категорій (соціальні ролі, вміння, знання, 

навички, інтереси, вподобання, особистісні якості, оцінювальні судження).  

2. Узагальненість – ступінь узагальненості суджень характеристик «Я».  

3. Ставлення до себе – співвідношення позитивних та негативних 

оцінювальних суджень.  

Рівні оцінювання за критерієм диференціювання:  

1. 1–2 визначення, які належать до 1–ї, 2–ї категорії.  

2. 3–5 визначень, які належать переважно до 2–ї, 3–ї категорій (соціальні 

ролі, інтереси, вподобання).  

3. Від 6–ти визначень і більше, включаючи більше 4 категорій, у тому 

числі характеристику особистісних якостей.  

Рівні оцінювання за критерієм «узагальненість»:  

1. Учні називають конкретні дії (я навчаюсь у школі), свої інтереси.  

2. Суміщення категорій 1–ї та 3–ї.  

3. Учні називають свої соціальну роль (я учень), узагальнені особистісні 

якості (сильний, сміливий).  

Рівні оцінювання за критерієм «ставлення до себе»:  

1. Перевага негативних оціночних суджень про себе або однакова 

кількість негативних та позитивних суджень (низьке сприйняття  себе або 

відторгнення).  

2. Незначна перевага позитивних суджень або перевага нейтральних 

суджень (амбівалентне або недостатнє позитивне ставлення до себе).  

3. Перевага позитивних суджень (позитивне сприйняття себе). 
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Додаток Е 10 

Методика «Чи зможу впоратися?» 

(на визначення рівня самооцінки учнів) 

 

Учням з різним рівнем успішності по черзі пропонують виконати три 

завдання, наприклад: перше з літератури, друге з геометрії (які ґрунтуються на 

пройденому матеріалі), третє не належить до навчання, допускається виконання 

малюнка або ж вирізання фігур за зразком. Їм задають питання, чи зможуть 

вони впоратися із завданням і яку оцінку вони за це отримають. Потім учням 

пропонується відповісти на аналогічне питання про трьох однокласників з 

різною успішністю. 

Виявити  самооцінку учня допомагає така інформація: 

1. Рівень прогнозованої самооцінки в учнів з різною успішністю 

(адекватна, завищена, занижена). 

2. Особливості прогнозованої самооцінки цих учнів. 

3. Особливості самооцінки: спрямована вона на оцінку навчальних 

здібностей або на особистісні якості. 

4.Поширення оціночної діяльності при виконанні навчальних завдань на 

навчальні ситуації. 

 Цей аналіз дає можливість з’ясувати формування в кожного учня 

оціночної позиції.  Важливим моментом є виявлення рівня самооцінки в учнів з 

низькою успішністю, оскільки з віком у таких учнів зростає тенденція до 

заниженої оцінки своїх можливостей.  Переважання невдач над успіхами у 

навчальній діяльності, яке підкріплюється низькими оцінками педагогів, 

призводить до зростання почуття невпевненості в собі, відчуття власної 

неповноцінності і до заниженого рівня домагань, який не відповідає реальним 

можливостям. 
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Додаток Ж 

Діагностична карта визначення рівня сформованості ключових 

компетентностей обдарованих учнів 

 

Крите

- 

рії 

Показники  Діагностичний інструментарій   

1 2   3 

М
о

ти
в
ац

ій
н

о
-а

к
сі

о
л
о

гі
ч

н
и

й
 

Розвиненість 

мотиваційної 

сфери учнів 

Спостереження за поведінкою та діями обдарованих 

учнів у процесі навчання та позанавчальній діяльності, 

проявом пізнавального інтересу, пов’язаних зі сферою 

відповідної компетентності; анкетування, бесіди, 

інтерв’ювання; діагностичні методики: «Визначення 

спрямованості особистості» Б. Басса [73]; «Мотивація 

успіху і страх невдачі» (МУН) (за А. Реаном) [24]; 

«Діагностика соціально-психологічних установок 

особистості О. Потьомкіної» [52]; «Спрямованість на 

набуття знань (за Є. Ільїним, Н. Курдюковою) [24]; 

«Діагностика спрямованості навчальної мотивації» 

Т. Дубовицької [19]; «Діагностика типології  мотивів 

навчання «Драбинка мотивів» А. Божович та І. Маркової 

[67]; «Визначення структури навчальної мотивації» 

Г. Карпової [61]; метод тверджень «Чому мені хочеться 

добре навчатися?»;опитувальник для визначення типу 

мотивації учнів за емпатійними тенденціями (адаптована 

методика А. Мехрабіена та Н. Епштейна) [9]; 

опитувальник «Визначення типу мотивації учнів за 

комунікативними нахилами» [9]; модифікований 

проективний тест егоцентричних асоціацій 

Т. Пашукової) [9]; «Ставлення учнів до громадської 

діяльності» [63]; методика «Пізнавальні інтереси 

школяра (К. Волков)»; модифікована «Методика з 

конвертами» (Г. Щукіна) 
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Продовж. дод. Ж 

 

Характер 

життєвих і 

навчальних 

цінностей 

учнів 

Бесіди, анкетування, ранжування, експертне 

оцінювання; діагностичні методики: «Вивчення 

ціннісних орієнтацій учнів «Фільм» Д. Туліна [23], 

«Визначення життєвих цінностей особистості (Must-

тест)» П. Іванова і Є. Колобової [84], «Розуміння учнями 

цінності іншої людини» [6] «Діагностика ціннісних 

орієнтацій підлітків» В. Сопова і Л. Карпушиної [23]; 

модифікована методика визначення цінностей М. Рокича 

[63]  

З
м

іс
то

в
о

-д
ія

л
ьн

іс
н

и
й

  

Сформованість 

знань, які 

характеризують 

певну 

компетентність 

учнів 

Спостереження, анкетування, тестування, аналіз 

продуктів навчальної діяльності учнів; контрольні й 

творчі роботи, тестування; діагностичні методики:  

Г. Васьківської [11], М. Грабаря [13], М. Касьянової 

[39], І. Романюк [74] 

 

Сформованість в 

учнів 

відповідних 

умінь  

 

Спостереження, аналіз продуктів навчальної діяльності 

учнів,  експертне оцінювання;  контрольні й творчі 

роботи, тестування; діагностичні методики: методика 

обчислення коефіцієнту засвоєння вміння [47; 50]; 

шкільний тест розумового розвитку (ШТРР) [18]; «Тест 

інтелекту» Равена [88]; дихометрична номінативна 

шкала вимірювання С. Стівенса [81]; психодіагностика 

творчого мислення. Креативні тести О. Тунік; тест 

креативності П. Торранса; опитувальник креативності 

Дж. С. Рензуллі та Р. К. Хартмана 

 

Активність, 

самостійність, 

ініціативність 

у навчально-

пізнавальній та 

інших видах 

діяльності учнів 

Спостереження, анкетування, бесіди, експертне 

оцінювання; тестування; діагностичні методики: 

«Діагностика рівнів сформованості пізнавальної 

ініціативності учнів на основі використання шкали 

полярних профілів» [49] 
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Продовж. дод. Ж 

Р
еф

л
ек

сі
й

н
о

-о
со

б
и

ст
іс

н
и

й
 

Адекватність 

самооцінки 

учнями  

сформованості 

ключових 

компетентностей  

Експертне оцінювання і самооцінювання сформованості 

визначених особистісних якостей учнів; діагностичні 

методики: «Вивчення самооцінки за допомогою 

процедури ранжування» (за А. Реаном) [8]; адаптована 

методика діагностики самооцінки Дембо-Рубінштейн (у 

модифікації А. М. Прихожан) [51]; «Три оцінки» 

А. Ліпкіної [17]; «Чи зможу впоратися?» [17]; тест 

«Оціни себе сам» [17] Методика «Хто Я?» (модифікація 

методики М. Куна); методика «Виявлення характеру 

атрибуції успіху/неуспіху» (Рефлексивна оцінка – 

казуальна атрибуція неуспіху) А. Асмолова, 

Г. Бурменської, І. Володарської 

Сформованість 

особистісних 

якостей учнів 

Спостереження, анкетування, експертне оцінювання, 

аналіз продуктів навчальної діяльності учнів, 

діагностичні методики: «Виявлення комунікативних і 

організаторських схильностей (КОС)» В. Синявського й 

Б. Федоришина [67]; «Діагностика комунікативної 

соціальної компетентності (КСК)» [23]; тест 

«Комунікативна толерантність» В. Бойка [63]; 

«Вивчення моральної спрямованості учнів» (методика 

«Закінчи речення») [63]; тест «Оцінка комунікативних 

умінь і здібностей» [44]; тест для оцінювання здібностей 

до саморозвитку і самоосвіти Н. Кабусь [85] 
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Додаток З 

Нормативна база діяльності СШІ «Обдарованість» 

Додаток З 1 

Концепція розвитку Комунального закладу 

«Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів “Обдарованість” 

Харківської обласної ради» 

 



86 

Продовж. дод. З 1 

Концепція розвитку Комунального закладу 

«Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ – ІІІ ступенів 

«Обдарованість» Харківської обласної ради» 

 

ВСТУП 

Концепція розвитку школи «Обдарованість» є основоположним 

програмним документом, що визначає стратегію розвитку школи на період до 

2015 року. Це основний керівний документ для практичної діяльності всіх 

учасників навчально-виховного процесу в Обласній спеціалізованій школі-

інтернат ІІ – ІІІ ступенів “Обдарованість”.  

Концепція грунтується на Конституції України, Законах України “Про 

освіту”, “Про загальну середню освіту” та інших законодавчих актах держави, 

керівних документах Міністерства освіти і науки України, Головного 

управління освіти і науки Харківської облдержадміністрації.  

Реалізація Концепції дає колективу КЗ «Обдарованість» змогу виконати 

завдання, які поставлені перед загальною середньою освітою у Законі України 

“Про загальну середню освіту”: виховання громадянина України, формування 

особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду; 

виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка 

учнів для подальшої освіти і трудової діяльності; виховання в учнів поваги до 

Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і 

громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої 

дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина; реалізація прав 

учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань; виховання 

шанобливого ставлення до родини, повага до народних традицій і звичаїв, 

державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та 

інших народів і націй; виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та 

здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування 

гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення 

фізичного і психічного здоров’я учнів. 

Дотримання положень Концепції дасть змогу колективу КЗ 

«Обдарованість» оптимізувати навчально-виховний процес, фізичне виховання 

учнів, суттєво покращити стан здоров’я і працездатність учасників навчально-

виховного процесу з метою приведення його у відповідність до світових 

стандартів і вимог, тобто створити заклад з високим технологічним рівнем, 

новітнім навчально-методичним та інформаційним забезпеченням, потужним 

кадровим потенціалом. 

1. Педагогічне кредо колективу КЗ «Обдарованість» 

Колектив КЗ «Обдарованість» ставить у центр усієї шкільної освіти 

особистість дитини, забезпечення комфортних, безконфліктних і безпечних 

умов її розвитку, реалізації її природних потенціалів, тобто сворення 

розвивального освітнього середовища. 

Педагогічний колектив КЗ «Обдарованість» сприймає особистість дитини 

як суб’єкт пріоритетний, вона є метою освітньої системи. 
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Досягнення цієї мети можливе тільки за умови побудови 

антропоцентричної школи, тобто школи, в якій реалізуються особистісно-

зорієнтовані технології з їх гуманістичною, психотерапевтичною 

спрямованістю, які дозволяють забезпечити всебічний, вільний, творчий 

розвиток дитини. 

Побудова антропоцентричної школи може бути реалізована шляхом 

додержання таких педагогічних принципів – природовідповідності та 

педагогіки співробітництва. 

Принцип природовідповідності забезпечує освіту у відповідності з 

природою дитини, здоров’ям, психічною конституцією, здібностями, 

схильностями, інтересами, біоритмами, індивідуальними особливостями 

сприйняття тощо. 

Педагогіка (технологія) співробітництва реалізує демократизм, рівність, 

партнерство у суб’єкт-суб’єктних стосунках учителя і дитини. Учитель і учень 

разом виробляють цілі, зміст навчального процесу, дають оцінки, знаходячись у 

стані співробітництва, співтворчості. 

Синтез цих принципів веде до побудови індивідуального маршруту 

освіти учня. Їх реалізація дає такі очевидні переваги: 

▪ глибокі та міцні знання у відповідності з потребами особистості; 

▪ високі результати розвитку, виховання при збереженні психологічної 

комфортності; 

▪ комунікабельність, чутливість, толерантність, демократичні цінності; 

▪ здоров’я, гармонію та відсутність комплексів; 

▪ самостійність, швидкість, мобільність і оперативність у рішеннях 

випускників школи. 

Таким чином, колектив КЗ «Обдарованість», який керується 

сформульованим педагогічним кредо, дає своїм учням рівні можливості в 

освіті, які вони можуть реалізувати на різних рівнях і різними шляхами у 

відповідності зі своїм особистим вибором. 

2. Концептуальні підходи до побудови моделі КЗ «Обдарованість» 

Мета: проєктування розвивального освітнього середовища, яке 

сприятиме розвитку інтелектуальної, творчої, здорової особистості.  

Об’єкт: побудова моделі антропоцентричної школи «Обдарованість». 

Предмет: розвивальне освітнє середовище.  

Провідні ідеї: 

1. Самореалізація учня й учителя через зростання особистісних 

досягнень, вибір індивідуального освітнього маршруту, програм, методів 

навчання і виховання. 

2. Оновлення змісту навчально-виховного процесу з урахуванням 

різноманітних іноваційних технологій. 

3. Оновлення форм і методів виховної роботи, зокрема налагодження 

діяльності відділення Малої академії наук та органів дитячого самоврядування. 

4. Уведення інноваційного особистісно-зорієнтованого підходу в 

управлінні педагогічним колективом КЗ «Обдарованість».  
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5. Принцип збереження здоров’я учнів і учителів : фізичного, психічного, 

соціального. Використання здоров'язберігаючих технологій.  

6. Ідея “комфортності”, тобто створення у школі атмосфери добра, 

взаєморозуміння, творчого співробітництва. 

Гіпотеза: проєктування розвивального освітнього середовища 

антропоцентричної школи «Обдарованість» можливе за таких умов: 

▪ реалізації технологій особистісно-зорієнтованого навчання і 

виховання учнів; 

▪ реалізації особистісно-зорієнтованого підходу в управлінні 

педагогічним колективом школи; 

▪ створенні потужної психологічної служби школи, розробленні 

концепції її діяльності. 

Завдання: 

▪ провести широкомасштабне анкетування і тестування всіх суб’єктів 

педагогічного процесу з метою вивчення їхніх особистісних та професійно-

значущих особистісних якостей; 

▪ вивчити і проаналізувати науково-методичну літературу з питань 

проектування розвивального освітнього середовища, особистісно-

зорієнтованого навчання, виховання, управління; 

▪ організувати роботу всіх суб’єктів педагогічного процесу з 

впровадження технологій особистісно-зорієнтованого навчання, виховання і 

управління; 

▪ вивчити і проаналізувати науково-методичну літературу з питань 

впровадження в навчально-виховний процес сучасних інноваційних технологій. 

Критерії ефективності: 

1. Якість освітянських послуг (показники: відповідність результатів 

освіти стандартам, результати зрізів знань, тестових робіт). 

2. Задоволення всіх суб’єктів освіти – учнів, учителів, батьків, 

громадськості (показники – зниження конфліктності, результати опитування 

громадської думки). 

3. Тенденція до розвитку всіх підсистем освітнього закладу. 

4. Зростання особистих досягнень учнів. 

Проблеми: 

1. Різко зростає навантаження вчителів, які працюють за методикою 

особистісно-зорієнтованого навчання і виховання, що може викликати 

напруженість у колективі. 

2. Більшість учителів не вміють системно аналізувати явища і будувати 

моделі. 

3. Стимулювання науково-методичної, творчої роботи вчителів (в 

системі державної освіти оплачуються лише навчальні години, класне 

керівництво і перевірка зошитів).  
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3. Концепція управління педагогічним колективом КЗ 

Обдарованість» 

Виконання завдань, які поставлені перед школою у Законі України “Про 

загальну середню освіту”, виконання соціального замовлення, реалізація 

педагогічного кредо колективу школи шляхом запровадження особистісно-

зорієнтованого підходу у навчанні та вихованні школярів неможливе без 

докорінного реформування системи управління педагогічним колективом 

школи, усім ходом навчально-виховного процесу. 

Колектив школи вважає основою концепції управління реалізацію 

особистісно-зорієнтованого підходу в управлінні педагогічним колективом 

школи на всіх етапах замкнутого циклу управління в умовах розвивального 

освітнього середовища. 

Основними принципами особистісно-зорієнтованого управління 

колектив школи вважає:  

▪ індивідуально-зорієнтоване управління повинно забезпечувати 

розвиток і саморозвиток, навчання і самонавчання вчителя, виходячи з 

виявлення його індивідуальних особливостей, як суб'єкта навчально-виховного 

процесу; особистісно-зорієнтовано управління надає кожному вчителю, 

спираючись на його спроможності, схильності, інтереси, ціннісні орієнтації і 

суб'єктний досвід, можливість реалізувати себе в навчально-виховному процесі; 

утримання особистісно-зорієнтованого керівництва, його форми і методи 

підбираються й організуються так, щоб учитель міг здійснити вибір 

предметного матеріалу, технології навчання, форм і методів навчальної і 

виховної роботи; 

▪ критеріальна база особистісно-зорієнтованого керівництва враховує 

не тільки рівень фахових знань, умінь і навичок учителя, але і сформованість 

його особистості (педагогічна етика, мораль, такт, повага до особистості учнів і 

колег, ретельність і дисциплінованість, професійно-педагогічна культура); 

▪ особистісно-зорієнтоване управління грунтується на принципі 

варіативності, тобто визнанні розмаїтості змісту форм навчального процесу, 

вибір яких повинен здійснювати вчитель (вихователь) з урахуванням цілі 

розвитку кожної дитини, його педагогічної підтримки в пізнавальному процесі, 

у скрутних життєвих ситуаціях; 

▪ значущими в особистісно-зорієнтованом управлінні стають ті 

складові, що розвивають індивідуальність учителя, створюють усі необхідні 

умови для його саморозвитку, самовираження; 

▪ фаховий рівень учителя, як сукупність знань, умінь, навичок, 

індивідуальних спроможностей є найважливішим засобом формування і 

розвитку соціально активної, гуманістично спрямованої особистості 

випускника школи із системою знань про природу, людину і суспільство, 

готової до фахового самовизначення, що є головною метою загальноосвітнього 

навчального закладу. 
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Основними напрямами діяльності адміністрації школи є: 

▪ особистісно-зорієнтований підхід до вивчення і розуміння 

педагогічного колективу школи, управління його розвитком; 

▪ особистісно-зорієнтований підхід при вирішенні завдань мотивації 

ефективної роботи педагогічного колективу; 

▪ особистісно-зорієнтований підхід при плануванні роботи школи; 

▪ особистісно-зорієнтований підхід до реалізації функції контролю. 

Основними елементами при реалізації особистісно-зорієнтованого 

управління слід вважати: 

▪ постійне вивчення особистих характеристик кожного педагога і 

колективу в цілому; 

▪ системний аналіз здобутої інформації та розробку конкретних 

напрямів, заходів, кроків, дій, що виходять з виявлених негативних моментів і 

бажаних цілей; 

▪ постійне особисте спілкування директора з членами педколективу 

(як індивідуальне так і групове), яке спрямоване на досягнення конкретних 

цілей; 

▪ систематичне залучення вчителів до управління школою, 

обговорення з ними найбільш болючих проблем, найбільш складних рішень; 

▪ індивідуальна робота, яка спрямована на формування відносин, які 

стимулюють педагогів підвищувати свій професійний і культурний рівень; 

▪ кропітка робота з педагогами, щоб саморозвиток став нормою та 

принципом життя кожного педагога школи, створення умов для цього; 

▪ підтримання високого рівня ділового спілкування і через це – 

позитивний вплив на спільність членів педколективу, на морально-

психологічний клімат у цілому; 

▪ увага до ділових пропозицій та особистих прохань членів 

колективу; 

▪ постійне врахування життєвих проблем, настроїв членів колективу, 

створення позитивної емоційної реакції; 

▪ попередження й подолання «емоційного вигорання» шляхом 

здоров’язберігаючих технологій. 

4. Концепція навчальної роботи КЗ «Обдарованість» 

Досягнення цілей освітнього процесу реалізується шляхом 

впровадження у навчальний процес технології особистісно-зорієнтованого 

розвивального навчання. 

У технології особистісно-зорієнтованого розвивавального навчання 

особливе значення надається такому чиннику розвитку, що у традиційній 

педагогіці, а також у системах розвивального навчання Л.В.Занкова, 

Д.Б.Ельконіна і В.В.Давидова майже не враховувався, оскільки ігнорувався 

суб'єктний досвід життєдіяльності, придбаний дитиною до школи в 

конкретних умовах сім'і, соціокультурному оточенні, у процесі сприйняття і 

розуміння нею світу людей і речей. 
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Суб’єктивність особистості (індивідуальності) виявляється у виборі 

пізнання світу (змісту, виду і форми його уявлення), усталеності цього 

вибору, засобів проробки навчального матеріалу, емоційно-особистісному 

відношенні до об'єктів пізнання (матеріального та ідеального). 

Застосування особистісно-зорієнтованої технології дозволяє досягти 

таких цілей: 

1. Розвинути індивідуальні пізнавальні спроможності кожної дитини. 

2. Максимально виявити, ініціювати, використовувати, «окультурити» 

індивідуальний (суб'єктний) досвід дитини. 

3. Допомогти особистості пізнати себе, самовизначитися і 

самореалізуватися, а не формувати заздалегідь задані властивості. 

Гіпотези, на яких побудована особистісно-зорієнтована технологія 

1. Учень не стає суб'єктом навчання, а ним споконвічно є, як носій 

суб'єктивного досвіду. 

2. Учіння є не пряма похідна від навчання, а самостійне, індивідуальне, 

особистісно значуще джерело розвитку. 

3. “Вектор розвитку” будується від учня до визначення індивідуальних 

педагогічних впливів, що сприяють його розвитку. 

4. Учень цінний відтворенням не стільки суспільного, скільки 

індивідуального досвіду і розвитку на його основі. 

Особливості змісту особистісно-зорієнтованої технології. 

Технологія особистісно-зорієнтованого навчання передбачає поєднання 

навчання, що розуміється як нормативно-доцільна діяльність суспільства й 

учіння, як індивідуально значущої діяльності окремої дитини. Її зміст, 

методи, прийоми спрямовані головним чином на те, щоб розкрити і 

використати суб'єктивний досвід кожного учня, допомогти становленню 

особистісно значущих засобів пізнання шляхом організації цілісної 

навчальної (пізнавальної) діяльності. 

В освітньому процесі виділені основні сфери людської діяльності 

(наука, мистецтво, ремесло), обгрунтовані вимоги до того, як ними 

опановувати, описувати і враховувати особистісні особливості (тип і 

характер інтелекту, рівень його розвитку тощо). 

Визначаючи сфери людської діяльності, виділяється їх психологічний 

зміст, виявляються індивідуальні особливості інтелекту, ступінь його 

адекватності (неадекватності) визначеному виду діяльності. 

Для кожного учня складається освітня програма, що, на відміну від 

навчальної, має індивідуальний характер, грунтується на знанні 

особливостей учня як особистості з усіма тільки їй властивими 

характеристиками. Програма повинна бути гнучко пристосована до 

можливостей учня, динаміки його розвитку під впливом навчання. 
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5. Концепція виховної роботи КЗ «Обдарованість» 

Закон України “Про загальну середню освіту” визначає провідну роль 

виховання у всій роботі загальноосвітнього навчального закладу. Так ст.5 

Закону визначає, що першим завданням школи є виховання громадянина 

України. 

Головна мета виховання – це різнобічний або максимальний розвиток 

особистості, це формування загальнолюдських, національних, духовних 

цінностей у підростаючого покоління. 

Кодекс таких цінностей, насамперед, уключає: 

▪ вічні цінності (совість, честь, гідність, доброта, справедливість, 

милосердя, здоров’я, любов тощо); 

▪ національні цінності (любов до Батьківщини, почуття національної 

гідності, пошана до національних символів, обрядів, свят тощо); 

▪ громадянські цінності; 

▪ цінності сімейного життя. 

Особистісно-зорієнтований підхід до дитини у виховному процесі є 

основою технології виховання. Вона об’єднує п’ять основних ідей: 

1. Новий погляд на особистість як суб’єкт виховання, ідею 

особистісної спрямованості виховного процесу. Ця ідея реалізується через такі 

позиції:  

▪ особистість виникає у ранньому дитинстві, а дитина в школі – 

повноцінна особистість; 

▪ особистість є суб’єктом, а не об’єктом у виховному процесі; 

▪ особистість - мета виховної системи, а не засіб досягнення будь-

яких зовнішніх цілей; 

▪ кожна дитина талановита; 

▪ пріоритетними рисами особистості є високі етичні цінності 

(доброта, любов, совість, працелюбність, гідність). 

2. Ідею гуманізації і демократизації педагогічних стосунків.  

Гуманне ставлення до дітей включає: 

▪ педагогічну любов до дітей, зацікавленість у їхній долі; 

▪ оптимістичну віру в дитину; 

▪ майстерність спілкування, співпрацю; 

▪ відсутність прямого примушення; 

▪ терпимість до дитячих недоліків; 

▪ пріоритет позитивного стимулювання; 

▪ підтримку дитини. 

Демократизація стосунків стверджує: 

▪ право на помилку; 

▪ право дитини на вільний вибір; 

▪ право дитини на власну точку зору; 

▪ дотримання “Конвенції прав дитини”; 

▪ стиль стосунків: не заперечувати, а спрямовувати, не примушувати, 

а переконувати, не обмежувати, а надавати свободу вибору. 
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3. Виховання без примушення, яке характеризує:  

▪ виховання, засноване на довір’ї; 

▪ заміна примушення – бажанням, яке породжує успіх; 

▪ ставка на самостійність дітей. 

4. Нове трактування індивідуального підходу: 

▪ пошук кращих рис особистості в дитині; 

▪ врахування особливостей особистості у виховному процесі; 

▪ конструювання індивідуальних програм розвитку, корекція 

розвитку; 

▪ прогнозування розвитку особистості; 

▪ використання психолого-педагогічної діагностики особистості 

(інтереси, здібності, риси характеру; особливості мислення). 

5. Формування позитивної “Я-концепції”, як системи усвідомлених і 

неусвідомлених уявлень особистості про саму себе, на основі яких вона 

координує свою поведінку, як основи внутрішнього стимулюючого механізму у 

шкільні роки, що дає можливість: 

▪ бачити в кожному учневі дитину, унікальну особистість, поважати 

її, розуміти, вірити в неї; 

▪ створити особистості обстановку успіху, підтримки, 

доброзичливості, щоб шкільна життєва діяльність приносила дитині радість; 

▪ викорінити примусовість, акценти на недоліках дитини; зрозуміти 

причини дитячого незнання і неправильної поведінки і виправляти їх, щоб не 

нанести шкоди гідності “Я-концепції” дитини, дитина хороша, а поганий її 

вчинок; 

▪ надати можливість і допомагати дітям реалізовувати себе в 

позитивній діяльності: “у кожній дитині чудо – чекаймо його”. 

Таким чином, реалізація Концепції виховної роботи школи дозволить: 

▪ перетворити школу Знань у школу Виховання; 

▪ поставити особистість школяра в центр усієї виховної системи; 

▪ формувати в учнів загальнолюдські цінності; 

▪ розвивати творчі здібності дітей, їхню індивідуальність; 

▪ відродити українські національні і культурні традиції; 

▪ поєднати індивідуальне і колективне виховання. 

В основу розробки концепції виховної роботи школи покладені наукові 

розробки і практичні досягнення В. Сухомлинського, І. Беха, В. 

Караковського, Г. Сороки та інших. 
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6. Концепція розвитку психологічної служби КЗ «Обдарованість» 

Реалізація особистісно-зорієнтованого навчання та виховання неможлива 

без створення потужної психологічної служби школи, розробки концепції її 

діяльності. 

Основними завданнями психологічної служби школи є: 

▪ послідовність реалізації різних напрямів психолого-педагогічних 

заходів для досягнення основних цілей освіти; 

▪ створення умов для формування психологічно зрілої, здорової 

особистості, орієнтованої на розвиток власних здібностей, і саморозвиток, 

успішну взаємодію з оточующими людьми; 

▪ об’єктивний контроль за особистим розвитком учнів. 

Основні цілі діяльності психологічної служби у школі II ступеня – це 

формування абстрактно-логічного, теоретичного мислення як основи для 

подальшого розвитку свідомості, самосвідомості, здібностей до саморегуляції 

та самоконтролю; формування нахилів як умови подальшого формування 

здібностей, почуття компетентності та адекватності самооцінки; забезпечення 

взаємоузгодженості між пізнавальними інтересами та здібностями учнів при 

організації навчально-виховного процесу у школі. 

Основні цілі діяльності психологічної служби у школі III ступеня – це 

створення умов для формування психологічно зрілої особистості з розвинутою 

самосвідомістю як основою для подальшого життєвого та професійного 

самовизначення; забезпечення умов для розвитку рефлексивної свідомості та 

позитивної Я-концепції; створення умов для формування психічних 

новостворень, здібностей, які забезпечують інтернальність, самоідентичність, 

самодетермінацію, самоактуалізацію. 

У діяльності психологічної служби школи на кожному етапі 

формулюються і реалізуються цілі діагностичного, розвивального та 

корегуючого напрямів діяльності. 

Особливістю діяльності психологічної служби КЗ «Обдарованість» є 

спрямованість на роботу з інтелектуально і творчо обдарованими учнями, яка 

передбачає: 

 створення та апробацію системи засобів з пошуку, виявлення, 

оцінки та прогнозування розвитку обдарованості в учнів;  

 створення системи засобів з супроводження, розвитку, корекції та 

підтримки здібностей учнів з ознаками обдарованості; 

 розробку та апробацію методів та форм розвивальної, стимулюючої 

та корекційної роботи із здібностями обдарованих школярів.  

Ефективна діяльність психологічної служби школи можлива тільки за 

умови постійної взаємодії з усіма вчителями, класними керівниками, 

адміністрацією школи. Це потребує постійного підвищення психологічних 

знань учителів та керівників школи. У школі це реалізується шляхом організації 

роботи постійно діючого психолого-педагогічного семінару. 
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7. Концепція фізичного виховання та охорони здоров’я учнів КЗ 

«Обдарованість» 

Фізичне виховання та охорона здоров’я учнів є одним із пріоритетних 

напрямів діяльності колективу школи. Це обумовлено, передусім, різким 

погіршенням здоров’я і фізичної підготовленості дошкільнят і учнівської 

молоді. 

Концепція діяльності колективу школи з цих напрямів грунтується на 

Конституції України, Законах України “Про освіту”, “Про загальну середню 

освіту”, “Про фізичну культуру і спорт”, Концепції фізичного виховання в 

системі освіти України та інших законодавчих актах України. 

Основні принципи, які покладені у основу концепції – це принцип 

особистісно-зорієнтованого підходу, принцип пріоритету оздоровчої 

спрямованості, широке використання різноманітних засобів і форм фізичного 

вдосконалення, а також принцип неперервності цього процесу. 

Основними критеріями ефективності фізичного виховання та охорони 

здоров’я є: рівень фізичного розвитку дітей; грамотність щодо використання 

ними основних засобів і форм фізичного виховання; дотримання здорового 

способу життя; відсутність негативних звичок. 

Основною організаційною формою фізичного виховання усіх школярів є 

уроки, які забезпечують базовий обсяг фізкультурних занять, умінь і навичок. 

Додаткові форми фізичного виховання – це різноманітні позаурочні 

форми: 

▪ фізично-оздоровчі заняття в режимі дня; 

▪ заняття в фізкультурних гуртках і спортивних секціях; 

▪ заняття в групах загальної фізичної підготовки, лікувальної 

фізичної культури та фізичної реабілітації. 

Принциповим елементом концепції є постійна взаємодія учителів 

фізичної культури з медичними працівниками школи, психологом школи, 

усім учительським колективом, що забезпечує: 

▪ систематичний медичний огляд учнів; 

▪ моніторинг і корекцію стану здоров’я; 

▪ додержання учнями санітарно-гігієнічних норм і правил; 

▪ проведення лікувально-профілактичних заходів. 

Невід’ємною частиною системи фізичної, оздоровчої і спортивно-

масової роботи у школі є систематичне проведення змагань з різних видів 

спорту, участь школярів у районних, міських та обласних змаганнях, 

постійне вдосконалення матеріально-технічної бази школи. 

8. Концепція розвитку матеріально-технічної бази та фінансово-

господарської діяльності КЗ «Обдарованість» 

Реалізація концепції розвитку, створення антропоцентричної школи 

вимагають суттєвого зміцнення матеріально-технічної бази школи та її 

фінансово-господарської діяльності. 
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У першу чергу потребують вирішення питання комп’ютеризації 

управлінської, навчальної та виховної діяльності школи (комп’ютерний клас та 

6-8 комп’ютерів для управлінської діяльності та навчальної, методичної і 

наукової роботи адміністрації і педколективу школи). 

Другий напрям розвитку матеріальної бази – це система поновлення та 

зміцнення бази фізично-оздоровчої, спортивно-масової та гурткової роботи. 

Потребує змін штатний розклад школи, передусім, посилення штату 

працівників виховної і психологічної служб, введення посади заступника з 

навчально-методичної роботи, більш детальний облік навчальної, виховної та 

методичної роботи вчителів школи у зв’язку з переходом до особистісно-

зорієнтованих технологій навчання і виховання школярів. 

Третій напрям – це вдосконалення інфраструктури школи, а саме, 

медичної служби, харчоблоку, спальних корпусів та зон відпочинку. 

Четвертий напрям – це створення потужної лабораторії інформаційних 

технологій та введення відповідного штату. 

9. Перспективи розвитку КЗ «Обдарованість» 

Реалізація основних концептуальних положень спрямована на створення 

антропоцентричної школи, яка завдяки високорозвивальному освітньому 

середовищу і гуманним способам співжиття всіх учасників навчально-

виховного процесу насправді й повно розвине всю палітру їхніх нахилів і 

здібностей, виконуючи свою місію, повністю задовольнить освітні запити 

громадян. Це величезна, багатогранна, кропітка робота всіх учасників 

навчально-виховного процесу, яка розрахована на 5 років (2011 - 2016 р.р.). 

10. Основні етапи реалізації концепції розвитку КЗ  

«Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ – ІІІ ступенів «Обдарованість» 

Харківської обласної ради». 

Перспективи розвитку школи її колектив планує реалізувати у чотири 

основних етапи наступного змісту.  

1 етап (2010-2011): 

1. Комплексна діагностика професійного рівня та особистісних якостей 

вчителів школи. 

2. Розробка карт професійно-значущих особистісних якостей вчителів 

школи. 

3. Робота адміністрації школи щодо запровадження особистісно-

зорієнтованого підходу в управлінні школою (вивчення теоретичних основ 

технології, відвідування курсів, семінарів, лекцій тощо). 

4. Формування професійної компетентності педагога як однієї з умов 

впрвадження інноваційних, особистісно-зорієнтованих технологій навчання. 

Організація роботи постійно-діючих семінарів. 

5. Ознайомлення, розробка і практичне втілення технологій вивчення 

учня як особистості. 

6. Теоретичне вивчення (усіма) та практичне впровадження у 

педагогічний процес особистісно-зорієнтованих технологій навчання і 

виховання (на рівні інноваційної групи вчителів школи). 
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7. Розвиток матеріально-технічної бази школи, комп’ютеризація 

навчальної та управлінської діяльності. 

8. Аналіз результатів виконання першого етапу роботи, внесення 

корективів у плани II-IV етапів роботи школи. 

II етап (2011 – 2013 р.): 

1. Експериментальне впровадження особистісно-зорієнтованих 

іноваційних освітніх технологій навчання. 

2. Створення авторських варіантів дидактичних модулів з основних 

навчальних предметів для 8-11 класів школи. 

3. Розробка і практичне впровадження у діяльність вчителів школи 

методик професійного спостереження за кожним учнем школи, накопичення 

банку даних про учнів. 

4. Розробка і практичне впровадження системи особистісно-

зорієнтованої виховної роботи у класні та позакласні години, системи постійної 

взаємодії учителів, вихователів, психологів та медпрацівників школи. 

5. Підведення підсумків і аналіз результатів виконання другого етапу, 

корекція планів роботи III і IV етапів роботи колективу школи. 

III етап (2013 – 2014 р.): 

1. Цілісне впровадження особистісно-зорієнтованих іноваційних освітніх 

технологій навчання. 

2. Організація повномасштабного професійного спостереження за кожним 

учнем школи в процесі розвитку його особистості, накопичення банку даних 

про учнів, про їх індивідуальні пізнавальні профілі. 

3. Розробка для кожного учня школи індивідуального освітнього 

маршруту. 

4. Завершення роботи щодо організації взаємодії всіх суб’єктів 

педагогічного процесу в інтересах розвитку, навчання і виховання дитини. 

5. Впровадження нового навчального плану і психолого-педагогічного 

забезпечення діяльності антропоцентричної школи. 

6. Підведення підсумків та аналіз роботи колективу школи щодо 

виконання завдань III етапу, внесення змін та доповнень у план IV етапу. 

IV етап (2014 – 2015 р.): 

1. Науковий аналіз результатів реалізації концепції діяльності школи за 

період з 2011 до 2016р.  

2. Порівняльний аналіз розвитку здібностей учителів і учнів школи за 

період з 2011 до 2016 року, розробка рекомендацій щодо умов ефективного 

впровадження ідей створення антропоцентричної школи у шкільну практику. 

3. Підготовка публікацій за результатами роботи колективу школи. 

Перераховані вище етапи та їх зміст орієнтовно визначають послідовність 

реалізації концепції побудови антропоцентричної школи КЗ «Обдарованість». 

Вони потребують систематичної роботи всіх суб’єктів педагогічного процесу 

щодо уточнення критеріїв результативності та завдань кожного етапу. 
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Угода про науково-методичне співробітництво Інституту педагогіки 

НАПН України (лабораторії педагогічних інновацій) з комунальним 

закладом «Обласна спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступенів 

“Обдарованість” Харківської обласної ради 
 

м. Київ           2013 р. 

 

І. Загальні положення 

1.1. Угода укладена між Інститутом педагогіки НАПН України /в 

подальшому «Інститут», в особі директора Інституту, доктора педагогічних 

наук, професора Топузова О. М., що функціонує за Статутом Інституту 

педагогіки НАНП України, з одного боку та комунальним закладом «Обласна 

спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступенів «Обдарованість» Харківської 

обласної ради /надалі - «Школа- інтернат», в особі директора Карпової Л. Г., з 

другого боку, з метою наукового забезпечення експериментальної роботи 

лабораторії педагогічних інновацій Інституту за темою експерименту 

«Експериментальна перевірка ефективності теоретико-методичного 

забезпечення і технології комплексного оцінювання інноваційного розвитку 

ЗНЗ», який здійснюється за плановою темою науково-дослідної роботи 

лабораторії на 2013 - 2015 рр. та подальшого впровадження перевірених 

педагогічних інновацій, наукових ідей, теорій, технологій у 2015 - 2019 рр. 

1.2. Угода не передбачає конкретних фінансових зобов'язань сторін і 

реалізується на основі принципу взаємного співробітництва. Регулювання 

фінансових стосунків сторін за межами угоди вирішується у відповідності до 

діючого законодавства (контракти, угоди тощо). 

II. Для досягнення мети сторони зобов'язалися: 

2.1. «Інститут», в особі в. о. завідувача лабораторії педагогічних 

інновацій Пузікова Д. О.: 

забезпечити науково-методичне керівництво науково-дослідною, 

експериментальною діяльністю; 

надавати наукову та методичну допомогу в організації і проведенні 

науково-дослідної, експериментальної роботи; 

надавати допомогу в доборі наукової та методичної літератури з різних 

педагогічних проблем; 

залучати педагогічні кадри навчального закладу до науково-дослідної 

роботи; 

допомагати в організації проведення семінарів, конференцій тощо. 

2.2. «Школа-інтернат», в особі директора Карпової Л. Г.:  

 створювати умови для науково-дослідної та експериментальної 

роботи педагогічного колективу; 

 забезпечувати належними педагогічними кадрами для проведення 

експериментальної роботи з різних педагогічних проблем;  
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 забезпечувати належним приміщенням для проведення 

експериментальної роботи як урочної, так і позаурочної, індивідуальної, 

групової; 

 забезпечувати організацію науково-дослідної, експериментальної 

діяльності. 

III. Сторони мають намір брати взаємну участь у заходах, 

конференціях, поїздках, зустрічах, позакласній та позашкільній роботі тощо. 

IV. З метою співробітництва сторони передбачають спільну розробку 

навчально-методичної документації, літератури, посібників, сприяння їх 

видавництву та публікації. 

V. Усі питання практичної регламентації співробітництва сторін 

регулюються письмово за домовленістю у вигляді двобічного додаткового 

протоколу та погодження. 

VI. Угода укладається на термін: з 25.04.2013 року до 25.04.2019 року. 

6.1. У разі необхідності угода може бути розірвана за домовленістю 

сторін. 
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Угода про творчу співпрацю лабораторії  

впровадження педагогічних інновацій Інституту педагогіки АПН України 

та обласної спеціалізованої школи-інтернату II - Ш ступенів 

“Обдарованість” Харківської обласної ради 

1. Предмет угоди 

1.1. Інститут укладає з навчальним закладом угоду про створення школи-

лабораторії на базі обласної спеціалізованої школи - інтернату II - ПІ ступенів 

«Обдарованість» з метою експериментальних досліджень та втілення в 

практику надбань передової педагогічної науки, інновацій та технологій 

терміном на 5 роки (2009-2013рр.) 

2. Обов'язки сторін 

Інститут здійснює консультативну та науково-методичну допомогу в 

організації та проведенні дослідно-експериментальної роботи на базі обласної 

спеціалізованої школи-інтернату II-Ш ступенів “Обдарованість” Харківської 

обласної ради. 

Інститут надає науково-методичну допомогу школі з метою 

удосконалення її педагогічної роботи, поліпшення ефективності навчання, 

демократизації та гуманізації навчально-виховного процесу, впровадження 

передових педагогічних ідей і технологій. 

Інститут інформує школу про основні напрями роботи лабораторії 

впровадження педагогічних інновацій. 

Інститут, у разі необхідності, організує заняття для вчителів у формі 

лекцій, семінарів, постійно діючої творчої групи. 

Інститут здійснює підготовку спільних публікацій за результатами 

експериментальної роботи та здійснює рецензування підготовлених до друку-

навчально-методичних матеріалів, створених працівниками школи. 

Школа інформує лабораторію впровадження педагогічних інновацій 

про роботу науково-методичної ради та сприяє проведенню спільних 

досліджень. 

Школа забезпечує умови для проведення експериментальної 

перевірки та впровадження матеріалів, розроблених лабораторією 

впровадження педагогічних інновацій. 

Школа надає матеріально-технічну базу для проведення науково-

дослідної роботи та впровадження науково-педагогічних напрацювань. 

Школа, за погодженням з лабораторією впровадження педагогічних 

інновацій, висвітлює в педагогічних фахових виданнях результати спільної 

роботи. 

3. Особливі умови 

Дана угода набуває чинності з моменту підписання і діє до прийняття 

сторонами рішення про прийняття пункту 3.2 

Угода може бути змінена за погодження обох сторін. 

3.3.Зміни і доповнення до угоди оформлюються додатковими 

протоколами.  
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Програма експериментальної діяльності школи-лабораторії при АПН 

України – «Обласної спеціалізованої школи-інтернату ІІ-ІІІ ступенів 

“Обдарованість” Харківської обласної ради» 

 

Обґрунтування актуальності експериментальної діяльності 

Державна політика підтримки обдарованих дітей та необхідність надання 

рівних можливостей для дітей з сільської місцевості для отримання якісної 

освіти актуалізували необхідність експерименту з розробки та подальшого 

впровадження у навчально-виховних закладах регіону та України оновлених 

змісту освіти, технологій навчальної, виховної, психологічної, соціально-

педагогічної роботи зі здібними та обдарованими дітьми. 

Спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Обдарованість» отримала 

статус школи-лабораторії при АПН України 14.10.2009 року. 

Школа-лабораторія при АПН України «Обдарованість» має на меті 

проведення системних психолого-педагогічних досліджень, наукових 

експериментів, відпрацювання нових педагогічних ідей, теорій, технологій, 

щодо спрямування процесу навчання на розвиток особистості обдарованих 

учнів, формування їх основних освітніх, виховних та життєвих компетенцій з 

подальшим розповсюдження та впровадження в освітню практику результатів 

експериментальної діяльності. 

Соціальна значущість експериментальної діяльності для розробки 

зазначеного освітнього нововведення полягає у тому, що тип 

загальноосвітнього навчального закладу - школа-інтернат для обдарованих 

дітей з сільської місцевості – є новим для Україні і потребує нормативного 

обґрунтування як заклад, що поєднує у собі риси кількох типів: інтернатного 

закладу (загальноосвітня школа-інтернат), загальноосвітнього навчального 

закладу ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням природничо-математичних 

дисциплін та спеціалізованого закладу для навчання особливої категорії дітей – 

здібних і обдарованих дітей з сільської місцевості. Окрім зазначеного, заклад  
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покликаний забезпечити умови для отримання рівня знань за державним 

стандартом освіти та понад стандартний рівень. 

У відповідності до Положення про школу-лабораторію наукової 

установи, затвердженого вченою радою Інституту педагогіки АПН України 

протокол №3 від 24 березня 1994 року, метою експериментальної діяльності 

школи-лабораторії при АПН України «Обдарованість» є реалізація педагогічної 

ініціативи, спрямованої на розвиток теорії і практики навчання і виховання 

здібних та обдарованих дітей сільської місцевості, доповнення нині існуючих 

нормативних, теоретичних і практичних надбань новим змістом, 

організаційною структурою та системою управління.  

Відповідно до Положення про школу-лабораторію наукової установи, 

затвердженого вченою радою Інституту педагогіки АПН України протокол №3 

від 24 березня 1994 року, школа-лабораторія при АПН України 

«Обдарованість» співпрацює на договірних умовах з декількома науковими 

установами і організаціями:  

- Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна; 

- Харківським національним педагогічним університетом імені Г.С. Сковороди; 

- Національним аерокосмічним університетом «ХАІ»; 

- освітнім центром «Ресурс» НДІ енергетичного машинобудування АН України 

(в його рамках співпрацює з рядом провідних ВНЗ Харкова).  

У зазначеній співпраці заклад системно експериментує, апробує та 

впроваджує в навчально-виховний процес соціально значущу освітню 

інновацію: організацію навчання здібних та обдарованих дітей з сільських 

районів Харківщини з метою підготовки висококваліфікованих фахівців для 

роботи в умовах ринкової економіки та інформаційного суспільства, створення 

сприятливих умов для всебічного розвитку здібних та обдарованих дітей 

сільської місцевості, їх громадянського і духовного становлення у процесі 

здобуття середньої освіти на основі об’єднання творчих та інтелектуальних 

зусиль педагогічного колективу і фахівців наукових установ та вищої школи.  
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Співробітництво закладу з вищими навчальними закладами  

Співробітництво спрямоване на забезпечення наступності математичних, 

хіміко-біологічних, гуманітарних знань між середньою та вищою ланкою 

освіти, підвищення їх рівня, раннє виявлення, добір і роботу з обдарованими 

дітьми. Основами цієї взаємодії стало залучення провідних спеціалістів вищих 

навчальних закладів до викладання профільних предметів; використання 

можливостей вузівських лабораторій та дослідницьких центрів, наукових 

бібліотек, підготовка вихованців спеціалізованої школи-інтернату до участі в 

МАН; апробація нових освітніх та інформаційних технологій: навчальних 

посібників, нових спеціальних курсів, створення авторських програм, 

підручників; у перспективі - зарахування вихованців на пільгових умовах до 

вузів міста згідно рекомендації педагогічного колективу спеціалізованої школи-

інтернату та відповідно до договорів з ВНЗ. 

Згідно з вимогами Положення про школу-лабораторію наукової установи, 

затвердженого вченою радою Інституту педагогіки АПН України протокол №3 

від 24 березня 1994 року, основними принципами діяльності школи-лабораторії 

«Обдарованість» є наступні: 

1. Демократизація як провідна ідея державотворення сучасної 

України, яка передбачає народовладдя як форму організації суспільства і 

управління колективом та забезпечення умов розвитку та саморозвитку 

особистості як соціального індивіда, який розглядається з боку його суттєвих 

соціально-значущих якостей. 

2. Гуманізація – широка варіативність навчальних планів і 

відповідно – навчальних програм, диференційований підхід до навчання з 

урахуванням інтересів, нахилів, здібностей учнів, надання можливості 

використовувати різнорівневі програми в класах різних профілів; 

взаєморозуміння, співробітництво і взаємоповагу вчителів та учнів, 

формування «суб’єкт-суб’єктних» педагогічних взаємин у системі «учитель- 
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учень», морально-етичних, виховуючих стосунків на рівні співробітництва і 

співтворчості учителя та учня як основи виховання власної гідності підлітків, 

готовності до самостійної майбутньої діяльності, відповідальності за власні дії. 

3. Диференціація - дидактичний засіб гуманізації шкільної освіти, яка 

дозволяє відійти від одноманітності у змісті навчання та проявляється як 

профільна і рівнева диференціація. 

4. Гуманітаризація - пріоритетність особистості учня у системі освіти, 

забезпечення максимально сприятливих умов для виявлення і розвитку його 

задатків і здібностей на основі прийняття його особистісних цілей і запитів, 

процес формування в особистості гуманітарної ідеології, філософії, поглядів, 

переконань. Основою гуманітаризації освіти є модернізація змісту, форм та 

методів навчання, які забезпечують розвиток усної та писемної мови, 

толерантного ставлення та розуміння людей іншої ментальності та культури, 

формування креативного мислення, ноосферного світогляду. Посилення 

загальнокультурної спрямованості, образності й емоційності навчання, 

конструювання змісту із залученням відомостей, необхідних для розвитку в 

учнів навичок і уявлень; формування емоційно-цінніного ставлення до людей, 

природи, взагалі до світу, усвідомлення освіти як необхідного компоненту 

культури сучасної людини. 

5. Індивідуалізація навчально-виховного процесу - побудова 

особистісних освітніх траєкторій навчальної роботи кожного учня шляхом 

впровадження нових технологій навчання і виховання, національна 

спрямованість освіти, творчий розвиток кожного учня з урахуванням 

особистісної обдарованості, різниці в інтелектуальній, емоційно-вольовій та 

дієво-практичній сферах.  

6. У процесі експерименту з метою створення відповідних 

організаційно-педагогічних умов для організаційних, змістових, технологічних 

та матеріально-технічних нововведень передбачається розробка, 

експериментування та апробація нових педагогічних концепцій, ідей,  
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спрямованих на оновлення та поглиблення змісту начально-виховного процесу; 

пошук раціональних форм і методів навчання і виховання здібних і 

обдарованих дітей; удосконалення навчально-виховного процесу, методичної 

та організаційної роботи; проведення пошуку та експериментальних 

досліджень, спрямованих на розробку, апробацію і впровадження у навчально-

виховний процес управлінських та кадрових, технологічних нововведень; 

узагальнення і поширення елементів прогресивного педагогічного досвіду 

роботи зі здібними та обдарованими дітьми.  

Основні напрями експериментальної діяльності 

Основні напрями експериментальної діяльності реалізують формування 

провідної ідеї впровадження педагогічного нововведення: експериментальної 

розробки оптимальної моделі навчально-виховного закладу – спеціалізованої 

школи-інтернату для обдарованих дітей сільської місцевості; 

- розробка нормативної бази навчально-виховного закладу – 

спеціалізованої школи-інтернату для обдарованих дітей сільської місцевості; 

- розробка та експериментальна апробація нових навчальних планів, 

програм, підручників, посібників, курсів, спецкурсів, режиму роботи закладу, 

розкладу занять; 

- створення психологічної лабораторії для необхідного забезпечення 

роботи у режимі експерименту;  

- створення лабораторії нових інформаційних технологій; 

- розробка експериментального штатного розпису, зокрема, введення 

до штатного розпису посади заступника директора з науково-методичної 

роботи, тьюторських посад та інше; 

- упровадження посад учителів-експериментаторів та вихователів-

експериментаторів, звання «учень-академіст»; 

- систематичне проведення семінарів, конференцій, «круглих столів» 

для вчителів, наукове керівництво і консультування учителів і вихователів- 
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експериментаторів науковцями, організація стажування при ВНЗ, наукових 

установах, навчальних закладах подібного профілю в Україні та поза її межами; 

- модернізація науково-методичної роботи з педагогічними кадрами, 

зокрема, створення науково-методичних кафедр, залучення педагогів до 

науково-дослідної роботи; 

- моральне та матеріальне стимулювання вчителів, вихователів, учнів 

за підсумками професійної та навчальної діяльності; 

- створення відповідної матеріально-технічної бази: комп’ютеризація 

та інформатизація навчально-виховного процесу, забезпечення сучасного рівня 

його технічної оснащеності. 

Експериментальна діяльність щодо розвитку та оптимізації змісту освіти 

закладу: 

- формування знань трьох рівнів складності – базового, підвищеного і 

поглибленого; 

- передбачення освітньої підготовки, яку надає спеціалізована школа-

інтернат як передумови подальшого успішного навчання у вищому 

навчальному закладі та подальшої наукової діяльності; 

- базування освітнього процесу на визнанні першорядності процесу 

пізнання, здобуття знань, процесу індивідуального пошуку кожним учнем 

наукової істини шляхом залучення до процесу пошукової діяльності з метою 

подальшого розвитку його здібностей як майбутнього дослідника, науковця, 

експериментатора, який в майбутньому має можливість ефективно працювати у 

професорсько-викладацькому складі вищої школи та наукових установ; 

- викладання предметів базового компоненту та профільних 

предметів за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки 

України; 

- спецкурсів та факультативів - за авторськими програмами, 

створеними викладачами школи-інтернату, погодженими з відповідними  



108 

Продовж. дод. З 4 

кафедрами вищих навчальних закладів, АПН України та затвердженими 

Головним управлінням освіти і науки; 

- колегіальна розробка навчальних планів, реалізація в них змісту 

профільного навчання, затвердження АПН України у межах експерименту; 

- спрямування варіативної частини робочого навчального плану на 

поглиблення профільної та допрофільної підготовки, розвиток загальної та 

спеціальної обдарованості, організацію різноманітної навчальної діяльності за 

їх індивідуальними нахилами та інтересами, широке ознайомлення з різними 

галузями знань;  

- поглиблене вивчення предметів визначеного профілю (природничо-

математичного); 

- вивчення двох іноземних мов. 

Експериментальна діяльність щодо розвитку та оптимізації форм 

організації навчально-виховного процесу закладу: 

- проведення практичних та лабораторних занять з хімії, фізики, 

біології та спецкурсів у лабораторіях відповідних вищих навчальних закладів та 

наукових установ, з інформатики – в комп’ютерних класах з метою набуття 

учнями практичних навичок наукової та дослідно-експериментальної роботи; 

- надання учням можливості працювати у читальному залі з 

використанням фонду бібліотеки закладу та бібліотек вищих навчальних 

закладів, обласної наукової бібліотеки ім. В.Г.Короленка та доступу до 

бібліотечних ресурсів мережі Інтернет; 

- використання у процесі навчання різноманітних технологій 

(модульно-розвивальної для предметів І дидактичного типу, ноосферної освіти 

для предметів ІІ дидактичного типу та ін.); 

- індивідуальна робота учнів над кейсами, зібраними за їх освітніми 

потребами та інтересами; 

- застосування проектування навчальної діяльності кожного учня за 

власною освітньою траєкторією , що передбачає навчання в різних класах за  
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різними предметами, заняття у факультативах і спецкурсах, гуртках, що 

передбачає створення умов як для дидактичного вибору учнів, так і для 

створення гнучкого розкладу навчальних і тьюторських занять, занять у 

бібліотеці та на базі ВНЗ та НДІ; 

- дострокове переведення до старшого класу з випробувальним 

терміном до 6 тижнів з можливістю повернення до попереднього класу;  

- вивчення курсів за програмою старших за віком класів та ВНЗ;  

- консультування учнів викладачами ВНЗ та спеціалістами НДІ; 

- консультування учнів групами учнів-консультантів з числа тих, що 

краще засвоїли матеріал (взаємонавчання), учителями-предметниками; 

- залучення учнів до науково-дослідної діяльності у відділеннях 

МАН України та забезпеченні відповідного наукового керівництва фахівцями 

ВНЗ та НДІ; 

- оптимізація змісту та обсягу домашніх завдань у бік зменшення 

обсягу та ускладнення з боку дослідницького їх характеру та індивідуалізації; 

- організація занять як за класно-урочною системою, так і в 

різновікових групах, студіях на основі індивідуальних програм навчання для 

кожного учня, за спареною системою та ін. 

- проведення інтегрованих та бінарних уроків, лекцій, семінарів, 

колоквіумів, тощо; 

- організація «літньої школи» на базі закладу з метою поєднання 

літнього оздоровлення учнів та поглиблення їх знань з профільних дисциплін; 

- організація дистанційної освіти з метою виявлення потенціальних 

учнів закладу з числа здібних і обдарованих дітей Харківщини. 

 

Експериментальна діяльність щодо розвитку системи виховної роботи: 

- забезпечення умов як для всебічного і гармонійного розвитку 

особистості, так і для формування конкурентоспроможності самостійності, 

моральної, толерантної, відповідальної особистості, яка володіє культурою  
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поведінки, діловим етикетом, є громадянином і патріотом України та 

особистістю, інтегрованою у світовий освітній та культурний простір; 

- оптимізація та інтеграція структурних елементів виховної системи 

закладу: позакласної виховної роботи під керівництвом класних керівників, 

роботи зі самообслуговування, співжиття у спальних і побутових приміщеннях 

під керівництвом вихователів, організації дозвілля дітей у позакласний час та у 

вихідні дні; 

- зорієнтованість позакласної виховної роботи на продовження 

навчального процесу засобами навчальних предметів (предметні тижні  

інтелектуальні змагання тощо); 

- переключення учнів на інші види діяльності (забезпечується 

розважальними та культурно-освітніми заходами, спілкуванням з цікавими 

людьми, налагодженням комунікацій); 

- забезпечення умов для учнівського врядування – заходи 

пропонуються  самими дітьми або проводяться за їх згодою, формами 

учнівського  врядування можуть бути шкільна республіка, парламент, модель 

ООН та  інші за вибором дітей; 

- підготовка до сімейного життя і підтримання родинних зв’язків, 

пропаганда та підтримка сімейного способу життя, позитивної моделі сімейних 

стосунків, родинних цінностей; 

- подолання дистантності дітей з батьками шляхом залучення батьків 

до участі у роботі школи-інтернату, спільної підготовки та прийняття рішень 

щодо організації навчання у закладі, розв’язання проблем окремого 

проживання дітей, щоденних проблем соціалізації, проведення спільних заходів 

з батьками; 

- спрямування на гендерне виховання, підтримку лідерства, 

створення школи здоров’я, професійну орієнтацію, трудове виховання та 

створення умов для розвитку спеціальної обдарованості учнів (художньої, 

музичної, спортивної); 
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- забезпечення необхідних соціально-педагогічних та психологічних 

умов спрямованих на розв’язання проблем соціалізації обдарованих дітей, 

усунення негативних факторів соціалізації та підсилення факторів позитивних, 

проектування розвитку та діагностика обдарованості, корекція поведінки.  

Експериментальна діяльність у напрямку науково-методичного 

забезпечення діяльності закладу: 

- залучення до викладацької роботи спеціалістів високої кваліфікації, 

які відповідають професійним, педагогічним і моральним вимогам: вільно 

володіють знаннями і вміннями з навчальної дисципліни, є людьми творчими, 

ініціативними, гуманними, здебільшого - вчителів вищої та І категорії; 

- залучення до викладання профільних предметів провідних 

спеціалістів вищих навчальних закладів, що зумовлює тісний природний зв'язок 

з вищою школою,  

- забезпечує наступність знань, підвищення їх рівня, раннє виявлення 

і добір обдарованих дітей;  

- гарантування впровадження наукових технологій навчально-

виховного процесу, оновлення і збагачення змісту навчального матеріалу та 

використання ефективних моделей його викладу учням, раціональне поєднання 

інноваційних і традиційних підходів у навчанні і вихованні учнівської молоді; 

- розширення методичного інструментарію вчителя, аж до введення в 

учбовий процес елементів вузівської системи навчання;  

- мотивацією ефективної роботи учителів мають стати можливість 

наукової діяльності та отримання вченого ступеню, створення власних 

авторських програм, курсів, підручників та посібників, підвищення 

кваліфікаційного рівня, стажування; 

- спрямувати науково-методичну роботу спеціалізованої школи-

інтернату на експериментальне опрацювання теми: «Створення ефективної 

моделі  навчально-виховного спеціалізованого закладу з поглибленим  
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вивченням предметів природничо-математичного циклу для обдарованих дітей 

з сільської місцевості»; 

- забезпечити створення та поповнення матеріально-технічної бази, 

яка відповідає сучасним вимогам; 

- створення оптимальної структури науково-методичної роботи, яка 

включає діяльність: науково-методичної ради, науково-методичних кафедр 

(математики, фізики, інформатики, природничих та суспільно-гуманітарних 

дисциплін, виховної роботи), організація індивідуального наставництва 

молодих спеціалістів та розробка і реалізація проекту «Порт-фоліо учителя 

«Обдарованості» з метою вирішення у процесі ефективної науково-методичної 

діяльності педагогічного колективу наступних завдань: 

• моделювання інноваційного навчально-виховного процесу, що 

покликаний створити організаційні умови розвитку і саморозвитку учнів як 

суб’єктів життєтворчості, здатних до вірного самостійного самовизначення й 

самореалізації у суспільстві; 

• створення умов ефективної взаємодії між усіма учасниками навчального 

процесу - вчителями, учнями, батьками, на основі культури миру, 

толерантності, партнерства, ділового спілкування, гендерної чуйності і 

рівності, що спрямовані на засвоєння духовних і матеріальних цінностей 

українського народу, формування в учнів почуття відповідальності та 

причетності до становлення демократичних реформ в освіті, власної ролі в 

цьому процесі; 

• створення портфоліо інформаційно-навчальних ситуацій із змістом 

завдань, що пов’язані із впливом на свідомість, почуття, мислення учнів ; 

• використання навчально-дослідницьких завдань, що пов’язані з 

організацією пошуково-дослідницької діяльності учнів,  

• оновлення змісту та технології навчання, створення особистісно-

орієнтованої моделі організації педагогічного процесу;  
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• роботу педагогічних працівників у творчих групах з дидактичного 

проектування, написання програм і підручників, посібників і методичних 

розробок, тимчасових творчих колективах; 

• роботу педагогічних працівників за власними, авторськими 

навчальними програмами, підручниками, навчальними посібниками та тими, 

що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, 

самостійного добору науково-методичної літератури, навчально-наочних 

посібників та обладнання; 

• комплектування бібліотеки закладу, крім книг, передбачених для 

шкільних бібліотек, довідковою і науково-популярною літературою, 

періодичними виданнями з урахуванням особливостей робочого навчального 

плану, діяльності інтернет-бібліотеки. 

Експериментальна діяльність у напрямку організації роботи з 

обдарованими дітьми: 

- організація діяльності обласної спеціалізованої школи-інтернату у 

експериментальному режимі має пріоритетом розвиток обдарованості 

учнів; 

- здійснення планування роботи закладу у експериментальному режимі; 

- розробка основних критеріїв, які спонукають усіх учасників навчально-

виховного процесу здійснювати координаційну діяльність та виконувати 

визначені нормативно-правовими актами обов’язки; 

- розробка системи організаційних заходів, спрямованих на виявлення та 

розвиток рівня обдарованості учнів; 

- розв’язання завдань роботи з обдарованими дітьми на етапах: 

 • адміністративно-правового забезпечення супроводу діяльності 

учасників навчально-виховного процесу з реалізації проблеми вияву та 

розвитку обдарованості; 

• діагностично-констатуючий (визначення рівня обдарованості конкретної 

дитини та готовності батьків та педагогів до співпраці з нею); 
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• реалізація системи заходів, спрямованих на розвиток обдарованості 

дитини, за напрямками: 

 • практично-емпіричний (план-графік заходів різного спрямування, що 

дає змогу обдарованим учням реалізувати свої здібності); 

 • теоретично-узагальнювальний (перелік форм діяльності педагогічного 

колективу: традиційних та інноваційних); 

 • контрольно-аналітична діяльність та моніторинг, що допомагає 

відпрацьовувати і прогнозувати результати роботи, коригувати форми та 

методи, ступінь ефективності системи. 

Експериментальна діяльність у напрямку управлінської діяльності: 

- обґрунтування, створення та апробація моделі управління 

експериментальним закладом освіти – спеціалізованою школою-інтернатом ІІ-

ІІІ ступенів для обдарованих дітей сільської місцевості; 

- реалізація державно-громадського принципу управління закладом освіти 

в умовах розбудови громадянського суспільства. 

 

Очікувані результати експерименту 

Передбачається, що досягнення зазначених цілей та завдань 

експерименту забезпечується тим, що в ході освітнього процесу в учнів: 

- сформується здатність самостійного осмислення ситуацій, явищ, 

фактів, інформації, формування свого ставлення, власної позиції або рішення 

до дії, що сприяє вибору професії; 

- закріпляться навички комунікативних дій (грамотно ставити 

питання, інформувати, презентувати свою позицію, давати рекомендації, брати 

активну участь у дискусії)  

- буде сформовано систему освітніх компетенцій, які забезпечують 

соціалізацію учнів, оволодіння основами соціально-психологічних та життєвих 

компетенцій, здатність до адаптації своєї поведінки до конкретних ситуацій та 

проблем, до самостійного захисту своїх інтересів; 
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- закінчуючи навчання в спеціалізованій школі-інтернаті, діти повинні 

оволодівають глибокими та систематизованими знаннями високого та 

достатнього рівнів, демонструють вміння проводити чіткий аналіз фактів, 

володіти основами творчого підходу до розв’язання наукових проблем. 

За результатами проведеної експериментальної роботи учителі закладу: 

- оволодіють сучасними освітніми технологіями і методиками ; 

- якісно підвищать професійний та науковий рівень, отримають 

моральне та матеріальне відшкодування витрачених зусиль та ресурсів; 

- стануть провідниками прогресивних педагогічних ідей у 

професійному середовищі; 

- досягнуть відповідного рівня самореалізації особистості та втілення 

професійної і громадянської позицій. 

На рівні збагачення освітньої теорії і практики: 

- розроблено і апробовано різні варіантів навчальних планів з 

урахуванням  

- шляхів і засобів диференціації та індивідуалізації навчання; 

- підготовлено сучасні програми, підручники, навчальні посібники, у 

яких реалізуються ідеї гуманізації і демократизації, єдності навчання, 

виховання і розвитку обдарованих дітей; 

- розроблено надійну діагностику рівня вихованості обдарованості і 

засвоєння учнями змісту освіти; 

- технологізовано співпрацю педагогічного та учнівського колективу 

спеціалізованої школи-інтернату з кафедрами ВНЗ:  

• створено нові інтеграційні програми з загальноосвітніх предметів; 

• алгоритмізовано практику розробка і апробація різних варіантів 

навчальних планів; 

• прикріплення учнів до профілюючих кафедр, де вони займаються 

науково-дослідницькою роботою з наступним навчанням на цих кафедрах. 

 



 

Додаток З 5 

Програма І (підготовчого) етапу дослідно-експериментальної роботи за темою: «Організаційно-педагогічні 

засади інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів»  
№

з/

п 

Зміст роботи Дата  

виконання 

Кінцевий результат Відповідальні за виконання 

1.  Визначення та наукове обґрунтування 

теми, мети та завдань дослідно-

експериментальної роботи. 

Січень 

2010 р. 

Наукове обґрунтування, 

визначення проблем та 

основних напрямів дослідно-

експериментальної роботи.  

Науковий керівник, консультанти, 

управління освіти  

2.  Налагодження спільної діяльності з 

закладами освіти, на базі яких 

здійснюватиметься апробація і 

пілотування експериментальних 

моделей. 

Лютий 

2010 р. 

Складання угод про 

співробітництво. Підготовка 

педагогічних колективів 

експериментальних шкіл до 

роботи в умовах 

експерименту. 

Управління освіти,  

директори шкіл. 

 

3. Складання програм і планування 

дослідно-експериментальної роботи. 

Березень 

2010р. 

Програма дослідно-

експериментальної 

діяльності. 

Науковий керівник, управління 

освіти, директори шкіл, заступники 

директорів шкіл. 

4. Моніторинг стану і тенденцій 

інноваційного розвитку 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

Квітень-

травень  

2010 р. 

Банк даних з проблеми 

дослідно-експериментальної 

роботи. 

Науковий керівник, заступники 

директорів, педагогічні колективи. 

5. Моніторинг наукових уявлень 

педагогічної громадськості (вчених та 

педагогів-практиків) про стан, 

перспективи та умови інноваційного 

розвитку загальноосвітніх навчальних 

закладів України  

Червень – 

липень  

2010 р. 

Аналітична довідка за 

результатами 

діагностування. 

Заступники директорів, методичні 

ради експериментальних шкіл. 

 1
1
6
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6. Теоретичний аналіз тенденцій 

інноваційного розвитку 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

Серпень – 

вересень  

 2010 р. 

Аналітична довідка за 

результатами 

діагностування. 

Науковий керівник, консультанти, 

управління освіти директори шкіл, 

заступники директорів шкіл. 

7. Розробка концепції інноваційного 

розвитку загальноосвітнього 

навчального закладу. 

Жовтень – 

листопад 

2010 р. 

Концепція інноваційного 

розвитку загальноосвітнього 

навчального закладу. 

Науковий керівник, консультанти. 

8. Підведення підсумків підготовчого 

етапу дослідно-експериментальної 

роботи. 

Грудень 

2010 р. 

Звіт за і етап. Директор школи, заступники 

директора. 

 

 

Завідувач 

лабораторії педагогічних інновацій  

Інституту педагогіки АПН України,  

кандидат педагогічних наук   Г. Д. Щекатунов 

 

 1
1
7

 
 



 

Додаток З 6 
ПРОГРАМА 

дослідно-експериментальної роботи за темою: 

«Проектування розвивального освітнього середовища обласної  

спеціалізованої школи-інтернату «Обдарованість. 

 
№

з/п 

Зміст Дата 

виконання 

Очікувані результати 

 

Травень 2010 р. – грудень 2010 р. 

1. Визначення та наукове обґрунтування теми, мети та завдань 

дослідно-експериментальної роботи. 

Травень 

2010 р. 

Наукове обґрунтування, 

визначення проблем та 

основних напрямів дослідно-

експериментальної роботи. 

2. Налагодження спільної діяльності з лабораторією педагогічних 

інновацій Інституту педагогіки АПН України, управлінням освіти 

і науки Харківської облдержадміністрації та управлінням освіти 

м. Харкова, Харківським обласним інститутом неперервної освіти, 

під науковим керівництвом яких здійснюватиметься апробація і 

пілотування експериментальної моделі. 

Червень 

2010 р. 

Укладання угод про 

співробітництво. 

 

Підготовка колективу школи-

інтернату до роботи в 

експериментальних умовах. 

3. Планування. Складання програми експериментальної роботи. Липень-

серпень 

2010 р. 

Програма дослідно-

експериментальної роботи 

школи-інтернату. 

4. Створення науково-методичної ради експериментальної роботи 

(науковий керівник експерименту, наукові консультанти, 

представники управління освітою, батьки тощо). 

Вересень-

жовтень 

2010 р. 

Положення про роботу 

науково-методичної ради 

експериментальної роботи. 

5. Підведення підсумків підготовчого етапу експериментальної 

роботи. 

Листопад -

грудень 

2010 р. 

Звіт за І етап. 

 

Січень 2011 р. – листопад 2011 р. 

1. Аналіз освітнього середовища обласної спеціалізованої школи-

інтернату ІІ-ІІІ ступенів “Обдарованість”. 

 

Січень - лютий 

2011 р. 

Аналітична довідка за 

результатами аналізу. 

 1
1
8
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2. Розроблення експериментальної моделі розвивального освітнього 

середовища обласної спеціалізованої школи-інтернату ІІ-ІІІ 

ступенів “Обдарованість”. 

 

березень – 

липень 2011 р. 

Модель розвивального 

освітнього середовища обласної 

спеціалізованої школи-

інтернату ІІ-ІІІ ступенів 

“Обдарованість”. 

 

3. Адаптація методики проведення експертизи освітнього 

середовища (за А. Ясвіним) обласної спеціалізованої школи-

інтернату ІІ-ІІІ ступенів “Обдарованість” щодо виявлення 

ефективності його розвивального потенціалу. 

Серпень – 

жовтень 2011 

р. 

Методика перевірки 

ефективності 

експериментальної моделі 

розвивального освітнього 

середовища обласної 

спеціалізованої школи-

інтернату ІІ-ІІІ ступенів 

“Обдарованість”. 

4. Підведення підсумків другого етапу експериментального 

дослідження. 

Листопад 2011 

р. 

Звіт за ІІ етап. 

 

Грудень 2011 р. – листопад 2012 р. 

1. Підготовка педагогічного колективу до впровадження 

експериментальної моделі розвивального освітнього середовища 

обласної спеціалізованої школи-інтернату ІІ-ІІІ ступенів 

“Обдарованість”. 

 

Грудень - 

січень 2011 р. 

Програма підготовки 

педагогічного колективу до 

впровадження 

експериментальної моделі 

розвивального освітнього 

середовища обласної 

спеціалізованої школи-

інтернату ІІ-ІІІ ступенів 

“Обдарованість”. 

 1
1
9
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2. Впровадження експериментальної моделі розвивального 

освітнього середовища обласної спеціалізованої школи-інтернату 

ІІ-ІІІ ступенів “Обдарованість”. 

 

Лютий – 

серпень 2011 р. 

Методичний супровід 

впровадження 

експериментальної моделі 

розвивального освітнього 

середовища обласної 

спеціалізованої школи-

інтернату ІІ-ІІІ ступенів 

“Обдарованість”. 

3. Експериментальна перевірка ефективності інноваційної моделі 

розвивального освітнього середовища обласної спеціалізованої 

школи-інтернату ІІ-ІІІ ступенів “Обдарованість”. 

Вересень - 

жовтень 

2011 р. 

Експериментальні матеріали. 

4. Підведення підсумків третього етапу науково-експериментального 

дослідження. 

Листопад 

2011 р. 

Звіт за ІІІ етап. 

 

Грудень 2012 р. – грудень 2013 р. 

1. Аналіз і порівняння результатів експериментальної роботи. Грудень 2012 р. 

– березень 

2013 р. 

Інформаційно-аналітичні, 

матеріали. 

2. Удосконалення експериментальної моделі на основі отриманих 

результатів. 

Квітень – 

липень 

2013 р. 

Аналітична довідка за 

результатами впровадження 

експериментальної моделі. 

3. Моніторинг розвивального освітнього середовища спеціалізованої 

школи-інтернату ІІ-ІІІ ступенів “Обдарованість”. 

Квітень – 

липень 

2013 р. 

Аналітична довідка 

 1
2
0
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4. Розроблення методичних рекомендацій щодо проектування 

розвивального освітнього середовища спеціалізованої школи-

інтернату ІІ-ІІІ ступенів як умова забезпечення інноваційного 

розвитку сучасного загальноосвітнього навчального закладу 

нового типу для здібних і обдарованих дітей. 

Серпень – 

вересень 

2013 р. 

Методичні рекомендації. 

5. Апробація результатів експериментальної роботи через публікації 

та проведення регіонального науково-практичного семінару, а 

також участь у науково-практичних конференціях. 

Жовтень 2013 р. Публікації, доповіді, виступи. 

6. Обласний науково-практичний семінар на базі обласної 

спеціалізованої школи-інтернату ІІ-ІІІ ступенів “Обдарованість”. 

Листопад 2013р. Програма та матеріали 

науково-практичного 

семінару. 

7. Підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи на ІV 

етапі. 

Грудень 2013 р. Звіт за ІV етап. 

V. Рефлексивно-прогностичний етап 

(січень 2014 р. – травень 2015 р.) 

1. Співставлення очікуваних і отриманих результатів 

експериментальної роботи. 

Січень-травень 

2014 р. 

Аналітична довідка щодо 

ефективності отриманого 

продукту – розвивального 

освітнього середовища школи-

інтернату. 

2. Виявлення індикаторів ефективності проектування розвивального 

освітнього середовища спеціалізованої школи-інтернату ІІ-ІІІ 

ступенів. 

Червень – 

Липень 

2014 р. 

Аналітична довідка щодо 

ефективності процесу 

проектування освітнього 

середовища в школі-інтернаті. 

 1
2
1
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3. Розроблення концепції інноваційного розвитку спеціалізованої 

школи-інтернату ІІ-ІІІ ступенів “Обдарованість” як навчального 

закладу нового типу. 

Серпень - 

вересень 

2014 р. 

Концепція інноваційного 

розвитку спеціалізованої 

школи-інтернату ІІ-ІІІ 

ступенів «Обдарованість» як 

навчального закладу нового 

типу я . 

4. Підготовка та проведення Всеукраїнської науково-практичної 

конференції. 

Жовтень - 

грудень 2014 р. 

Програма та матеріали 

науково-практичної 

конференції. 

5. Підведення підсумків експериментальної роботи. Січень – травень 

2015 р. 

Звіт за п’ятий етап та 

загальний звіт за результатами 

експериментальної роботи. 

 1
2
2
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Положення про науково-практичну лабораторію дослідження і розвитку 

обдарованості учнів КЗ «Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ 

ступенів “Обдарованість” Харківської обласної ради» 

 



124 

Продовж. дод. З 7 

Положення 

про науково-практичну лабораторію  

дослідження і розвитку обдарованості учнів 

КЗ «Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів 

“Обдарованість” Харківської обласної ради» 

 

1. Загальні положення. 

1.1 Науково-практична лабораторія психолого-педагогічного дослідження 

і розвитку обдарованості учнів (далі Лабораторія) створюється на базі КЗ 

«Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів “Обдарованість” 

Харківської обласної ради» з метою розробки, адаптації і апробації освітніх 

технологій (форм, методів, методик) психолого-педагогічного забезпечення 

сталого та гармонійного розвитку інтелектуально і творчо обдарованих дітей. 

  

 1.2 Основні напрямки діяльності Лабораторії: 

 Розробка та адаптація критеріїв і методів оцінки інтелектуального і 

творчого потенціалу учнів; 

 Створення системи пошуку інтелектуально і творчо обдарованих 

учнів; 

 Розробка і апробація методів і методик розвитку пізнавальної 

мотивації і пізнавальної активності учнів.  

 Розробка і апробація критеріїв і методів оцінки продуктивності 

інтелектуальної і творчої діяльності учнів. 

 Вивчення особливостей процесу соціалізації обдарованих учнів та 

створення сприятливих умов щодо їх подальшої адаптації в соціумі. 

 Дослідження використання психологічних і інформаційних ресурсів 

щодо створення сприятливих умов сталого та динамічного інтелектуального і 

творчого розвитку обдарованих учнів. 

 Розробка , адаптація і апробація психологічного інструментарію 

(психодіагностичних, тренінгових методик) щодо вивчення і розвитку 

інтелектуальної і творчої обдарованості учнів. 

1.3 В своїй роботі Лабораторія тісно взаємодіє з навчальними 

закладами середньої і вищої освіти Харківської області, Центром практичної 

психології і соціальної роботи КЗ «Харківська академія неперервної освіти», 

психологічним факультетом Харківського національного університету ім. В.Н. 

Каразіна, структурними підрозділами дистанційної освіти вищих навчальних 

закладів, іншими, спорідненими за напрямком діяльності установами освіти 

України та зарубіжжя. 
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Лабораторія створюється рішенням сесії Харківської обласної ради як 

структурний підрозділ КЗ «Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ 

ступенів “Обдарованість” Харківської обласної ради» з внесенням відповідних 

змін до її штатного розпису та Статуту та рішенням сесії обласної ради про 

надання щорічної цільової субвенції з обласного бюджету на видатки, пов'язані 

з роботою лабораторії.  

Лабораторія може бути ліквідована рішенням сесії Харківської обласної 

ради згідно з діючим законодавством з внесенням відповідних змін до Статуту 

та штатного розпису Школи-інтернату. Лабораторія функціонує на основі 

Закону України «Про освіту», інших законодавчих актів України, нормативних 

документів Міністерства освіти і науки України, наказів та розпоряджень 

Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної 

адміністрації, Статуту КЗ «Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ 

ступенів “Обдарованість” Харківської обласної ради» та даного Положення.  

2. Організаційна структура лабораторії 

 2.1 Склад, структура лабораторії та контроль за її діяльністю. 

  

  До складу лабораторії входять співробітники, кількість, посади, 

обов'язки та посадові оклади яких визначені доповненням до штатного розпису 

Школи-інтернату (додаток 1). Структура лабораторії (склад обладнання, 

приміщення) визначається і затверджується директором Школи-інтернату. 

Контроль за діяльністю лабораторії здійснюється Головним управлінням освіти 

та науки Харківської обласної державної адміністрації в встановленому 

порядку.  

 2.2. Фінансування діяльності лабораторії 

 Лабораторія утримується за рахунок цільової субвенції обласного 

бюджету. Всі кошти на утримання лабораторії зараховуються до кошторису 

Школи-інтернату і не можуть бути використані на інші потреби.  

  

 2.3 Організація управління лабораторією  

  

 Керівництво лабораторією здійснюється завідуючим лабораторією - 

заступником директора Школи-інтернату. План роботи лабораторії на черговий 

навчальний рік погоджується з Харківським обласним науково-методичним 

інститутом безперервної освіти, є складовою частиною річного плану Школи-

інтернату як окремий його розділ, затверджується педагогічною радою Школи-

інтернату. Звіти про роботу щороку заслуховуються на педагогічній раді 

Школи-інтернату, та в письмовій формі надаються в кінці навчального року до 

Головного управління освіти та науки Харківської обласної державної 

адміністрації. 
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Додаток 1 

Штатний розклад 

Лабораторії 

  

 

1. Завідуючий лабораторією - 1 шт. од. 

2. Методист  - 1 шт. од. 

3. Практичний психолог - 2 шт. од. 

4. Соціальний педагог - 1 шт. од. 
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Додаток 2 

Програма роботи  

науково-практичної лабораторії дослідження і розвитку обдарованості 

учнів 

КЗ «Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступеня 

«Обдарованість» Харківської обласної ради» 

 

Програма є результатом накопичення та експериментальної перевірки 

різних психолого-педагогічних матеріалів теоретичного, діагностичного та 

корекційного змісту, адресованих практичним психологам, які працюють з 

обдарованими школярами. Розробка програми здійснена на базі досвіду 

науковців та практичних психологів з вивчення феномену обдарованості з 

позицій пошуку шляхів її розвитку. 

Дослідження обдарованості зумовлено з одного боку сучасними 

нагальними потребами у володінні випускниками шкіл достатніми 

інтелектуальними та творчими можливостями, завдяки яким можливо 

засвоєння навчальних програм, що постійно ускладнюються. З другого боку 

бурхливий розвиток технологій стимулює пошук дітей з виразними науковими, 

дослідницькими здібностями – для ресурсного забезпечення розробок та 

втілення цих технологій.  

Разом із тим для системи освіти теж актуальне значення мають підтримка 

та супровід обдарованих школярів, створення сприятливих психолого-

педагогічних умов для подальшого розвитку в них тих чи інших видів 

обдарованості. Здійснення такої роботи має відбуватися на основі досягнень 

сучасної вікової та педагогічної психології, психодіагностики, психології 

розвитку, та інших областей психологічної науки, а також на засадах сучасних 

новітніх наукових розробок. 

Організаційною формою, яка відповідає змісту і формам такої роботи є 

лабораторія, в якій працюють фахівці з проблем психології обдарованості, 

психології пізнавальної діяльності, навчання, інтелектуального та творчого 

розвитку школярів. Організація діяльності такої лабораторії забезпечить 

дослідження, перевірку та розповсюдження досвіду роботи, розроблених і 

апробованих форм і методів роботи з обдарованими учнями. 

Методологічною основою для роботи лабораторії є культурно-

історичний підхід до психічного розвитку (Л.С. Виготський, М. Коул, ін.). 

Згідно цьому підходу обдаровані школярі засвоюють наукові знання при 

застосуванні педагогами активних форм навчання, в ході якого відбувається 

привласнення учнями способів інтелектуальної та творчої діяльності – тим 

самим розвиток їхніх здібностей. 

Теоретичною основою для роботи лабораторії є: 

- теорія розвитку вищих психічних функцій (Л.С. Виготський); 
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- підхід до вивчення пізнавальної діяльності О.М. Леонтьєва, Б.Г. 

Ананьєва, ін.; 

- принцип різнобічного психічного розвитку дитини (В.В. Давидов, 

Д.Б. Ельконін, Г.С. Костюк, С.Д. Максименко та ін.); 

- узагальнений досвід сучасних наукових досліджень обдарованості 

(М.А. Холодная, В.Н. Дружинин та ін.).  

Мета роботи лабораторії: здійснити комплексну систему науково-

практичних досліджень особливостей розвитку різних видів обдарованості в 

учнів середніх та старших класів з використанням наробок сучасної 

психологічної науки. 

Завдання: 

1. Дослідити зміст обдарованості різних видів і різної спрямованості у 

школярів. Вивчити найбільш суттєві фактори впливу на обдарованість, її 

розвиток. 

2. Розробити та апробувати систему діагностичних засобів з пошуку, 

виявлення, оцінки та прогнозування розвитку обдарованості в учнів. 

3. Розробити та апробувати систему діагностичних та розвивальних 

засобів з супроводження, розвитку, корекції та підтримки здібностей учнів з 

ознаками обдарованості.  

4. Здійснювати психологічне наукове забезпечення навчальної і 

виховної роботи педагогів із обдарованими учнями. 

5. Розробити, апробувати та стандартизувати нові методи 

діагностичної роботи з обдарованими школярами. Модифікувати та адаптувати 

вже створені методи. 

6. Розробити та апробувати методи і форми розвивальної, 

стимулюючої та корекційної роботи із здібностями обдарованих школярів. 

Модифікувати та адаптувати вже створені методи. 

7. Розробити та апробувати методи і форми психологічної роботи, 

спрямованої на вирішення проблем соціальної адаптації, професійної 

орієнтації, збереження психологічного здоров’я обдарованих учнів.  

8. Постійно здійснювати інформаційне забезпечення учнів, їхніх 

батьків і педагогів щодо особливостей психічного розвитку обдарованих 

школярів. Проводити психологічне консультування. 

9. Регулярно створювати і оприлюднювати конкретні продукти 

діяльності лабораторії: науково-методичні розробки; наукові публікації; 

матеріали з діагностичної, розвивальної, консультативної, корекційної роботи. 

10.  Постійно співробітничати з науковими, інформаційними та 

навчальними центрами в сумісній роботі з обдарованими учнями. 

Дослідження обдарованості в лабораторії відбувається на основі 

обраних методологічних і теоретичних положень (Л.С. Виготський, М. Коул, 

М.А. Холодна, В.Н. Дружинін та ін.).  

Згідно цих положень обдарованість розглядається з одного боку як 

результат цілеспрямованого формування пізнавальних здібностей дитини. 

 



129 

Продовж. дод. З 7 

З іншого боку обдарованість – в значній мірі результат особистих 

внутрішніх зусиль, накопичення досвіду, усвідомлення себе, усвідомлення себе 

серед інших, усвідомлення себе в проблемі, здатність гостро сприймати 

проблеми. 

Перебудова індивідуальної інтелектуальної діяльності, інтелектуального 

досвіду дитини приводить до нагромадження досвіду й у результаті – до появи 

значимих інтелектуальних і творчих продуктів. При становленні різного виду 

здібностей відбувається не стільки нагромадження певних знань і умінь, 

скільки – особлива інтеграція досвіду, таке його переструктурування, яке 

дозволяє вирішувати складні пізнавальні задачі. 

Ключова характеристика інтелектуальної обдарованості суб'єкту: 

своєрідність, унікальність його індивідуального ментального умогляду, тобто 

того, як людина сприймає, розуміє і пояснює дійсність – що формує його 

інтелектуальний, творчий стиль. Тому обдарованість тісно пов'язана не тільки з 

пізнавальною сферою школяра, але і з такими психолого-педагогічними 

категоріями як особистість, самовизначення, світогляд і ін. 

Розвиток здібностей може відбуватися за певних педагогічних та 

психологічних умов. Зокрема, для інтелектуального розвитку учнів потрібні:  

- певна кількість відведеного часу; 

- інформаційно збагачене, науково змістовне і варіативне предметне 

середовище; 

- конкретні конструктивні справи, захопливі для дитини, сполучені з її 

власними активними зусиллями з удосконалення своїх можливостей; 

- значимий для дитини інтелектуально і творчо розвинутий дорослий; 

- якісне й індивідуалізоване навчання; 

- різноманітні види взаємодії дитини з навколишнім світом, ознайомлення 

з різними видами діяльності та фахівцями різного профілю.  

Дослідження обдарованості включає такі її види: 

1) академічна обдарованість; 

2) загальноінтелектуальна обдарованість; 

3) творча обдарованість; 

4) спеціальна (зокрема, до точних наук). 

Вивчення видів обдарованості відбувається у зв’язках із 

характеристиками особистості школярів: 

- самооцінкою; 

- тривожністю; 

- емоційним інтелектом; 

- соціальним інтелектом; 

- соціально-адаптивними особливостями; 

- індивідуально-типологічними особливостями. 

Дослідження психологічних механізмів обдарованості передбачає 

наступні напрямки: 
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 Вивчення психологічних механізмів інтелектуальної обдарованості 

за допомогою спеціально сконструйованих діагностичних завдань.  

 Вивчення психологічних механізмів креативності за допомогою 

спеціально сконструйованих діагностичних завдань.  

Дослідження розвитку теоретичного мислення школярів включає 

вивчення наступних показників цього розвитку: 

 Розвиток рефлексії. 

 Розвиток аналітичних здібностей. 

 Розвиток уміння планувати. 

 Розвиток понятійного мислення. 

Дослідження спеціальних знань і здібностей відбувається за напрямками: 

 Вивчення рівня спеціальних здібностей (математичних, технічних і 

ін.) як сукупності розвинутих психічних процесів (оперативної пам'яті, 

розподілу уваги і т.п.). 

 Вивчення обсягу спеціальних знань – як результату теоретичного і 

практичного досвіду в даній області знань. 

Відбувається дослідження індивідуального, унікального ментального 

досвіду, структура якого містить у собі показники: 

- своєрідне сприйняття (представлення, репрезентація) навколишнього 

світу; 

- поява новотворів у психологічному досвіді; 

- швидкість інтелектуального розвитку (позитивна динаміка змін). 

Дослідження інтелектуально-творчої зрілості (розвинутості) відбувається 

у відповідності до наступних діагностичних показників: 

- широта розумового кругозору (у противагу «закапсульованому» 

світосприйманню);  

- гнучкість і багатоваріантність оцінок подій, що відбуваються (у 

противагу «чорно-білому мисленню»);  

- готовність до прийняття незвичайної, суперечливої інформації (у 

противагу догматизму);  

- уміння осмислювати те, що відбувається одночасно в термінах минулого 

(причин) і в термінах майбутнього (наслідків) (у противагу схильності мислити 

в термінах «тепер і зараз»);  

- орієнтація на виявлення істотних, об'єктивно значимих аспектів того, що 

відбувається (у противагу суб'єктивованій, езоповій пізнавальній позиції);  

- схильність мислити в категоріях ймовірного в рамках ментальної моделі 

«якби» (у противагу ігноруванню можливості існування «неможливих» подій);  

- здатність думкою бачити окреме явище в контексті його цілісних 

зв'язків з багатьма іншими явищами (у противагу однолінійному погляду на 

світ) і т.д.; 

- висока компетентність у вузьких областях знання; 
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- розуміння соціально-практичних аспектів проблем; 

- уміння вирішувати практичні задачі у визначеній сфері знань; 

- відкритість будь-якій інформації; 

- підвищена увага, інтерес до невідомих майбутніх подій; 

- здатність мати справу з парадоксами і протиріччями; 

- уміння погоджувати між собою різні думки, погляди;  

- високий рівень рефлексії; 

- відносність у судженнях і оцінках, у тому числі й самого себе. 

Надання профорієнтаційної допомоги обдарованим учням передбачає: 

 Вивчення певних професійно значимих якостей і здібностей учнів. 

 Професійне консультування учнів. 

Важливу частину діяльності лабораторії займає конструювання нових 

спеціальних діагностичних методів вивчення обдарованості (інтелектуальної 

компетентності, креативності) учнів: 

 Діагностика гостроти сприйняття проблем, чутливості до проблем, 

до парадоксів. 

 Діагностика різноманітних когнітивних стилів учнів. 

Особливе місце займає дослідження розрізнень у психологічному змісті 

креативності і дивергентних здібностей, їхній вплив на навчальну діяльність, на 

розвиток особистості школяра. 

Також відбувається вивчення інтелектуальної компетентності школярів 

як володіння ними системою знань і представлень про досить вузьку предметну 

тематику, проблематику. 



 

Продовж. дод. З 7 

Додаток 3 
Орієнтовний план роботи  

науково-практичної лабораторії дослідження і розвитку обдарованості учнів 

КЗ «Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступеня “Обдарованість” Харківської обласної ради» 

 

N Зміст робіт Очікуваний результат 

  Складання програми роботи лабораторії на 2 календарні 

роки 

Програма роботи лабораторії 

на 2 роки 

  Накопичення матеріалів з форм і методів психолого-

педагогічної роботи з обдарованими старшокласниками 

База даних з різних видах робіт 

  Концептуальна розробка психологічного забезпечення 

експерименту «Проектування розвивального освітнього 

середовища в навчальному закладі» 

Частина загальної концепції 

діяльності закладу 

  Підбор діагностичних методик у вітчизняній і закордонній 

психології з вивчення психологічних особливостей 

обдарованих учнів 

Банк діагностичних методик 

  Розробка нових діагностичних методик для вивчення 

загальних і спеціальних здібностей обдарованих учнів 

Батарея нових діагностичних 

методик 

  Апробація й адаптація діагностичних методик у роботі з 

обдарованими учнями. Складання даних з адаптації й 

стандартизації методів 

Відомості з стандартизації 

методик 

  Розробка автоматизованого комп'ютерного комплексу 

психодіагностичних методик для роботи з виявлення 

обдарованості дітей 

Автоматизований 

комп'ютерний комплекс 

психодіагностичних методик 

  Розробка й апробація циклу тренінгових занять для учнів з 

формування, корекції в них способів наукового мислення, 

дослідницьких здібностей. Проведення регулярних 

тренінгових занять 

Програма психологічного 

тренінгу 

  Проведення регулярного семінару для педагогів, що 

працюють із обдарованими учнями з наробітку змісту 

експерименту за участю лабораторії, ініціативної групи 

вчителів, представників вузів, учених, ін. 

План семінару, виступи 

учасників 

 1
3
2
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  Постійна участь у роботі педагогічної ради, нарад, 

семінарів, та інших заходів. 

Тези виступів 

  Здійснення моніторингу розвитку загальних і спеціальних 

здатностей обдарованих учнів, складання психологічного 

профілю індивідуальної обдарованості 

Створення індивідуальних 

психолого-педагогічних карт 

учнів 

  Психологічна й методична допомога педагогам у розробці 

й апробації експериментальних пілотних практикумів по 

фізиці, хімії, математиці, ін. наукам (цикли занять) у руслі 

концептуальних, теоретичних підходів 

Тематичні розробки пілотних 

практикумів 

  Психологічна допомога учням у написанні робіт і участі в 

олімпіадах, конференціях, конкурсах МАН і та ін.. 

Допомога учням у створенні робіт із психологічної 

тематики 

Наукові праці учнів 

  Написання наукових публікацій з тематики роботи 

лабораторії в спеціалізованих періодичних виданнях 

Наукові статті, ін. публікації 

  Постійна участь у різних наукових, психологічних, 

педагогічних конференціях, семінарах, курсах підвищення 

кваліфікації міста, області, України 

Тексти, програми, тези 

виступів, матеріали 

  Організація дистанційної роботи через мережу Інтернет з 

учнями шкіл Харківської області з психологічного 

супроводу, підтримки інтелектуально й творчо 

обдарованих дітей 

Розміщення матеріалів за 

окремими курсами і темами на 

сайті, організація взаємодії з 

учнями 

  Постійне консультування й співробітництво з факультетом 

психології Національного університету ім. В.Н. Каразіна, 

лабораторією психології розвитку 

Спільні наробітки матеріалів 

  Наприкінці 2-го року роботи написання звіту з науковій 

праці, видання методичних матеріалів 

Звіт про роботу 

 1
3
3

 
 



 

Додаток И 

Анкети для організації роботи СШІ «Обдарованість» 

Додаток И 1 

План розвитку учнів 11-Б класу на 2014-15 навчальний рік (витяг) 
№ ПІБ Науково-

дослідна робота 

Участь у предметах та 

олімпіадах 

Участь у конкурсах 

та турнірах 

Факультативи, мистецькі та спортивні 

конкурси, відвідування гуртків та 

секцій 

1 Абраменко 

Ірина  

МАН Педагогіка 

(Мінаєва Г.А.) 

Російської мови і 

літератури, педагогіки 

та психології 

Мечніковський 

турнір 

Англійська мова, українська мова, історія. 

ХНУ, Гуманітарно-педагогічна академія. 

«Рукодільниця», конкурс 

ораторського мистецтва. 

2 Аніпатова 

Валерія  

МАН 

Психологія 

(Халін А.І.) 

Українська мова та 

література 

Мечніковський 

турнір 

Українська мова, хімія, біологія. 

«Рукодільниця» ХНУ, НФУ. Гуманітарно-

педагогічна академія.  

3 Асєєва 

Катерина  

 Українська мова та 

література, англійська 

мова, хімія 

Юний хімік, 

Мечниковський 

турнір 

Українська мова, історія, англійська мова, 

«Рукодільниця». ХНУ 

4 Бугай Лілія   Українська мова та 

література, англійська 

мова 

 Англійська мова,українська мова. НУА, 

ХНУМГ  

5 Гармаш 

Анна  

 Українська мова Біологічний конкурс 

«Дивовижний світ 

водойм» 

Хімія, українська мова, біологія, ХНУМГ 

Вокал. Музичні та ораторські конкурси. 

6 Галущенко 

Даніїл  

МАН Біологія 

(Лосєва Н.Л.) 

Біологія Мечніковський 

турнір 

Фізика, хімія, біологія. Зооветакадемія 

7 Готовицька 

Ельвіра  

 Українська мова та 

література 

 Українська мова, математика. 

«Рукодільниця», вокал. ХНПУ (укр. мова). 

Вокальні конкурси 

8 Данчук Інна   Хімія, біологія Мечніковський 

турнір 

Українська мова, математика, біологія, хімія. 

ХНУ, ХНФУ. 

9 Живолуп 

Анастасія  

МАН Історія 

(Супрун Н.О.) 

Українська мова та 

література; 

історія 

Історія Хімія, англійська мова, математика; 

акторської майстерності; кікбоксинг або 

тайський бокс. ХНУ (правознавство) 

 1
3
4
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Анкета прийому учнів на навчання до обласної спеціалізованої школи-

інтернату ІІ-ІІІ ст. «Обдарованість» 

Дорогий друже! 

Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. “Обдарованість”- це 

унікальний навчальний заклад нового типу, де зібрані талановиті діти з усіх 

районів Харківської області. 

Якщо ти відчуваєш у собі потяг до природничих наук – фізики, математики, 

хімії чи інформатики, школа-інтернат «Обдарованість» - це шанс отримати 

знання високого рівня і розвинути свої здібності для подальшого навчання в 

провідних вищих навчальних закладах Харкова  
Заповни, будь ласка, цю АНКЕТУ і ми познайомимося з тобою 

1. Прізвище, Ім’я, По батькові_______________________________________________ 

2. Число, Місяць, Рік народження ____________________________________________ 

3. Домашня адреса ________________________________________________________ 

4. Контактний номер телефону (e-mail) _______________________________________ 

5. Школа і клас навчання зараз (особливості твого класу, школи – якщо є) _________ 

__________________________________________________________________________ 

6. Якою мовою навчався (лась) у школі _______________________________________ 

7. Які іноземні мови вивчав (ла) у школі ______________________________________ 

8. Назви в порядку переваги 3 твоїх найулюбленіших навчальних предмети: 

1)___________________ 2)_________________ 3)______________________ 

9. Назви 1-3 навчальні предмети, які тобі подобаються менше інших: 

1)___________________ 2)_________________ 3)______________________ 

10. Яка сфера діяльності, які професії і спеціальності тебе приваблюють 

_______________________________________________________________________ 

11. Назви тему, проблему, яка тебе цікавить і за якою ти хотів би одержати більше 

інформації 

_______________________________________________________________________ 

12. В яких гуртках, секціях ти займався та яких добився успіхів 

_______________________________________________________________________В яких 

олімпіадах, конкурсах, турнірах ти брав(ла) участь і які маєш досягнення: 

_______________________________________________________________________ 

13.  Назви 1-3 заняття, якими ти полюбляєш займатися у вільний час: 

1)_________________________________________________________________ 

2)_________________________________________________________________ 

3)_________________________________________________________________ 

14. Чи маєш досвід участі у роботі учнівського самоврядування (у якій ролі) 

_______________________________________________________________________  

15. Чи маєш ти досвід самостійного мешкання (у таборі, профілакторії тощо)_______ 

Де?____________________________________________________________________ 

16. Які ще корисні уміння ти маєш ? (техніка, мистецтво, спорт, 

інше)__________________________________________________________________ 

17. Назви твої улюблені: 

Книгу__________________________________________________________________ 

Фільм__________________________________________________________________  

Телепередачу ___________________________________________________________ 

18. Які якості ти цінуєш в людині (назвіть 2-3 якості) ____________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Дякуємо за відповіді! 
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Додаток И 3 

Анкета випускника (травень 2014 року)  
Шановні випускники!  

Анкета носить анонімний характер.  

Будемо вдячні Вам за участь у цьому опитуванні та відверті відповіді на запитання 

анкети.  

 1. Оцініть, будь ласка, чи задоволені ви:  
 Варіант відповіді  Так  Ні  Важко відповісти  

1. Станом шкільних 

приміщень  
100% (44)  0  0  

2. Оформленням класів  95,6% (42)  2,2% (1)  2,2% (1)  

3. Рівнем комп'ютеризації 

школи  
95,5% (42)  4,5% (2)  0  

4. Матеріально-технічним 

забезпеченням школи  
91, 0% (40)  6,8% (3)  2,2% (1)  

5. Використанням 

комп'ютерних технологій в 

освітньому процесі  

86,4% (38)  11,4% (5)  2,2% (1)  

6. Рівнем виховної роботи  84,1% (37)  11,4% (5)  4,5% (2)  

7. Організацією шкільного 

побуту  
70,5% (31)  22,7% (10)  6,8% (3)  

8. Професійним рівнем 

педагогів гуманітарних 

дисциплін  

75,0% (33)  20,5% (9)  4,5% (2)  

9. Професійним рівнем 

педагогів природничо-

наукових дисциплін  

72,8% (32)  13,6% (6)  13,6% (6)  

10. Вашими відносинами з 

вчителями та адміністрацією  
72,7% (32)  15,9% (7)  11,4% (5)  

11. Змістом освіти  69,8% (30)  16,3% (7)  13,9% (6)  

12. Рівнем викладання  68,2% (30)  11,4% (5)  20,4% (9)  

13. Відносинами між учнями в 

класі  
68,2% (30)  18,2% (8)  13,6% (6)  

14. Роботою школи щодо 

здоров’язбереження  
62,8% (27)  27,9% (12)  9,3% (4)  

15. Рівнем Ваших знань з 

основних предметів  
63,6% (28)  15,9% (7)  18,9% (8)  

16. роботою школи з 

підготовки учнів до ЗНО та 

ДПА  

61,4% (27)  31,8% (14)  6,8% (3)  

17. Рівнем навчального 

навантаження  
61,4% (27)  36,4% (16)  2,2% (1)  

18. Організацією 

позанавчальної діяльності, 

дозвілля в школі  

61,4% (27)  36,4 (16)  2,2% (1)  

19. Рівнем культури учнів  59,1% (26)  22,7% (10)  18,2% (8)  

20. Об'єктивністю оцінок 

навчальної успішності  
59,1% (26)  29,5% (13)  11,4% (5)  

21. Харчуванням у школі  34,1% (15)  47,7 (21)  18,2% (8)  
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2. Вивчає чи школа ваші запити і потреби?  

    Так  Немає  

1  У сфері освіти  75,0% (33)  25,0% (11)  

2  В організації додаткової освіти  75,0% (33)  25,0% (11)  

3  При організації профільного навчання  68,2% (30)  31,8% (14)  

4  В організації дозвілля  52,3% (23)  47,7% (21)  

3. На Ваш погляд, чи враховує школа в організації діяльності отриману інформацію 

про запити та потреби?  

1  Так  37,5% (15)  

2  Немає  22,5% (9)  

3  Важко відповісти  40,0% (16)  

4. За час навчання в школі чи брали Ви участь в межінтернатних, обласних, все-

українських і міжнародних олімпіадах?  
Виберіть цифру варіанту і запишіть її в форму.  

1  Так  83,3% (35)  

2  Ні  16,7% (7)  

3  Не маю можливості  0  

5. Які якості слід формувати, насамперед, в учнів, щоб їм легше жилося в майбутньому 

в умовах сучасного суспільства? (Напишіть 3-5 головних якостей)  

1.  широкий кругозір, різнобічні знання  25 

2.  культура поведінки (ввічливість, гарні манери, тощо)  
 

24 

3.  товариськість, комунікабельність  22 

4.  самостійно приймати рішення, брати на себе відповідальність  21 

5.  сміливість, впевненість  20 

6.  творчі вміння, навички  18 

7.  підприємливість, ініціативність  15 

8.  уміння самостійно вчитися  13 

9.  чесність, порядність  10 

 10. почуття власної гідності  10 

 11. милосердя, сердечність  9 

 12. справедливість, принциповість  7 

 13.  практичність, розважливість, економність  6 

 14. суспільно-політична компетентність,  6 

 15. громадянська активність  6 

 16. патріотизм, почуття батьківщини  6 

 17. вміння подобатися людям  5 

 18. прихильність до батьків, сім'ї, рідних  3 

 19. зовнішня привабливість, краса, чарівність  3 

 20. більш рання професійна орієнтація  1 

   

6. Чи маєте Ви можливість виходу в Інтернет в школі?  

1  У будь-який вільний час  79,6% (35)  

2  У певний час роботи 

комп'ютерного класу  
11,4% (5)  

3  Тільки на уроках інформатики  4,5% (2)  

4  Ні не маю  4,5% (2)  
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9. Чи можете ви сказати: «Моя школа краще за інші школи в області»?  

1  Так  75,0% (30)  

2  Ні  10,0% (4)  

3  Важко відповісти  15,0% (6)  

10. Яку участь беруть ваші батьки в житті школи?  

1  Активне  24,4% (10)  

2  Пасивне  46,3% (19)  

3  Важко відповісти  29,3% (12)  

11. У школі будь-який учень може обрати відповідний для себе гурток, секцію, клуб, 

вибрати цікаву екскурсію, лекцію, брати участь у проведенні свят, змагань, 

культпоходів:  

1  Так  37,5% (15)  

2  Ні 32,5% (13)  

3  Важко відповісти  30,0% (12)  

12. Як Ви думаєте, якої допомоги найбільше потребує школа?  
 Матеріальної - 9  

 Спонсорської  

 Спонсорська для участі в конкурсах.  

 Фінансової - 2  

 Моральної - 2.  

 Забезпечення кваліфікованими вчителями.  

 Допомога в правильному розподілі часу: щоб день не обмежувався «прийшов з уроків 

- впав - через годину знову на самопідготовку». Час має бути організоване більш 

раціонально, завантаженість більш продуманою, починаючи з виключення непотрібних 

домашніх завдань (з непрофільних предметів). Іноді вони більш «громіздкі» ніж з 

профільних предметів.  

 Співпраця з міжнародними організаціями.  

 Допомога в організації більш системного навчання.  

 Смачна їжа! - 3.  

 Щодо забезпечення окремими продуктами харчування.  

 Їдальня та електроенергія.  

 У зв'язках з професійної громадськістю (наприклад, компаніями IТ).  

 Допомога від ВНЗ.  

 Більш сучасний підхід до учнів, сучасна організація навчання і дозвілля.  

13. Які проблеми хвилюють Вас найбільше: (зазначте не більше 5)  

1  Проблеми якості викладання окремих вчителів  19  

2  Проблеми успішності  17  

3  Проблеми харчування  17  

4  Проблеми вимог вчителів з окремих предметів  15  

5  Проблеми зайнятості в школі після уроків  14  

6  Проблеми відносин з однокласниками  9  

7  Проблеми відносини з учителем (вчителями)  8  

8  Проблеми поведінки в школі  6  

  

14. У яких випадках Ви зазвичай звертаєтеся до вчителів:  

1  З питань четвертних і підсумкових оцінок  21  

2  За інформацією  20  

3  За допомогою  19  

4  З питань труднощів у навчанні  19  

5  У зв'язку з конфліктними ситуаціями  6  
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15. В якій інформації, пов'язаної з отриманням додаткових знань, ви зацікавлені найбільше?  

1.   Іноземна мова  26  

2.   Економіка та фінанси  14  

3.   Інформатика  12  

4.   Юриспруденція  8  

5.   Медицина  8  

6.   Керування автомобілем  8  

7.   Менеджмент  5  

8.   Маркетинг  4  

9.   Техніка  4  

10. Філософія  4  

11. Педагогіка і психологія  4  

12. Історія  3  

13. Література  3  

14. Соціологія  1  

 

16 Що Ви розумієте під якістю освіти?  

 Рівень викладання - 3.  
 Високий рівень знань, насамперед вчителів, які зможуть передати нам ці знання.  

 Високий рівень освіти вчителів.  

 Уміння вчителів змусити полюбити свій предмет.  

 Коли вчителі можуть пояснити свій предмет на високому рівні.  

 Коли людина не потребує додаткової підготовки з іншим учителем.  

 Це коли здав ЗНО на 197 балів і вище!  

 Якість освіти - це наскільки цікаво викладають вчителі, а також це та кількість 

інформації, що залишається після пройденої теми в голові. Під час отримання якісної 

освіти не обов'язково робити домашнє завдання (все запам'яталося на уроці).  

 Програми.  

  

 Рівень знань учнів - 5.  
 Якість освіти - це ті знання, які можна застосувати в житті.  

 Це не тільки гучні слова про кількість перемог в області і не тільки показуха. Це ще й 

реальна адаптованість людей до життя, більш вузька спрямованість, вміння 

застосовувати знання і бути в майбутньому професіоналом.  

 Поглиблені знання з профільних предметів - 2.  

 Можливість застосування знань у подальшому - 3.  

 Можливість отримати конкурентні навички роботи на ринку праці.  

 Рівень освіти порівняно з іншими.  

 Упорядкованість і кількість знань, які може накопичити учень.  

 Знати все.  

17. Від кого, в першу чергу, залежить якість освіти?  

(Виберіть не більше 3 відповідей)  

1  Від самого учня і стану його здоров'я  26  

2  Від кваліфікації викладачів  25  

3  Від рівня освітнього процесу  15  

4  Від зв'язку теорії і практики  12  

5  Від навчально-методичного забезпечення 

навчального процесу  
11  

6  Від змісту освіти  8  

7  Від матеріальної бази освітнього закладу  1  
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18. Що на Ваш погляд, необхідно для забезпечення якісного навчального 

процесу (не більше трьох варіантів)?  

 

1 Високий професійний рівень педагогів  28  

2 
Реалізація індивідуальних запитів учнів через індивідуальні 

плани та програми основної та додаткової освіти  
15  

3 Забезпечення психологічного комфорту учнів у школі  14  

4 Перегляд змісту освітніх програм  12  

5 
Введення більш об'єктивних методів і критеріїв оцінки 

навчальної успішності учнів  
10  

6 Використання нових педагогічних технологій у навчанні  9  

7 

Високий рівень матеріально-технічної оснащеності школи 

(наявність комп'ютерів, оснащеність навчальних кабінетів, 

бібліотек, тощо)  
9  

8 
Забезпечення безпеки і здоров’язбереження учнів в 

освітніх установах  
6  

9 
Широке використання інформаційних комп'ютерних 

технологій в освітньому процесі  
5  

10 Участь громадськості та батьків в освітньому процесі  2  

19. Які сфери життя викликають у Вас занепокоєння при думці про майбутнє? 

Оцініть за п'ятибальною шкалою за умови, що 1 - викликає сильне занепокоєння, 5 

- не викликає жодного занепокоєння.  

1.  СФЕРИ ЖИТТЯ  Серед. бал  Ранг  

2.  Сім'я, шлюб  1,91  1  

3.  Любов  2,35  2  

4.  Здоров'я  2,55  3  

5.  Робота  2,63  4  

6.  Матеріальний достаток  2,79  5  

7.  Навчання  2,88  6  

8.  Відносини з батьками  2,96  7  

9.  Суспільство, країна  3,00  8  

10.  Місто, середовище проживання  3,07  9  

11.  Релігія  3,37  10  

12.  Дозвілля  3,40  11  

13.  Спілкування з однолітками  3,43  12  



 

Додаток И 4 

Анкета дослідження соціально-психологічного клімату (для учнів)  

 

(8-А клас, жовтень 2014 року) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ОЦІНІТЬ, БУДЬ ЛАСКА, ЗА 7-МИ БАЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ НАСТУПНІ ЯКОСТІ ВАШОГО КЛАСУ. 

  1 2 3 4 5 6 7 Сер. бал 

2.1 Доброзичливість 0%  0% 3.3% (1) 16.6% (5) 30% (9) 23.3% (7) 26.6% (8) 5.3 

2.2 Інтерес до знань, навчання 0% 0% 3.3% (1) 10% (3) 23.3% (7) 43.3% (13) 20% (6) 5.6 

2.3 Культура спілкування 3.3% (1) 6.6% (2) 6.6% (2) 36.6% (11) 20% (6) 13.3% (4) 13.3% (4) 4.6 

2.4 Організованість, згуртованість 0% 0% 13.3% (4) 10% (3) 30% (9) 33.3% (10) 13.3% (4) 5.2 

 1. ЧИ ЗАДОВОЛЕНІ ВИ: А. Так. В. Ні. С. Важко відповісти. 

1.1 Організацією роботи школи (режим, розклад) 66.7% (20) 6.6% (2) 26.6% (8) 

1.2 Якістю викладання 100% (30) 0% 0% 

1.3 Об’єктивністю оцінки знань 80%(24) 3.3% (1) 16.6% (5) 

1.4 Відносинами з класним керівником 96.6% (29) 3.3% (1) 0% 

1.5 Відносинами з вихователем 96.6% (29) 0% 3.3% (1) 

1.6 Відносинами з вчителями 86.6% (26) 0% 13.3% (4) 

1.7 Організацією самопідготовки 56.6% (17) 6.6% (2) 36.6% (11) 

1.8 Організацією харчування 56.6% (17) 26.6% (8) 16.6% (5) 

1.9 Організацією дозвілля 53,3% (16) 26.6% (8) 20% (6) 

1.10 Відносинами в класі 90% (27) 3.3% (1) 6.6% (2) 

1.11 Відносинами з сусідами в кімнаті 83.3% (25) 6.6% (2) 10% (3) 

1.12 Своїм ставленням до навчання 66.7% (20%) 3.3% (1) 30% (9) 

1.13 Тим, що навчаєтесь у даній школі  100% (30) 0% 0% 

 1
4
1

 
 



 

Продовж. дод. И 4 
3. ЧИ ВИНИКАЮТЬ У ТЕБЕ КОНФЛІКТИ В ШКОЛІ (потрібне підкреслити)? 

ТАК 4(20%)  НІ 26(80%) 

4. Відзнач, будь ласка, у викладанні яких навчальних предметів виявлені наступні якості 

( «+» там де вони виявлені) 

 Предмети. А. Уміння 

зацікавити 

В. Вимогли-

вість 

С. Доброзич- 

ливість 

Труднощі в 

навчанні 

Подоба

ються 

Потріб-

на допо-

мога 

Д/З 

багато 

часу 

1.  Українська література 15 (50%) 15 (50%) 19 (63.3%) 3 1 1 - 

2.  Українська мова 15 (50%) 24 (80%) 16 (53.3%) 3 3 1 - 

3.  Алгебра 18 (60%) 29 (96.6%) 17 (56.6%) 6 20 8 15 

4.  Геометрія 17 (56.6%) 27 (90%) 14 (46.6%) 13 10 10 17 

5.  Географія 18 (60%) 16 (53.3%) 18 (60%) 4 3 4 2 

6.  Історія 20 (66.6%) 25 (83.3%) 12 (40%) 3 2 2 3 

7.  Біологія 26 (86.6%) 20 (66.6%) 13 (43.3%) 6 2 1 1 

8.  Фізика 26 (86.6%) 21 (70%) 22 (73.3%) 2 12 2 1 

9.  Хімія 24 (80%) 20 (66.6%) 24 (80%) 10 10 3 3 

10.  Основи інформатики 18 (60%) 15 (50%) 25 (83.3%) 13 12 5 7 

11.  Англійська мова 17 (56.6%) 18 (60%) 25 (83.3%) 7 4 5 1 

12.  Світова література 23 (76.6%) 10 (33.3%) 23 (76.6%) - 2 - 1 

13.  Фізкультура 23 (76.6%) 15 (50%) 20 (66.6%) - 16 - - 

14.  Музика 22 (73.3%) 10(33.3%) 24 (80%) 1 5 5 - 

15.  Трудове навчання 27 (90%) 14 (46.6%) 25 (83.3%) - 6 - - 

16.  Основи здоров’я  21(70%) 8 (26.6%) 26 (86.6%) - 1 - - 

 1
4
2
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7.1. У школі мені найбільше подобається: 

 Вчителі(9), Вихователі(6); 

 Все; 

 Обладнання кімнат(3); 

 Клас(5), колектив(2); 

 Товариші(4) , пунктуальність, основна атмосфера; 

 Гуртожиток(6), їдальня(2); 

 Фізкультура(2), Алгебра(3), Геометрія, Інформатика(2), Хімія; 

 Уроки(4); 

 Якість викладання; 

 Жалюзі; 

 Секції; 

 Гурток «умілі руки»; 

 Походи у театр; 

7.2. У школі мені найбільше не подобається: 

 Сніданки, опалення(4); 

 Плитка на підлозі; 

 Молочна каша(3) та прогулянка зранку(холодно); 

 Те, що не можна ходити до магазину(4); 

 Дуже важко навчатися, холодно, шкільна форма; 

 Харчування(8); 

 Рано прокидатися(3); 

 Забороняють ходити з незаплетеним волоссям; 

 Ранній відбій (3); 

 Не дозволяють ходити до друзів у кімнату; 

 Розклад дня; 

 Мало їмо, не можна привозити їжу; 

 Велика кількість домашнього завдання; 

7.4. Мої батьки говорять про школу… 

 Вона елітна, що треба вчитися добре, щоб здобути гарну освіту. 

 Що їм дуже подобається; 

 Що після закінчення цієї школи можна поступити до престижного інституту 

або університету; 

 Вона дуже гарна та що я краще буду розуміти предмети котрі я люблю; 

 Що вона навчить мене бути доброю, розумною людиною; 

 Що вона дуже гарна(16) і мені треба звикнути до неї; 

 Що мені пощастило тут навчатися(2); 

 В ній навчаються тільки ті діти, що прагнуть до навчання(2); 

 Це мій шанс у житті; 

 Вона дає гарний початок для дорослого життя; 

 Школа «Обдарованість» дає мені можливість для розвитку інтелектуальних 

можливостей. 
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Додаток И 5 

Анкета вивчення стану викладання предмету учителем 

(анкета учня) 
«Вивчення стану викладання історії вчителем Івановою Н.О.*» 

(лютий 2014 року) 

 

В анкетуванні брали участь 79 учнів (8А- 21, 9А – 21, 11А-17, 11Б- 20). 

1. Яке твоє ставлення до предмета?  

Клас Учитель: Навчаюсь із 

задоволенням 

Не подобається Терплю за 

необхідності 

8-А Іванова  Н.О 90.6 %(19) 4.7%(1) 4.7%(1) 

9-А Іванова  Н.О 38.1%(8) 23.8%(5) 38.1%(8) 

11-А Іванова  Н.О 76.5%(13) 0 23.5%(4) 

11-Б Іванова  Н.О 45%(9) 0 55%(11) 

2. Що спонукає тебе займатися цим предметом?  

Клас Учитель: особистий інтерес необхідність 

здавати ЗНО  

Оцінка в 

атестат.  

8-А Іванова  Н.О 71.4%(15) 14.3%(3) 14.3%(3) 

9-А Іванова  Н.О 38.1%(8) 23.8%(5) 38.1%(8) 

11-А Іванова  Н.О 17.6%(3) 82.4%(14) 0 

11-Б Іванова  Н.О 5%(1) 50%(10) 45%(9) 

3. Який вплив чинять уроки з даного предмету на твій світогляд і розвиток?  

Клас Учитель: ніякого позитивне; негативне 

8-А Іванова  Н.О 9.5%(2) 90.5%(19) 0 

9-А Іванова  Н.О 19%(4) 80.9%(17) 0 

11-А Іванова  Н.О 0 100%(17) 0 

11-Б Іванова  Н.О 15%(3) 85%(13) 0 

4. Чи маєш ти здібності до вивчення даного предмету: 

Клас Учитель: Маю  Не маю Важко 

відповісти 

8-А Іванова  Н.О 57.1%(12) 9.5%(2) 33.4%(7) 

9-А Іванова  Н.О 42.8%(9) 9.5%(2) 47.7%(10) 

11-А Іванова  Н.О 47.1%(8) 5.8%(1) 47.1%(8) 

11-Б Іванова  Н.О 35%(7) 5%(1) 60%(12) 

5. Чи хотів би ти займатися додатково з даного предмету: 

Клас Учитель: отримати базові 

знання 

поглибити 

свої знання 

з предмету; 

підготуватись 

до олімпіади 

(МАН) 

ні 

8-А Іванова  Н.О 30%(6) 55%(11) 15%(3) 0 

9-А Іванова  Н.О 42.1%(8) 42.1%(8) 5.3%(1) 10.5%(2) 

11-А Іванова  Н.О 29.4%(5) 70.6%(12) 0 0 

11-Б Іванова  Н.О 30%(6) 50%(10)  20%(4) 

Прим. *Прізвище вчителя змінено  
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№ Учитель з даного предмету: Так Ні Важко 

відповісти 

6. Чітко, зрозуміло, доступно пояснює матеріал 

уроку 

80.9% (17) 4.7 14.3% 

(3) 

7. Уміє так побудувати урок, щоб він був цікавий 95.3% 

(20) 

0 4.7% 

(1) 

8. Використовує наочність (схеми, таблиці, 

роздатковий та ілюстративний матеріал, 

інформаційно-ком’ютерні технології) 

80.9% 

(17) 

9.5% 

(2) 

9.5% 

(2) 

9. Проводить уроки динамічно, опитує багатьох 

учнів, не дозволяє „спати” на уроці 

95.3% 

(20) 

0 4.7% 

(1) 

10. Оцінює знання об'єктивно, не переносить на 

оцінку своє особисте ставлення до учня 

80.9% 

(17) 

19% 

(4) 

0 

11. Захоплений своїм предметом та уміє захопити їм 

інших 

90.5% 

(19) 

4.7% 

(1) 

4.7% 

(1) 

12. Розуміє та враховує при опитуванні або 

поясненні нового матеріалу індивідуальні 

особливості учня 

61.9% 

(13) 

14.3

% 

(3) 

23.8% 

(5) 

13. Доброзичливо ставиться до учнів  100% 

(21) 

0 0 

14. Підтримує особисту ініціативу учня 90.5% 

(19) 

4.7% 

(1) 

4.7% 

(1) 

15. З однаковою повагою ставиться до всіх учнів 80.9% 

(17) 

9.5% 

(2) 

9.5% 

(2) 

16. Достатньо вимогливий учитель 76.2% 

(16) 

19% 

(4) 

4.7% 

(1) 

17. Я хотів би додатково займатися з цим учителем 71.4% 

(15) 

19% 

(4) 

9.5% 

(2) 
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Додаток К 

Базові документи розвитку СШІ «Обдарованість» у напрямі реалізації 

сучасних вимог суспільства 

Додаток К 1 

Концепція діяльності Комунального закладу  

«Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів 

“Обдарованість” Харківської обласної ради» 
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Концепція діяльності Комунального закладу 

«Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів 

“Обдарованість” Харківської обласної ради» 

 

Вступ 

Особливості економічного розвитку сучасної світової спільноти 

зумовлені глобальним феноменом – надзвичайно раціональним використанням 

інтелектуальних ресурсів кожної нації. Цей феномен виявляє себе у різко 

зростаючому освітньому рівні всього населення, організація системи освіти на 

засадах новітніх досягнень психолого-педагогічної науки та підвищеній увазі 

держави і суспільства до порівняно невеликої частини підростаючого 

покоління, яку відносять до числа обдарованих дітей.  

Актуальність створення спеціалізованої школи-інтернату 

«Обдарованість» у Харківському регіоні обумовлена об’єктивною необхідністю 

та потребою у відборі обдарованих дітей і посиленні уваги до їх навчання з 

метою підготовки висококваліфікованих фахівців для роботи в умовах ринкової 

економіки та інформаційного суспільства. Передумовою для створення 

зазначеного закладу є розбудова системи вітчизняної освіти та її модернізація 

як основа відтворення інтелектуального і духовного потенціалу країни та 

регіону, збереження та розвиток наукового, технічного та культурного 

потенціалу України та Харківщини.  

Комунальний заклад «Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ 

ступенів “Обдарованість” Харківської обласної ради» (далі – спеціалізована 

школа-інтернат «Обдарованість») створено у 2009 році як самостійну 

юридичну особу, засновником, якої є Харківська обласна рада. 

Діяльність педагогічного колективу спеціалізованої школи-інтернату 

«Обдарованість» спрямована на реалізацію державної політики в галузі освіти 

та науки, основних положень чинної нормативної бази : 

• Конституції України; 

• Закону України «Про освіту»; 

• Закону України «Про загальну середню освіту» 
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• Закону України «Про мови» 

• Національної доктрини розвитку освіти; 

• Указу Президента України від 24.04.2000 року № 612 «Про додаткові 

заходи щодо державної підтримки обдарованої молоді»; 

• Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778; 

• Державної програми «Вчитель»; 

• Указу Президента України від 20.03.2008 року № 244/2008 «Про 

додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні»; 

• Концепції профільного навчання в старшій школі; 

 власного Статуту і Концепції. 

Зазначена нормативна база є підґрунтям для реалізації принципів 

гуманізації, демократизації освіти, спрямування процесу навчання на розвиток 

особистості обдарованих учнів, формування їх основних освітніх, виховних та 

життєвих компетенцій. 

Обдаровані діти – унікальна цінність суспільства, джерело його 

економічного, політичного, духовного, соціального, правового, культурного 

розвитку. Ці діти мають здібності у певній галузі знань (спеціальна 

обдарованість) та до розумової діяльності взагалі ( загальна обдарованість). 

Школа-інтернат для обдарованих дітей з сільської місцевості – новий тип 

загальноосвітнього виховного закладу в Україні.  

Причинами її створення є: 

- державна політика підтримки обдарованих дітей; 

- надання рівних можливостей для дітей з сільської місцевості для 

отримання якісної освіти; 

- розробка з подальшим впровадженням у навчально-виховних закладах 

регіону та України оновлених змісту освіти, технологій навчальної, виховної, 

психологічної, соціально-педагогічної роботи з обдарованими дітьми. 
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Актуальність ідеї створення школи-інтернату для обдарованих дітей із 

сільської місцевості пов’язуємо з : 

- забезпеченням рівного доступу до якісної освіти дітей сільської 

місцевості; 

- відродженням інтелектуального потенціалу регіону; 

- забезпеченням умов для отримання рівня знань за державним 

стандартом освіти та понад стандартний рівень. 

 Особливостями дітей, що навчаються в школі-інтернаті «Обдарованість» 

є те, що вони: 

- прийняті до школи-інтернату з благополучних родин, що утруднює їх 

адаптацію до умов інтернатного життя, викликає певні проблеми поведінки у 

побуті, спілкуванні з ровесниками; 

- були визнаними лідерами у своїх колишніх колективах і опинились у 

середовищі переважно лідерів, з високим рівнем особистої конкуренції, що 

породжує проблеми сумісності у класних колективах, кімнатах для проживання 

тощо; 

- мають значні успіхи у вивченні окремих предметів, але не є кращими у 

вивченні інших предметів, мають різнорівневу підготовку з різних предметів; 

- поставлені в умови дотримання вимог режиму роботи закладу, який є 

більш суворий та інтенсивний, ніж режим попереднього їх домашнього і 

шкільного життя, що викликає у них дратівливість, певну нервову збудженість 

та бажання ігнорувати контроль; 

- усі вони є новими учнями у новому колективі, що створює проблеми 

соціальної адаптації, формування колективу та виявлення його лідерів, 

згуртованості, комунікації; 

- цілодобове перебування у замкненому середовищі викликає внутрішній 

протест, потребу усамітнення та поклик до родинного затишку і уваги; 

- мають одночасно справлятись з проблемами адаптації до нових умов 

життя і навчання за більш високим освітнім рівнем і самостійного розв’язання  
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щоденних побутових потреб самообслуговування, дотримання особистої гігієни 

(прання, прасування, прибирання спального приміщення), у той же час 

вихователь, класний керівник та психолог є для них новими і єдиними 

дорослими, які можуть допомогти упоратись з таким навантаженням – дуже 

замало на класний колектив у 30 осіб; 

- відчувають себе елітою, обранцями, очікують до себе відповідного 

ставлення , готові витримувати значні навантаження заради майбутньої 

успішності у дорослому житті шляхом набуття якісної освіти, прагнуть 

виділятись серед однолітків корпоративною культурою, вищим рівнем 

освіченості, самостійністю, конкурентоспроможністю, прагненням бути 

затребуваними у суспільстві як фахівці; 

- не пов’язують своє майбутнє з поверненням на свою «малу 

батьківщину» після отримання вищої освіти, до якої прагнуть усі без винятку; 

- мають крім загальної обдарованості ще й задатки, здібності та 

обдарованість спеціальні (спортивну, мистецьку, технічну тощо), та різний 

рівень мотивації до вивчення окремих предметів; 

- мають певні проблеми з фізичним здоров’ям (зір, опорно-рухова 

система, нефрологія, шлунково-кишковий тракт, неврози та ін.); 

- майбутні очікування пов’язують зі школою-інтернатом як з «чудом», 

розуміють у переважній більшості, як багато вони отримали безкоштовно, 

готові компенсувати отримане якісним і старанним навчанням; 

- у дітей відсутній виражений патріотизм до своєї «малої батьківщини», 

прихильність до батьків, яким зобов’язані створенням умов для розвитку їхніх 

обдарувань, теперішні родинні зв’язки не є для них пріоритетною цінністю, 

проте є прагнення до створення власної родини у майбутньому, але тільки після 

досягнення фінансового благополуччя, високого суспільного статусу, 

розглядають щастя як необхідну обов’язкову винагороду у дорослому житті за 

наполегливу навчальну працю, живуть майбутнім, перспективою метою, яку, на 

їхню думку, допоможе реалізувати навчання у школі-інтернаті. 
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Таким чином, навчання, виховання та розвиток обдарованих дітей з 

сільської місцевості у школі-інтернаті має значні педагогічні та психологічні 

проблеми.  

Можна виділити певні протиріччя в існуючій системі навчання і 

виховання обдарованих дітей:  

а) зовнішні: 

- відсутність реально існуючої моделі закладу для здібних та обдарованих 

дітей і необхідністю їх створення у традиційно інтелектуальному регіоні; 

- відсутність нормативної бази для роботи закладу подібного типу та 

організації роботи в уже створеному закладі; 

- відсутність критеріїв оцінки ефективності роботи з обдарованими 

дітьми, їх відбору та корекції результатів роботи; 

- оскільки з точки зору психології обдарованість є одним із видів 

девіантності, виникає потреба у діагностиці та корекції психологічного 

розвитку обдарованих дітей; 

- необхідність підготовки педагогічних кадрів відповідного рівня;   

б) внутрішні:  

- необхідність розробки нових змісту і технологій роботи з обдарованими 

дітьми, зокрема для дітей з різними видами обдарувань;  

 - протиріччя між наявними державними стандартами освіти для 

загальноосвітніх навчальних закладів і необхідністю розробки підвищених 

стандартів для обдарованих дітей; 

- протиріччя між класно-урочною системою і необхідністю 

індивідуального та диференційованого навчання обдарованих дітей поза 

межами класно-урочної системи; 

- між нерівномірністю розвитку обдарованих дітей, їх індивідуальним 

темпом і якістю навчання та існуючою нормативною базою для навчання за 

класно-урочною системою;  

 Розв’язання цих проблем і протиріч пов’язане з :  
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- розробкою і запровадженням якісно нової моделі педагогічного 

процесу; 

- між перевантаженням дітей і необхідністю інтенсифікації 

навчального процесу; 

- між значним обсягом домашніх завдань і реальними навчальними 

можливостями учнів; 

- новими підходами до науково-методичного, медичного, психолого-

педагогічного, соціально-педагогічного супроводу навчально-виховного 

процесу; 

- якісно новою організацією діяльності школи-інтернату, державно-

громадського принципу управління освітою, широким залученням батьківської 

громадськості до управління закладом, створенням і організації дієвої системи 

дитячого шкільного врядування, громадської науково-консультативної ради, 

співпрацею з ВНЗ та науково-дослідницькими установами, органами державної 

влади, НГО, культурними і просвітницькими закладами і установами в 

інтересах розвитку обдарованих дітей.  

І. Місія діяльності спеціалізованої школи-інтернату «Обдарованість»: 

Розвиток обдарованих дітей з сільської місцевості для подальшого 

забезпечення сталого розвитку суспільства, розбудови громадянського 

суспільства, створення потужного осередку середнього класу у суспільстві та 

формування майбутньої інтелектуальної еліти України. 

ІІ. Мета діяльності спеціалізованої школи-інтернату Обдарованість»: 

- забезпечення реалізації права громадян на здобуття базової та 

повної загальної середньої освіти, а також створення умов для одержання 

обдарованими та здібними учнями освіти понад державний стандарт, науково-

теоретичної, практичної підготовки за визначеними напрямами профільного 

навчання; 

- створення соціальних, економічних, психолого-педагогічних умов 

для розвитку загальної обдарованості дітей з сільської місцевості.  
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ІІІ. Головні завдання діяльності спеціалізованої школи-інтернату 

«Обдарованість»: 

освітні: 

- формування навчальних та загальних компетенцій учнів;  

- забезпечення рівного доступу до якісної освіти обдарованих дітей з 

сільської місцевості; 

виховні: 

- формування особистості свідомого громадянина України, поваги до 

Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і 

громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої 

дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина; 

- формування конкурентоспроможної, самостійної особистості з 

активною життєвою позицією, відповідальної за своє життя, майбутнє, 

діяльність та вчинки; 

- виховання культури поведінку, етикету, духовності, толерантності, 

культури миру, гендерної чуйності, здатності до соціальної адаптації;  

- виховання шанобливого ставлення до суспільної моралі, родинних та 

національних цінностей, державної та рідної мови, національних цінностей 

українського та інших народів і націй; 

 - формування соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою 

громадянською позицією, підготовленої до професійного самовизначення;  

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших 

громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового 

способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів; 

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних 

переконань; 

- розвивальні: 

- формування адекватної самооцінки, розвиток загальної обдарованості 

учнів, логічного, критичного та креативного мислення; 
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- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового 

світогляду; 

- виявлення і створення умов для розвитку спеціальної обдарованості. 

ІV. Концептуальні ідеї діяльності спеціалізованої школи-інтернату 

«Обдарованість»: 

- науковість і доступність змісту освіти, зв'язок теорії і практики, 

посилення ролі наукової теорії, її пояснювальної та прогностичної функції; 

- демократизація – перехід від єдиного стандартизованого змісту освіти 

до різнорівневої побудови її змісту, що забезпечує реальну можливість для 

самореалізації особистості; 

- орієнтованість на стратегію розвитку суспільства, своєчасну 

адаптованість до змін у зовнішньому оточенні та впливу на нього;  

- випереджальне навчання; 

- гуманізація – широка варіативність навчальних планів і відповідно – 

навчальних програм, диференційований підхід до навчання з урахуванням 

інтересів, нахилів, здібностей учнів, надання можливості використовувати 

різнорівневі програми в класах різних профілів; 

- гуманітаризація – посилення загальнокультурної спрямованості, 

образності й емоційності навчання, конструювання змісту із залученням 

відомостей, необхідних для розвитку в учнів навичок і уявлень; формування 

емоційно-цілісного ставлення до людей, природи, взагалі до світу, 

усвідомлення освіти як необхідного компоненту культури сучасної людини; 

- природовідповідність – освіта відповідно до природи дитини, її 

здоров'я. психологічної конституції, здібностей, схильностей, інтересів, а також 

біоритмів, індивідуальних особливостей сприйняття тощо; 

- співпраця з учнями , вчителями, батьками, ВНЗ, НДО, державними 

установами,культурними закладами; 

- формування єдиного освітнього і культурного середовища; 
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- принцип єдності і диференційованості в змісті освіти, який містить в 

собі такі основні рівні: 

• рівень загальнолюдських цінностей, що відповідають освітнім 

стандартам нормам світової культури; 

• рівень державний – ядро змісту освіти, єдине для всіх шкіл України; 

• рівень національно-соціальний, що враховує особливості національно і 

соціального розвитку України; 

• рівень регіональний, що відповідає культурним, соціально-політичним, 

економічним особливостям східної України; 

• рівень місцевий, що відбиває в змісті освіти особливості Харківської 

області; 

 • рівень загальноосвітній, типовий саме для спеціалізованої школи-

інтернату, її спрямованості, профілізації, спеціалізації, традицій; 

 • рівень індивідуальний, що враховує можливості, бажання учня і 

вчителя; 

- розвивальний характер навчання, який передбачає саморозвиток 

особистості і вимагає формування позитивної мотивації до навчання, 

активності і самостійності в навчанні учнів і одночасно - самоосвіти вчителів;  

-  індивідуалізація та диференціація навчання. Творчий розвиток 

кожного учня з урахуванням особистісної обдарованості, різниці в 

інтелектуальній, емоційно-вольовій та дієво-практичній сферах.  

-  оптимізація навчально-виховного процесу 

V Зміст освіти  

Зміст освіти в спеціалізованій школі-інтернаті передбачає формування 

знань трьох рівнів складності – базового, підвищеного і поглибленого.  

Освітня підготовка, яку надає спеціалізована школа-інтернат, є 

передумовою подальшого успішного навчання у вищому навчальному закладі 

та подальшої наукової діяльності. 
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Освіта спеціалізованої школи-інтернату базується на визнанні 

першорядності процесу пізнання, здобуття знань, процесу індивідуального 

пошуку кожним учнем наукової істини шляхом залучення до процесу 

пошукової діяльності з метою подальшого розвитку його здібностей як 

майбутнього дослідника, науковця, експериментатора, який в майбутньому має 

можливість ефективно працювати у професорсько-викладацькому складі вищої 

школи та наукових установ. 

В спеціалізованій школі-інтернаті предмети базового компоненту та 

профільні предмети викладаються за програмами, затвердженими 

Міністерством освіти і науки України. Спецкурси, факультативи викладаються 

за авторськими програмами, створеними викладачами школи-інтернату, 

погодженими з відповідними кафедрами вищих навчальних закладів, АПН 

України та затвердженими Головним управлінням освіти і науки. Навчальні 

плани розробляються колегіально, реалізують зміст профільного навчання, 

затверджуються АПН України у межах експерименту. Варіативна частина 

робочого навчального плану спрямована на поглиблення профільної та 

допрофільної підготовки, розвиток загальної та обдарованості, організацію 

різноманітної навчальної діяльності за їх індивідуальними нахилами та 

інтересами, широке ознайомлення з різними галузями знань.  

Поглиблено вивчаються предмети визначеного профілю (природничо-

математичного). Вихованці спеціалізованої школи-інтернату вивчають дві 

іноземні мови. З метою набуття практичних навичок наукової та дослідно-

експериментальної роботи в лабораторіях відповідних вищих закладів 

проводяться практичні та лабораторні заняття з хімії, фізики, біології та 

спецкурсів. З інформатики – в комп’ютерних класах. Крім того, вихованцям 

надається можливість працювати у читальному залі з використанням фонду 

бібліотеки закладу та бібліотек вищих навчальних закладів, обласної наукової 

бібліотеки ім. В.Г.Короленка та доступу до бібліотечних ресурсів мережі 

Інтернет. 
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У процесі навчання використовуються різноманітні технології (модульно-

розвивальна для предметів І дидактичного типу), ноосферної освіти для 

предметів ІІ дидактичного типу та інші. Передбачається індивідуальна робота 

учнів над кейсами, зібраними за їх освітніми потребами та інтересами.  

Застосовується проектування навчальної діяльності кожного учня за 

власною освітньою траєкторією, що передбачає навчання в різних класах за 

різними предметами, заняття у факультативах і спецкурсах, гуртках, що 

передбачає створення умов як для дидактичного вибору учнів, так і створення 

гнучкого розкладу занять, тьюторських занять, занять у бібліотеці та на базі 

ВНЗ та НДІ. Допускається дострокове переведення до старшого класу з 

випробувальним терміном до 6 тижнів з можливістю повернення до 

попереднього класу, вивчення курсів за програмою старших за віком класів та 

ВНЗ. 

Консультування учнів ведеться викладачами ВНЗ та спеціалістами НДІ, 

групами учнів-консультантів з числа тих, що краще засвоїли матеріал 

(взаємонавчання), учителями-предметниками. Домашні завдання є невеликими 

за обсягом, але складнішими, дослідницького характеру, індивідуальними. 

Заняття проводяться як за класно-урочною системою, так і в різновікових 

групах, студіях на основі індивідуальних програм навчання для кожного учня. 

Форми навчання передбачають проведення інтегрованих та бінарних уроків, 

лекцій, семінарів, колоквіумів, тощо.  

VI Виховна робота 

Виховання учнів в школі-інтернаті є особистісно-орієнтованим процесом, 

що забезпечує створення умов як для всебічного і гармонійного розвитку 

особистості, так і для формування конкурентоспроможності, самостійності, 

моральної, толерантної, відповідальної особистості, яка володіє культурою 

поведінки, діловим етикетом, є громадянином і патріотом України та 

особистістю, інтегрованою у світовий освітній та культурний простір.  

Виховний процес включає в себе: 



158 

Продовж. дод. К 1 

- позакласну виховну роботу під керівництвом класних керівників; 

- роботу зі самообслуговування, співжиття у спальних і побутових 

приміщеннях під керівництвом вихователів; 

- організацію дозвілля дітей у позакласний час та у вихідні дні. 

Позакласна виховна робота зорієнтована на продовження навчального 

процесу засобами навчальних предметів (предметні тижні, інтелектуальні 

змагання тощо). 

Виховний процес передбачає також переключення учнів на інші види 

діяльності, що забезпечується розважальними та культурно-освітніми заходами, 

вечорами спілкування з цікавими людьми, налагодженням комунікацій. 

Важливим напрямом виховної роботи є учнівське врядування – заходи 

пропонуються самими дітьми або проводяться за їх згодою. Формами 

учнівського врядування можуть бути шкільна республіка, парламент, модель 

ООН та інші за вибором дітей. 

Особлива увага приділяється підготовці до сімейного життя і 

підтримання родинних зв’язків. Дистантність дітей з батьками долається 

залученням батьків до участі у роботі школи-інтернату, спільною підготовкою 

та прийняттям рішень щодо організації навчання у закладі, розв’язання 

проблем окремого проживання дітей, щоденних проблем соціалізації, 

проведенням спільних заходів з батьками, роботою батьківської ради, ради 

закладу, пропагандою та підтримкою сімейного способу життя, позитивної 

моделі сімейних стосунків, родинних цінностей.  

Робота закладу спрямовується також на гендерне виховання, підтримку 

лідерства, створення школи здоров’я, професійну орієнтацію, трудове 

виховання та створення умов для розвитку спеціальної обдарованості учнів. 

Окремим напрямом роботи є соціально-педагогічна та психологічна 

робота, спрямована на розв’язання проблем соціалізації обдарованих дітей, 

усунення негативних факторів соціалізації та підсилення факторів позитивних.  
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Психологічна служба спрямовується на проектування розвитку та 

діагностику обдарованості, корекцію поведінки.  

VIІ Науково-методичне та навчальне забезпечення 

Запорукою успіху роботи закладу освіти є гарантований високий 

професійний рівень педагогів закладу, наукові технології навчально-виховного 

процесу, оновлений і збагачений зміст навчального матеріалу та ефективні 

моделі його викладу учням, раціональне поєднання інноваційних і традиційних 

підходів у навчанні і вихованні учнівської молоді. 

Науково-методична діяльність педагогічного колективу закладу 

спрямована на вирішення таких завдань: 

• моделювання інноваційного навчально-виховного процесу, що 

покликаний створити організаційні умови розвитку і саморозвитку учнів як 

суб’єктів життєтворчості, здатних до вірного самостійного самовизначення й 

самореалізації у суспільстві; 

• створення умов ефективної взаємодії між усіма учасниками навчального 

процесу – вчителями, учнями, батьками, на основі культури миру, 

толерантності, партнерства, ділового спілкування, гендерної чуйності і рівності, 

що спрямовані на засвоєння духовних і матеріальних цінностей українського 

народу, формування в учнів почуття відповідальності та причетності до 

становлення демократичних реформ в освіті, власної ролі в цьому процесі; 

• створення портфоліо інформаційно-навчальних ситуацій із змістом 

завдань, що пов’язані із впливом на свідомість, почуття, мислення учнів ; 

• використання навчально-дослідницьких завдань, що пов’язані з 

організацією пошуково-дослідницької діяльності учнів,  

• оновлення змісту та технології навчання, створення особистісно-

орієнтованої моделі організації педагогічного процесу;  

• педагогічні працівники працюють у творчих групах з дидактичного 

проектування, написання програм і підручників, посібників і методичних 

розробок, тимчасових творчих колективах. 
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• педагогічні працівники працюють за власними, авторськими 

навчальними програмами, підручниками, навчальними посібниками та тими, 

що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, самостійно 

добирають науково-методичну літературу, навчально-наочні посібники та 

обладнання; 

• бібліотека закладу, крім книг, передбачених для шкільних, бібліотек 

комплектується довідковою і науково-популярною літературою, періодичними 

виданнями з урахуванням особливостей робочого навчального плану та має 

підрозділом інтернет-бібліотеку. 

VІIІ Організація роботи з обдарованими дітьми  

Організація діяльності обласної спеціалізованої школи-інтернату має 

пріоритетом розвиток обдарованості учнів. Ефективне планування роботи 

закладу визначає основні критерії, які спонукають усіх учасників навчально-

виховного процесу здійснювати координаційну діяльність та виконувати 

визначені нормативно-правовими актами обов’язки. 

Адміністрація спеціалізованої школи-інтернату розробляє систему 

організаційних заходів, спрямованих на виявлення та розвиток рівня 

обдарованості учнів, які розв’язуються на таких етапах: 

• адміністративно-правовий супровід діяльності учасників навчально-

виховного процесу з реалізації проблеми вияву та розвитку обдарованості; 

• діагностично-констатуючий (визначення рівня обдарованості конкретної 

дитини та готовності батьків та педагогів до співпраці з нею). 

 Система заходів, спрямованих на розвиток обдарованості дитини, 

здійснюється за напрямками: 

- практично-емпіричний (план-графік заходів різного спрямування, що 

дає змогу обдарованим учням реалізувати свої здібності). 

- теоретично-узагальнювальний (перелік форм діяльності педагогічного 

колективу: традиційних та інноваційних); 
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- контрольно-аналітична діяльність та моніторинг, що допомагає 

відпрацьовувати і прогнозувати результати роботи, коригувати форми та 

методи, ступінь ефективності системи. 

ІХ Кадрова політика  

До стратегічних умов успішної реалізації основних положень концепції 

належить підбір науково-педагогічного складу спеціалізованої школи-

інтернату. До викладацької роботи залучаються спеціалісти високої 

кваліфікації, які відповідають професійним, педагогічним і моральним 

вимогам: вільно володіють знаннями і вміннями з навчальної дисципліни, є 

людьми творчими, ініціативними, гуманними. Здебільшого до педагогічного 

колективу входять вчителі вищої та І категорії, до викладання профільних 

предметів залучаються провідні спеціалісти вищих навчальних навчальних 

закладів, що зумовлює тісний природний зв'язок з вищою школою, 

забезпечення наступності знань, підвищення їх рівня, раннє виявлення і добір 

обдарованих дітей.  

Навчально-методична робота в спеціалізованій школі-інтернаті 

спрямована на опрацювання теми: «Створення ефективної моделі навчально-

виховного спеціалізованого закладу з поглибленим вивченням предметів 

природничо-математичного циклу для обдарованих дітей з сільської 

місцевості». Однією з важливих умов успішного розвитку спеціалізованої 

школи-інтернату є зміцнення матеріально-технічної бази, яка повинна 

відповідати сучасним вимогам. 

Специфіка роботи з обдарованими дітьми дозволяє значно розширити 

методичний інструментарій вчителя, аж до введення в навчальний процес 

елементів вузівської системи навчання. Закінчуючи навчання в спеціалізованій 

школі-інтернаті, діти повинні оволодіти глибокими та систематизованими 

знаннями високого рівня, демонструвати вміння проводити чіткий аналіз 

фактів, володіти основами творчого підходу до розв’язання наукових проблем. 
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Мотивацією ефективної роботи учителів мають стати можливість 

наукової діяльності та отримання вченого ступеню, створення власних 

авторських програм, курсів, підручників та посібників, підвищення 

кваліфікаційного рівня, стажування. 

X Взаємодія з ВНЗ 

Важливим завданням закладу є налагодження зв’язків з вузами, 

спрямованих на забезпечення наступності математичних, хіміко-біологічних, 

гуманітарних та економічних знань, підвищення їх рівня, раннє виявлення, 

добір і робота з обдарованими дітьми. 

Основами цієї взаємодії є:  

• залучення провідних спеціалістів вищих навчальних закладів до 

викладання профільних предметів; 

• використання можливостей вузівських лабораторій та дослідницьких 

центрів, наукових бібліотек, підготовка вихованців спеціалізованої школи-

інтернату до участі в МАН; 

• апробація нових освітніх та інформаційних технологій: навчальних 

посібників, нових спеціальних курсів, створення авторських програм, 

підручників та інше; 

• зарахування вихованців на пільгових умовах до вузів міста згідно 

рекомендації педагогічного колективу спеціалізованої школи-інтернату та 

відповідно до договорів з ВНЗ. 

ХІ Умови реалізації концепції 

Однією з умов успішної реалізації концепції є належне науково-

методичне забезпечення всіх сторін педагогічного процесу. Для цього 

необхідно розв’язати на теоретичному і прикладному рівні такі проблеми:  

• диференціації та індивідуалізації навчання, розробку і апробацію різних 

варіантів навчальних планів; 
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• підготовку сучасних програм, підручників, навчальних посібників, у 

яких реалізуються ідеї гуманізації і демократизації, єдності навчання, 

виховання і розвитку; 

• розробку надійної діагностики рівня вихованості «обдарованості» і 

засвоєння учнями змісту освіти; 

• узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду; 

• співпрацю педагогічного та учнівського колективу спеціалізованої 

школи-інтернату з кафедрами ВНЗ:  

створення нових інтеграційних програм з загальноосвітніх предметів; 

прикріплення учнів до профілюючих кафедр, де вони займаються 

науково-дослідницькою роботою з наступним навчанням на цих кафедрах. 

ХIІ Очікувані результати реалізації концепції 

Передбачається, що досягнення зазначених цілей та завдань концепції 

забезпечується тим, що в ході освітнього процесу в учнів: 

1. Розвивається здатність самостійного осмислення ситуацій, явищ, 

фактів, інформації, формування свого ставлення, власної позиції або рішення 

до дії, що сприяє вибору професії. 

2. Прищеплюється необхідність комунікативних дій (грамотно 

ставити питання, інформувати, презентувати свою позицію, давати 

рекомендації, брати активну участь у дискусії). 

3. Закріплюється система освітніх компетенцій, які забезпечують 

соціалізацію учнів, оволодіння основами соціально-психологічних та життєвих 

компетенцій, здатність до адаптації своєї поведінки до конкретних ситуацій та 

проблем, до самостійного захисту своїх інтересів. 
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Положення про лабораторію інформаційних технологій навчання 

«Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів “Обдарованість” 

Харківської обласної ради» 
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Положення 

про лабораторію інформаційних технологій навчання «Обласна 

спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів “Обдарованість” Харківської 

обласної ради» 

1. Загальні положення 

1.1. Лабораторія інформаційних технологій навчання (ЛІТН) є 

структурним підрозділом обласної спеціалізованої школи-інтернату ІІ-ІІІ 

ступенів «Обдарованість», яка забезпечує розвиток та функціонування 

інформаційної інфраструктури ОСШІ «Обдарованість» та її зв’язок з 

регіональним та світовим інформаційними просторами, забезпечує 

інформаційно-технічну та методичну підтримку взаємодії школи-інтернату з 

іншими суб’єктами освітянської діяльності засобами сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій, здійснює розробку та впровадження програмно-

технічних засобів інформатизації навчального процесу, управління, а також 

проведення дослідних робіт в галузі нових інформаційних технологій. 

1.2. У своїй діяльності ЛІТН керується Статутом ОСШІ 

«Обдарованість» та іншими нормативними актами, що мають силу для ОСШІ 

«Обдарованість». 

2. Основні завдання 

2.1. Основна мета діяльності ЛІТН - реалізація стратегії інформатизації 

ОСШІ «Обдарованість» в частині забезпечення стійкого функціонування та 

постійного розвитку інформаційної інфраструктури школи-інтернату, а також 

розв’язку проблем інформатизації навчального процесу, методичних 

досліджень, адміністративного управління в школі, формування та розвитку 

єдиного інформаційного простору школи та інтеграції його з світовим 

інформаційним суспільством. 

2.2. Основними завданнями діяльності ЛІТН є: 

 впровадження та інтеграція дистанційного навчання у навчально-

виховний процес, як невід’ємної складової сучасної освіти; 

 організація дистанційного навчання в рамках взаємодії з вищими 

навчальними закладами; 

 створення та поповнення методично-інформаційних ресурсів 

школи-інтернату навчальними відеофільмами, електронними посібниками, 

матеріалами мультимедійних інтерактивних уроків, тощо; 

 технічна підтримка методично-інформаційних ресурсів (зйомка, 

обробка, монтаж відеоматеріалів) 

 забезпечення стійкого функціонування та розвитку корпоративної 

комп’ютерної мережі школи; 

 створення, розвиток та забезпечення функціонування 

телекомунікаційних та інформаційних комп’ютерних мереж на базі мережі 

ОСШІ; 

 розробка перспективних планів в галузі засобів нових 

інформаційних технологій навчання; 
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 організація засвоєння та використання нових програмних та 

технічних засобів інформаційних технологій в освіті, накопичення загального 

та тематичного прикладного програмного забезпечення; 

 розробка, впровадження та супровід інформаційних систем 

підтримки основних процесів діяльності ОСШІ (навчального процесу, 

різноманітних досліджень, адміністративного управління); 

 програмно-технічний, методичний та організаційний супровід 

учбових комп’ютерних класів та комп’ютерного обладнання предметних 

кабінетів; 

 створення, актуалізація та розвиток WWW-серверів, які 

забезпечують представництво ОСШІ в світовому інформаційному просторі; 

 проведення досліджень та видача рекомендацій по питаннях 

використання апаратних та програмних засобів інформатизації процесів 

навчання, досліджень і управління в ОСШІ; 

 надання послуг передачі даних користувачам комп’ютерної мережі 

ОСШІ; 

 надання співробітникам, учням ОСШІ часу роботи з комп’ютерною 

технікою ЛІТН, включаючи вихід в Інтернет; 

 підтримка проектів, в яких приймає участь ОСШІ, що фінансуються 

різними фондами, виконання яких передбачає використання нових 

інформаційних технологій та мережі Інтернет; 

 консультації по вибору комп’ютерної техніки та програмного 

забезпечення і закупівля комп’ютерної техніки та програмного забезпечення 

для підрозділів ОСШІ за їх замовленнями; 

 установка та супровід комп’ютерної техніки та програмного 

забезпечення в підрозділах ОСШІ за їх замовленнями; 

 діагностика несправностей комп’ютерної та ксерокопіювальної 

техніки та програмного забезпечення та організація ремонтних робіт; 

 аналіз використання комп’ютерної техніки та програмного 

забезпечення у всіх галузях діяльності ОСШІ, видача рекомендацій та 

методичних матеріалів по ефективному використанню апаратних та 

програмних засобів; 

 фондування програмних засобів учбового призначення: а саме 

електронних підручників та посібників; 

 тиражування засобів учбового призначення: а саме методичних 

розробок, посібників та підручників, авторами яких є викладачі школи; 

 забезпечення технічними аудіо та відео засобами учбових класів 

школи для проведення ефективних занять із учнями; 

 забезпечення захисту від несанкціонованого доступу до матеріалів 

методичного серверу школи: електронних підручників, посібників іншого 

методичного забезпечення; 

 дослідження ефективності використання програмних засобів 

учбового призначення;  
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 виконання інших задач по інформатизації ОСШІ на основі завдань, 

які видаються директором ОСШІ. 

3. Склад, функції, підпорядкування, керівництво 

3.1. Кадрове забезпечення лабораторії інформаційних технологій 

навчання визначається виходячи з виду діяльності і складається з: завідувача 

лабораторією (1 штатна одиниця), методиста з інформаційних технологій (1 

штатна одиниця), системного адміністратора та (або) інженера-програміста (1 

штатна одиниця), спеціаліста з обслуговування комп’ютерної техніки (1 штатна 

одиниця). Нові посади впроваджуються доповненням до штатного розпису 

школи-інтернату. 

3.2. Безпосереднє керівництво діяльністю ЛІТН здійснює його 

завідувач, який призначається начальником Головного управління освіти і 

науки ХОДА за рекомендацією директора ОСШІ. Завідувачу ЛІТН 

безпосередньо підпорядковуються: методист з інформаційних технологій, 

системний адміністратор та (або) інженер-програміст, спеціаліст з 

обслуговування комп’ютерної техніки. 

3.3. Завідувач ЛІТН виконує наступні основні функції:  

 керує всією діяльністю ЛІТН та забезпечує ефективне використання 

його ресурсів; 

 визначає технічну політику ЛІТН; 

 керує формуванням річних та перспективних планів роботи ЛІТН, 

несе відповідальність за їх реалізацію; 

 організовує забезпечення матеріально-технічними ресурсами 

підрозділи ОСШІ; 

 у відповідності з діючим законодавством здійснює підбір, розміщення 

та переміщення кадрів шляхом подачі директору представлень на прийом, 

переміщення та звільнення співробітників ЛІТН, застосування мір заохочення 

та стягнення в рамках затверджених в ОСШІ нормативних документів; 

 розробляє посадові інструкції на співробітників ЛІТН та подає їх на 

затвердження директору ОСШІ; 

 несе відповідальність за виконання співробітниками ЛІТН правил 

внутрішнього розпорядку, техніки безпеки, санітарії та пожежної безпеки. 

4. Права та обов’язки 

4.1. Права та обов’язки завідувача ЛІТН визначаються посадовими 

інструкціями, затвердженими директором. 

4.2. Виконання робіт співробітниками ЛІТН регламентується 

персональними посадовими інструкціями, прийнятими завідувачем ЛІТН та 

затвердженими директором. 

4.3. Організаційна структура, зміст робіт підрозділів ЛІТН 

визначаються його завідувачем. 

4.4. Штатний розклад ЛІТН встановлюється наказом директора ОСШІ 

за поданням завідувача ЛІТН з врахуванням виробничих потреб та специфіки 

діяльності ЛІТН. 
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4.5. Посадові обов’язки співробітників та кваліфікаційні вимоги до них 

визначаються посадовими інструкціями. 

4.6. Додаткові виплати співробітникам ЛІТН можуть бути проведені 

директором з коштів від позабюджетної діяльності ЛІТН. 

4.7. Тривалість та розпорядок робочого дня, порядок надання вихідних 

днів, відпусток та інші питання трудової діяльності робітників ЛІТН 

регулюється діючим законодавством та Правилами внутрішнього розпорядку 

ОСШІ. 

4.8. Працівники ЛІТН мають право: 

  на вільний доступ до інформації, пов’язаної із завданнями, що 

стоять перед ЛІТН, а саме: до навчальних планів, планів роботи ОСШІ; 

 на додатково оплачувану відпустку відповідно до колективного 

договору; 

 на встановлення надбавок та доплат за розширення зони 

обслуговування або обсягу виконаних робіт; 

 на представлення до різних форм заохочень та відзнак, які 

передбачені для працівників освіти; 

 підвищувати свою кваліфікацію на курсах, брати участь у роботі 

методичних об’єднань, наукових конференціях, семінарах, нарадах, круглих 

столах з актуальних питань впровадження інформаційних технологій; 

 вносити пропозиції по питаннях покращання організації праці в 

ЛІТН. 

5. Взаємовідносини з іншими підрозділами 

5.1. ЛІТН має взаємовідносини з усіма підрозділами школи по 

питаннях: 

  обслуговування та ремонту комп’ютерної та ксерокопіювальної 

техніки; 

  впровадження та супроводу інформаційних систем підтримки 

основних процесів діяльності ОСШІ (навчального процесу, досліджень, 

адміністративного управління); 

 по питаннях використання апаратних та програмних засобів 

інформатизації процесів навчання, досліджень і управління в ОСШІ; 

 надання послуг передачі даних користувачам комп’ютерної мережі 

ОСШІ; 

 установки та супроводу комп’ютерної техніки та програмного 

забезпечення в підрозділах ОСШІ за їх замовленнями; 

 забезпечення технічними аудіо та відео засобами учбових класів 

школи для проведення ефективних занять з учнями; 

 підтримка проектів, в яких приймає участь ОСШІ, що фінансуються 

різними благодійними та науковими фондами, виконання яких передбачає 

використання нових інформаційних технологій та мережі Інтернет; 
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6. Майно і кошти 

6.1. Лабораторія інформаційних технологій навчання не є 

відокремленим підрозділом або підрозділом, що утримується на умовах 

самофінансування. 

7. Реорганізація і ліквідація підрозділу 

7.1. Ліквідація та реорганізація ЛІТН як структурного підрозділу ОСШІ 

«Обдарованість» проводиться у відповідності з нормативними документами, 

прийнятими в ОСШІ «Обдарованість». 
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Програма створення єдиного інформаційного простору комунального 

закладу «Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів 

“Обдарованість” Харківської обласної ради» 
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2. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО 

ПРОСТОРУ 

Назва Зміст Програми 

Тип програми Програма розвитку 

Підстава для 

розробки 

Програми 

Необхідність у постійному підвищенні професійного рівня як 

окремої людини, так і колективу, спонукає кожного до володіння 

засобами інформаційних і комунікаційних технологій, нової 

підготовки випускника, нового змісту та якості освіти. 

Нормативно-

правова база 

Закони України:  

1.Закон України «Про освіту» від 23.05.1991р.№1060 – XVII 

2. Закон України «Про загальну середню освіту» від13.15.1999р. № 

651 - XIV 

2. Закон України «Про Концепцію Національної програми 

інформатизації» 75/98-ВР.  

3. Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист 

персональних даних». Закон набрав чинності з 1 січня 2011 року.  

4. Закон України «Про Національну програму інформатизації» 

74/98-ВР.  

Укази Президента України:  

1. Указ Президента України № 926/2010 від 29.09.2010 «Про заходи 

щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні».  

Акти Кабінету Міністрів України:  

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №494 «Про 

затвердження Державної цільової програми впровадження у 

навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів 

інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період 

до 2015 року».  

2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.10.2010 № 

2009-р «Про керівника Національної програми інформатизації».  

3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.11.2010 № 

2119-р «Про затвердження переліку завдань (проектів) Національної 

програми інформатизації на 2010 рік, їх державних замовників та 

обсягів фінансування».  

4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.03.2011 № 192-

р «Про затвердження плану заходів з проведення у 2011 році Року 

освіти та інформаційного суспільства».  

4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 

1722-р. Про схвалення Концепції Державної цільової програми 

впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх 

навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто 

відсотків» на період до 2015 року.  

5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Державного стандарту початкової загальної освіти» від 20.04.2011р. 

№ 426. 
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6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Державного стандарту базової і повної загальної середньої 

 освіти» від 23.11.11.№1392. 

Накази:  

1. Наказ Держінформнауки від 21.11.2010 № 75 «Про 

затвердження Порядку взаємодії структурних підрозділів 

Держінформнауки при формуванні та виконанні НПІ».  

2. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

від 02.12.2011 № 903 «Правила використання комп’ютерних 

програм у навчальних закладах».  

3. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

від 25.03.2011 № 280 «План заходів з проведення у 2011 році 

Року освіти та інформаційного суспільства».  

4. План заходів з проведення у 2011 році Року освіти та 

інформаційного суспільства Додаток до наказу МОНМСУ від 

25.03.2011 № 280  

5. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

від 01.04.2011 № 302 «Про заходи щодо впровадження 

електронного навчального контенту».  

6. Наказ МОН України 16.11.2010 №1089 «Про впровадження 

освітнього інноваційного проекту «Альфанетшкола». 

Мета Програми 

 Модернізація освіти закладу на основі сучасних тенденцій 

розвитку. 

 Розробка та впровадження ефективних методів 

використання ІКТ в навчально-виховний процес закладу. 

 Удосконалення роботи з усіма учасниками навчально-

виховного процесу в напрямку використання ІКТ. 

 Покращення матеріально-технічної бази навчального 

закладу. 

Завдання 

Програми 

 Формування інформаційно-комунікаційної та 

комунікативної компетентностей всіх учасників 

навчально-виховного процесу. 

 Диференціація навчального процесу з метою забезпечення 

найповнішого розвитку здібностей дітей, розкриття їх 

творчого потенціалу. 

 Удосконалення управління навчальним закладом. 

 Інформатизації та зміцнення матеріально-технічної бази 

навчального закладу. 

 Запровадження освітніх інновацій, інформаційно-

комунікаційних педагогічних технологій. 

 Розвиток профільного навчання. 

 Створення єдиного інформаційного середовища 

навчального закладу. 

 Створення сприятливих умов для пошуку, підтримки  та 

розвитку обдарованих дітей. 

 Розвиток міжрегіонального та міжнародного партнерства. 

 Створення умов для доступності всіх учасників проекту. 
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Термін реалізації 

Програми 

2012-2015 роки. 

Етапи реалізації 

Програми 

Концептуально-організаційний(2012-2013 навчальний рік) 

Реалізація проекту (2013-2014навчальний рік)  

Узагальнення результатів (2014-2015 навчальний рік) 

Ресурсне 

забезпечення 

Програми 

Підвищення кваліфікаційного рівня педагогів школи. 

Залучення фахівців ВНЗ у якості консультантів. 

Структура 

Програми 

 Вступ. 

 Програма створення єдиного інформаційного простору 

навчального закладу. 

 Опис проекту створення єдиного інформаційного 

простору. 

 Проект «Єдиний інформаційний простір навчального 

закладу» 

 Проект навчального курсу для педагогічного колективу 

«Використання інформаційно-комунікаційних технологій 

в навчально-виховному процесі». 

 Проект навчального курсу для психологічної служби, 

бібліотекарів та медичних працівників «Використання 

інформаційно-комунікаційних технологій в роботі 

психологів, бібліотекарів та медичних працівників». 

 Проект навчального курсу для батьків «Використання 

інформаційно-комунікаційних технологій задля безпеки 

дітей в Інтернеті» 

Очікувані 

результати 

 створити єдиний інформаційний простір навчального 

закладу; 

 підняти навчально-виховний процес на новий якісний 

рівень; 

 отримувати, відправляти, розміщувати та обмінюватися 

інформацією на загальношкільному рівні; 

 створити навчально-методичні комплекси, видати 

методичні посібники та рекомендації щодо використання 

інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-

виховному процесі; 

 створити комплекси для моніторингу ефективності якості 

освіти, надання медичної допомоги, відстеження 

результатів проведення ЗНО, аналізу вступу випускників 

до ВНЗ, для прийняття управлінських рішень, для аналізу, 

планування та організації методичної і виховної роботи, 

атестації педагогічних працівників тощо; 

 оснастити заклад сучасними навчальними та 

управлінськими комп’ютерними комплексами; 

 сформувати інформаційну культуру всіх учасників 

проекту; 

 створення позитивного іміджу школи в соціумі міста, 

області, держави, підвищення її конкурентоздатності. 
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Показники 

ефективності 

Програми 

 Зростання позитивного іміджу навчального закладу та 

конкурентноздатності школи на ринку освітніх послуг. 

 Збільшення контингенту учнів. 

 Розширення ділових партнерських міжнародних зв’язків. 

Розробники 

програми 

Творча група з впровадження ІКТ в розвивальне освітнє 

середовище навчального закладу 

Співрозробники 

програми 

ВНЗ міста 

Відповідальні Творча група: Григор'єва Г.О., Бондаренко А.В., Єфімова Я.В. 

Учасники 

програми 

Учасники навчально-виховного процесу (адміністрація, вчителі, 

вихователі, медичні працівники, психологічна служба, 

бібліотекарі, учні та батьки). 

Контроль за 

виконанням 

програми 

Адміністрація навчального закладу. 
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3. ВСТУП 

Підготовка Програми створення єдиного інформаційного простору 

комунального закладу «Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів 

“Обдарованість” Харківської обласної ради» зумовлена інформатизацією 

суспільства. Процес інформатизації спричиняє необхідність у постійному 

підвищенні професійного рівня як окремої людини, так всіх учасників 

навчально-виховного процесу, спонукає кожного до володіння засобами 

інформаційних і комунікаційних технологій, нової підготовки випускника, 

нового змісту та якості освіти. 

Пріоритетними напрямами розвитку освіти  є формування високого рівня 

інформаційної культури кожного члена суспільства, держави; впровадження 

сучасних інформаційних технологій у навчально-виховний процес. Сучасне 

суспільство  переходить до постіндустріальної  доби, в якій цивілізація стає 

інформаційною. Проблема активного використання ІКТ стає все актуальнішою. 

На нашу думку, максимально повному вирішенню цієї проблеми сприяє 

створення єдиного інформаційного простору навчального закладу, доцільні 

методики та рекомендації оптимального використання  сучасних 

інформаційних засобів та комп’ютерної техніки.  

Програма є комплексом науково-методичних, матеріально-технічних та 

управлінських проектів із визначенням шляхів їх реалізації. У ній максимально 

враховані потреби педагогічного, учнівського та батьківського колективів 

школи, медичної та психологічної служби, працівників бібліотеки. 

Проекти, з яких складається Програма, допоможуть вирішити такі 

завдання: 

 Професійний розвиток усіх учасників навчально-виховного процесу. 

 Забезпечення, оптимізація та покращення матеріально-технічної бази. 

 Комп’ютеризація та інформатизація закладу. 

 Моніторингове дослідження всіх структурних ланок школи. 

Основними результатами Програми розвитку школи будуть повна 

автоматизована інфраструктура навчального-закладу, підвищення рівня 

інформаційної культури всіх учасників навчально-виховного процесу. 
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4. ПРОГРАМА СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО 

ПРОСТОРУ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ОБЛАСНА 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ 

“ОБДАРОВАНІСТЬ” ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» 

НА 2013-2015 РОКИ 

1. Загальна частина 

Розроблення цієї Програми зумовлено необхідністю удосконалення 

системи інформаційної освіти комунального закладу «Обласна спеціалізована 

школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів “Обдарованість” Харківської обласної ради». 

Потужний потік нової інформації, застосування інформаційної технології, 

поширення різних технічних засобів накладають великий вплив на навчання та 

виховання підростаючого покоління та їхнє сприйняття навколишнього світу. 

Саме тому впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у 

навчальний заклад є пріоритетним напрямком роботи педагогів школи. Адже 

нові ІКТ відкривають як учителям, так і учням доступ до нових джерел 

інформації, підвищують ефективність роботи. 

Інформаційно-комунікаційні технології стають необхідним компонентом 

в сучасній школі. 

2. Стан комп'ютерного забезпечення в закладі освіти  

У закладі 2 комп’ютерних класи, оснащених сучасними ПК (20 шт.) з 

підключенням до мережі Інтернет, мультимедійна дошка, проектори тощо.  

У таких умовах є можливість створити єдину інформаційну 

інфраструктуру навчального закладу, впровадити інтенсифікацію 

технологічних процесів освіти на основі комп'ютерних технологій навчання. 

3. Опис програми 

3.1. Мета програми 

Метою Програми є:  

 впровадження новітніх інформаційних технологій в навчально-

виховний процес школи-інтернату; 

 формування інформаційної культури учасників проекту; 

 диференціація навчального процесу з метою забезпечення 

найповнішого розвитку здібностей дітей, розкриття їх творчого 

потенціалу; 

 удосконалення управління навчальним закладом; 

 інформатизації та зміцнення матеріально-технічної бази навчального 

закладу. 

3.2. Завдання і заходи 

Основними завданнями Програми є: 

 створення умов для доступності всіх учасників проекту; 

 модернізація освіти закладу на основі сучасних тенденцій розвитку; 

 розробка та впровадження ефективних методів використання ІКТ в 

навчально-виховний процес закладу; 

 удосконалення роботи з педагогічним колективом в напрямку 

використання ІКТ; 
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 впровадження навчальних курсів для всіх учасників навчально-

виховного процесу; 

 покращення матеріально-технічної бази навчального закладу. 

3.3. Учасники програми 

Учасниками програми виступають адміністрація, педагогічний колектив, 

медичний персонал, психологічна служба, бібліотекарі, учні та батьки. 

4. Шляхи і способи реалізації програми  

Програму передбачається реалізувати шляхом:  

1) розробки і впровадження навчального курсу для педагогічного 

колективу «Використання інформаційно-комунікаційних технологій в 

навчально-виховному процесі»; 

2) розробки і впровадження навчального курсу для психологічної 

служби, медичних працівників та бібліотекарів «Використання інформаційно-

комунікаційних технологій в роботі психологів, бібліотекарів та медичних 

працівників»; 

3) розробки і впровадження навчального курсу для батьків 

«Використання інформаційно-комунікаційних технологій задля безпеки дітей в 

Інтернеті»; 

4) впровадженням комплексів для автоматизації роботи з усіма 

учасниками навчально-виховного процесу.  

5. Очікувані результати 

Виконання Програми дасть змогу: 

 створити умови для особистісного розвитку і творчої 

самореалізації учасників проекту; 

 здійснити комплексну інформатизацію закладу; 

 удосконалити навчально-виховну систему з використання ІКТ в 

навчальному закладі; 

 зміцнити матеріально-технічну базу; 

 узагальнити шляхи використання комп’ютера і комп’ютерних 

технологій на уроках та в позаурочний час; 

 виявити оптимальні форми і методи використання комп'ютера і 

комп'ютерних технологій в навчально-виховному процесі в школі-

інтернат. 
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5. ОПИС ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ОБЛАСНА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ 

ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ “ОБДАРОВАНІСТЬ” ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» 

 

5.1. Модель інформаційного простору 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Опис моделі 

 

Мета: створення єдиного інформаційного простору та побудова бази 

даних для використання всіма учасниками навчально-виховного процесу, 

завдяки якій буде відбуватися: 

 відстеження динаміки якості освіти, яку надає навчальний заклад;  

 визначення ефективності управління якістю освіти навчального закладу; 

 інформування стану освітнього процесу, змін, що відбуваються. 
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5.3. Очікувані результати 

 

Реалізація проекту дозволить: 

 створити єдиний інформаційний простір навчального закладу; 

 підняти навчально-виховний процес на новий якісний рівень; 

 отримувати, відправляти, розміщувати та обмінюватися інформацією 

на загальношкільному рівні; 

 створити навчально-методичні комплекси, видати методичні посібники 

та рекомендації щодо використання інформаційно-комунікаційних 

технологій в навчально-виховному процесі; 

 створити комплекси для моніторингу ефективності якості освіти, 

надання медичної допомоги, для відстеження результатів проведення 

ЗНО, аналізу вступу випускників до ВНЗ, для прийняття управлінських 

рішень, для аналізу, планування та організації методичної і виховної 

роботи, атестації педагогічних працівників тощо; 

 оснастити заклад сучасними навчальними та управлінськими 

комп’ютерними комплексами; 

 сформувати інформаційну культуру всіх учасників проекту; 

 розробка, апробація та впровадження сучасних інформаційно-

комунікаційних та комунікативних технологій у навчально-виховному 

процесі та в управлінській діяльності навчального закладу. 

 забезпечення мультимедійного супроводу навчальних занять на основі 

використання ресурсів шкільного інформаційно-бібліотечного центру 

(відео-, медіатека, мережа Інтернет); 

 впровадження у навчально-виховний процес новітніх інформаційних 

технологій навчання. 

5.4. Основні напрямки реалізації проекту. 

1) Використання інформаційно-комунікаційних технологій  в управлінській 

діяльності: 
• ведення та оформлення внутрішньошкільної документації; 

• реалізація можливості спільної роботи з документами;  

• складання розкладу уроків; 

• створення та використання бази даних учителів та учнів; 

• моніторинг діяльності вчителів; 

• оперативне управління навчальним закладом шляхом інтерактивних 

телеконференцій, віртуальних нарад, передачі термінової інформації на екрани 

вчительських комп’ютерів; 

• створення нормативно-правової бази даних; 

• пошук та збір інформації за допомогою Інтернету; 

• використання електронної пошти; 

• налагодження творчих зв'язків з іншими навчальними закладами, з 

освітніми партнерами, ВНЗ тощо; 
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• оформлення робочих місць і створення локальної мережі між 

керівником, заступником, секретарем та бухгалтером; 

• створення методичної бази; 

• створення шкільної медіатеки передового педагогічного досвіду як 

учителів школи-інтернату, так і інших учителів України й ближнього 

зарубіжжя; 

• створення медіацентру, діяльність якого полягає в наданні допомоги з 

організації самостійної роботи педагогів (самоосвіта, робота з інформаційними 

ресурсами); наданні різних інформаційних послуг (сканування, друк тощо); 

• пропаганди досягнення і вчителів школи, систематизації нормативно-

правової документації закладу; представлення роботи школи в діаграмах, 

схемах, таблицях; розробка і створення банків педагогічної інформації, збору й 

одержання постійної необхідної інформації, яка об'єктивно відображає дійсний 

стан справ в школі, що є важливою умовою вдосконалення навчально-

виховного процесу й управління; створення електронної бібліотеки; 

висвітлення різних результатів; 

• впровадження дистанційної освіти для учнів, які з різних причин 

знаходяться вдома. 

2) Використання інформаційно-комунікаційних технологій в 

шкільній бібліотеці 

• розширення інформаційного простору бібліотеки; 

• автоматизація бібліотечних процесів; 

• використання ІКТ для підвищення ефективності педагогічної 

діяльності шкільного бібліотекаря. 

• впровадження автоматизованих інформаційно-бібліотечних систем; 

• накопичення і організація електронних ресурсів; 

• створення власних цифрових ресурсів; 

• створення та ведення електронних бібліотек; 

• формування інформаційної грамотності. 

3) Використання інформаційно-комунікаційних технологій в 

медичному обслуговуванні 

• створення та ведення бази даних учнів; 

• створення комплексу для моніторингу медичних препаратів; 

• створення рекомендацій батькам та педагогам щодо захворювань та 

оздоровлення дитячого організму.  

4) Використання інформаційно-комунікаційних технологій в 

психологічній роботі 

• оформлення документації;  

• діагностування учнів та педагогів;  

• діагностування дітей за допомогою комп’ютерних методик;  

• обробка даних результатів проведених досліджень у вигляді схем, 

діаграм;  
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• корекційно-розвивальна робота з дітьми за допомогою розвивальних 

програм;  

• розробка презентацій для виступу  на семінарах, конференціях, 

батьківських зборах;  

• використання мультимедійного супроводу при проведенні тренінгів, 

психологічних ігор тощо; 

• створення бази даних учнів, їх анкетування, результати, 

індивідуальних карток. 

5) Використання інформаційно-комунікаційних технологій 

учнями  

• джерело навчальної інформації; 

• наочний посібник; 

• тренажер; 

• засіб діагностики та контролю; 

• робота з текстами, документами;  

• створення презентацій; 

• графічні редактори для створення листівок, газет, малюнків тощо; 

• накопичення навчального матеріалу або навчальних досягнень у 

вигляді бази даних; 

• використання як засіб створення програмних продуктів, апаратного 

забезпечення тощо. 

6) Використання інформаційно-комунікаційних технологій 

батьками  

• отримання запрошень до співпраці та на батьківські збори; 

• оперативне листування та передача файлів; 

• можливість отримання актуальної інформації на сайті навчального 

закладу; 

• створення інтерактивного діалогу з іншими батьками, класним 

керівником, педагогами, адміністрацією; 

• участь в он-лайн анкетуваннях; 

• можливість використання електронною бібліотекою. 

7) Використання інформаційно-комунікаційних технологій 

вчителями   

• використання та створення авторських розробок уроків, програм 

спецкурсів та гуртків; 

• створення різного типу методичних посібників; 

• створення моделей для наочності на уроці; 

• автоматизація процесу створення авторських програм та методичних 

посібників; 

• зберігання інформаційних даних у вигляді банку даних; 

• вміння працювати з великим об’ємом даних; 

• створення власних програмних продуктів; 

• робота з програмами для тестування; 
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• працювати з базами даних, електронними журналами та 

щоденниками; 

• створення умов для спілкування вчителів, батьків та учнів в мережі 

Інтернет за допомогою сайту школи, блогів, сайтів вчителів, шкільного форуму; 

• створення медіатеки сучасного уроку; організація дистанційного 

навчання тощо. 
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6. ПРОЕКТ «ЄДИНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ  ПРОСТІР 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ОБЛАСНА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА-

ІНТЕРНАТ ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ “ОБДАРОВАНІСТЬ” ХАРКІВСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ» 

Мета проекту:  створення єдиного інформаційно-освітнього простору, 

який включає сукупність технічних, програмних, телекомунікаційних і 

методичних засобів, що дозволяють застосовувати в освітньому процесі нові 

інформаційні технології і здійснювати збір, зберігання і обробку даних системи 

освіти. Єдиний інформаційно-освітній простір здійснює підтримку освітнього 

процесу навчального закладу і автоматизацію управлінської діяльності, 

забезпечує підвищення якості освіти і будується на основі розвитку ІКТ-

компетенцій адміністрації, учителів, вихователів, учнів, медичних працівників, 

психологічної служи, бібліотекарів та батьків. 

Основними учасниками і користувачами єдиного інформаційно-

освітнього простору мають бути: педагоги, учні, адміністрація школи, батьки, 

психологи, бібліотекарі, медичні працівники. 

 
6.1. ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ 

 

№ 

з/п 
Захід Термін Відповідальний 

І етап. Концептуально-організаційний – 2012-2013 навчальний рік 

1 Вивчення  нормативно-правової бази. Вересень, жовтень 

2012-2013 

навчального року 

Творча група: 

Григор'єва Г.О., 

Бондаренко А.В., 

Єфімова Я.В.  

2 Ознайомлення з методиками 

використання інноваційних технологій 

у навчально-виховному процесі. 

Протягом року 

2012-2013 

навчального року 

Творча група: 

Григор'єва Г.О., 

Бондаренко А.В., 

Єфімова Я.В. 

3 Ознайомлення з досвідом вчителів 

країни, міста з даного питання. 

Протягом року 

2012-2013 

навчального року 

Творча група: 

Григор'єва Г.О., 

Бондаренко А.В., 

Єфімова Я.В. 

4 Розробка документації для 

впровадження проекту. 

Січень, лютий 

2012-2013 

навчального року 

Творча група: 

Григор'єва Г.О., 

Бондаренко А.В., 

Єфімова Я.В. 

5 Моніторинг вивчення реального рівня 

володіння ІКТ всіх учасників 

навчально-виховного процесу. 

Серпень 2012-2013 

навчального року 

Творча група: 

Григор'єва Г.О., 

Бондаренко А.В., 

Єфімова Я.В. 

6 Створення умов для 

навчання співробітників 

школи нових комп'ютерних 

технологій. 

Серпень 2012-2013 

навчального року 

Директор школи, 

заступники директора  
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7 Вивчення передових освітніх 

технологій. 

Протягом  року 

2012-2013 

навчальний рік 

Творча група: 

Григор'єва Г.О., 

Бондаренко А.В., 

Єфімова Я.В., 

педагогічні 

працівники   

8 Підготовка навчальних курсів для всіх 

учасників навчально-виховного 

процесу. 

Січень-серпень 

2013 року 

Творча група: 

Григор'єва Г.О., 

Бондаренко А.В., 

Єфімова Я.В. 

9 Розробка схеми інфраструктури 

закладу.  

 

Серпень 

2012-2013 

навчальний рік 

Директор, творча 

група: Григор'єва Г.О., 

Бондаренко А.В., 

Єфімова Я.В. 

10 Підготовка матеріалів для навчальних 

курсів. 

Серпень-вересень 

2013 року 

Творча група: 

Григор'єва Г.О., 

Бондаренко А.В., 

Єфімова Я.В. 

ІІ етап. Реалізація проекту – 2013-2014 навчальний рік 

1 Запуск і налаштування 

інформаційного простору навчального 

простору  

До 2015 року Творча група: 

Григор'єва Г.О., 

Бондаренко А.В., 

Єфімова Я.В. 

2 Систематизація інформаційних 

ресурсів закладу 

Листопад-грудень 

2013 року 

Творча група: 

Григор'єва Г.О., 

Бондаренко А.В., 

Єфімова Я.В. 

3 Проведення навчального курсу для 

педагогічних працівників 

Протягом  року 

2013-2014 

навчальний рік 

Адміністрація школи, 

творча група: 

Григор'єва Г.О., 

Бондаренко А.В., 

Єфімова Я.В. 

4 Проведення навчального курсу для 

психологічної служби та медичних 

працівників. 

Протягом  року 

2013-2014 

навчальний рік 

Адміністрація школи, 

творча група: 

Григор'єва Г.О., 

Бондаренко А.В., 

Єфімова Я.В. 

5 Інформатизація бібліотечної 

діяльності 

 

Протягом  року 

2013-2014 

навчальний рік 

Бібліотекарі, творча 

група: Григор'єва Г.О., 

Бондаренко А.В., 

Єфімова Я.В. 

6 Залучення батьків до спілкування 

через ІКТ – технології  

 

Протягом  року 

2013-2014 

навчальний рік 

Адміністрація школи, 

батьки, класні 

керівники,  творча 

група: Григор'єва Г.О., 

Бондаренко А.В., 

Єфімова Я.В. 

7 Організація внутрішньої 

системи підтримки обміну досвідом в 

галузі ІКТ 

Травень  

2014 рік 

Творча група: 

Григор'єва Г.О., 

Бондаренко А.В., 

Єфімова Я.В. 
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ІІІ етап. Узагальнення результатів – 2014-2015 навчальний рік 

1 Моніторинг вивчення рівня володіння 

ІКТ всіх учасників навчально-

виховного процесу після завершення 

навчальних курсів. 

Вересень, жовтень  

2014 року 

Творча група: 

Григор'єва Г.О., 

Бондаренко А.В., 

Єфімова Я.В. 

2 Систематизація інформаційних 

ресурсів закладу 

Протягом  року 

2014-2015 

навчальний рік 

Творча група: 

Григор'єва Г.О., 

Бондаренко А.В., 

Єфімова Я.В. 

3 Корекція отриманих результатів.  Листопад, грудень  

2014 року 

Творча група: 

Григор'єва Г.О., 

Бондаренко А.В., 

Єфімова Я.В. 

4 Розробка та публікація методичних 

рекомендацій щодо впровадження ІКТ 

Січень-травень  

2015 року 

Творча група: 

Григор'єва Г.О., 

Бондаренко А.В., 

Єфімова Я.В. 
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7. ПРОЕКТ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ ДЛЯ ПЕДАГОГІЧНОГО 

КОЛЕКТИВУ «ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-

КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНО-

ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ» 

Мета:  
 надання методичної допомоги вчителям, які використовують ІКТ у 

навчальній діяльності;  

 надання методичної допомоги вихователям, які використовують 

ІКТ у виховній діяльності; 

 підвищення інформаційної культури та комп'ютерної грамотності 

сучасного вчителя; 

 підготовка вчителів до повноцінної плідної життєдіяльності в 

умовах  інформаційного суспільства; 

 підвищення якості освіти через активне втілення інформаційних   

технологій. 

Основними елементами розвитку інформатизації навчально-

виховного процесу є: 

 створення умов для забезпечення комп’ютерної та інформаційної 

грамотності педагогічного колективу, створення системи мотивацій 

щодо впровадження і використання ІКТ. 

Завдання: 

1. Подальша комп’ютеризація навчального закладу, створення 

оптимальних умов для впровадження в освітній процес 

інформаційних технологій. 

2. Організація діяльності щодо теоретичної та практичної підготовки 

вчителів та вихователів з метою  підвищення інформаційної 

культури.  

3. Реалізація навчання та виховання з використанням комп’ютерних 

технологій.  

Очікуваний результат: 

 Ефективна  організація навчально-виховного процесу. 

 Визначення рівня ефективності втілення інформаційних технологій 

в навчально-виховний процес. 

 Аналіз результатів діяльності всього  колективу і кожного його 

учасника  в  процесі навчання. 



187 

Продовж. дод. К 3 

7.1. ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ КУРСУ 

№ 

з/п 
Назва розділу 

Кількість годин 

лекція практична 
усьог

о 

1 Вступне заняття. Зміст та план курсу. 

Анкетування 
1  1 

2 Інформація. Інформаційні процеси та 

системи. 
1  1 

 

3 
Основні принципи роботи комп’ютера. 

Апаратне та програмне забезпечення. 
3 1 4 

4 Робота з офісними програмами .    

MS Office Word. 2 8 10 

MS Office PowerPoint. 2 4 6 

MS Office Excel. 3 8 11 

MS Office Access. 4 8 12 

5 Локальна та глобальна мережі. Служби 

Інтернет. 
   

Основні поняття локальної та глобальної 

мережі. 
2  2 

Пошук інформації в Інтернеті. 1 6 7 

Служби Інтернету. 1 2 3 

Електронна пошта. 1 2 3 

Безпека в Інтернеті. 1 1 2 

6 Сучасні технології навчання.    

Педагогічні програмні засоби.  2 4 6 

Програми для проведення тестів. 1 2 3 

Засоби навчання в Інтернеті. 1 2 3 

7 Підсумкове заняття. 1  1 

 Усього  27 48 75 

 

ЗМІСТ КУРСУ 

№ 

з/п 
Зміст Опис 

Тема 1. Вступне заняття. Зміст та план курсу 

1 Теми для 

обговорення. 

Мета та задачі курсу. Необхідність впровадження курсу. Зміст 

курсу. План курсу. Очікувані результати. Анкетування 

2 Ключові поняття 

та визначення. 

Мультимедійні засоби, мультимедійні технології, навчальний 

процес, навчальний предмет, програмний продукт, навчально-

методичні програмні засоби, інформаційна компетенція, 

модернізація освіти, інформаційна освітня середа, 

інформаційний підхід, технології навчання, наочність, 

інтерактивна наочність, мультимедійні властивості, навчальні 

програми, електронні навчальні посібники, мультимедійна 

підтримка, загальнонавчальні можливості мультимедійних 

технологій. 
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3 Питання для 

закріплення. 

1. Яка необхідність введення даного курсу? Розгляньте 

соціальний і психологічний аспекти проблеми. 

2. Яка роль наочності в навчальному процесі? Які нові 

можливості надаються ІКТ? 

3. Які загальнонавчальні можливості (функції) комп'ютера? 

Наведіть приклади. 

4. Назвіть можливості ІКТ з реалізації дидактичних принципів. 

5. Які можливості інтеграції ІКТ в навчальний процес? Наведіть 

приклади. 

4 Вміння, які 

формуються. 

1. Уміння визначати і правильно розподіляти ролі компонентів 

системи "Учитель-учень-комп'ютер". 

2.Уміння планувати і прогнозувати можливості впровадження 

ІКТ в навчально-виховний процес. 

Тема2. Інформація. Інформаційні процеси та системи. 

1 Теми для 

обговорення. 

Інформація та способи її подання. Вимірювання інформації. 

Способи подання.  Інформаційні процеси, системи та технології. 

Інформаційна культура та інформаційна компетентність.  

2 Ключові поняття 

та визначення. 

Інформація, повідомлення, дані, носії інформації, канал зв’язку, 

джерела, властивості інформації, шифрування, алфавіт, об’єкт, 

модель, інформаційні процеси, інформаційні системи, 

інформаційні технології, інформаційна культура, інформаційна 

компетентність. 

3 Питання для 

закріплення. 

1. Що розуміють під інформаційною культурою людини?  

2. Що таке інформаційна компетентність? Наявність яких умінь 

людини вона передбачає? 

3. Наведіть власні приклади інформаційних систем різного 

призначення. 

4. У яких галузях життя використовуються сучасні ІКТ? Наведіть 

приклади. 

5. Що є головним ресурсом інформаційного суспільства. 

4 Вміння, які 

формуються. 

1. Уміння визначати форми подання інформації. 

2. Уміння правильно визначати кількість інформації за 

суб’єктивним способом. 

3. Уміння за допомогою інформаційних повідомлень передавати 

інформацію та різними способами оцінювати її кількість. 

Тема 3. Основні принципи роботи комп’ютера. Апаратне та програмне забезпечення. 

1 Теми для 

обговорення. 

Типова архітектура комп’ютера. Основні пристрої комп’ютера. 

Периферійні та комунікаційні пристрої. Мультимедійне 

обладнання.  

Класифікація програмного забезпечення. Операційна система. 

Типи файлів. Пошук інформації на комп’ютері. Встановлення та 

видалення програм. Архівування та розархівування даних. 

Збереження даних на носіях. 

Безпека та захист комп’ютера. Комп’ютерні віруси та антивірусні 

програми.  

Практична робота. Робота з апаратним та програмним 

забезпеченням.  
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2 Ключові поняття 

та визначення. 

Монітор, процесор, маніпулятори, клавіатура, дисковод, модем, 

оперативна пам'ять, принтер, сканер, плотер, проектор, 

графічний планшет, кеш-пам'ять, постійна пам'ять, зовнішня 

пам'ять,  відеопамять, відеоадаптер, мікрофон, акустичні 

системи, відеокамера, тюнери, мультимедійна дошка, мережна 

карта, програмне забезпечення, системне програмне 

забезпечення, прикладне програмне забезпечення, системи 

програмування, операційна система, інтерфейс, ядро, драйвер, 

утиліти, файл, типи файлів, файлова система, де фрагментація, 

форматування, архівація, комп’ютерний вірус, антивірусні 

програми. 

3 Питання для 

закріплення. 

1. Які правила треба знати та виконувати, щоб не наражати свій 

комп’ютер на небезпеку зараження комп’ютерними вірусами? 

2. Як видалити непотрібну інформацію? 

3. Що таке мультимедіа та засоби мультимедіа? 

4. Назвіть призначення мультимедійного обладнання. 

4 Вміння, які 

формуються. 

1. Уміння встановлювати та видаляти програми. 

2. Уміння правильно користуватися периферійними, 

мультимедійними та комунікаційними обладнаннями. 

3. Уміння за допомогою антивірусних програм забезпечити 

безпеку на комп’ютері.  

4. Уміння правильно визначати типи файлів. 

Тема 4. Робота з офісними програмами. 

1 Теми для 

обговорення. 

MS Office Word. Системи обробки текстів. Об’єкти текстового 

документа. Середовище текстового процесора. Робота з файлами 

документа. Робота з таблицями, символами та формулами. 

Списки. Оформлення документа. Вимоги до текстових 

документів.  

Практична робота 1. Робота з таблицями. 

Практична робота 2. Робота з символами та формулами. 

Практична робота 3. Робота зі списками. 

Практична робота 4. Оформлення документів.  

MS Office PowerPoint. Поняття презентації. Види презентацій. 

Об’єкти презентації. Створення та демонстрація презентацій. 

Анімаційні ефекти. Мультимедійні дані. Настроювання ефектів. 

Вимоги до оформлення слайдових презентацій.  

Практична робота 5. Створення презентацій. 

Практична робота 6. Робота з анімаціями. 

Практична робота 7. Налаштування та оформлення презентацій. 

Практична робота 8. Демонстрація презентацій.  

MS Office Excel. Електронні таблиці. Знайомство з табличним 

процесором. Робота у табличному процесорі. Форматування 

даних. Використання формул та функцій. Робота з діаграмами. 

Сортування та фільтрація даних. Проміжні підсумки та зведені 

таблиці.  
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  Практична робота 9. Робота в середовищі табличного процесора. 

Практична робота 10. Робота з формулами та функціями. 

Практична робота 11. Робота з діаграмами. 

Практична робота 12. Сортування та фільтрація даних. Проміжні 

підсумки та зведені таблиці. 

MS Office Access. Знайомство з системами управління базами 

даних. Об’єкти. Таблиці, форми, запити, звіти.  

Практична робота 13. Створення таблиці. 

Практична робота 14. Створення форм. 

Практична робота 15. Створення запитів. 

Практична робота 16. Створення звітів. 

2 Ключові поняття 

та визначення. 

Документ, список, колонтитули, текстовий процесор, абзац, 

редагування, форматування, слайд, презентація, електронна 

таблиця, електронна книга, клітинка, абсолютне, відносне та 

змішане посилання, функція, діаграма, зведена таблиця, форма, 

запит, звіт. 

3 Питання для 

закріплення. 

1. Які правила оформлення документів вам відомі? 

2. Для чого використовують електронні таблиці? Яке їх 

призначення? 

3. Як можна використовувати електронні презентації? 

4. Як використати базу даних у навчально-виховному процесі? 

4 Вміння, які 

формуються. 

1. Уміння оформлювати документи та презентації. 

2. Уміння правильно користуватися офісними програмами. 

3. Уміння за допомогою електронних таблиць робити розрахунки 

та звіти.  

4. Уміння за допомогою СУБД створювати власні банки. 

Тема 5. Локальна та глобальна мережі. Служби Інтернет. 

1 Теми для 

обговорення. 

Основні поняття локальної та глобальної мережі. Апаратне та 

програмне забезпечення комп'ютерних мереж. Типи 

комп'ютерних мереж. Робота в локальній мережі. Протоколи та 

адресація. Способи підключення до Інтернету. Провайдер. 

Всесвітня павутина та навігація нею. Браузер.  

Пошук інформації в Інтернеті. Засоби пошуку інформації. 

Пошукові системи. Стратегії пошуку інформації.  

Практична робота 1. Робота з пошуковими системами. 

Практична робота 2. Стратегії пошуку інформації. 

Служби Інтернету.  

Практична робота 3. Робота з блогами, інтерактивним 

спілкуванням. 

Практична робота 4. Робота з форумами.  

Електронна пошта. Огляд програм з електронною поштою. 

Створення поштової скриньки. Етикет електронного листування. 

Практична робота 5. Створення поштової скриньки. 

Безпека в Інтернеті. Інформаційна безпека. Керування безпекою. 

Захист від спаму. 

Практична робота 6. Безпека в Інтернеті. 



191 

Продовж. дод. К 3 
2 Ключові поняття 

та визначення. 

Інтернет, локальна мережа, глобальна мережа, браузер, провайдер, 

веб-сторінка, сайт, пошукова система, електронна пошта, 

електронне листування, спам, брандмауер. 

3 Питання для 

закріплення. 

1. Які правила безпечної роботи в мережі Інтернет? 

2. Як знайти потрібну інформацію в Інтернеті? 

3. Назвіть переваги та недоліки електронної пошти. 

4 Вміння, які 

формуються. 

1. Уміння створювати електронні скриньки. 

2. Уміння правильно користуватися пошуком інформації в 

Інтернеті. 

3. Уміння правильно спілкуватися при листуванні. 

Тема 6. Сучасні технології навчання. 

1 Теми для 

обговорення. 

Педагогічні програмні засоби. Огляд ППЗ для навчання різних 

предметів. 

Практична робота 1. Робота з педагогічними програмними 

засобами. 

Програми для проведення тестів. Класифікація програм. Створення 

тестів. Налаштування та проведення тестування. 

Практична робота 2. Робота з програмами для проведення 

тестування. 

Засоби навчання в Інтернеті. Огляд можливостей. Віртуальні 

екскурсії. Веб-енциклопедії. Електронні словники. Програми-

перекладачі. Онлайн конкурси та курси. 

Практична робота 3. Огляд засобів навчання в Інтернеті.  

2 Ключові поняття 

та визначення. 

Педагогічно програмні засоби, тестування, віртуальні екскурсії, 

веб-енциклопедії, електронні словники, програми-перекладачі. 

3 Питання для 

закріплення. 

1. Які правила треба знати та виконувати, щоб доцільно 

використовувати ППЗ? 

2. Що потрібно знати про тестування? 

3. Назвіть призначення засобів навчання в Інтернеті. 

4 Вміння, які 

формуються. 

1. Уміння встановлювати ППЗ та працювати з ними. 

2. Уміння правильно користуватися ППЗ та програмами для 

проведення тестування. 

3. Уміння за допомогою засобів навчання в Інтернеті підвищувати 

свій професіоналізм.  

Тема 7. Підсумкове заняття. 

1 Теми для 

обговорення. 

Підведення підсумків навчання. Визначення переваг та недоліків 

використання ІКТ в навчально-виховному процесі. Визначення 

доцільності використання ІКТ на різних етапах проведення уроку 

та виховного закладу. Проведення анкетування.  

2 Ключові поняття 

та визначення. 

Інформаційно-комунікаційні технології. 

3 Питання для 

закріплення. 

1. Які правила треба знати та виконувати при використанні ІКТ в 

навчально-виховному процесі? 

2. На яких етапах доцільно використовувати ІКТ? 

4 Вміння, які 

формуються. 

1. Уміння доцільно використовувати ІКТ. 
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ПРОЕКТ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ ДЛЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ, 

БІБЛІОТЕКАРІВ ТА МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ «ВИКОРИСТАННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В РОБОТІ 

ПСИХОЛОГІВ, БІБЛІОТЕКАРІВ ТА МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ» 

 

Мета:  

 надання методичної допомоги психологам, бібліотекарям та 

медичним працівникам, які використовують ІКТ у професійній 

діяльності;  

 підвищення інформаційної культури та комп'ютерної грамотності 

сучасного медика, бібліотекаря та психолога; 

 підготовка психологів, бібліотекарів та медичних працівників до 

повноцінної плідної життєдіяльності в умовах  інформаційного 

суспільства; 

 підвищення якості професійної діяльності через активне втілення 

інформаційних   технологій. 

Основними елементами розвитку інформатизації роботи 

бібліотекарів, психологічної та медичної служб є: 

 створення умов для забезпечення комп’ютерної та інформаційної 

грамотності психологів, бібліотекарів та медичних працівників. 

Завдання: 

1. Створення оптимальних умов для впровадження в професійну 

діяльність психологів, бібліотекарів та медичних працівників 

інформаційних технологій. 

2. Організація діяльності щодо теоретичної та практичної підготовки 

психологів, бібліотекарів та медичних працівників з метою  

підвищення інформаційної культури.  

3. Реалізація професійної діяльності з використанням комп’ютерних 

технологій.  

Очікуваний результат: 

 Ефективна  організація професійної діяльності психологів, 

бібліотекарів та медичних працівників. 

 Визначення рівня ефективності втілення інформаційних технологій. 

 Аналіз результатів діяльності всього  колективу і кожного його 

учасника  в  процесі навчання. 
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7.2. ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ КУРСУ 

№ 

з/п 
Назва розділу 

Кількість годин 

лекція  практична усього 

1.    
Вступне заняття. Зміст та план курсу. 

Анкетування 
1  1 

2. 
Інформація. Інформаційні процеси та 

системи. 
1  1 

3. Архітектура комп’ютера 1 1 2 

4. Операційна система  2 2 4 

5. 

MS Office     

MS Office Word. 2 3 5 

MS Office PowerPoint. 1 3 4 

MS Office Excel. 2 5 7 

6. Глобальна мережа Internet 2 3 5 

7. Підсумкове заняття. 1  1 

 Усього  13 17 30 
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7.3. ЗМІСТ КУРСУ 

№ 

з/п 
Зміст Опис 

Тема 1. Вступне заняття. Зміст та план курсу 

1 Теми для 

обговорення. 

Мета та задачі курсу. Необхідність впровадження курсу. Зміст 

курсу. План курсу. Очікувані результати. Анкетування 

2 Ключові поняття 

та визначення. 

Мультимедійні засоби, мультимедійні технології, навчальний 

процес, навчальний предмет, програмний продукт, навчально-

методичні програмні засоби, інформаційна компетенція, 

модернізація освіти, інформаційна освітня середа, інформаційний 

підхід, технології навчання, наочність, інтерактивна наочність, 

мультимедійні властивості, навчальні програми, електронні 

навчальні посібники, мультимедійна підтримка, загальнонавчальні 

можливості мультимедійних технологій. 

3 Питання для 

закріплення. 

1. Яка необхідність введення даного курсу? Розгляньте соціальний 

і психологічний аспекти проблеми. 

2. Які нові можливості надаються ІКТ? 

3. Назвіть можливості ІКТ з реалізації вашої професійної 

діяльності. Наведіть приклади.  

4 Вміння, які 

формуються. 

1.Уміння планувати і прогнозувати можливості впровадження ІКТ 

в професійну діяльність. 

Тема2. Інформація. Інформаційні процеси та системи. 

1 Теми для 

обговорення. 

Інформація та способи її подання. Вимірювання інформації. 

Способи подання.  Інформаційні процеси, системи та технології. 

Інформаційна культура та інформаційна компетентність.  

2 Ключові поняття 

та визначення. 

Інформація, повідомлення, дані, носії інформації, канал зв’язку, 

джерела, властивості інформації, шифрування, алфавіт, об’єкт, 

модель, інформаційні процеси, інформаційні системи, 

інформаційні технології, інформаційна культура, інформаційна 

компетентність. 

3 Питання для 

закріплення. 

1. Що розуміють під інформаційною культурою людини?  

2. Що таке інформаційна компетентність? Наявність яких умінь 

людини вона передбачає? 

3. Наведіть власні приклади інформаційних систем різного 

призначення. 

4. У яких галузях життя використовуються сучасні ІКТ? Наведіть 

приклади. 

5. Що є головним ресурсом інформаційного суспільства. 

4 Вміння, які 

формуються. 

1. Уміння визначати форми подання інформації. 

2. Уміння правильно визначати кількість інформації за 

суб’єктивним способом. 

3. Уміння за допомогою інформаційних повідомлень передавати 

інформацію та різними способами оцінювати її кількість. 
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Тема 3. Основні принципи роботи комп’ютера. Апаратне та програмне забезпечення. 

1 Теми для 

обговорення. 

Типова архітектура комп’ютера. Основні пристрої комп’ютера. 

Периферійні та комунікаційні пристрої. Мультимедійне 

обладнання.  

Практична робота. Робота з периферійними пристроями.  

2 Ключові поняття 

та визначення. 

Монітор, процесор, маніпулятори, клавіатура, дисковод, модем, 

оперативна пам'ять, принтер, сканер, плотер, проектор, графічний 

планшет, кеш-пам'ять, постійна пам'ять, зовнішня пам'ять,  

відеопамять, відеоадаптер, мікрофон, акустичні системи, 

відеокамера, тюнери, мультимедійна дошка, мережна карта. 

3 Питання для 

закріплення. 

1. Назвіть призначення мультимедійного обладнання. 

2. Назвіть призначення комунікаційного обладнання. 

4 Вміння, які 

формуються. 

1. Уміння правильно користуватися периферійними, 

мультимедійними та комунікаційними обладнаннями. 

Тема 4. Операційна система  

1 Теми для 

обговорення. 

Операційна система. Типи файлів. Пошук інформації на 

комп’ютері.  

Практична робота. Робота з Провідником. 

2 Ключові поняття 

та визначення. 

Операційна система, інтерфейс, ядро, драйвер, утиліти, файл, типи 

файлів, файлова система, де фрагментація, форматування. 

3 Питання для 

закріплення. 

1. Що таке розширення файлів? Які типи файлів вам відомі? 

2. Які існують операційні системи? Проведіть порівняльну 

характеристику. 

4 Вміння, які 

формуються. 

1. Уміння правильно визначати типи файлів. 

2. Уміння правильно використовувати файли за їх призначенням. 

Тема 5. MS Office 

1 Теми для 

обговорення. 

MS Office Word. Системи обробки текстів. Об’єкти текстового 

документа. Середовище текстового процесора. Робота з файлами 

документа. Робота з таблицями, символами та формулами. Списки. 

Оформлення документа. Вимоги до текстових документів.  

Практична робота 1. Робота з таблицями та списками. 

Практична робота 2. Робота з символами та формулами. 

Практична робота 3. Оформлення документів.  

MS Office PowerPoint. Поняття презентації. Види презентацій. 

Об’єкти презентації. Створення та демонстрація презентацій. 

Анімаційні ефекти. Мультимедійні дані. Настроювання ефектів. 

Вимоги до оформлення слайдових презентацій.  

Практична робота 4. Створення презентацій. 

Практична робота 5. Робота з анімаціями. 

Практична робота 6. Налаштування та оформлення презентацій. 

MS Office Excel. Електронні таблиці. Знайомство з табличним 

процесором. Робота у табличному процесорі. Форматування даних. 

Використання формул та функцій. Робота з діаграмами. 

Сортування та фільтрація даних. Проміжні підсумки та зведені 

таблиці.  
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  Практична робота 7. Робота в середовищі табличного процесора. 

Практична робота 8. Робота з формулами та функціями. 

Практична робота 9. Робота з діаграмами. 

Практична робота 10. Сортування та фільтрація даних. Проміжні 

підсумки та зведені таблиці. 

2 Ключові поняття 

та визначення. 

Документ, список, колонтитули, текстовий процесор, абзац, 

редагування, форматування, слайд, презентація, електронна 

таблиця, електронна книга, клітинка, абсолютне, відносне та 

змішане посилання, функція, діаграма, зведена таблиця. 

3 Питання для 

закріплення. 

1. Які правила оформлення документів вам відомі? 

2. Для чого використовують електронні таблиці? Яке їх 

призначення? 

3. Як можна використовувати електронні презентації? 

4 Вміння, які 

формуються. 

1. Уміння оформлювати документи та презентації. 

2. Уміння правильно користуватися офісними програмами. 

3. Уміння за допомогою електронних таблиць робити розрахунки 

та звіти.  

Тема 6. Глобальна мережа Internet. 

1 Теми для 

обговорення. 

Основні поняття глобальної мережі. Протоколи та адресація. 

Способи підключення до Інтернету. Провайдер. Всесвітня 

павутина та навігація нею. Браузер.  

Пошук інформації в Інтернеті. Засоби пошуку інформації. 

Пошукові системи. Стратегії пошуку інформації. Служби 

Інтернету.  

Практична робота 1. Робота з пошуковими системами. Стратегії 

пошуку інформації. 

Практична робота 2. Робота з блогами, інтерактивним 

спілкуванням. Робота з форумами.  

Практична робота 3. Створення поштової скриньки. 

2 Ключові поняття 

та визначення. 

Інтернет, глобальна мережа, браузер, провайдер, веб-сторінка, 

сайт, пошукова система, електронна пошта, електронне 

листування, спам, брандмауер. 

3 Питання для 

закріплення. 

1. Які правила безпечної роботи в мережі Інтернет? 

2. Як знайти потрібну інформацію в Інтернеті? 

3. Назвіть переваги та недоліки електронної пошти. 

4 Вміння, які 

формуються. 

1. Уміння створювати електронні скриньки. 

2. Уміння правильно користуватися пошуком інформації в 

Інтернеті. 

3. Уміння правильно спілкуватися при листуванні. 

Тема 7. Підсумкове заняття. 

1 Теми для 

обговорення. 

Підведення підсумків навчання. Визначення переваг та недоліків 

використання ІКТ в професійній діяльності. Проведення 

анкетування. 

2 Ключові поняття 

та визначення. 

Інформаційно-комунікаційні технології. 

3 Питання для 

закріплення. 

1. Які правила треба знати та виконувати при використанні ІКТ в 

професійній діяльності? 

4 Вміння, які 

формуються. 

1. Уміння доцільно використовувати ІКТ. 
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8. ПРОЕКТ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ ДЛЯ БАТЬКІВ 

«ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ ЗА ДЛЯ БЕЗПЕКИ ДІТЕЙ В ІНТЕРНЕТІ» 

 

Мета:  
 надання методичної допомоги батькам при використанні ІКТ;  

 підвищення інформаційної культури та комп'ютерної грамотності 

сучасних батьків; 

 розробити рекомендації та пам’ятки використання ІКТ дітьми та 

батьками. 

Основними елементами розвитку інформатизації роботи з батьками є: 

 створення умов для забезпечення комп’ютерної та інформаційної 

грамотності батьків. 

Завдання: 

1. Створення рекомендацій для батьків щодо безпеки їх дітей в мережі 

Інтернет, в соціальних мережах та щодо залежності комп'ютерних 

ігор. 

2. Організація навчання батьків щодо користування шкільним сайтом, 

блогів, форумів тощо.  

3. Створення рекомендацій для батьків щодо користування 

персональним комп’ютером. 

Очікуваний результат: 

 Ефективне використання ІКТ батьками. 

 Визначення рівня ефективності втілення інформаційних технологій. 

 Аналіз результатів діяльності батьків. 

8.1. ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ КУРСУ 

№ 

з/п 
Назва розділу 

Кількість годин 

лекція  практична усього 

1.    
Вступне заняття. Зміст та план курсу. 

Анкетування батьків.  
1  1 

2. 
Глобальна мережа Internet. Інтернет 

безпека.  
2  2 

3. Підсумкове заняття. 1  1 

 Усього  4  4 
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8.2. ЗМІСТ КУРСУ 

№  Зміст Опис 

Тема 1. Вступне заняття. Зміст та план курсу 

1 Теми для 

обговорення. 

Мета та задачі курсу. Необхідність впровадження курсу. Зміст 

курсу. План курсу. Очікувані результати. Анкетування батьків.  

2 Ключові поняття 

та визначення. 

Мультимедійні засоби, мультимедійні технології, навчальний 

процес, навчальний предмет, програмний продукт, навчально-

методичні програмні засоби, інформаційна компетенція, 

модернізація освіти, інформаційна освітня середа, інформаційний 

підхід, технології навчання, наочність, інтерактивна наочність, 

мультимедійні властивості, навчальні програми, електронні 

навчальні посібники, мультимедійна підтримка. 

3 Питання для 

закріплення. 

1. Яка необхідність введення даного курсу? Розгляньте соціальний 

і психологічний аспекти проблеми. 

2. Які нові можливості надаються ІКТ? 

4 Вміння, які 

формуються. 

1.Уміння планувати і прогнозувати можливості впровадження ІКТ. 

Тема 2. Глобальна мережа Internet. 

1 Теми для 

обговорення. 

Способи підключення до Інтернету. Провайдер. Всесвітня 

павутина та навігація нею. Браузер.  

Безпека в Інтернеті. Інформаційна безпека. Керування безпекою. 

Захист від спаму. 

2 Ключові поняття 

та визначення. 

Інтернет, глобальна мережа, браузер, провайдер, веб-сторінка, 

сайт, пошукова система, електронна пошта, електронне 

листування, спам, брандмауер. 

3 Питання для 

закріплення. 

1. Які правила безпечної роботи в мережі Інтернет? 

 

4 Вміння, які 

формуються. 

4. Уміння створювати електронні скриньки. 

5. Уміння правильно користуватися пошуком інформації в 

Інтернеті. 

6. Уміння правильно спілкуватися при листуванні. 

Тема 3. Підсумкове заняття. 

1 Теми для 

обговорення. 

Підведення підсумків навчання. Визначення переваг та недоліків 

використання ІКТ. Проведення анкетування. 

2 Ключові поняття 

та визначення. 

Інформаційно-комунікаційні технології. 

3 Питання для 

закріплення. 

1. Які правила безпеки треба знати та виконувати при використанні 

ІКТ? 

4 Вміння, які 

формуються. 

1. Уміння доцільно використовувати ІКТ. 
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Положення про університетську кафедру 

 

Положення  

про університетську кафедру в КЗ «Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-

ІІІ ступенів “Обдарованість” Харківської обласної ради» 

1. Загальні положення 

1.1. Університетська кафедра в школі – інноваційна освітня структура, 

створена на основі принципів соціального партнерства, така, що об'єднує 

представників викладацького складу вищих і загальноосвітніх навчальних 

закладів (далі ВНЗ і ЗНЗ). 

1.2. Університетська кафедра в школі здійснює науково-методичну, 

науково-дослідну, навчально-виховну діяльність відповідно до Законів України 

«Про освіту», «Про вищу освіту», «Про загальну середню освіту», 

положеннями Національної доктрини розвитку освіти в Україні, Державної 

програми «Вчитель», Концепції гуманітарного розвитку України. 

1.3. Створюється на спільному засіданні Вченої Ради університету та 

педагогічної ради школи за умови, що до її складу входить не менше трьох 

представників від ЗНЗ і не менше трьох представників від ВНЗ, що мають 

учену ступінь або вчене звання.  

1.4. Керівництво діяльністю Кафедри здійснює завідувач кафедрою, 

який призначається на цю посаду на спільному засіданні Вченої Ради 

університету та педагогічної ради школи. 

2. Концептуальна основа 

Концептуальну основу функціонування університетської кафедри в школі 

складають підходи: системний, особистісно орієнтований, компетентнісний, 

діяльнісний. 

3. Принципи 

В основі функціонування університетської кафедри в школі лежать 

принципи соціального партнерства: взаємовигідності, рівності й рівноправ'я, 

спільності цілей, зацікавленості у договірних стосунках, поваги та обліку 

інтересів сторін, обміну ресурсами, вільного вибору напрямів партнерства. 

4. Мета 

Метою створення університетської кафедри в школі є: 

 на стратегічному рівні – створення в шкільному соціумі високого 

статусу й престижу науки, формування уявлення про неї як про пріоритетну 

цінність XXІ століття та інформаційного суспільства; 

 на тактичному рівні – створення соціально розвиваючого 

середовища, яке забезпечує безперервність освіти, наступність між середньою 

та вищою школою. 

5. Основні задачі 

Задачі стратегічного рівня: 

 створення в шкільному середовищі ситуації прориву в майбутнє на 

підставі нової гуманістичної етики науки; 
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 формування в усіх суб’єктів соціально розвиваючого освітнього 

середовища здібності до самоосвіти (освіти протягом життя). 

Задачі тактичного рівня: 

  науково-методичний супровід профільного та допрофільного 

навчання; 

  науково-дослідницька робота з актуальних проблем забезпечення 

безперервного навчання протягом життя; 

  забезпечення довузівської підготовки школярів. 

6. Основні напрямки діяльності університетської кафедри в школі 

Університетська кафедра в школі здійснює науково-методичну, 

науково-дослідницьку, навчально-виховну діяльність. 

Університетською кафедрою в школі здійснюється:  

 вироблення та реалізація стратегії спільного інноваційного 

розвитку університету та школи у відповідності до пріоритетів соціальних 

трансформацій; 

 організація консультацій з громадськістю з питань стратегії 

розвитку профільної освіти; 

 ініціювання та участь у розробці нормативно-правової бази 

створення й функціонування інноваційних освітніх комплексів; 

 розробка, апробація й впровадження змісту профільних курсів; 

 проведення спільних семінарів, педагогічних рад з актуальних 

проблем безперервного та профільного навчання; 

 створення, апробація й впровадження діагностичного 

інструментарію для забезпечення профільного та до профільного навчання; 

 надання матеріально-технічної та лабораторної бази ВНЗ для 

наукових та навчальних досліджень учнів шкіл; 

 забезпечення єдиного інформаційного простору, що об’єднує 

суб’єктів спільної діяльності (створення єдиних баз даних, міжбібліотечного 

фонду, користування ресурсами мережі Internet); 

 психолого-педагогічна просвіта батьків учнів з питань 

безперервного та профільного навчання; 

 створення для дітей середовища, що зорієнтовано на розвиток 

соціальної компетентності, інтеграцію в соціум, а також на психолого-

педагогічну підтримку їх сімей; 

 всебічна підтримка інноваційної діяльності школи; 

 створення умов для особистісно-професійного зростання вчителів; 

 зміцнення матеріально-технічної бази (спільний пошук грантів, 

спільна діяльність щодо надання додаткових освітніх послуг); 

 спільна видавнича, спортивно-оздоровча, культурно-масова та інша 

діяльність в соціальному просторі (із залученням школярів та студентів). 

Інші напрями спільної діяльності можуть бути предметом взаємної 

домовленості. 
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7. Організаційна структура університетської кафедри в школі 

 
 

Вчена рада ВНЗ Педагогічна рада школи 

Органи місцевого 

самоврядування 

Органи управління 

освіти 

Університетська кафедра в школі -  

 Навчальний науково-педагогічний комплекс 
 



 

Додаток Л 3 

Інформація щодо співробітництва КЗ  

«Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів “Обдарованість” Харківської обласної ради з вищими 

навчальними закладами та науковими установами  
№ 

з/п 

Назва ВНЗ чи наукової 

установи 

Дата 

підписання 

угоди 

Термін дії 

угоди  

Зміст співробітництва 

1. Харківський 

національний 

аерокосмічний 

університет «ХАІ»  

01.09.2009 01.09.2014 Відпрацювання практичної частини програми з інформатики на 

базі кафедри комп’ютерних систем літальних апаратів щотижня за 

графіком, наукове керівництво роботою учнів у МАН України, 

профорієнтаційна робота з учнями. Залучення учнів до участі у 

предметних олімпіадах та конкурсах, масових заходах на базі 

університету (міжнародна довузівська конференція «Гагарінські 

читання). 

2. Харківський 

національний 

університет ім. В.Н. 

Каразіна. (Окремі угоди 

укладено з хімічним, 

фізико-технічним, 

фізико-енергетичним та 

факультетом 

довузівської підготовки, 

кафедрою геометрії 

механіко-математичного 

факультету) 

30.09.2009 31.12.2014 Відпрацювання практичної частини програми з хімії у 8-11 класах 

на базі хімічної лабораторії університету (двічі на тиждень за 

графіком). Підготовка команд учнів до участі у олімпіадах та 

турнірах фахівцями механіко-математичного, фізичного та 

хімічного факультетів. Залучення учнів до участі у предметних 

олімпіадах та конкурсах, масових заходах на базі університету 

(конференція «Каразінський колоквіум», хіміко-біологічний 

турнір ім.І.Мечникова, турнір «Крок до науки», «Дні 

факультетів», «Всесвітній фестиваль науки»). Наукове 

консультування роботи учнів у МАН України. Читання лекцій 

(щотижня) науковцями механіко-математичного факультету.  

3. Харківський 

національний 

економічний університет 

11.11.2010 30.12.2015 Підготовка команд учнів до участі у турнірах з інформатики 

фахівцями університету. Профорієнтаційна робота. 

 2
1
6
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4. Харківський 

національний 

педагогічний 

університет ім. Г.С. 

Сковороди 

29.08.2010 30.12.2015 Наукове керівництво дослідно-експериментальною роботою 

педагогічного колективу у рамках Всеукраїнського експерименту 

«Проектування розвивального освітнього середовища школи-

інтернату «Обдарованість» (науковий керівник експерименту - 

Гриньова В.М., доктор педагогічних наук, професор, заступник 

директора Інституту педагогіки ім. В.О.Сухомлинського). 

Організація педагогічної практики студентів на базі закладу. 

Профорієнтаційна робота з учнями. 

5. Харківський 

національний 

фармацевтичний 

університет 

15.12.2010 31.12.2015 Відпрацювання практичної частини програми з біології на базі 

університету (двічі на тиждень за графіком). Профорієнтаційна 

робота з учнями.  

6. Національний технічний 

університет «ХПІ»  

10.10.2010 31.12.2015 Відпрацювання практичної частини програми з інформатики на 

базі кафедри автоматизованих систем управління університету 

(двічі на тиждень за графіком). Підготовка команд учнів до участі 

у олімпіадах та турнірах. 

7. Науково-дослідний 

інститут проблем 

машинобудування 

Національної академії 

наук України. 

30.09.2009 31.12.2014 Наукове керівництво роботою учнів у МАН України, 

профорієнтаційна робота з учнями, викладання науковцями 3 

спецкурсів для учнів 10-11 класів з тематики історії науки, 

проблем енергозбереження та розв’язання задач підвищеної 

складності (фінансування за рахунок НДІ). Підготовка команд 

учнів до участі у олімпіадах та турнірах. Наукове консультування 

роботи учнів у МАН України. 

8. Інститут педагогіки 

Національної академії 

педагогічних наук 

України 

14.10.2009 31.12.2013 Школа-інтернат має статус школи-лабораторії терміном на 2009-

2013 роки. Науковцями Інституту здійснюється керівництво 

дослідно-експериментальною роботою педагогічного колективу у 

рамках Всеукраїнського експерименту «Проектування 

розвивального освітнього середовища школи-інтернату 

«Обдарованість». 

 

 2
1
7
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Договір про створення навчально-наукового комплексу 

«Обдарованість» 

 

ДОГОВІР  

про створення навчально-наукового  

комплексу «ОБДАРОВАНІСТЬ» 

Ми, державні навчальні заклади України, Харківський національний 

університет імені В.Н. Каразіна (далі - ХНУ) в особі ректора Бакірова Віля 

Савбановича, який діє на підставі «Статуту», та КЗ «Обласна спеціалізована 

школа-інтернат П-Ш ступенів “Обдарованість” Харківської обласної ради 

(далі - школа) в особі директора Карпової Лариси Георгіївни, який діє на 

підставі «Статуту», які далі іменуються «Сторонами», з метою координації 

спільної діяльності в навчально-виховній і профорієнтаційній сферах та 

забезпечення потреб суспільства у висококваліфікованих спеціалістах у 

галузі новітніх технологій для різних галузей народного господарства 

України домовилися про створення навчально-наукового комплексу 

«ОБДАРОВАНІСТЬ» (далі — Комплекс). 

Комплекс є добровільним об'єднанням Сторін. 

Усі учасники Комплексу зберігають юридичну та фінансову 

самостійність.  

Комплекс не несе відповідальності щодо зобов'язань його членів. 

Предмет діяльності і цілі комплексу 

Основним напрямками діяльності Комплексу є: 

впровадження системи безперервної освіти учнів, студентів, викладачів 

та фахівців за наскрізними навчальними планами та програмами; 

впровадження професійно орієнтованої підготовки старшокласників 

школи; реалізація державної програми роботи з обдарованими дітьми і 

молоддю; розвиток творчої науково-пошукової діяльності школярів га 

студентів; поглиблена підготовка школярів з іноземних мов; 

координація спільної науково-дослідної психолого-педагогічної та 

методичної діяльності; більш ефективне використання науково-педагогічних 

кадрів, навчально-лабораторної, науково-дослідної бази та наявної 

інфраструктури; 

спільне проведення науково-дослідних робіт, апробації та 

використання результатів 

наукових досліджень; підвищення кваліфікації викладачів; підготовка 

наукових кадрів; 
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розробка та впровадження нових навчальних технологій і підвищення 

якості підготовки учнів, студентів, викладачів та фахівців на всіх ступенях 

навчання; 

розробка навчально-методичного забезпечення, видавництво освітньої 

літератури, тощо. 

2. Управління Комплексом 

ХНУ і школа є рівноправними членами Комплексу з точки зору 

планування і здійснення організаційного, правового, фінансового, науково-

методичного і технічного забезпечення його діяльності. 

Комплекс функціонує на підставі законів «Про освіту», «Про наукову 

та науково-технічну діяльність», чинного законодавства, власних Статутів та 

цього «Положення». 

Управління Комплексом здійснюється згідно з цим «Положенням». 

Вищим органом керівництва діяльністю Комплексу є Наглядова Рада. 

Наглядова Рада складається з шести осіб: по три особи від кожної 

сторони.  

Наглядову Раду Комплексу очолює Голова, якого обирають члени Ради 

Комплексу зі свого склад}'. 

Комплекс працює згідно з планами, затвердженими його Наглядовою 

Радою. 

Наглядова Рада Комплексу призначає на громадських засадах 

виконавчого директора для оперативного керівництва тими видами роботи, 

які є виключно предметом діяльності 

Комплексу. 

3. Зобов'язання сторін 

Сторони беруть на себе зобов'язання брати участь: 

У координації спільної навчально-виховної та наукової діяльності щодо 

реалізації закони» України «Про освіту»  та «Про наукову та науково-

технічну діяльність»; у впровадження професійно орієнтованої підготовки 

старшокласників школи; у визначенні напрямів підвищення кваліфікації 

викладачів; у формуванні змісту безперервної підготовки фахівців відповідно 

до державних стандартів освіти; у розробці робочих навчальних планів і 

програм навчальних дисциплін; у спільних науково-дослідних роботах, 

апробації та використанні результатів наукових досліджень, підготовці 

наукових кадрів і розробці навчально-методичного забезпечення тощо; в 

організації творчої науково-пошукової діяльності школярів, студентів, 

молоді. 
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Сторони зобов'язуються здійснювати кадрове, матеріальне та фінансове 

забезпечення виконання державних та спільних навчальних та науково-

виробничих програм. 

Сторони зобов'язуються представляти Комплекс перед іншими 

юридичними та фізичними особами, що не входять до Комплексу, укладати 

угоди, договори, в межах спільних програм здійснювати фінансову, правову  

Продовж. дод. Л 4 

та господарчу діяльність, приймати і зберігати кошти, матеріальні 

цінності, тощо. 

При виконанні спільних програм Сторонами не передбачається 

укладання окремих угод та встановлення орендної плати за використання 

існуючої інфраструктури та матеріально-технічних засобів. 

ХНУ бере на себе такі зобов'язання : 

забезпечувати вузівську, довузівську, післявузівську навчальну 

діяльність у межах концепції безперервної освіти; 

організовувати і проводити фундаментальні та прикладні дослідження з 

пріоритетних напрямів науки у тісному зв'язку з підготовкою фахівців, 

наукових та науково-педагогічних кадрів; 

проводити підготовку та атестацію наукових та науково-педагогічних 

кадрів вищої кваліфікації; 

організовувати підвищення кваліфікації та перепідготовку керівних 

працівників, педагогічних кадрів відповідно до економічних, політичних, 

соціально-культурних умов розвитку України та досягнень науково-

технічного прогресу; 

створювати та розвивати, бази практик, навчально-виробничі бази 

фахової підготовки школярів, студентів та науково-методичної роботи 

викладачів. 

Школа бере на себе такі зобов'язання: 

здійснювати інформаційний обмін, співробітництво, наукові та ділові 

контакти з викладачами та науковцями університету; 

реалізовувати спільні плани підготовки наукових кадрів, зокрема, 

шляхом підвищення кваліфікації в підрозділах ХНУ, шляхом стажування 

вчителів у наукових підрозділах ХНУ, через аспірантуру і докторантуру 

ХНУ; 

направляти здібних школярів до ХНУ для участі у підготовці до 

виступів у турнірах юних фізиків, біологів, географів, юних винахідників і 

раціоналізаторів, тощо, для проведення науково-дослідної роботи в межах 

Малої Академії наук, для підготовки до участі в предметних олімпіадах 

різного рівня; 
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брати участь у розвитку та вдосконаленні методичного забезпечення 

навчального процесу у вищих та середніх навчальних закладах, підвищенні 

якості підготовки учнів, студентів та молодих спеціалістів; 

брати участь у роботі Державної екзаменаційної комісії] 

проводити розробку та апробацію навчальних планів та програм 

новітніх та наукоємних технологій для учнів; 

проводити підготовку спеціалістів з числа учнів та молоді з новітніх та 

наукоємних технологій за наскрізними навчальними планами. 

 



 

Додаток Л 5 

Дані про учнів, що направлені до участі в ІІ етапі за результатами відбіркового етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Харківського 

територіального відділення Малої академії наук України у 2017/2018 навчальному році КЗ «Обласна 

спеціалізована школа-інтернат “Обдарованість” Харківської обласної ради» 

№ 
Прізвище, ім’я, 

по батькові учня 
Клас 

Відділення, 

назва секції 
Тема роботи 

1.  

Нестюк 

Єлизавета 

Андріївна 

9 
Біологія та хімія; 

зоологія та ботаніка 

«Динаміка розвитку септоріозу на посівах ярої 

пшениці та розробка заходів захисту» 

2.  Наретя Юлія Сергіївна 9 
Біологія та хімія; зоологія та 

ботаніка 

«Вирощування та зберігання капусти цвітної 

залежно від особливостей гібридів» 

3.  

Некрутов 

Ілля 

Вадимович 

9 
Екологія та аграрні науки; 

екологія 

«Досвід використання фото-пасток у 

дослідженнях поведінки рукокрилих у 

підземеллях» 

4.  Бакай Катерина Миколаївна 11 

Літературознавство, 

фольклористика та 

мистецтвознавство; 

українська література 

«Свобода вибору та вибір свободи»: драма 

жіночої екзистенції в романі В. Підмогильного 

«Місто» 

5.  Щука Михайло Михайлович 11 
Мовознавство; українська 

мова 

«Експресивна лексика в мові поезії Сергія 

Жадана (на матеріалі збірки «Тамплієри»)» 

6.  
Романенко Катерина 

Володимирівна 
11 

Мовознавство; українська 

мова 

«Функціонально-семантичні особливості 

прецедентних феноменів в авторських 

колонках Сергія Жадана» 

7.  
Зорін Матвій Тимофійович 

11 
Фізика і астрономія 

Теоретична фізика 

«Релятивістський рівноприскорений рух» 

8.  

Щука Михайло Михайлович 

11 

Фізика і астрономія 

Експериментальна фізика 

«Дослідження фібрилярних білкових агрегатів 

методами флуоресцентної спектроскопії та 

молекулярного моделювання» 

 2
2
2

 
 



 

Продовж. дод. Л 5 

9.  

Бондаренко Влада 

Олександрівна 
 

Екологія та аграрні науки. 

Охорона довкілля та 

раціональне природокори-

стування 

«Міські зелені насадження урбанізованих 

ландшафтів: вплив на мікроклімат, охорона та 

раціональне використовування» 

10.  
Велигоря Тетяна 

Олександрівна 
 

Екологія та аграрні науки. 

Генетика та селекція 

«Генетичний фонд роду Vigna Savi та 

ідентифікація цінних донорів для селекції» 

11.  

Гавриш Ольга Владиславівна 

 

Екологія та аграрні науки. 

Генетика та селекція 

«Особливості мутаційного процесу за умов 

інбридингу у Drosophila Melanogaster залежно 

від генотипу» 

12.  

Панченко Яна Олександрівна 

10 

Екологія та аграрні науки. 

Агрономія 

«Характеристика мутантних форм соняшнику 

за селекційною цінністю, індукованих 

диметилсульфатом» 

13.  

Чуркіна Валентина 

Олександрівна 11 

Хімія і біологія. 

Біологія людини 

«Взаємозв’язок порушень опорно-рухового 

апарату з різноманітними видами фізичного 

навантаження» 

14.  
Мудра Катерина 

Станіславівна 
11 

Екології та аграрних наук, 

агрономія 

«Вплив температури на якість насіння 

пшениці при зберіганні» 

15.  
Філіппова Аліна Павлівна 

11 
Екології та аграрних наук 

ветеринарія та зоотехнія 

«Вдосконалення методики підготовки коней 

до дистанційних пробігів» 

16.  
Литовченко Ілля 

Олександрович 
11 

Хімія та біологія, хімія «Різнорідна асоціація катіонних барвників з 

гумусовими кислотами у водних розчинах» 

17.  
Зуй Євген Олександрович 

10 
Екології та аграрних наук, 

агрономія 

«Діагностика мінерального живлення рослин» 

18.  

Первой Іван Олексійович 

10 

Технічні науки 

електроніка та 

приладобудування 

«Візуалізація електромагнітних полів у 

прямокутному хвилеводі» 

19.  
Бондар Станіслав Максимович 

11 
Математики, 

прикладна математика 

«Парадокси теорії ймовірностей. Санкт-

Петербурзький парадокс» 

 2
2
3

 
 



 

Продовж. дод. Л 5 

20.  

Муха Катерина Віталіївна 

11 

Хімії, біології, психологія «Особливості ціннісної сфери підлітків, що 

займаються та не займаються творчою 

діяльністю» 

21.  

Поляцькова Анастасія 

Володимирівна 11 

Математики, 

прикладна математика 

« Розбіжність гармонічного ряду: 

комп’ютерний експеримент і теоретичне 

дослідження» 

22.  Казаков Гліб Сергійович 11 
Комп’ютерні науки, 

технології програмування 

«ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ АЛГОРИТМУ 

РОЗПІЗНАВАННЯ ФІЗИЧНИХ СХЕМ ТА 

ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНИХ АНАЛОГОВИХ 

ПРИБОРІВ У РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ «RECoon» 

23.  Демцюра Ірина Олександрівна 11 

Комп’ютерні науки, 

інформаційні системи, бази 

даних та системи штучного 

інтелекту 

«БАЗА ДАНИХ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ 

ШКОЛЯРІВ 

«МАЙСТЕРНЯ ДОЗВІЛЛЯ» 

 

24.  
Коваленко Юрій Олексійович 

 
11 

Комп’ютерні науки, 

мультимедійні системи, 

навчальні та ігрові програми 

«КОНСТРУКТОР ЕЛЕКТРИЧНИХ ЛАНЦЮГІВ 

«RHCP» 

25.  Іщенко Дарина Олегівна 11 

Комп’ютерні науки, 

інформаційні системи, бази 

даних та системи штучного 

інтелекту 

РОЗРОБКА МОДЕЛІ БАЗИ ДАНИХ 

«SCHOOLBASE» ДЛЯ НАВЧАЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУ 

26.  
Тимошевський Данило 

Сергійович 
11 

Комп’ютерні науки, 

технології програмування 

«ДОСЛІДЖЕННЯ АЛГОРИТМУ ХАФФМАНА 

ДЛЯ СТИСНЕННЯ ДАННИХ. ВЛАСНА 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ-АРХІВАТОРУ «YAC» 

27.  Міщенко Карина Віталіївна 11 

Комп’ютерні науки, 

мультимедійні системи, 

навчальні та ігрові програми 

РОЗРОБКА МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ 

ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ ТА ТРЕНУВАННЯ 

МАТЕМАТИЧНИХ НАВИЧОК «QMATH» 

 

 2
2
4

 
 



 

Продовж. дод. Л 5 

28.  
Мельник Михайло 

Дмитрович 
11 

Комп’ютерні науки, 

Інтернет-технології та веб-

дизайн 

РОЗРОБКА ХМАРНОГО СЕРВІСУ «SKY-

STORAGE» 

 

29.  
Захарова Маргарита 

Самвелівна 
10 

Відділення: філософія та 

суспільствознавство 

Секція: журналістика 

ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА НА ПРИКЛАДІ 

АГРЕСІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ, ЇЇ РИСИ ТА 

СПОСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ 

30.  Григоренко Яна Анатоліївна 11 

Відділення: філософії та 

суспільствознавства 

Секція: педагогіка 

РОЗВИТОК КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ У 

ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ 

ШКІЛЬНОЇ ГАЗЕТИ «D.A.R-MEDIA»)» 

31.  Бекетов Микита Сергійович 10 

Комп’ютерні науки, 

інформаційні системи, бази 

даних та системи штучного 

інтелекту 

РОЗРОБКА КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРИ «WEREWOLF 

FROM SHADOW» 

З РЕАЛІЗАЦІЄЮ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 

32.  Бєлінський Роман Андрійович 11 

Технічні науки, 

безпека інформаційних та 

телекомунікаційних систем 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ 

МОБІЛЬНОГО ІНТЕРНЕТУ ПОКОЛІННЯ 3G. 

РОЗРОБКА ВЛАСНОЇ ПРОГРАМИ «BnG» ДЛЯ 

КРАЩОГО ПОШИРЕННЯ СИГНАЛУ 

33.  
Таланцев Михайло 

Євгенійович 
10 

Комп’ютерні науки, 

безпека інформаційних та 

телекомунікаційних систем 

«ДОСЛІДЖЕННЯ АЛГОРИТМУ ШИФРУВАННЯ 

RSA. 

ВЛАСНА ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ RSA» 

34.  

Мітницька Катерина 

Володимирівна 

11 Мовознавства, англійська 

мова 

 

«Запозичення як засіб збагачення англійської 

мови» 

35.  
Новак Ганна Олександрівна 10 Мовознавства, англійська 

мова 

«Відмінність британського та американського 

варіантів англійської мови» 

36.  

Литовка Юрій Сергійович 11 Філології та мистецтецтвоз-

навства 

Літературна творчість 

«У пошуках себе» 

 2
2
5

 
 



 

Продовж. дод. Л 5 

37.  

Чаговець Олександр 

Анатолійович 

11 Літературознавства, 

фольклористики та 

мистецтецтвознавства 

Зарубіжна література 

«Біполярність сюжетно-композиційних ліній у 

романі Джона Фаулза «Колекціонер»» 

38.  

Мальсагова Хаді Батирівна 11 Відділення: філософії та 

суспільствознавства 

Секція: педагогіка 

«СУЧАСНИЙ УРОК У КОНТЕКСТІ 

РЕФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ОСВІТИ» 

39.  

Зінченко Катерина Дмитрівна 11 Відділення: філософії та 

суспільствознавства 

Секція: педагогіка 

«Формування критичного мислення 

старшокласників» 

40.  

Баришенко Ольга Русланівна 9 Відділення: 

літературознавства, 

фольклористики та 

мистецтецтвознавства 

Секція: українська література 

«Зображення антиколоніальної боротьби в 

повісті для дітей Зірки Мензатюк «Як я 

руйнувала імперію»» 

41.  
Іщенко Олександр Вікторович 10 Відділення: історія, 

секція: історія України 

«Віра в Бога, віра в українську націю»: місце 

релігії в ідеології ОУН» 

42.  

Кація Іван Олександрович 9 Відділення: історія, 

секція: історія України 

«Sarmatia, Gazaria, Vkraina…»: українські 

землі на картах XV – середини XVII століття» 

 

43.  

Самко Антон Володимирович 11 Відділення: філософії та 

суспільство-знавства, 

секція: правознавства 

«Етика в спортивному праві» 

 

44.  

Куценко Роксолана Віталіївна 11 Відділення: філософії та 

суспільство-знавства, 

секція: правознавства 

«Ювенальна юстиція: історія та перспективи 

розвитку» 

 

45.  

Довиденко Владислав 

Геннадійович 

10 Відділення: філософії та 

суспільство-знавства, 

секція: правознавства 

«Необхідна оборона: розвиток та сучасний 

стан» 

 

 2
2
6

 
 



 

Продовж. дод. Л 5 

46.  

Руденко Владислав 

Федорович 

11 Відділення: науки про 

Землю, секція: географія та 

ландшафтознавство 

«Суспільно-географічна оцінка якості життя 

населення регіонів України» 

47.  

Антоненко Сергій Віталійович 10 Відділення: науки про 

Землю, секція: географія та 

ландшафтознавство 

«Демографічний прогноз чисельності 

населення України на 2020-2080 роки» 

48.  

Олещенко Володимир 

Богданович 

10 Відділення: науки про 

Землю, секція: географія та 

ландшафтознавство 

«Сучасне геополітичне становище України» 

49.  

Олексенко Владислав 

Вячеславович 

10 Відділення: науки про 

Землю, секція: географія та 

ландшафтознавство 

«Вплив географічних чинників на архітектуру 

Криму» 

50.  

Кубишкін Антон 

Станіславович 

9 Відділення: науки про 

Землю, секція: географія та 

гідрологія 

«Гідрологічна характеристика та екологічні 

проблеми річки Мілова» 

51.   

Андрущенко Андрій 

Анатолійович 

11 Відділення: економіка, 

секція: інноваційний 

менеджмент та логістичні 

процеси 

«Новітні рішення проблем у сучасній 

логістиці та менеджменті. Управління 

ланцюгом поставок» 

52.  

Смицька Вікторія 

Володимирівна 

11 Відділення: хімія та біологія, 

секція: психологія 

«Особливості мотиваційно-потребової сфери у 

старшокласників з різним ступенем виразності 

інстинктивної поведінки» 

53.  

Кравченко Данило 

Максимович 

11 Відділення: хімія та біологія, 

секція: психологія 

«Особливості «Я- концепції» у 

старшокласників з різною вираженістю 

агресії» 

54.  
Білогурова Марія 

Станіславівна 

10 Відділення: хімія та біологія, 

секція: психологія 

«Сигнальні системи старших підлітків з 

різними властивостями нервової системи» 

 2
2
7
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55.  

Шендрик Діана Олексіївна 11 Відділення: 

технічні науки 

секція: екологічно безпечні 

технології та 

ресурсозбереження 

«Альтернативна концепція петротермальної 

ГЕОЕС в областях геотермального потенціалу 

на основі модернізації турбогенераторних 

агрегатів» 

56.  

Яцуник Євгенія Сергіівна 11 Відділення 

технічні науки 

секція: 

інформаційно-комунікаційні 

системи та технології 

«Дослідження захисту виділених приміщень 

від витоку інформації по акустичному каналу» 

 2
2
8
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Додаток Л 6 

Прикдад індивідуальної освітньої траєкторії учня 

 

Індивідуальна освітня траєкторія (маршрут) Борсук Анни 

учениці 10-6 класу на 2014-2015 н.р. 

 

Профіль навчання: біолого-хімічний 

Вид діяльності: навчально-пізнавальна (олімпіада з екології) 

Форма зайнятості: гуртки; секції; факультативи; спецкурси; вищі 

навчальні заклади; індивідуальні консультації з вченими у ВНЗ та 

вчителями школи. 

Результат: переможець IV етапу Всеукраїнської олімпіади з 

екології у 2013-2014 н.р. 

Понеділок 

7.00 - підйом 

7.10 - 7.45 - ранкова гімнастика, вологе прибирання спальної 

кімнати 7.45 - 8.15 -1 сніданок 

8.30 - 15.30 - навчальні заняття згідно з затвердженим розкладом уроків 

для біологічно-хімічного профілю 

10.10 - 10.25 - II сніданок (II зміна) 

14.15 - 14.35 - обід (II зміна) 

15.30 - 16.00 - прогулянка 

16.00 - 19.00 - додаткові заняття в Харківському національному 

університеті ім. В.Н. Каразіна на біологічному факультеті, кафедра 

зоології. 

20.00 - 20.20 - вечеря (II зміна) 

20.30 - 21.30 - вечірня прогулянка, вільний час (секція волейболу)  

21.30 - 22.00 - підготовка до сну  

22.00 - відбій 

Вівторок 

7.00 - підйом 

7.10 - 7.45 - ранкова гімнастика, вологе прибирання спальної кімнати  

7.45 -8.15-1 сніданок 

8.30 - 15.30 - навчальні заняття згідно з затвердженим розкладом уроків 

для біологічно-хімічного профілю 

10.10 - 10.25 - II сніданок (II зміна) 

14.15 - 14.35 - обід (II зміна) 

15.30 - 16.00 - прогулянка 

16.00 - 19.00 - практичні заняття з курсу «Біохімії» на базі Національного 

фармацевтичного університету. 

20.00 - 20.20 - вечеря (II зміна) 

20.30 - 21.30 - вечірня прогулянка, вільний час, гурток «Рукодільниця»  

21.30 - 22.00 - підготовка до сну  

22.00 - відбій 
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Середа 

7.00 - підйом 

7.10 - 7.45 - ранкова гімнастика, вологе прибирання спальної кімнати 

7.45-8.15-1 сніданок  

8.30 - 15.30 - навчальні заняття  

10.10 - 10.25 - II сніданок (II зміна)  

14.15 - 14.35 - обід (II зміна)  

15.30 - 16.00 - прогулянка 

16.00 - 18.00 - підготовка до олімпіади з екології (оформлення роботи, 

опрацювання літератури, індивідуальні заняття з учителями) 

18.00 - 20.00 - самопідготовка 

20.00 - 20.20 - вечеря (II зміна) 

20.30 - 21.30 - вечірня прогулянка, вільний час, відвідування секції 

волейболу. 

21.30- 22.00 - підготовка до сну  

22.00 - відбій 

Четвер 

7.00 - підйом 

7.10 - 7.45 - ранкова гімнастика, вологе прибирання спальної кімнати 

7.45-8.15-1 сніданок 

8.30 - 15.30 - навчальні заняття згідно з затвердженим розкладом уроків для 

біологічно-хімічного профілю 

10.10 - 10.25 - II сніданок (II зміна) 

14.15 - 14.35 - обід (II зміна) 

15.30 - 16.25 - додаткові заняття в школі з української мови, підготовка до 

ЗНО 

17.00 - 18.00 - індивідуальна консультація зі старшим викладачем 

Харківського національного університету міського господарства 

ім. О.М. Бекетова Вєргєлєцем Ю.І. 

19.00 - 20.00 - самопідготовка 

20.00 - 20.20 - вечеря (II зміна) 

20.30 - 21.30 - вечірня прогулянка, вільний час 

21.30 - 22.00 - підготовка до сну 

22.00 - відбій 

П'ятниця 

7.00 - підйом 

7.10 - 7.45 - ранкова гімнастика, вологе прибирання спальної кімнати  

7.45 - 8.15 -1 сніданок 

8.30 - 14:00 - навчальні заняття згідно з затвердженим розкладом уроків для 

біологічно-хімічного профілю 

10.10 - 10.25 - II сніданок (II зміна) 

14.00 - обід (II зміна) 

14:30 - 18:00 - відвідування театрів, кінотеатрів, музеїв, культурно-

розважальних центрів.  
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1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ 
 

 Комунальний заклад «Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-

ІІІ ступенів “Обдарованість” Харківської обласної ради» (далі – школа-

інтернат) – загальноосвітній навчальний заклад з поглибленим вивченням 

окремих предметів, що здійснює свою діяльність на підставі законів України 

«Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про забезпечення санітарного 

та епідеміологічного благополуччя населення, Державного стандарту базової 

і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 23.11.2011 № 1392, Державних санітарних правил і 

норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та 

організації навчально-виховного процесу, затверджених постановою 

Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 № 63, 

власного статуту, інших нормативно-правових документів. 

 Згідно зі статутом, школа-інтернат має таку структуру: 

- II ступінь – основна школа (8-9-ті класи) з поглибленим вивченням 

базових дисциплін; 

- III ступінь – старша школа (10-11-ті класи) з профільним навчанням за 

природничо-математичним та технологічним напрямами. 

 Освітня програма Комунального закладу «Обласна 

спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів “Обдарованість” Харківської 

обласної ради» розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та 

постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 «Про 

затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої 

освіти»: 

- для 8-х і 9-х класів – за типовою освітньою програмою закладів 

загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженою наказом Міністерства 

освіти і науки України від 20.04.2018 № 405; 

- для 10-х класів – за типовою освітньою програмою закладів загальної 

середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженою наказом Міністерства освіти і 

науки України від 20.04.2018 № 408; 

- для 11-х класів – за типовою освітньою програмою закладів загальної 

середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженою наказом Міністерства освіти і 

науки України від 20.04.2018 № 406; 

З метою задоволення освітніх потреб учнів, розвитку їх здібностей та 

обдарувань, згідно зі статутом школи-інтернату та на підставі рішення 

педагогічної ради від 20.04.2018 (протокол № 4) запроваджується: 

- поглиблене вивчення навчальних предметів: у 8-А і 9-А класах – 

математики (алгебри та геометрії), у 8-Б і 9-Б класах – біології та хімії; 

- профільне навчання: у 10-А і 11-А класах – фізико-математичний 

профіль (профільні предмети: математика, фізика), у 10-Б і 11-Б класах – 

біолого-хімічний профіль (профільні предмети: біологія, хімія), у 10-В класі 

– інформаційно-технологічний профіль (профільні предмети: математика, 

інформатика). 
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 ІІ. ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ДЛЯ УЧНІВ 8-9-Х КЛАСІВ 
 

 Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна 

тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. 

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 8-х класів складає – 

1207,5 годин/навчальний рік, для учнів 9-х класів – 1260 годин/навчальний 

рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у 

навчальному плані школи-інтернату на 2018/2019 навчальний рік (додатки 1, 

2, 3, 4), який складено та затверджено на основі освітньої програми школи-

інтернату. 

Навчальний плани для 8-9-х класів передбачає реалізацію освітніх 

галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі 

предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на 

державному рівні, та варіативну складову. Предмети інваріантної складової 

навчального плану викладаються згідно з державними програмами, 

затвердженими Міністерством освіти і науки України, які забезпечують 

державний стандарт загальної середньої освіти. 

 На виконання державних програм поглибленого вивчення 

предметів використовуються години варіативної складової: 

- у 8-А класі – 3 години на алгебру, 1 година на геометрію; 

- у 8-Б класі – 2 години на біологію, 2 години на хімію; 

- у 9-А класі – 3 години на алгебру, 1 година на геометрію; 

- у 9-Б класі – 2 години на біологію, 2 години на хімію. 

З метою поглиблення пізнавальних інтересів учнів до історії рідного 

краю у 8-х класах введено вивчення курсу за вибором «Харківщинознавство» 

по 0,5 години на тиждень у кожному класі (за модифікованою програмою, 

ухваленою рішенням методичної ради школи-інтернату (від 14.06.2017, 

протокол № 4) за рахунок годин варіативної складової робочого навчального 

плану. 

З метою поглиблення пізнавальних інтересів учнів до історії рідного 

краю у 8-х класах введено вивчення курсу за вибором «Харківщинознавство» 

по 0,5 години на тиждень у кожному класі (за модифікованою програмою, 

ухваленою рішенням методичної ради школи-інтернату (від 14.06.2017, 

протокол № 4) за рахунок годин варіативної складової робочого навчального 

плану. 

 Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 

20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп 

дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів 

спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і 

виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку 

поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх 

навчальних закладах» (зі змінами) та від 08.04.2009 № 312 «Про 

затвердження Примірного  



234 

Продовж. дод. М 

Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у 

загальноосвітніх навчальних закладах» здійснюється поділ класів на групи: 

- у 8-А і 9-А класах – при вивченні математики (алгебри та геометрії); 

- у 8-Б і 9-Б класах – при вивченні біології та хімії. 

- у 8-А, 8-Б, 9-А, 9-Б класах – на уроках української мови; 

- у 8-А, 8-Б, 9-А, 9-Б класах – на уроках іноземної мови (англійської 

мови); 

- у 8-А, 8-Б, 9-А, 9-Б класах – на практичних заняттях з інформатики; 

- у 8-А, 8-Б, 9-А, 9-Б класах – на уроках трудового навчання. 

Предмети, що не мають цілої кількості годин (0,5; 1,5; 2,5) 

викладаються протягом навчального року таким чином: ціла частина – 

кожного тижня, 0,5 години – через тиждень. 

 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети 

та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, у школі-інтернаті 

визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої 

галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових 

компетентностей учнів. 
 

№

 з/п 
Ключові 

компетентності 

Компоненти 

1 Спілкування 

державною (і рідною — 

у разі відмінності) 

мовами 

Уміння: ставити запитання і розпізнавати 

проблему; міркувати, робити висновки на основі 

інформації, поданої в різних формах (у текстовій 

формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, 

пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і 

письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; 

доречно та коректно вживати в мовленні термінологію 

з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло 

формулювати думку, аргументувати, доводити 

правильність тверджень; уникнення невнормованих 

іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику 

окремого предмета; поповнювати свій словниковий 

запас. 

Ставлення: розуміння важливості чітких та 

лаконічних формулювань. 

Навчальні ресурси: означення понять, 

формулювання властивостей, доведення правил, теорем 
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2 Спілкування 

іноземними мовами 

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, 

тем і ситуацій, визначених чинною навчальною 

програмою; розуміти на слух зміст автентичних 

текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних 

жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; 

здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно 

до поставлених завдань; використовувати у разі 

потреби невербальні засоби спілкування за умови 

дефіциту наявних мовних засобів; обирати й 

застосовувати доцільні комунікативні стратегії 

відповідно до різних потреб. 

 

Ставлення: критично оцінювати інформацію та 

використовувати її для різних потреб; висловлювати 

свої думки, почуття та ставлення; ефективно 

взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою 

засобів електронного спілкування; ефективно 

користуватися навчальними стратегіями для 

самостійного вивчення іноземних мов; адекватно 

використовувати досвід, набутий у вивченні рідної 

мови та інших навчальних предметів, розглядаючи 

його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною 

мовою. 

Навчальні ресурси: підручники, словники, 

довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані 

іншомовні тексти. 

3 Математична 

компетентність 

Уміння: оперувати текстовою та числовою 

інформацією; встановлювати відношення між 

реальними об’єктами навколишньої дійсності 

(природними, культурними, технічними тощо); 

розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; 

будувати і досліджувати найпростіші математичні 

моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, 

інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати 

в контексті навчальних та практичних задач; 

використовувати математичні методи у життєвих 

ситуаціях. 

Ставлення: усвідомлення значення математики 

для повноцінного життя в сучасному суспільстві, 

розвитку технологічного, економічного й оборонного 

потенціалу держави, успішного вивчення інших 

предметів. 

Навчальні ресурси: розв'язування математичних 

задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні 

життєві ситуації 
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4 Основні 

компетентності у 

природничих науках і 

технологіях 

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають 

у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і 

процеси; послуговуватися технологічними пристроями. 

Ставлення: усвідомлення важливості 

природничих наук як універсальної мови науки, 

техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей 

в сучасних інформаційних технологіях 

Навчальні ресурси: складання графіків та 

діаграм, які ілюструють функціональні залежності 

результатів впливу людської діяльності на природу 

5 Інформаційно-

цифрова компетентність 

Уміння: структурувати дані; діяти за 

алгоритмом та складати алгоритми; визначати 

достатність даних для розв’язання задачі; 

використовувати різні знакові системи; знаходити 

інформацію та оцінювати її достовірність; доводити 

істинність тверджень. 

Ставлення: критичне осмислення інформації та 

джерел її отримання; усвідомлення важливості 

інформаційних технологій для ефективного 

розв’язування математичних задач. 

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова 

графіків та діаграм за допомогою програмних засобів 

6 Уміння вчитися 

впродовж життя 

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, 

відбирати й застосовувати потрібні знання та способи 

діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та 

планувати свою навчальну діяльність; моделювати 

власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, 

коригувати та оцінювати результати своєї навчальної 

діяльності; доводити правильність власного судження 

або визнавати помилковість. 

Ставлення: усвідомлення власних освітніх 

потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у 

пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж 

життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї 

діяльності. 

Навчальні ресурси: моделювання власної 

освітньої траєкторії 
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7   

8 Соціальна і 

громадянська 

компетентності 

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і 

чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку 

на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою 

позицію; ухвалювати аргументовані рішення в 

життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти 

та виконувати власну роль в командній роботі; 

аналізувати власну економічну ситуацію, родинний 

бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і 

товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий 

вибір, спираючись на різні дані. 

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне 

ставлення до інших незалежно від статків, соціального 

походження; відповідальність за спільну справу; 

налаштованість на логічне обґрунтування позиції без 

передчасного переходу до висновків; повага до прав 

людини, активна позиція щодо боротьби із 

дискримінацією. 

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту 

9 Обізнаність і 

самовираження у сфері 

культури 

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою 

думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи 

національні та культурні особливості співрозмовників 

та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; 

враховувати художньо-естетичну складову при 

створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, 

текстів, схем тощо). 

Ставлення: культурна самоідентифікація, 

повага до культурного розмаїття у глобальному 

суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета 

на людську культуру та розвиток суспільства. 

Навчальні ресурси: математичні моделі в різних 

видах мистецтва 
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1

0 

Екологічна 

грамотність і здорове 

життя 

Уміння: аналізувати і критично оцінювати 

соціально-економічні події в державі на основі різних 

даних; враховувати правові, етичні, екологічні і 

соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як 

інтерпретації результатів вирішення проблем можуть 

бути використані для маніпулювання. 

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку 

окремого предмета та екології на основі різних даних; 

ощадне та бережливе відношення до природних 

ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних 

норм побуту; розгляд порівняльної характеристики 

щодо вибору здорового способу життя; власна думка та 

позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.  

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання 

соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, 

які сприяють усвідомленню цінності здорового способу 

життя 

 

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і 

підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна 

та громадянська компетентності формуватимуться відразу засобами усіх 

окремих предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних 

ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», 

«Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і 

фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності 

застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. 

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних 

компетентностей, окремих предметів та предметних циклів, що враховується 

при формуванні шкільного середовища. 

Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які 

допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, 

розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях. 

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через: 

організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем 

враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного 

середовища навчання; 

окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета 

проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються 

надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих 

предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і 

змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший 

предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою; 

предмети за вибором;  

роботу в проектах;  

позакласну навчальну роботу і роботу гуртків. 
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Наскрізна 

лінія 

Коротка характеристика 
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Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та 

екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань 

збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості 

сталого розвитку для майбутніх поколінь. 

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними 

даними про використання природних ресурсів, їх збереження та 

примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення 

до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного 

мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи 

розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на 

відкритому повітрі.  
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Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що 

розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна 

лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі 

роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між 

собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо 

різноманітних способів діяльності і думок.  

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше 

позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, 

старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. 

Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні 

толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних 

досягнень. 
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Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена 

суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо 

себе безпечне життєве середовище.  

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону 

здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, 

рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на 

проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення 

проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів 

вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало 

радісних емоцій. 
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Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність 

успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, 

забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових 

питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, 

кредитування тощо). 

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо 

планування господарської діяльності та реальної оцінки власних 

можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного 

ставлення до природних ресурсів.  
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Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна 

спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних 

видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а 

також практична його спрямованість. Формуванню ключових 

компетентностей сприятиме встановлення та реалізація в освітньому процесі 

міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-

інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх 

використання посилюватиме пізнавальний інтерес учнів до навчання і 

підвищить рівень їхньої загальної культури, створюватиме умови для 

систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. 

Учні набуватимуть досвід застосування знань на практиці та перенесення їх в 

нові ситуації.  

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття профільної 

середньої освіти. Базову середню освіту у школі-інтернаті продовжують 

здобувати діти, які мають табель з навчальними досягненнями за попередній 

навчальний рік та успішно пройшли конкурсне випробування. 

Перелік освітніх галузей. Освітню програму укладено за такими 

освітніми галузями: 

Мови і літератури  

Суспільствознавство 

Мистецтво 

Математика 

Природознавство 

Технології 

Здоров’я і фізична культура 

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних 

навчальних програмах, затверджених Міністерством освіти і науки України. 

Форми організації освітнього процесу. Основними формами організації 

освітнього процесу у школі-інтернаті є різні типи уроку:  

формування компетентностей; 

розвитку компетентностей;  

перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;  

корекції основних компетентностей;  

комбінований урок. 

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, 

віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, 

брифінги, квести, інтерактивні уроки, інтегровані уроки, проблемний урок, 

відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо.  

Засвоєння нового матеріалу проводитиметься на лекціях, конференціях, 

екскурсіях тощо. Для конференції, дискусії вчителем або учнями 

визначаються теми доповідей учнів, основні напрями самостійної роботи. На 

навчальній екскурсії учні отримують знання, знайомлячись із експонатами в 

музеї, з роботою механізмів на підприємстві, спостерігаючи за 

різноманітними процесами, що відбуваються у природі.  
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Консультації проводяться з учнями, які не були присутні на попередніх 

уроках або не зрозуміли, не засвоїли зміст окремих предметів.  

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім 

уроку будуть проводитися навчально-практичні заняття. Ця форма 

організації поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних 

робіт відповідно до змісту окремих предметів, й має акцент на більшій 

самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті 

компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях 

практикуму. Практичне заняття - це така форма організації, в якій учням 

надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній 

діяльності. Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих 

предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання 

експериментально-практичних робіт).  

Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з 

об'єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати 

раніше отримані знання. 

Перевірка та/або оцінювання досягнення компетентностей крім уроку 

може здійснюватися у формі заліку, співбесіди, контрольного навчально-

практичного заняття.  

Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з 

метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях 

учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за 

виконану роботу. 

 Системи внутрішнього забезпечення якості освіти. Система 

внутрішнього забезпечення якості школи-інтернату складається з наступних 

компонентів: 

кадрове забезпечення освітньої діяльності; 

навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності; 

матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності; 

якість проведення навчальних занять; 

моніторинг досягнення учнями результатів навчання 

(компетентностей). 

 Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти: 

оновлення методичної бази освітньої діяльності; 

контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, 

якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх 

покращення; 

моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища 

школи-інтернату; 

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного 

рівня педагогічних працівників. 
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ІІІ. ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ДЛЯ УЧНІВ 10-Х КЛАСІВ 
 Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна 

тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. 

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 10-х класів складає 

1330 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження 

на тиждень окреслено у навчальному плані школи-інтернату на 2018/2019 

навчальний рік (додатки 5, 6, 7), який складено та затверджено на основі 

освітньої програми школи-інтернату. 

 Для складання навчального плану для учнів 10-х класів у школі-

інтернаті обрано варіант організації освітнього процесу, що містить перелік 

базових предметів, який включає окремі предмети суспільно-гуманітарного 

та математично-природничого циклів. До базових предметів належать: 

«Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література», 

«Іноземна мова», «Історія України», «Всесвітня історія», «Громадянська 

освіта», «Математика», «Фізика і астрономія», «Біологія і екологія», «Хімія», 

«Географія», «Фізична культура», «Захист Вітчизни». 

 Базові предмети викладаються згідно з державними програмами 

для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими Міністерством 

освіти і науки України, які забезпечують державний стандарт загальної 

середньої освіти. 

 Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом 

базової і повної загальної середньої освіти, також забезпечується вибірково-

обов’язковими предметами: 

- «Інформатика» – 2 години на тиждень; 

- «Технології» – 1 година на тиждень у 10-А, 10-Б класах, 0,5 години на 

тиждень у 10-В класі. 

 На виконання державних програм профільного вивчення 

предметів використовуються додаткові години: 

- у 10-А класі – 3 години на алгебру і початки аналізу, 2 години на 

геометрію, 2 години на фізику і астрономію; 

- у 10-Б класі – 3 години на біологію і екологію, 2,5 години на хімію; 

- у 10-В класі – 3 години на алгебру і початки аналізу, 2 години на 

геометрію, 2,5 години на інформатику. 

 З метою здобуття учнями освіти понад обов’язковий державний 

стандарт у 10-Б класі буде викладатися спеціальний курс «Безпека 

харчування» – 0,5 години на тиждень. 

 Відведено години на індивідуальні заняття: 

- у 10-А, 10-В класах з математики – по 1 годині на тиждень; 

- у 10-Б класі з математики – 2 години на тиждень; 

- у 10-А, 10-В класах з громадянської освіти – по 1 годині на тиждень. 
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Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп 

дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів 

спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і 

виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку 

поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх 

навчальних закладах» (зі змінами) поділяються на групи: 

- 10-А, 10-Б, 10-В класи на уроках української мови; 

- 10-А, 10-Б, 10-В класи на уроках іноземної мови (англійської мови); 

- 10-А, 10-Б, 10-В класи на уроках фізичної культури; 

- 10-А, 10-Б, 10-В класи на уроках предмета «Захист Вітчизни»; 

- 10-А, 10-Б, 10-В класи на практичних заняттях з інформатики;  

- 10-А, 10-В класи при проведенні практичних занять з математики 

(алгебри і початків аналізу та геометрії); 

- 10-А клас при проведенні практичних занять з фізики; 

- 10-Б клас при проведенні практичних та лабораторних занять з 

біології та хімії. 

Предмети, що не мають цілої кількості годин (0,5; 1,5) викладаються 

протягом навчального року таким чином: ціла частина – кожного тижня, 0,5 

години – через тиждень. 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети 

та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, у школі-інтернаті 

визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої 

галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових 

компетентностей учнів. 

№ 

з/п 
Ключові 

компетентності 

Компоненти 

1 Спілкування державною 

(і рідною — у разі 

відмінності) мовами 

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; 

міркувати, робити висновки на основі інформації, 

поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, 

діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і 

перетворювати тексти задач (усно і письмово), 

грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та 

коректно вживати в мовленні термінологію з окремих 

предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати 

думку, аргументувати, доводити правильність 

тверджень; уникнення невнормованих іншомовних 

запозичень у спілкуванні на тематику окремого 

предмета; поповнювати свій словниковий запас. 

Ставлення: розуміння важливості чітких та 

лаконічних формулювань. 

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання 

властивостей, доведення правил, теорем 
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2 Спілкування 

іноземними мовами 

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і 

ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; 

розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і 

розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із 

різним рівнем розуміння змісту; здійснювати 

спілкування у письмовій формі відповідно до 

поставлених завдань; використовувати у разі потреби 

невербальні засоби спілкування за умови дефіциту 

наявних мовних засобів; обирати й застосовувати 

доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних 

потреб. 

Ставлення: критично оцінювати інформацію та 

використовувати її для різних потреб; висловлювати 

свої думки, почуття та ставлення; ефективно 

взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою 

засобів електронного спілкування; ефективно 

користуватися навчальними стратегіями для 

самостійного вивчення іноземних мов; адекватно 

використовувати досвід, набутий у вивченні рідної 

мови та інших навчальних предметів, розглядаючи 

його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною 

мовою. 

Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова 

література, мультимедійні засоби, адаптовані 

іншомовні тексти. 

3 Математична 

компетентність 

Уміння: оперувати текстовою та числовою 

інформацією; встановлювати відношення між 

реальними об’єктами навколишньої дійсності 

(природними, культурними, технічними тощо); 

розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; 

будувати і досліджувати найпростіші математичні 

моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, 

інтерпретувати та оцінювати результати; 

прогнозувати в контексті навчальних та практичних 

задач; використовувати математичні методи у 

життєвих ситуаціях. 

Ставлення: усвідомлення значення математики для 

повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку 

технологічного, економічного й оборонного 

потенціалу держави, успішного вивчення інших 

предметів. 

Навчальні ресурси: розв'язування математичних 

задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні 

життєві ситуації 
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4 Основні компетентності 

у природничих науках і 

технологіях 

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у 

довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і 

процеси; послуговуватися технологічними 

пристроями. 

Ставлення: усвідомлення важливості природничих 

наук як універсальної мови науки, техніки та 

технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в 

сучасних інформаційних технологіях 

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які 

ілюструють функціональні залежності результатів 

впливу людської діяльності на природу 

5 Інформаційно-цифрова 

компетентність 

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та 

складати алгоритми; визначати достатність даних для 

розв’язання задачі; використовувати різні знакові 

системи; знаходити інформацію та оцінювати її 

достовірність; доводити істинність тверджень. 

Ставлення: критичне осмислення інформації та 

джерел її отримання; усвідомлення важливості 

інформаційних технологій для ефективного 

розв’язування математичних задач. 

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова 

графіків та діаграм за допомогою програмних засобів 

6 Уміння вчитися 

впродовж життя 

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, 

відбирати й застосовувати потрібні знання та способи 

діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та 

планувати свою навчальну діяльність; моделювати 

власну освітню траєкторію, аналізувати, 

контролювати, коригувати та оцінювати результати 

своєї навчальної діяльності; доводити правильність 

власного судження або визнавати помилковість. 

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та 

цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні 

світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; 

прагнення до вдосконалення результатів своєї 

діяльності. 

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої 

траєкторії 
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7 Ініціативність і 

підприємливість 

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві 

проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати 

оптимальні рішення; використовувати критерії 

раціональності, практичності, ефективності та 

точності, з метою вибору найкращого рішення; 

аргументувати та захищати свою позицію, 

дискутувати; використовувати різні стратегії, 

шукаючи оптимальних способів розв’язання 

життєвого завдання. 

Ставлення: ініціативність, відповідальність, 

упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – 

це й особистий успіх; позитивне оцінювання та 

підтримка конструктивних ідей інших. 

Навчальні ресурси: завдання підприємницького 

змісту (оптимізаційні задачі) 

8 Соціальна і 

громадянська 

компетентності 

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути 

інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на 

основі доказів; аргументувати та відстоювати свою 

позицію; ухвалювати аргументовані рішення в 

життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, 

виділяти та виконувати власну роль в командній 

роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, 

родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі 

послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити 

споживчий вибір, спираючись на різні дані. 

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне 

ставлення до інших незалежно від статків, соціального 

походження; відповідальність за спільну справу; 

налаштованість на логічне обґрунтування позиції без 

передчасного переходу до висновків; повага до прав 

людини, активна позиція щодо боротьби із 

дискримінацією. 

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту 

9 Обізнаність і 

самовираження у сфері 

культури 

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою 

думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи 

національні та культурні особливості співрозмовників 

та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; 

враховувати художньо-естетичну складову при 

створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, 

текстів, схем тощо). 

Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до 

культурного розмаїття у глобальному суспільстві; 

усвідомлення впливу окремого предмета на людську 

культуру та розвиток суспільства. 

Навчальні ресурси: математичні моделі в різних 

видах мистецтва 
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10 Екологічна грамотність 

і здорове життя 

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-

економічні події в державі на основі різних даних; 

враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні 

наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації 

результатів вирішення проблем можуть бути 

використані для маніпулювання. 

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку окремого 

предмета та екології на основі різних даних; ощадне 

та бережливе відношення до природних ресурсів, 

чистоти довкілля та дотримання санітарних норм 

побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо 

вибору здорового способу життя; власна думка та 

позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.  

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання 

соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, 

які сприяють усвідомленню цінності здорового 

способу життя 

 

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і 

підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна 

та громадянська компетентності формуватимуться відразу засобами усіх 

окремих предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних 

ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», 

«Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і 

фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності 

застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. 

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних 

компетентностей, окремих предметів та предметних циклів, що враховується 

при формуванні шкільного середовища. 

Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які 

допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, 

розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях. 

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через: 

організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем 

враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного 

середовища навчання; 

окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета 

проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються 

надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих 

предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і 

змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший 

предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою; 

предмети за вибором;  

роботу в проектах;  

позакласну навчальну роботу і роботу гуртків. 
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Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та 

екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань 

збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості 

сталого розвитку для майбутніх поколінь. 

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними 

даними про використання природних ресурсів, їх збереження та 

примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення 

до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного 

мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи 

розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на 

відкритому повітрі.  
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Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що 

розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна 

лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі 

роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між 

собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо 

різноманітних способів діяльності і думок.  

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше 

позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, 

старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. 

Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні 

толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних 

досягнень. 
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Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена 

суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо 

себе безпечне життєве середовище.  

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону 

здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, 

рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на 

проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення 

проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів 

вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало 

радісних емоцій. 
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Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність 

успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, 

забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових 

питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, 

кредитування тощо). 

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо 

планування господарської діяльності та реальної оцінки власних 

можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного 

ставлення до природних ресурсів.  
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Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна 

спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних 

видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а 

також практична його спрямованість. Формуванню ключових 

компетентностей сприятиме встановлення та реалізація в освітньому процесі 

міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-

інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх 

використання посилюватиме пізнавальний інтерес учнів до навчання і 

підвищить рівень їхньої загальної культури, створюватиме умови для 

систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. 

Учні набуватимуть досвід застосування знань на практиці та перенесення їх в 

нові ситуації.  

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття профільної 

середньої освіти. Профільна середня освіта здобувається після здобуття 

базової середньої освіти. Діти, які здобули базову середню освіту та успішно 

пройшли конкурсне випробування розпочнуть здобуття профільної середньої 

освіти у школі-інтернаті з 1 вересня 2018 року. 

Перелік освітніх галузей. Освітню програму укладено за такими 

освітніми галузями: 

Мови і літератури  

Суспільствознавство 

Математика 

Природознавство 

Технології 

Здоров’я і фізична культура 

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних 

навчальних програмах, затверджених Міністерством освіти і науки України. 

Форми організації освітнього процесу. Основними формами організації 

освітнього процесу у школі-інтернаті є різні типи уроку:  

формування компетентностей; 

розвитку компетентностей;  

перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;  

корекції основних компетентностей;  

комбінований урок. 

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, 

віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, 

брифінги, квести, інтерактивні уроки, інтегровані уроки, проблемний урок, 

відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо.  

Засвоєння нового матеріалу проводитиметься на лекціях, конференціях, 

екскурсіях тощо. Для конференції, дискусії вчителем або учнями 

визначаються теми доповідей учнів, основні напрями самостійної роботи. На 

навчальній екскурсії учні отримують знання, знайомлячись із експонатами в 

музеї, з роботою механізмів на підприємстві, спостерігаючи за 

різноманітними процесами, що відбуваються у природі.  
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Консультації проводяться з учнями, які не були присутні на попередніх 

уроках або не зрозуміли, не засвоїли зміст окремих предметів.  

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім 

уроку будуть проводитися навчально-практичні заняття. Ця форма 

організації поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних 

робіт відповідно до змісту окремих предметів, й має акцент на більшій 

самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті 

компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях 

практикуму. Практичне заняття - це така форма організації, в якій учням 

надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній 

діяльності. Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих 

предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання 

експериментально-практичних робіт).  

Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з 

об'єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати 

раніше отримані знання. 

Перевірка та/або оцінювання досягнення компетентностей крім уроку 

може здійснюватися у формі заліку, співбесіди, контрольного навчально-

практичного заняття.  

Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з 

метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях 

учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за 

виконану роботу. 

 Системи внутрішнього забезпечення якості освіти. Система 

внутрішнього забезпечення якості школи-інтернату складається з наступних 

компонентів: 

кадрове забезпечення освітньої діяльності; 

навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності; 

матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності; 

якість проведення навчальних занять; 

моніторинг досягнення учнями результатів навчання 

(компетентностей). 

 Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти: 

оновлення методичної бази освітньої діяльності; 

контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, 

якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх 

покращення; 

моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища 

школи-інтернату; 

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного 

рівня педагогічних працівників. 
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ІV. ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ДЛЯ УЧНІВ 11-Х КЛАСІВ 
 Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна 

тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. 

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 11-х класів складає 

1330 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження 

на тиждень окреслено у навчальному плані школи-інтернату на 2018/2019 

навчальний рік (додатки 8, 9), який складено та затверджено на основі 

освітньої програми школи-інтернату. 

 У навчальному плані школи-інтернату передбачається реалізація 

освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через 

окремі предмети і курси за вибором. Вони охоплюють інваріантну складову, 

сформовану на державному рівні, та варіативну складову. Предмети 

інваріантної складової навчального плану викладаються згідно з державними 

програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України, які 

забезпечують державний стандарт загальної середньої освіти. 

На виконання державної програми профільного навчання у межах 15% 

часу інваріантної складової перерозподілено у 11-Б класі – 0,5 години 

технологій на алгебру та 0,5 години іноземної мови (англійської) на 

геометрію. 

 З метою формування в учнів математичних знань, виконання 

державної програми профільного навчання передбачено за рахунок годин 

варіативної складової навчального плану додатково 1 годину на алгебру в 11-

Б класі. 

 З метою оволодіння учнями навичками об’єктивної оцінки своїх 

здібностей, формування ключових компетентностей, оволодіння 

практичними уміннями і навичками наукової, дослідно-експериментальної 

діяльності, здобуття освіти понад обов’язковий державний стандарт будуть 

викладатися факультативи: 

- у 11-А класі – факультатив «Курс теоретичної підготовки до 

всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з фізики» – 2 години на 

тиждень; 

- у 11-Б класі – факультатив «Розв’язування та складання завдань з 

хімії» – 1 година на тиждень. 

 Відведено години на індивідуальні заняття: 

- у 11-А, 11-Б класах з української мови – по 1 годині на тиждень; 

- у 11-Б класі з біології – 1 година на тиждень. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп 

дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів 

спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і 

виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку 

поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх 

навчальних закладах» (зі змінами) поділяються на групи: 

- 11-А, 11-Б класи на уроках української мови; 
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- 11-А, 11-Б класи на уроках іноземної мови (англійської мови); 

- 11-А, 11-Б класи на уроках фізичної культури; 

- 11-А, 11-Б класи на уроках предмета «Захист Вітчизни»; 

- 11-А, 11-Б класи на практичних заняттях з інформатики;  

- 11-А клас при проведенні практичних занять з математики (алгебри і 

початків аналізу та геометрії) та фізики; 

- 11-Б клас при проведенні практичних та лабораторних занять з 

біології та хімії. 

Предмети, що не мають цілої кількості годин (0,5; 1,5; 2,5) 

викладаються протягом навчального року таким чином: ціла частина – 

кожного тижня, 0,5 години – через тиждень. 

 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети 

та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, у школі-інтернаті 

визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої 

галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових 

компетентностей учнів. 
 

№ 

з/п 
Ключові 

компетентності 

Компоненти 

1 Спілкування 

державною (і рідною 

— у разі відмінності) 

мовами 

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; 

міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої 

в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, 

на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати 

тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися 

рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні 

термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та 

зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити 

правильність тверджень; уникнення невнормованих 

іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику 

окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас. 

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних 

формулювань. 

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання 

властивостей, доведення правил, теорем 

2 Спілкування 

іноземними мовами 

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і 

ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; 

розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і 

розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним 

рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у 

письмовій формі відповідно до поставлених завдань; 

використовувати у разі потреби невербальні засоби 

спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; 

обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії 

відповідно до різних потреб. 
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  Ставлення: критично оцінювати інформацію та 

використовувати її для різних потреб; висловлювати свої 

думки, почуття та ставлення; ефективно взаємодіяти з 

іншими усно, письмово та за допомогою засобів 

електронного спілкування; ефективно користуватися 

навчальними стратегіями для самостійного вивчення 

іноземних мов; адекватно використовувати досвід, 

набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних 

предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого 

оволодіння іноземною мовою. 

Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова 

література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні 

тексти. 

3 Математична 

компетентність 

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; 

встановлювати відношення між реальними об’єктами 

навколишньої дійсності (природними, культурними, 

технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема 

практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші 

математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, 

інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в 

контексті навчальних та практичних задач; 

використовувати математичні методи у життєвих 

ситуаціях. 

Ставлення: усвідомлення значення математики для 

повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку 

технологічного, економічного й оборонного потенціалу 

держави, успішного вивчення інших предметів. 

Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і 

обов’язково таких, що моделюють реальні життєві 

ситуації 

4 Основні 

компетентності у 

природничих науках 

і технологіях 

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у 

довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і 

процеси; послуговуватися технологічними пристроями. 

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук 

як універсальної мови науки, техніки та технологій. 

усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних 

інформаційних технологіях 

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які 

ілюструють функціональні залежності результатів впливу 

людської діяльності на природу 
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5 Інформаційно-

цифрова 

компетентність 

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та 

складати алгоритми; визначати достатність даних для 

розв’язання задачі; використовувати різні знакові 

системи; знаходити інформацію та оцінювати її 

достовірність; доводити істинність тверджень. 

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її 

отримання; усвідомлення важливості інформаційних 

технологій для ефективного розв’язування математичних 

задач. 

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків 

та діаграм за допомогою програмних засобів 

6 Уміння вчитися 

впродовж життя 

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати 

й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для 

досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою 

навчальну діяльність; моделювати власну освітню 

траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та 

оцінювати результати своєї навчальної діяльності; 

доводити правильність власного судження або визнавати 

помилковість. 

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та 

цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні 

світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; 

прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності. 

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої 

траєкторії 

7 Ініціативність і 

підприємливість 

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві 

проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати 

оптимальні рішення; використовувати критерії 

раціональності, практичності, ефективності та точності, з 

метою вибору найкращого рішення; аргументувати та 

захищати свою позицію, дискутувати; використовувати 

різні стратегії, шукаючи оптимальних способів 

розв’язання життєвого завдання. 

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість 

у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий 

успіх; позитивне оцінювання та підтримка 

конструктивних ідей інших. 

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту 

(оптимізаційні задачі) 



255 

Продовж. дод. М 

8 Соціальна і 

громадянська 

компетентності 

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути 

інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на 

основі доказів; аргументувати та відстоювати свою 

позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих 

ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та 

виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати 

власну економічну ситуацію, родинний бюджет; 

орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі 

чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на 

різні дані. 

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне 

ставлення до інших незалежно від статків, соціального 

походження; відповідальність за спільну справу; 

налаштованість на логічне обґрунтування позиції без 

передчасного переходу до висновків; повага до прав 

людини, активна позиція щодо боротьби із 

дискримінацією. 

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту 

9 Обізнаність і 

самовираження у 

сфері культури 

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, 

аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та 

культурні особливості співрозмовників та дотримуючись 

етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-

естетичну складову при створенні продуктів своєї 

діяльності (малюнків, текстів, схем тощо). 

Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до 

культурного розмаїття у глобальному суспільстві; 

усвідомлення впливу окремого предмета на людську 

культуру та розвиток суспільства. 

Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах 

мистецтва 

10 Екологічна 

грамотність і здорове 

життя 

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-

економічні події в державі на основі різних даних; 

враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні 

наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації 

результатів вирішення проблем можуть бути використані 

для маніпулювання. 

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку окремого 

предмета та екології на основі різних даних; ощадне та 

бережливе відношення до природних ресурсів, чистоти 

довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд 

порівняльної характеристики щодо вибору здорового 

способу життя; власна думка та позиція до зловживань 

алкоголю, нікотину тощо.  

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання 

соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які 

сприяють усвідомленню цінності здорового способу 

життя 
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Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і 

підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна 

та громадянська компетентності формуватимуться відразу засобами усіх 

окремих предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних 

ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», 

«Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і 

фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності 

застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. 

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних 

компетентностей, окремих предметів та предметних циклів, що враховується 

при формуванні шкільного середовища. 

Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які 

допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, 

розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях. 

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через: 

організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем 

враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного 

середовища навчання; 

окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета 

проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються 

надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих 

предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і 

змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший 

предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою; 

предмети за вибором;  

роботу в проектах;  

позакласну навчальну роботу і роботу гуртків. 

 
Наскрізна 

лінія 

Коротка характеристика 
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Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та 

екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань 

збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості 

сталого розвитку для майбутніх поколінь. 

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними 

даними про використання природних ресурсів, їх збереження та 

примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення 

до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного 

мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи 

розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на 

відкритому повітрі.  



257 

Продовж. дод. М 
Г

р
о
м

ад
я
н

сь
к
а 

в
ід

п
о
в
ід

ал
ь
н

іс
ть

 
Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що 

розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна 

лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі 

роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між 

собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо 

різноманітних способів діяльності і думок.  

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше 

позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, 

старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. 

Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні 

толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних 

досягнень. 
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Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена 

суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо 

себе безпечне життєве середовище.  

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону 

здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, 

рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на 

проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення 

проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів 

вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало 

радісних емоцій. 
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Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність 

успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, 

забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових 

питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, 

кредитування тощо). 

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо 

планування господарської діяльності та реальної оцінки власних 

можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного 

ставлення до природних ресурсів.  

 

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна 

спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних 

видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а 

також практична його спрямованість. Формуванню ключових 

компетентностей сприятиме встановлення та реалізація в освітньому процесі 

міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-

інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх 

використання посилюватиме пізнавальний інтерес учнів до навчання і 

підвищить рівень їхньої загальної культури, створюватиме умови для 

систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. 

Учні набуватимуть досвід застосування знань на практиці та перенесення їх в 

нові ситуації.  
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Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття профільної 

середньої освіти. Профільна середня освіта здобувається після здобуття 

базової середньої освіти. Діти, які здобули базову середню освіту та успішно 

пройшли конкурсне випробування розпочнуть здобуття профільної середньої 

освіти у школі-інтернаті з 1 вересня 2018 року. 

Перелік освітніх галузей. Освітню програму укладено за такими 

освітніми галузями: 

Мови і літератури  

Суспільствознавство 

Естетична культура 

Математика 

Природознавство 

Технології 

Здоров’я і фізична культура 

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних 

навчальних програмах, затверджених Міністерством освіти і науки України. 

Форми організації освітнього процесу. Основними формами організації 

освітнього процесу у школі-інтернаті є різні типи уроку:  

формування компетентностей; 

розвитку компетентностей;  

перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;  

корекції основних компетентностей;  

комбінований урок. 

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, 

віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, 

брифінги, квести, інтерактивні уроки, інтегровані уроки, проблемний урок, 

відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо.  

Засвоєння нового матеріалу проводитиметься на лекціях, конференціях, 

екскурсіях тощо. Для конференції, дискусії вчителем або учнями 

визначаються теми доповідей учнів, основні напрями самостійної роботи. На 

навчальній екскурсії учні отримують знання, знайомлячись із експонатами в 

музеї, з роботою механізмів на підприємстві, спостерігаючи за 

різноманітними процесами, що відбуваються у природі. Консультації 

проводяться з учнями, які не були присутні на попередніх уроках або не 

зрозуміли, не засвоїли зміст окремих предметів.  

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім 

уроку будуть проводитися навчально-практичні заняття. Ця форма 

організації поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних 

робіт відповідно до змісту окремих предметів, й має акцент на більшій 

самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті 

компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях 

практикуму. Практичне заняття - це така форма організації, в якій учням 

надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній 

діяльності.  
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Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих предметів, 

виконуються на заняттях із практикуму (виконання експериментально-

практичних робіт).  

Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з 

об'єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати 

раніше отримані знання. 

Перевірка та/або оцінювання досягнення компетентностей крім уроку 

може здійснюватися у формі заліку, співбесіди, контрольного навчально-

практичного заняття.  

Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з 

метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях 

учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за 

виконану роботу. 

 Система внутрішнього забезпечення якості освіти. Система 

внутрішнього забезпечення якості школи-інтернату складається з наступних 

компонентів: 

кадрове забезпечення освітньої діяльності; 

навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності; 

матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності; 

якість проведення навчальних занять; 

моніторинг досягнення учнями результатів навчання 

(компетентностей). 

 Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти: 

оновлення методичної бази освітньої діяльності; 

контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, 

якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх 

покращення; 

моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища 

школи-інтернату; 

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного 

рівня педагогічних працівників. 

 

Заступник директора Комунального закладу  

«Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів 

“Обдарованість” Харківської обласної ради» В.В. Билдіна 
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Додаток 1 

складений відповідно до таблиці 8 типової освітньої програми  

загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня,  

затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 

 від 20.04.2018 № 405 

 

Навчальний план 

для 8-А класу з поглибленим вивченням математики 

з українською мовою навчання 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень 

Інваріантна складова  

Українська мова 2 

Українська література 2 

Іноземна мова (англійська) 2+1 

Зарубіжна література 2 

Історія України 1,5 

Всесвітня історія 1 

Мистецтво 1 

Алгебра 2+3 

Геометрія 2+1 

Біологія 2 

Географія  2 

Фізика 2 

Хімія 2 

Трудове навчання 1 

Інформатика 2 

Основи здоров’я 1 

Фізична культура 3 

Разом (без фізичної культури) 27,5+5 

Разом 30,5+5 

Варіативна складова 5,5 

Години на вивчення спеціалізованих 

навчальних предметів 

4 

Додатковий час на навчальні предмети 1 

Курси за вибором 0,5 

Харківщинознавство 0,5 

Гранично допустиме навчальне навантаження 

на одного учня  

33 

Всього (без урахування поділу класів на групи) 36 

Заступник директора Комунального закладу  

«Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів 

“Обдарованість” Харківської обласної ради» В.В. Билдіна 
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Додаток 2 

складений відповідно до таблиці 8 типової освітньої програми  

загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня,  

затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 

 від 20.04.2018 № 405 

 

Навчальний план 

для 8-Б класу з поглибленим вивченням біології та хімії 

з українською мовою навчання 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень  

Інваріантна складова  

Українська мова 2 

Українська література 2 

Іноземна мова (англійська) 2+1 

Зарубіжна література 2 

Історія України 1,5 

Всесвітня історія 1 

Мистецтво 1 

Алгебра 2 

Геометрія 2 

Біологія 2+2 

Географія  2 

Фізика 2 

Хімія 2+2 

Трудове навчання 1 

Інформатика 2 

Основи здоров’я 1 

Фізична культура 3 

Разом (без фізичної культури) 27,5+5 

Разом 30,5+5 

Варіативна складова 5,5 

Години на вивчення спеціалізованих 

навчальних предметів 

4 

Додатковий час на навчальні предмети: 1 

Курси за вибором 0,5 

Харківщинознавство 0,5 

Гранично допустиме навчальне навантаження 

на одного учня  

33 

Всього (без урахування поділу класів на групи) 36 

Заступник директора Комунального закладу  

«Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів 

“Обдарованість” Харківської обласної ради» В.В. Билдіна 
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Додаток 3 

складений відповідно до таблиці 8 типової освітньої програми  

загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня,  

затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 

 від 20.04.2018 № 405 

Навчальний план 

для 9-А класу з поглибленим вивченням математики 

з українською мовою навчання 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень  

Інваріантна складова  

Українська мова 2 

Українська література 2 

Іноземна мова (англійська) 2 

Зарубіжна література 2 

Історія України 1,5 

Всесвітня історія 1 

Основи правознавства 1 

Мистецтво 1 

Алгебра 2+3 

Геометрія 2+1 

Біологія 2 

Географія  1,5 

Фізика 3 

Хімія 2 

Інформатика 2 

Трудове навчання 1 

Основи здоров’я 1 

Фізична культура 3 

Разом (без фізичної культури) 29+4 

Разом 32+4 

Варіативна складова 4 

Години на вивчення спеціалізованих 

навчальних предметів 

4 

Гранично допустиме навчальне навантаження 

на одного учня  

33 

Всього (без урахування поділу класів на групи) 36 

 

Заступник директора Комунального закладу  

«Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів 

“Обдарованість” Харківської обласної ради» В.В. Билдіна 
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Додаток 4 

складений відповідно до таблиці 8 типової освітньої програми  

загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня,  

затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 

 від 20.04.2018 № 405 

 

Навчальний план 

для 9-Б класу з поглибленим вивченням біології та хімії 

з українською мовою навчання 

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень  

Інваріантна складова  

Українська мова 2 

Українська література 2 

Іноземна мова (англійська) 2 

Зарубіжна література 2 

Історія України 1,5 

Всесвітня історія 1 

Основи правознавства 1 

Мистецтво 1 

Алгебра 2 

Геометрія 2 

Біологія 2+2 

Географія  1,5 

Фізика 3 

Хімія 2+2 

Інформатика 2 

Трудове навчання 1 

Основи здоров’я 1 

Фізична культура 3 

Разом (без фізичної культури) 29+4 

Разом 32+4 

Варіативна складова 4 

Години на вивчення спеціалізованих 

навчальних предметів 

4 

Гранично допустиме навчальне 

навантаження на одного учня  

33 

Всього (без урахування поділу класів на групи) 36 

 

Заступник директора Комунального закладу  

«Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів 

“Обдарованість” Харківської обласної ради» В.В. Билдіна 
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Додаток 5 

складений відповідно до таблиці 2 типової освітньої програми  

загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня,  

затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 

 від 20.04.2018 № 408 

 

Навчальний план 

для 10-А класу з українською мовою навчання 

(профільні предмети: математика, фізика) 

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень 

Базові предмети  

Українська мова 2 

Українська література 2 

Іноземна мова (англійська) 2 

Зарубіжна література 1 

Історія України 1,5 

Всесвітня історія 1 

Громадянська освіта 1 

Алгебра і початки аналізу 2+3 

Геометрія 1+2 

Біологія і екологія 2 

Географія  1,5 

Фізика і астрономія 3+2 

Хімія 1,5 

Фізична культура 3 

Захист Вітчизни 1,5 

Разом (без фізичної культури) 30 

Разом 33 

Вибірково-обов’язкові предмети 3 

Інформатика 2 

Технології 1 

Додаткові години 2 

Індивідуальні заняття з громадянської освіти 1 

Індивідуальні заняття з математики 1 

Гранично допустиме навчальне навантаження на 

учня  

33 

Всього фінансується (без урахування поділу класів 

на групи) 
38 

Заступник директора Комунального закладу  

«Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів 

“Обдарованість” Харківської обласної ради» В.В. Билдіна 
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Додаток 6 

складений відповідно до таблиці 2 типової освітньої програми  

загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня,  

затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 

 від 20.04.2018 № 408 

 

 

Навчальний план 

для 10-Б класу з українською мовою навчання 

(профільні предмети: біологія, хімія) 

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень 

Базові предмети  

Українська мова 2 

Українська література 2 

Іноземна мова (англійська) 2 

Зарубіжна література 1 

Історія України 1,5 

Всесвітня історія 1 

Громадянська освіта 2 

Алгебра і початки аналізу 2 

Геометрія 1 

Біологія і екологія 2+3 

Географія  1,5 

Фізика і астрономія 3 

Хімія 1,5+ 2,5 

Фізична культура 3 

Захист Вітчизни 1,5 

Разом (без фізичної культури) 29,5 

Разом 32,5 

Вибірково-обов’язкові предмети 3 

Інформатика 2 

Технології 1 

Додаткові години 2,5 

Спеціальний курс «Безпека харчування» 0,5 

Індивідуальні заняття з математики 2 

Гранично допустиме навчальне навантаження на 

учня  

33 

Всього фінансується (без урахування поділу класів 

на групи) 
38 

Заступник директора Комунального закладу  

«Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів 

“Обдарованість” Харківської обласної ради» В.В. Билдіна 
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Додаток 7 

складений відповідно до таблиці 2 типової освітньої програми  

загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня,  

затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 

 від 20.04.2018 № 408 

 

Навчальний план 

для 10-В класу з українською мовою навчання 

(профільні предмети: математика, інформатика) 

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень 

Базові предмети  

Українська мова 2 

Українська література 2 

Іноземна мова (англійська) 2 

Зарубіжна література 1 

Історія України 1,5 

Всесвітня історія 1 

Громадянська освіта 1 

Алгебра і початки аналізу 2+3 

Геометрія 1+2 

Біологія і екологія 2 

Географія  1,5 

Фізика і астрономія 3 

Хімія 1 

Фізична культура 3 

Захист Вітчизни 1,5 

Разом (без фізичної культури) 27,5 

Разом 30,5 

Вибірково-обов’язкові предмети 5,5 

Інформатика 2+3 

Технології 0,5 

Додаткові години 2 

Індивідуальні заняття з громадянської освіти 1 

Індивідуальні заняття з математики 1 

Гранично допустиме навчальне навантаження на 

учня  

33 

Всього фінансується (без урахування поділу класів 

на групи) 
38 

Заступник директора Комунального закладу  

«Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів 

“Обдарованість” Харківської обласної ради» В.В. Билдіна 



267 

Продовж. дод. М 
Додаток 8 

складений відповідно до таблиць 5, 23 типової освітньої програми  

загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня,  

затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 

 від 20.04.2018 № 406 

Навчальний план 

для 11-А класу з українською мовою навчання 

(природничо-математичний напрям) 

Навчальні предмети Кількість годин на 

тиждень 

Інваріантна складова 11-А 

(фізмат. профіль) 

Українська мова 1 

Українська література 2 

Іноземна мова (англійська) 3 

Зарубіжна література 1 

Історія України 1,5 

Всесвітня історія 1 

Економіка 1 

Людина і світ 0,5 

Художня культура 0,5 

Алгебра і початки аналізу 5 

Геометрія 4 

Астрономія 0,5 

Біологія 1,5 

Фізика 6 

Хімія 1 

Екологія 0,5 

Технології 1 

Інформатика 1 

Фізична культура 2 

Захист Вітчизни 1 

Разом (без фізичної культури) 33 

Разом 35 

Варіативна складова 3 

Курс теоретичної підготовки до всеукраїнських учнівських 

олімпіад і турнірів з фізики 

2 

Українська мова 1 

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня  33 

Всього (без урахування поділу класів на групи) 38 

Заступник директора Комунального закладу 

«Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів 

“Обдарованість” Харківської обласної ради» В.В. Билдіна 
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Додаток 9 

складений відповідно до таблиці 6 типової освітньої програми  

загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня,  

затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 

 від 20.04.2018 № 406 

Робочий навчальний план 

для 11-Б класу з українською мовою навчання 

(природничо-математичний напрям) 

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень 

Інваріантна складова 11-Б 

(біолого-хімічний профіль) 

Українська мова 1 

Українська література 2 

Іноземна мова (англійська) 2,5 

Зарубіжна література 1 

Історія України 1,5 

Всесвітня історія 1 

Економіка 1 

Людина і світ 0,5 

Художня культура 0,5 

Алгебра і початки аналізу 2+1 

Геометрія 2 

Астрономія 0,5 

Біологія 5 

Фізика 2 

Хімія 6 

Екологія 0,5 

Технології 0,5 

Інформатика 1 

Фізична культура 2 

Захист Вітчизни 1,5 

Разом (без фізичної культури) 32+1 

Разом 34+1 

Варіативна складова 4 

Додаткові години на предмети інваріантної 

складової 

1 

Розв’язування та складання завдань з хімії 1 

Українська мова 1 

Біологія 1 

Гранично допустиме навчальне навантаження на 

учня  

33 

Всього (без урахування поділу класів на групи) 38 

 

Заступник директора Комунального закладу  

«Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів 

“Обдарованість” Харківської обласної ради» В.В. Билдіна 

 



269 

Додаток Н 

ПОЛОЖЕННЯ 

про систему моніторингових досліджень  

у КЗ «Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів 

“Обдарованість” 

 Харківської обласної ради» 
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ПОЛОЖЕННЯ 

про систему моніторингових досліджень  

у КЗ «Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів 

“Обдарованість” 

 Харківської обласної ради» 

І. Загальні положення 

Моніторинг у КЗ «Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ 

ступенів “Обдарованість” Харківської обласної ради» (далі – школа-інтернат) 

є системою заходів щодо збирання, опрацювання, аналізу та поширення 

інформації з метою вивчення й оцінювання стану створення розвивального 

освітнього середовища школи-інтернату та розвитку освітньої системи 

закладу, проектування його розвитку на основі аналізу одержаних даних та 

виявлених тенденцій і проблем. 

ІІ Об’єкти моніторингу 
Об’єктами моніторингу є : 

- система освіти в школі-інтернаті, процеси, що відбуваються в ній; 

- діяльність учасників навчально-виховного процесу; 

- розвивальне освітнє середовище та його компоненти; 

 ІІІ. Види моніторингу 

Види моніторингу у залежності від того, хто його здійснює: 

1. Внутрішній моніторинг проводять члени шкільної моніторингової 

творчої групи. Мета: визначення ефективності управлінської діяльності, 

навчально-виховної діяльності, дослідно-експериментально та науково-

методичної роботи, атестації педагогічних працівників тощо. Результати 

вагомі лише у внутрішньому використанні. Не всі з них оголошуються, деякі 

використовуються без оприлюднення. 

2. Зовнішній моніторинг здійснюють незалежні установи (Міністерство 

освіти і науки України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти 

Міністерства освіти і науки України, Інститут педагогіки Національної 

академії педагогічних наук України, Департамент науки і освіти Харківської 

обласної державної адміністрації тощо) для отримання достовірної 

інформації, що є основою освітньої статистики. 

Види моніторингу за цілями: 

- моніторинг узгодження управління – підкреслює важливу роль 

учителя й фінансування школи й робить спробу довести, що існуюче 

забезпечення освіти відповідає певним стандартам. Якщо школа за різними 

показниками відповідає визначеним стандартам, то автоматично забезпечує 

адекватний рівень її діяльності; 

- діагностичний моніторинг визначає рівень навчальних досягнень 

учнів за окремими предметами навчального плану шляхом використання 

різних тестів та методик, наприклад, аналізу моніторингових досліджень 

рівня навчальних досягнень учнів з предметів тощо. 
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Види моніторингових досліджень у за засобами їх проведення: 

- педагогічний (освітній) моніторинг передбачає визначення стану 

об’єкта в будь-який час із наступним прогнозуванням його розвитку; 

- дидактичний моніторинг передбачає стеження за різними аспектами 

навчально-освітнього процесу; 

- виховний моніторинг передбачає різнобічне дослідження навчально-

виховного процесу; 

- соціологічний моніторинг полягає в науково-інформаційній допомозі 

у реалізації соціальних програм (проектів) тощо; 

- соціально-психологічний моніторинг відстежує систему колективно-

групових, особистісних відносин за характером психологічної атмосфери 

колективу, групи. 

Види моніторингу у залежності від засобів збору інформації: 
- опис об’єкта моніторингу без вимірювання; 

- використання фізичних вимірювань об’єкта; 

- використання системи розроблених та загальноприйнятих критеріїв та 

індикаторів; 

- вимірювання відбуваються опосередковано, з використанням 

технологій наукового дослідження, системи критеріїв та показників. 

Види внутрішньошкільного моніторингу якості освіти: 
- педагогічний – вивчення рівня навчальних досягнень учнів, якості 

змісту освіти; 

- психологічний - вивчення емоційної рівноваги, моральних цінностей 

тощо; 

- соціологічний – вивчення соціальних умов життя, навчання і праці 

учасників навчально-виховного процесу; 

- медичний – вивчення стану фізичного здоров’я, наявність програм 

соціального захисту учасників навчально-виховного процесу; 

- статистичний - збирання статистичної інформації відповідно до 

показників державної та відомчої статистичної звітності; 

- ресурсний – вивчення обсягів, розподілу та якості забезпечення 

системи загальної середньої освіти матеріально-технічними, фінансовими, 

науково-методичними ресурсами; 

- кадровий – вивчення кадрового складу педагогів та тих, хто керую 

системою загальної середньої освіти, аналіз системи підготовки, 

перепідготовки та підвищення рівня кваліфікації кадрів, фіксація вакансій 

залежно від розташування школи, плинність кадрів тощо; 

- управлінський – комплексний аналіз системи загальної середньої 

освіти за різними групами показників для вироблення управлінського 

рішення, оцінювання ефективності державного управління загальною 

середньою освітою та її якістю. 

Види за масштабом цілей освіти: стратегічний, тактичний, 

оперативний. 
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Види за етапами навчання: вхідний або вибірковий, навчальний або 

проміжний, вихідний або підсумковий. 

Види за часовою залежністю: ретроспективний, попереджувальний, 

 випереджаючий,  поточний. 

Види за частотою процедури: разовий, періодичний, систематичний  

Види за охопленням об’єкту спостережень: локальний, вибірковий, 

суцільний. 

Види за організаційними формами: індивідуальний, груповий, 

фронтальний. 

Види за формами об’єкт-суб’єктних відносин: зовнішній або 

соціальний, взаємоконтроль, самоаналіз. 

Види за інструментарієм, що використовується: стандартизований, 

нестандартизований, матричний; 

IV. Рівні моніторингу у школі-інтернаті: 

- індивідуальний (учнівський, педагогічний, адміністративний). На 

цьому рівні відбувається самооцінка суб’єктами моніторингу якості своєї 

загальноосвітньої та професійної підготовки, суспільної професійної та 

життєвої компетенції, досвіду оволодіння певними способами діяльності, 

навичками критичного мислення тощо; 

- локальний (у межах школи-інтернату). На цьому рівні відбувається 

оцінювання учасників навчально-виховного процесу щодо якості освіти, 

досягнення ними поставленої мети в опануванні вимог державного стандарту 

відповідного рівня освіти, коригування стратегії розвитку за соціальними, 

педагогічними, економічними та іншими показниками. Проведення 

моніторингу на локальному рівні виконує роль самоконтролю, результати 

якого використовуються для внутрішніх потреб школи-інтернату. Головною 

метою такого дослідження є збір інформації для вироблення стратегії й 

тактики вдосконалення діяльності закладу, навчально-виховного процесу та 

діяльності кожного учасника навчально-виховного процесу. На цьому рівні 

виробляються психолого-педагогічні рекомендації, спрямовані на корекцію 

навчальної та організацію індивідуальної роботи. 

V. Етапи проведення моніторингу у школі: 

- ініціювання проведення моніторингу (замовники) – згідно із річним 

планом  

 роботи школи-інтернату на навчальний рік; 

- підготовка до проведення моніторингу: 

I етап. Орієнтовна програма моніторингу: 

1. Визначення мети й завдань дослідження; 

2. Визначення об’єктів дослідження; 

3. Розрахунок та формування вибірки; 

4. Визначення критеріїв і показників оцінювання; 

 5. Вибір методів дослідження й узагальнення статистичної інформації. 
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II етап. Розробка інструментарію: 

1. Розробка вимірювального інструментарію (тестів, анкет, їх 

апробація, одержання стандартизованого інструментарію); 

2. Підготовка інструктивно-методичних матеріалів для координаторів 

дослідження всіх рівнів та його учасників; 

3. Вибір статистичних і математичних методів опрацювання та 

обрахунку одержаних результатів дослідження; 

4. Вибір форми узагальнення статистичної інформації. 

5.3. Проведення дослідження: 

- пілотне дослідження (підготовка учасників, їх інструктаж); 

- опрацювання результатів, виявлення і аналіз помилок, 

оцінювання похибок; 

- основне дослідження. 

5.4. Обробка та узагальнення отриманих результатів. 

5.5. Аналіз та інтерпретація результатів дослідження: 

- узагальнення статистичної інформації; 

- виявлення чинників впливу; 

- виявлення кореляції між чинниками впливу; 

- оцінювання отриманих результатів аналізу, їх інтерпретація, 

підготовка висновків; 

- формулювання рекомендацій щодо коригувальної роботи, 

усунення негативних чинників, формування освітньої політики; 

- оприлюднення результатів дослідження. 

VI. Терміни та місце зберігання матеріалів моніторингових 

досліджень: 

6.1. Моніторингові дослідження за поточний навчальний рік 

зберігаються у кабінеті заступників директора, інші – в архіві. 

6.2. Термін зберігання моніторингових досліджень від 1 року до 10 

років. 

VII. Керівництво діяльністю: 
7.1. Керівництво проведенням моніторингових досліджень 

здійснюється творчою моніторинговою групою під керівництвом директора 

школи-інтернату. 
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Результати педагогічного експерименту 

Додаток П 1 

Самоекспертиза освітнього середовища обласної спеціалізованої школи-

інтернату ІІ-ІІІ ступенів “Обдарованість” Харківської обласної ради 

(2014 р.) 

Модальність освітнього середовища: Типово кар’єрне  

(+3 «Залежність», +3 «Активність») 
Параметри для вимірювання Результат 

СВОБОДА – ЗАЛЕЖНІСТЬ  Своб. Залеж. 

Більшість членів педагогічного колективу, які 

працюють з учнями, на перше місце ставлять 

інтереси та цінності 

особистості    

групи   + 

У більшості випадків у процесі взаємодії педагог 

підлаштовується під 

учня 

  

учень 

підлаштовується під 

педагога 

 + 

Більшістю членів  

педагогічного колективу здійснюється 

індивідуальна 

форма навчання  

  

групова 

(колективна) форма 

навчання  

 + 

АКТИВНІСТЬ – ПАСИВНІСТЬ  Акт. Пас. 

Більшістю членів педагогічного колективу  

покарання учня  

практикується   

не практикується  +  

Більшістю членів педагогічного колективу 

прояв  

учнем якої-небудь ініціативи  

стимулюється  +  

не стимулюється    

Більшістю членів педагогічного колективу ті 

або інші творчі прояви  

заохочуються  +  

не заохочуються    

ШИРОТА ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 8,53 

підсумковий бал 7,75 

коефіцієнт модальності 1,1 

МІСЦЕВІ ЕКСКУРСІЇ (пішки, на міському й приміському транспорті)  

Періодично проведені екскурсії як невід’ємна частина освітнього 

процесу (наприклад, заняття в лабораторіях, у музеї, на 

підприємствах, закладах вищої освіти тощо) 

1,25 

ПОДОРОЖІ  

Поїздки школярів в інші міста, цікаві місця з точки зору історії, 

географії, краєзнавства як невід'ємна частина освітнього процесу 

1,25 

ВІДВІДУВАННЯ УСТАНОВ КУЛЬТУРИ (театри, концерти, виставки тощо)  

Періодичні відвідування установ культури (як у регіоні, так і в інших 

містах України) як невід'ємна частина освітнього процесу 

1,25 

ОБМІН УЧНЯМИ  

Реалізується програма постійного обміну учнями з іншими 

вітчизняними або/і закордонними закладами освіти 

1,25 
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ОБМІН ПЕДАГОГАМИ 

Реалізується програма постійного двостороннього обміну 

викладачами з іншими вітчизняними або/і закордонними закладами 

освіти 

1,25 

ГОСТІ 

Гості (фахівці, ветерани, депутати тощо) періодично виступають із 

лекціями (розповідями) перед учнями, запрошуються на проведення 

різних шкільних заходів 

+0,1 

Періодично організується спілкування учнів і педагогів з цікавими 

людьми у формі бесід, круглих столів, дискусій, вечорів запитань та 

відповідей, конференцій тощо 

+0,4 

МОЖЛИВОСТІ ВИБОРУ ОСВІТНІХ МІКРОСЕРЕДОВИЩ  

Кожний учень може займатися в кружках, секціях, клубах за 

власними інтересами й нахилами 

0,2 

ШИРОТА МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ  

Є повний набір необхідних методично й технічно оснащених 

спеціалізованих приміщень 

0,8 

ІНТЕНСИВНІСТЬ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 9,35 

підсумковий бал 8,5 

коефіцієнт модальності 1,1 

РІВЕНЬ ВИМОГ ДО УЧНІВ 

До всіх учнів висуваються підвищені вимоги 2 

НАВЧАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ УЧНІВ 

Практично увесь час учнів так чи інакше пов'язаний з освітнім 

процесом 

2,5 

ОРГАНІЗАЦІЯ АКТИВНОГО ВІДПОЧИНКУ 

Закладом освіти розроблена й реалізується спеціальна програма 

організації активного і корисного відпочинку учнів (як у вихідні дні, 

так і на період канікул і, загалом, у вільний час) 

2,5 

ІНТЕРАКТИВНІ ФОРМИ І МЕТОДИ 

Педагогічним колективом декларований пріоритет інтерактивного 

освітнього процесу в даному закладі освіти 

1,5 

УСВІДОМЛЮВАНІСТЬ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 7,04 

підсумковий бал 6,4 

коефіцієнт модальності 1,1 

РІВЕНЬ ПОІНФОРМОВАНОСТІ ПРО ЗАКЛАД ОСВІТИ 

Практично всі педагоги, учні і їхні батьки мають уявлення про історію 

цього закладу освіти, особливості організації освітнього процесу 

1,4 

СИМВОЛІКА 

Заклад освіти, поряд з формальною типовою назвою, має свою 

особливу назву (зокрема, Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ 

ступенів «Обдарованість» харківської обласної ради), і всі учні про це 

знають 

+0,25 

Учням і батькам добре знайома емблема закладу  освіти 

(розміщується на кожному поверсі школи-інтернату, відтворюється на 

стендах, табелях, дипломах, грамотах тощо) 

+0,25 
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Учні й педагоги добре знають слова гімну свого закладу освіти й з 

гордістю його виконують у відповідних випадках 

+0,25 

Заклад освіти має особливу форму або елементи (футболки або 

шкільні речі із символікою свого закладу освіти), які учні й педагоги 

охоче носять і використовують  

+0,25 

ФОРМУВАННЯ УСВІДОМЛЮВАНОСТІ 

Проводяться періодичні бесіди з історії закладу освіти, особливостей 

його діяльності 

+0,1 

Урочисто відзначаються ювілейні дати закладу освіти, до цих 

торжеств ведеться довгострокова підготовка, запрошуються видатні 

особи міста 

+0,4 

ЗВ'ЯЗОК З ВИПУСКНИКАМИ  

Багато випускників продовжують підтримувати контакти із закладом 

освіти, відвідують загальношкільні заходи, охоче надають йому різну 

допомогу 

1,2 

АКТИВНІСТЬ СПІВРОБІТНИКІВ 

Багато співробітників самі виявляють відповідну ініціативу, не 

шкодують часу й сил для розвитку та популяризації закладу освіти 

1 

АКТИВНІСТЬ УЧНІВ 

Багато учнів самі проявляють відповідну ініціативу, не шкодують 

часу й сил для розвитку закладу освіти та його популяризації 

1 

АКТИВНІСТЬ БАТЬКІВ 

Значна частина батьків охоче відгукуються на прохання педагогів про 

будь-яку допомогу школі-інтернату 

0,3 

УЗАГАЛЬНЕНІСТЬ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 8,25 

підсумковий бал 7,5 

коефіцієнт модальності 1,1 

КОМАНДА ОДНОДУМЦІВ 

Більшість учителів, власне кажучи, становлять єдину згуртовану 

професійну команду, об’єднану спільними цілями закладу освіти 

1,4 

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

Концепція закладу освіти, основні стратегічні орієнтири його 

розвитку добре розуміються й підтримуються колективом педагогів 

1,7 

ФОРМИ РОБОТИ З ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ 

Організований постійно діючий педагогічний семінар, спрямований 

на підвищення рівня розуміння співробітниками цілей освітнього 

процесу, перспектив розвитку закладу освіти, умов та засобів його 

успішної діяльності 

1,6 

ВКЛЮЧЕНІСТЬ УЧНІВ 

Окремі пропозиції учнів по зміні організації освітнього процесу 

всерйоз розглядаються адміністрацією закладу освіти й можуть бути 

практично реалізовані 

0,8 

ВКЛЮЧЕНІСТЬ БАТЬКІВ 

На батьківських зборах батькам розповідають про розуміння 

педагогами цілей освітнього процесу й стратегічних орієнтирів 

розвитку закладу освіти з метою активного участі батьків в 

освітньому процесі школи-інтернату 

0,4 
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РЕАЛІЗАЦІЯ АВТОРСЬКИХ ОСВІТНІХ МОДЕЛЕЙ 

Заклад освіти є експериментальною площадкою наукової установи, 

учені-автори освітній концепцій та авторських методик працюють у 

постійному тісному контакті з адміністрацією й педагогами, які 

впроваджують новітні освітні ідеї 

1,6 

ЕМОЦІЙНІСТЬ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 5,72 

підсумковий бал 5,2 

коефіцієнт модальності 1,1 

ВЗАЄМИНИ В ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕКТИВІ 

Педради, наради тощо проходять у неформальній обстановці, 

учасники почувають себе психологічно комфортно, легко й вільно 

проявляють свої емоції, пропонують ідеї та висловлюють враження і 

думки 

+0,4 

ВЗАЄМИНИ З УЧНЯМИ 

Взаємини педагогів з учнями хоча й здійснюються в основному у 

формальних рамках (на уроках, зборах тощо), але носять переважно 

міжособистісний характер, відрізняються щирістю, доброзичливістю, 

співпереживанням, орієнтацією на особистість, стосуються 

«позанавчальних» проблем учнів 

+0,4 

Педагоги й учні часто спілкуються між собою в неформальній 

обстановці (як у закладі освіти, так і за його межами) 

+0,8 

Учні часто діляться з педагогами своїми особистими проблемами і 

думками, одержуючи від них співпереживання, підтримку, поради і 

щиру допомогу 

+0,9 

ВЗАЄМИНИ З БАТЬКАМИ 

Взаємини педагогів з батьками хоча і здійснюються в основному у 

формальних рамках (на зборах тощо), але носять переважно 

позитивний міжособистісний характер, відрізняються щирістю й 

співпереживанням, намаганням знайти спільну мову, стосуються 

«позанавчальних» проблем 

+0,4 

Батьки відчувають співпереживання й підтримку педагогів із приводу 

успіхів і невдач їхніх дітей, пов'язаних з освітнім процесом, 

підтримують тісний зв’язок з учителями, щоб бути «в курсі» всіх 

подій у житті дитини 

+0,4 

Батьки часто діляться з педагогами різними сімейними проблемами, 

одержуючи співпереживання, підтримку і поради (у разі потреби) 

+0,9 

ЕМОЦІЙНІСТЬ ОФОРМЛЕННЯ ПРОСТОРОВО-ПРЕДМЕТНОГО СЕРЕДОВИЩА  

В оформленні інтер'єрів закладу освіти присутні емоційно насичені 

елементи, що мають вплив на почуття учасників освітнього 

середовища (казкові, гумористичні, сатиричні сюжети плакатів, 

картинок, гасел, стінгазет, виставок тощо) 

+0,3 

Учасниками виставок власних робіт є не тільки учні, але й педагоги 

закладу освіти 

+0,7 

ДОМІНАНТНІСТЬ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 10,12 

підсумковий бал 9,2 

коефіцієнт модальності 1,1 
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ЗНАЧУЩІСТЬ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ 

Мабуть, весь спосіб життя більшості педагогів так чи інакше 

обумовлений залученням до життя закладу освіти, що становить їх 

головну життєву цінність і визначає їхню діяльність 

3,3 

ЗНАЧУЩІСТЬ ДЛЯ УЧНІВ 

Мабуть, весь спосіб життя більшості учнів так чи інакше 

обумовлений участю в житті закладу освіти, що становить їхню 

головну життєву цінність і визначає їхню діяльність 

3,4 

ЗНАЧУЩІСТЬ ДЛЯ БАТЬКІВ 

Батьки високо цінують та поважають думку педагогів, дослухаються 

до їхніх порад і намагаються враховувати та виконувати їхні 

рекомендації, навіть якщо вони розходяться з їхньою власною 

думкою з виховних проблем 

2,5 

КОГЕРЕНТНІСТЬ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 5,94 

підсумковий бал 5,4 

коефіцієнт модальності 1,1 

НАСТУПНІСТЬ ІЗ ІНШИМИ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ 

Учні будь-якого рівня можуть переходити в інші аналогічні заклади 

освіти без додаткових умов 

+0,5 

Випускники школи-інтернату стабільно і без проблем вступають до 

різних закладів освіти більше високого освітнього рівня (гімназії, 

училища, заклади вищої освіти тощо) 

+1 

РЕГІОНАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ 

Використання місцевого наукового, виробничого, культурного, 

спортивного й іншого соціального потенціалу в організації освітнього 

процесу школи-інтернату 

+0,4 

Професійна підготовка учнів школи-інтернату здійснюється 

відповідно до соціально-економічних запитів свого регіону 

+0,7 

Входження школи-інтернату з її особливою освітньою функцією в 

Концепцію розвитку регіональної системи освіти 

+1 

ШИРОКА СОЦІАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ 

Учні одержують не тільки рівень наукових знань відповідно до 

Держстандарту, але й практичну підготовку, що відповідає сучасним 

вимогам суспільства (комп'ютерну, комунікативну, валеологічну, 

екологічну, економічну, лінгвістичну тощо) 

+0,7 

Спеціальна психолого-педагогічна робота в закладі освіти спрямована 

на розвиток в учнів особистісних якостей, необхідних для досягнення 

успіху в сучасному суспільстві (цілеспрямованості, рішучості, 

відповідальності, працьовитості, наполегливості, готовності навчатися 

далі тощо) 

+1 

Учні запрошуються до вступу на факультети закладів вищої освіти 

(від 0,1 до 3,4) 

0,! 

АКТИВНІСТЬ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 4,62 

підсумковий бал 4,2 

коефіцієнт модальності 1,1 

ТРАНСЛЯЦІЯ ДОСЯГНЕНЬ 

Учні школи-інтернату систематично перемагають на предметних 

олімпіадах різного рівня 

+0,4 
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Школа-інтернат є методичним центром, що поширює свій досвід 

роботи на інші заклади освіти (програми, методики тощо) 

+0,6 

РОБОТА ІЗ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

Є окремі публікації про школу-інтернат у газетах (журналах) +0,2 

Є окремі телетрансляції (сюжети, повідомлення, передачі) про школу-

інтернат 

+0,3 

Різні відомості про діяльність школи-інтернату і зараз періодично 

транслюються по телебаченню 

+0,6 

Видано спеціальні буклети (брошури, книги), що розповідають про 

цей заклад освіти 

+0,4 

СОЦІАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ 

Заклад освіти бере активну участь у різних регіональних виставках, 

оглядах, конкурсах, фестивалях та інших соціально значущих формах 

реалізації творчої активності людей 

+0,5 

Заклад освіти є ініціатором різних регіональних виставок, оглядів, 

конкурсів, фестивалів і інших соціально значущих форм реалізації 

творчої активності людей 

+1,2 

МОБІЛЬНІСТЬ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 8,8 

підсумковий бал 8,0 

коефіцієнт модальності 1,1 

МОБІЛЬНІСТЬ ЦІЛЕЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ 

Освітній процес цілеспрямовано орієнтований не тільки на 

академічну й професійну підготовку учнів, але й на розвиток їхньої 

функціональної грамотності (лінгвістичної, комунікативної, 

комп'ютерної, валеологічної тощо), а також на їхній особистісний 

розвиток і саморозвиток, формування готовності і вмінь вчитися 

протягом життя 

2 

МОБІЛЬНІСТЬ МЕТОДІВ ОСВІТИ 

Більшість педагогів володіє сучасними методами навчання і 

виховання й прагне використовувати їх в освітньому процесі 

1,5 

МОБІЛЬНІСТЬ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТИ 

Для викладання нових дисциплін запрошуються дипломовані фахівці 

відповідного профілю 

2,5 

МОБІЛЬНІСТЬ ЗАСОБІВ ОСВІТИ 

Поряд зі старими, використовуються й нові експериментальні 

підручники, посібники тощо 

2 

СТІЙКІСТЬ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 2,2 

Посилення стійкості (+) 1,1 2,0 = 2,2 

1 Даний директор керує закладом освіти більше 5 років 0,6+ 

2 Адміністрація залишається стабільної більше 5 років 0,8+ 

3 Основний «кістяк» педагогів залишається стабільним 

протягом 5 останніх років  

0,6+ 

 



 

Додаток П 2 

Узагальнена факторно-критеріальна модель дослідження сформованості в учителів креативної компетентності 

на контрольному етапі першої фази експерименту, бали 

Фактор  

Ф 

В
аг

о
м

іс
ть

 -
 m

 
Критерії 

В
аг

о
м

іс
ть

 -
v
 

К
о
еф

іц
іє

н
т 

в
ід

п
о
в
ід

н
о
ст

і 

- 
К

 

З
н

ач
ен

н
я
 

к
о
еф

іц
іє

н
та

 

в
ід

п
о
в
ід

н
о
ст

і 

Ч
ас

тк
о
в
а 

о
ц

ін
к
а 

к
р
и

те
р
ії

в
 

Ч
ас

тк
о
в
а 

о
ц

ін
к
а 

ф
ак

то
р
ів

 

1.Мотива- 

ційно- 

ціннісний 

0,2 9. Потреба в пошуку наукових джерел з розвитку креативності вчителя  0,33 К1 0,90 0,30 0,17 
10. Рівень мотивації для досягнення успіху в креативному розв’язанні 

професійних завдань 
0,33 К2 0,90 0,30 

11. Прагнення до самореалізації креативних здібностей у професійній  діяльності 0,34 К3 0,80 0,27 

2.Когні- 

тивний 

0,2 12. Рівень знань щодо способів створення інноваційних освітніх продуктів 

(методика, технологія, авторський курс, авторська програма тощо) 
0,4 К4 0,80 0,32 0,16 

13. Рівень знань щодо трансформації змісту предмета в систему творчих завдань 0,2 К5 0,80 0,16 
14. Рівень знань щодо реалізації інноваційних освітніх продуктів 0,4 К6 0,80 0,32 

3.Діяльніс- 

ний 

 

 

0,2 15. Рівень сформованості вмінь  генерувати креативні педагогічні ідеї  0,3 К7 0,75 0,23 0,15 
16. Рівень сформованості вмінь  створювати інноваційні освітні продукти 0,3 К8 0,75 0,23 

9. Рівень сформованості вмінь презентувати інноваційний освітній продукт у 

професійному співтоваристві 
0,2 К9 0,75 0,15 

15. Рівень сформованості вмінь просувати інноваційний освітній продукт у 

професійному співтоваристві 
0,2 К10 0,64 0,13 

4.Рефлек- 

сивний 

0,2 16. Здатність до саморефлексії у процесі створення інноваційного освітнього 

продукту 
0,33 К11 0,68 0,22 0,15 

17. Здатність  оцінювати власний інноваційний досвід  0,34 К12 0,79 0,27 
14. Здатність аналізувати креативні продукти діяльності учнів  0,33 К13 0,75 0,25 

5.Особис- 

тісний 

0,2 18. Ініціативність 0,34 К14 0,68 0,23 0,14 
19. Самоконтроль 0,33 К15 0,75 0,25 
16.Наполегливість 0,33 К16 0,68 0,22 
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Додаток П 3 

Узагальнена факторно-критеріальна модель дослідження сформованості в учителів методичної компетентності  

на контрольному етапі другої фази експерименту, бали 
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1.Мотиваційно-

ціннісний 

0,2 1. Потреба в застосуванні інновацій у педагогічній діяльності 0,33 К1 0,94 0,31 0,19 
2. Потреба вдосконалення власної методичної діяльності на основі інновацій  0,34 К2 0,95 0,32 
3.Ціннісне ставлення до реалізації методичної діяльності на основі інновацій 0,33 К3 

0,94 0,31 

2.Когнітивний 0,2 4. Рівень знань з інноваційних тенденцій розвитку освіти  0,33 К4 0,94 0,31 0,19 
5. Рівень знань з розроблення педагогічних інновацій 0,33 К5 0,94 0,31 
6.Рівень знань з реалізації педагогічних інновацій  0,34 К6 0,92 0,31 

3.Діяльнісний 

  

0,2 7.Рівень умінь з реалізації методичного супроводу освітньої діяльності на 

основі інновацій 
0,34 К7 

0,90 0,31 
0,18 

8.Рівень умінь з інноваційного розв’язання дидактичних проблем 0,33 К8 0,93 0,31 
9.Рівень умінь з організації освітньої діяльності на основі інновацій 0,33 К9 

0,82 0,27 

4.Рефлексивний 0,2 10.Здатність оцінювати власні методичні продукти, створені на інноваційній 

основі 
0,5 К10 

0,89 0,45 
0,18 

11.Здатність аналізувати результати реалізації освітньої діяльності на 

інноваційній основі 
0,5 К11 

0,87 0,44 

5.Особистісний 0,2 12.Самостійність 0,5 К12 0,97 0,49 0,17 
13. Організованість 0,5 К13 0,68 0,34 
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Додаток П 4 

Узагальнена факторно-критеріальна модель дослідження сформованості в учителів дослідницької 

компетентності на контрольному етапі другої фази експерименту, бали 
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1.Мотиваційно-

ціннісний 

0,2 5. Розуміння значущості здійснення педагогічних  досліджень  0,25 К1 0,94 0,24 0,18 

6. Потреба в реалізації дослідження педагогічних проблем  0,25 К2 0,94 0,24 

7. Ступінь позитивного ставлення до організації дослідницької діяльності  учнів  0,25 К3 0,85 0,21 

8. Розуміння цінності дослідницької  діяльності учнів 0,25 К4 0,84 
0,21 

2.Когнітивний 0,2 5. Рівень знань методів і технологій організації педагогічного дослідження 0,25 К5 0,91 0,23 0,18 

11. Рівень знань з технології проведення педагогічного експерименту 0,25 К6  0,91 0,23 

8. Рівень знань з оприлюднення результатів педагогічного дослідження (звіт з 

науково-дослідної роботи, реферат, наукова стаття, тези доповіді тощо) 

0,25 К7 0,85 

0,21 

8. Рівень знань з технології організації дослідницької діяльності учнів 0,25 К8 0,84 0,21 

3.Діяльнісний 0,2 12. Рівень умінь  аналізувати стан розробленості проблеми педагогічного 

дослідження 

0,25 К9 0,85 

0,21 

0,17 

13. Рівень умінь  розробляти програми педагогічного дослідження 0,25 К10 0,84 0,21 

14. Рівень умінь оприлюднювати результати педагогічного дослідження 0,25 К11 0,85 0,21 

15. Рівень умінь організовувати дослідницьку діяльність учнів 0,25 К12 0,76 

0,19 

4.Рефлексивний 0,2 12. Оцінювання себе як суб’єкта дослідницької діяльності 0,34 К13 0,85 0,29 0,17 

17. Здатність оцінювати результати власної дослідницької діяльності 0,33 К14 0,85 0,28 

18. Здатність оцінювати результати дослідницької діяльності учнів  0,33 К15 0,82 0,27 

5.Особистісний 0,2 19. Відповідальність 0,33 К16 0,82 0,27 0,16 

20. Цілеспрямованість 0,33 К17 0,79 0,26 

21. Активність 0,34 К18 0,75 0,26 
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Додаток П 5 

Результати статистичного аналізу сформованості методичної компетентності вчителів 

Таблиця П 5.1 

Порівняльна таблиця узагальненого рівня сформованості методичної компетентності педагогів, осіб 

Рівні 

Етапи експерименту 

до експерименту   після експерименту   

Загальний рівень сформованості 

дослідницької компетентності 

 

Загальний рівень сформованості дослідницької 

компетентності 

 

Низький 5 - 

Достатній 12 7 

Оптимальний 8 16 

Високий 1 3 

Насамперед визначаємо нульову (Ho) й альтернативну гіпотези (H1): 

- Ho – емпіричні розподіли рівня сформованості методичної компетентності учителів до та після експерименту незначні;  

- H1 – емпіричні розподіли рівня сформованості методичної компетентності педагогів до та після експерименту значно 

різняться між собою. 

На основі даних, що представлені у табл. В.1.1, обчислюємо емпіричне значення критерію, яке порівнюється з таблично заданим 

еталонним числом – критичним значенням критерію, який для кількості ступенів свободи 3, для рівня значущості р=0,05 становить 2
кр = 

7,815.  

Кількість ступенів свободи при зіставленні емпіричних розподілів визначається за формулою:  

U = (К –1)*(С–1), 

де К = 4 (кількість рівнів), С = 2 (кількість розподілів, що порівнюються). В нашому випадку U = (4–1)*(2–1) = 3. 

Для розрахунку емпіричних значень рівня сформованості методичної компетенції у вчителів на початку та наприкінці 

експерименту вираховуємо теоретичні частоти – tf . Для цього використовуємо наступну формулу:  

tf = n*m / S, 

де n – кількість осіб на початку (після) експерименту;  m – кількість осіб на початку (після) експерименту за рівнями; S – загальна 

кількість осіб на початку (після) експерименту. 

Для визначення 2
емп використовуємо формулу:   
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Продовж. дод. П 5 

2
емп = Σ  2tej ff  / tf , 

де ejf  – емпірична частота; Σ – сума 2
емп за емпіричними частотами.  

За проведеними підрахунками отримуємо загальне емпіричне значення критерію. Якщо емпіричне значення менше від критичного, 

то ступінь збігу характеристик порівнюваних об’єктів більший і у такому випадку приймається нульова гіпотеза. Чим більше емпіричне 

значення критерію від критичного значення, тим сильніше розрізняються характеристики порівнюваних об’єктів, відкидається нульова 

гіпотеза і приймається альтернативна. 

Розрахунки емпіричних частот критерію 2 на початку експерименту представлені у табл. Т4.2.  

Таблиця П 5.2 

Розрахунок критерію 2
емп  

№ 
Емпірична 

частота ejf  

Теоретична 

частота tf  tej ff    2tej ff    2tej ff  / tf  

1 5 2,5 2.5 6,25 2,5 

2 12 9,5 2.5 6,25 0,65 

3 8 12 -4 16 1,33 

4 1 2 -1 1 0,5 

5 0 2,5 -2.5 6,25 2,5 

6 7 9,5 -2.5 6,25 0,65 

7 16 12 4 16 1,33 

8 3 2 1 1 0,5 

Всього 52 52 0 0 9,98 

 

Таким чином, на основі проведених підрахунків, маємо 2
емп = 9,98 і 2

емп > 2
кр, тому  приймаємо альтернативну (H1) гіпотезу: H1  

– емпіричні розподіли рівнів сформованості дослідницької компетентності вчителів до та після експерименту значно різняться між собою. 

Результати статистичного аналізу сформованості дослідницької компетентності вчителів 

Результати статистичного аналізу сформованості  дослідницької компетентності вчителів 
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Продовж. дод. П 5  
Таблиця П 5.3 

Порівняльна таблиця узагальненого рівня сформованості дослідницької компетентності вчителів  

Рівні 

Етапи експерименту 

до експерименту   після експерименту   

Загальний рівень сформованості 

дослідницької компетентності 

 

Загальний рівень сформованості дослідницької 

компетентності 

 

Низький 3 - 

Достатній 15 6 

Оптимальний 6 16 

Високий 2 4 

Насамперед визначаємо нульову (H0) й альтернативну гіпотези (H1): 

 H0 – емпіричні розподіли рівня сформованості дослідницької компетентності вчителів до та після експерименту незначні;  

H1 – емпіричні розподіли рівня сформованості дослідницької компетентності вчителів до та після експерименту значно різняться 

між собою. 

На основі даних, що представлені у табл. 1, обчислюємо емпіричне значення критерію, яке порівнюється з таблично заданим 

еталонним числом – критичним значенням критерію, який для кількості ступенів свободи 3, для рівня значущості р=0,05 становить 2
кр = 

7,815.  

Кількість ступенів свободи при зіставленні емпіричних розподілів визначається за формулою:  

U = (К –1)*(С–1), 

де К = 4 (кількість рівнів), С = 2 (кількість розподілів, що порівнюються). В нашому випадку U = (4–1)*(2–1) = 3. 

Для розрахунку емпіричних значень рівня сформованості дослідницької компетенції у вчителів на початку та наприкінці 

експерименту вираховуємо теоретичні частоти – tf . Для цього використовуємо наступну формулу:  

tf = n*m / S, 

де n – кількість осіб на початку (після) експерименту;  m – кількість осіб на початку (після) експерименту за рівнями; S – загальна 

кількість осіб на початку (після) експерименту. 

Для визначення 2
емп використовуємо формулу:   

2
емп = Σ  2tej ff  / tf , 

де ejf  – емпірична частота;  Σ – сума 2
емп за емпіричними частотами.  
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Продовж. дод. П 5 

За проведеними підрахунками отримуємо загальне емпіричне значення критерію. Якщо емпіричне значення менше від критичного, 

то ступінь збігу характеристик порівнюваних об’єктів більший і у такому випадку приймається нульова гіпотеза. Чим більше емпіричне 

значення критерію від критичного значення, тим сильніше розрізняються характеристики порівнюваних об’єктів, відкидається нульова 

гіпотеза і приймається альтернативна. 

Розрахунки емпіричних частот критерію 2 на початку експерименту представлені у табл. Т4.4. 

 

Таблиця П 5.4 

Розрахунок критерію 2
емп  

№ 
Емпірична 

частота ejf  

Теоретична 

частота tf  tej ff    2tej ff    2tej ff  / tf  

1 3 1,5 1.5 2,25 1,5 

2 15 10,5 4.5 20,25 1,92 

3 6 11 -5 25 2,27 

4 2 3 -1 1 0,33 

5 0 1,5 -1.5 2,25 1,5 

6 6 10,5 -4.5 20,25 0,92 

7 16 11 5 25 2,27 

8 4 3 1 1 0,33 

Всього 52 52 0 0 12,06 

 

Таким чином, на основі проведених підрахунків, маємо 2
емп = 12,06 і 2

емп > 2
кр, тому  приймаємо альтернативну (H1) гіпотезу: H1  

– емпіричні розподіли рівнів сформованості дослідницької компетентності вчителів  до та після експерименту в групі значно різняться 

між собою. 

 

 2
8
6
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Самоекспертиза освітнього середовища обласної спеціалізованої школи-

інтернату ІІ-ІІІ ступенів “Обдарованість” Харківської обласної ради 

(2018 р.) 

 

Модальність освітнього середовища: Кар’єрне середовище залежної 

активності 

(+2 «Залежність», -1 «Свобода», +3 «Активність») 
Параметри для вимірювання Результат 

СВОБОДА – ЗАЛЕЖНІСТЬ  Своб. Залеж. 

Більшість членів педагогічного колективу, які 

працюють з учнями, на перше місце ставлять 

інтереси та цінності 

особистості  +  

групи    

У більшості випадків у процесі взаємодії педагог 

підлаштовується під 

учня 

  

учень 

підлаштовується під 

педагога 

 + 

Більшістю членів  

педагогічного колективу здійснюється 

індивідуальна 

форма навчання  

  

групова 

(колективна) форма 

навчання  

 + 

АКТИВНІСТЬ – ПАСИВНІСТЬ  Акт. Пас. 

Більшістю членів педагогічного колективу  

покарання учня  

практикується   

не практикується  +  

Більшістю членів педагогічного колективу 

прояв  

учнем якої-небудь ініціативи  

стимулюється  +  

не стимулюється    

Більшістю членів педагогічного колективу ті 

або інші творчі прояви  

заохочуються  +  

не заохочуються    

ШИРОТА ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 11,7 

підсумковий бал 9,75 

коефіцієнт модальності 1,2 

МІСЦЕВІ ЕКСКУРСІЇ (пішки, на міському й приміському транспорті)  

Періодично проведені екскурсії як невід’ємна частина освітнього 

процесу (наприклад, заняття в лабораторіях, у музеї, на 

підприємствах, закладах вищої освіти тощо) 

1,25 

ПОДОРОЖІ  

Поїздки школярів в інші міста, цікаві місця з точки зору історії, 

географії, краєзнавства як невід'ємна частина освітнього процесу 

1,25 

ВІДВІДУВАННЯ УСТАНОВ КУЛЬТУРИ (театри, концерти, виставки тощо)  

Періодичні відвідування установ культури (як у регіоні, так і в інших 

містах України) як невід'ємна частина освітнього процесу 

1,25 

ОБМІН УЧНЯМИ  

Реалізується програма постійного обміну учнями з іншими 

вітчизняними або/і закордонними закладами освіти 

1,25 
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ОБМІН ПЕДАГОГАМИ 

Реалізується програма постійного двостороннього обміну 

викладачами з іншими вітчизняними або/і закордонними закладами 

освіти 

1,25 

ГОСТІ 

Гості (фахівці, ветерани, депутати тощо) періодично виступають із 

лекціями (розповідями) перед учнями, запрошуються на проведення 

різних шкільних заходів 

+0,1 

Батьки активно залучаються до виховної роботи школи, беруть участь 

у різних заходах разом з дітьми (походи, веселі старти, творчі 

виставки, профорієнтаційні бесіди і зустрічі) 

+0,2 

Періодично організується спілкування учнів і педагогів з цікавими 

людьми у формі бесід, круглих столів, дискусій, вечорів запитань та 

відповідей, конференцій тощо 

+0,4 

Періодично організуються фестивалі, свята, конференції або інші 

форми масового прийому гостей 

+0,55 

МОЖЛИВОСТІ ВИБОРУ ОСВІТНІХ МІКРОСЕРЕДОВИЩ  

Учні мають можливості вибору спецкурсів, факультативів 1 

ШИРОТА МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ  

Є всі необхідні обладнані приміщення, а також організована 

можливість доступу учнів до комп'ютерних інформаційних мереж 

(«Інтернет») з освітньою метою, організації дистанційного навчання 

1,25 

ІНТЕНСИВНІСТЬ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 11,4 

підсумковий бал 9,5 

коефіцієнт модальності 1,2 

РІВЕНЬ ВИМОГ ДО УЧНІВ 

До всіх учнів висуваються підвищені вимоги 2 

НАВЧАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ УЧНІВ 

Практично увесь час учнів так чи інакше пов'язаний з освітнім 

процесом 

2,5 

ОРГАНІЗАЦІЯ АКТИВНОГО ВІДПОЧИНКУ 

Закладом освіти розроблена й реалізується спеціальна програма 

організації активного і корисного відпочинку учнів (як у вихідні дні, 

так і на період канікул і, загалом, у вільний час) 

2,5 

ІНТЕРАКТИВНІ ФОРМИ І МЕТОДИ 

Інтерактивні форми й методи освіти є основними в реальній практиці 

педагогів, кваліфікованими фахівцями систематично проводиться 

відповідна навчально-методична робота з педагогами з метою їх 

підготовки до використання новітніх технологій, інтерактивних форм 

і методів навчання 

2,5 

УСВІДОМЛЮВАНІСТЬ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 9,24 

підсумковий бал 7,7 

коефіцієнт модальності 1,2 

РІВЕНЬ ПОІНФОРМОВАНОСТІ ПРО ЗАКЛАД ОСВІТИ 

Практично всі педагоги, учні і їхні батьки мають уявлення про історію 

цього закладу освіти, особливості організації освітнього процесу 

1,4 
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СИМВОЛІКА 

Заклад освіти, поряд з формальною типовою назвою, має свою 

особливу назву (зокрема, Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ 

ступенів “Обдарованість” харківської обласної ради), і всі учні про це 

знають 

+0,25 

Учням і батькам добре знайома емблема закладу  освіти 

(розміщується на кожному поверсі школи-інтернату, відтворюється на 

стендах, табелях, дипломах, грамотах тощо) 

+0,25 

Учні й педагоги добре знають слова гімну свого закладу освіти й з 

гордістю його виконують у відповідних випадках 

+0,25 

Заклад освіти має особливу форму або елементи (футболки або 

шкільні речі із символікою свого закладу освіти), які учні й педагоги 

охоче носять і використовують  

+0,25 

ФОРМУВАННЯ УСВІДОМЛЮВАНОСТІ 

Проводяться періодичні бесіди з історії закладу освіти, особливостей 

його діяльності 

+0,1 

Є окремі стенди, що розповідають про історію і традиції закладу 

освіти, його випускників, досягнення і пріоритетні напрями розвитку 

школи-інтернату  

+0,2 

Урочисто відзначаються ювілейні дати закладу освіти, до цих 

торжеств ведеться довгострокова підготовка, запрошуються видатні 

особи міста 

+0,4 

ЗВ'ЯЗОК З ВИПУСКНИКАМИ  

Багато випускників продовжують підтримувати контакти із закладом 

освіти, відвідують загальношкільні заходи, охоче надають йому різну 

допомогу 

1,2 

АКТИВНІСТЬ СПІВРОБІТНИКІВ 

Більшість співробітників особисто зацікавлені в розвитку закладу 

освіти, всі його проблеми сприймають, як свої власні, беруть активну 

участь у їхньому обговоренні й практичному розв’язанні, займаються 

популяризацією школи-інтернату у засобах масової інформації 

1,4 

АКТИВНІСТЬ УЧНІВ 

Більшість учнів особисто зацікавлені в розвитку закладу освіти, всі 

його проблеми сприймають, як свої власні, беруть активну участь у 

їхньому обговоренні й практичному розв’язанні, займаються 

популяризацією школи-інтернату 

1,4 

АКТИВНІСТЬ БАТЬКІВ 

Практично всі батьки охоче відгукуються на прохання адміністрації й 

педагогів про будь-яку допомогу школі-інтернату 

0,6 

УЗАГАЛЬНЕНІСТЬ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 9,84 

підсумковий бал 8,2 

коефіцієнт модальності 1,2 

КОМАНДА ОДНОДУМЦІВ 

У результаті цілеспрямованої роботи з колективом практично всі 

педагоги цього закладу освіти мають спільні завдання освітньої 

діяльності й усвідомлено реалізують єдину освітню стратегію 

1,7 

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

Концепція закладу освіти, основні стратегічні орієнтири його 

розвитку добре розуміються й підтримуються колективом педагогів 

1,7 
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ФОРМИ РОБОТИ З ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ 

Організований постійно діючий педагогічний семінар, спрямований 

на підвищення рівня розуміння співробітниками цілей освітнього 

процесу, перспектив розвитку закладу освіти, умов та засобів його 

успішної діяльності 

1,6 

ВКЛЮЧЕНІСТЬ УЧНІВ 

Окремі пропозиції учнів по зміні організації освітнього процесу 

всерйоз розглядаються адміністрацією закладу освіти й можуть бути 

практично реалізовані 

0,8 

ВКЛЮЧЕНІСТЬ БАТЬКІВ 

Окремі пропозиції батьківського комітету зі зміни організації 

освітнього процесу уважно і детально розглядаються адміністрацією й 

можуть бути практично реалізовані 

0,8 

РЕАЛІЗАЦІЯ АВТОРСЬКИХ ОСВІТНІХ МОДЕЛЕЙ 

Заклад освіти є експериментальною площадкою наукової установи, 

учені-автори освітній концепцій та авторських методик працюють у 

постійному тісному контакті з адміністрацією й педагогами, які 

впроваджують новітні освітні ідеї 

1,6 

ЕМОЦІЙНІСТЬ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 7,32 

підсумковий бал 6,1 

коефіцієнт модальності 1,2 

ВЗАЄМИНИ В ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕКТИВІ 

Педради, наради тощо проходять у неформальній обстановці, 

учасники почувають себе психологічно комфортно, легко й вільно 

проявляють свої емоції, пропонують ідеї та висловлюють враження і 

думки 

+0,4 

ВЗАЄМИНИ З УЧНЯМИ 

Взаємини педагогів з учнями хоча й здійснюються в основному у 

формальних рамках (на уроках, зборах тощо), але носять переважно 

міжособистісний характер, відрізняються щирістю, доброзичливістю, 

співпереживанням, орієнтацією на особистість, стосуються 

«позанавчальних» проблем учнів 

+0,4 

Педагоги й учні часто спілкуються між собою в неформальній 

обстановці (як у закладі освіти, так і за його межами) 

+0,8 

Кожний учень відчуває співпереживання й підтримку педагогів із 

приводу своїх успіхів і невдач, пов'язаних з освітнім процесом, він 

може вільно звернутися з різними навчальними питаннями до 

педагога 

+0,4 

Учні часто діляться з педагогами своїми особистими проблемами і 

думками, одержуючи від них співпереживання, підтримку, поради і 

щиру допомогу 

+0,9 

ВЗАЄМИНИ З БАТЬКАМИ 

Взаємини педагогів з батьками хоча і здійснюються в основному у 

формальних рамках (на зборах тощо), але носять переважно 

позитивний міжособистісний характер, відрізняються щирістю й 

співпереживанням, намаганням знайти спільну мову, стосуються 

«позанавчальних» проблем 

+0,4 
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Батьки відчувають співпереживання й підтримку педагогів із приводу 

успіхів і невдач їхніх дітей, пов'язаних з освітнім процесом, 

підтримують тісний зв’язок з учителями, щоб бути «в курсі» всіх 

подій у житті дитини 

+0,4 

Батьки часто діляться з педагогами різними сімейними проблемами, 

одержуючи співпереживання, підтримку і поради (у разі потреби) 

+0,9 

ЕМОЦІЙНІСТЬ ОФОРМЛЕННЯ ПРОСТОРОВО-ПРЕДМЕТНОГО СЕРЕДОВИЩА  

В оформленні інтер'єрів закладу освіти присутні емоційно насичені 

елементи, що мають вплив на почуття учасників освітнього 

середовища (казкові, гумористичні, сатиричні сюжети плакатів, 

картинок, гасел, стінгазет, виставок тощо) 

+0,3 

Періодично проводяться виставки малюнків, творів та інших робіт 

учнів, що відображують їхнє ставлення до свого закладу освіту 

+0,5 

Учасниками таких виставок власних робіт є не тільки учні, але й 

педагоги закладу освіти 

+0,7 

ДОМІНАНТНІСТЬ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 11,04 

підсумковий бал 9,2 

коефіцієнт модальності 1,2 

ЗНАЧУЩІСТЬ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ 

Мабуть, весь спосіб життя більшості педагогів так чи інакше 

обумовлений залученням до життя закладу освіти, що становить їх 

головну життєву цінність і визначає їхню діяльність 

3,3 

ЗНАЧУЩІСТЬ ДЛЯ УЧНІВ 

Мабуть, весь спосіб життя більшості учнів так чи інакше 

обумовлений участю в житті закладу освіти, що становить їхню 

головну життєву цінність і визначає їхню діяльність 

3,4 

ЗНАЧУЩІСТЬ ДЛЯ БАТЬКІВ 

Батьки високо цінують та поважають думку педагогів, дослухаються 

до їхніх порад і намагаються враховувати та виконувати їхні 

рекомендації, навіть якщо вони розходяться з їхньою власною 

думкою з виховних проблем 

2,5 

КОГЕРЕНТНІСТЬ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 7,8 

підсумковий бал 6,5 

коефіцієнт модальності 1,2 

НАСТУПНІСТЬ ІЗ ІНШИМИ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ 

Учні будь-якого рівня можуть переходити в інші аналогічні заклади 

освіти без додаткових умов 

+0,5 

Випускники школи-інтернату стабільно і без проблем вступають до 

різних закладів освіти більше високого освітнього рівня (гімназії, 

училища, заклади вищої освіти тощо) 

+1 

РЕГІОНАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ 

Використання місцевого наукового, виробничого, культурного, 

спортивного й іншого соціального потенціалу в організації освітнього 

процесу школи-інтернату 

+0,4 

Професійна підготовка учнів школи-інтернату здійснюється 

відповідно до соціально-економічних запитів свого регіону 

+0,7 

Входження школи-інтернату з її особливою освітньою функцією в 

Концепцію розвитку регіональної системи освіти 

+1 
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ШИРОКА СОЦІАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ 

Узгодження змісту регіонального компонента освіти (з історії, 

географії тощо) у школі-інтернаті з місцевими вченими і 

компетентними фахівцями в певній сфері 

+0,2 

Учні одержують не тільки рівень наукових знань відповідно до 

Держстандарту, але й практичну підготовку, що відповідає сучасним 

вимогам суспільства (комп'ютерну, комунікативну, валеологічну, 

екологічну, економічну, лінгвістичну тощо) 

+0,7 

Спеціальна психолого-педагогічна робота в закладі освіти спрямована 

на розвиток в учнів особистісних якостей, необхідних для досягнення 

успіху в сучасному суспільстві (цілеспрямованості, рішучості, 

відповідальності, працьовитості, наполегливості, готовності навчатися 

далі тощо) 

+1 

Учні запрошуються до вступу на факультети закладів вищої освіти 

(від 0,1 до 3,4) 

1,0 

АКТИВНІСТЬ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 6,36 

підсумковий бал 5,3 

коефіцієнт модальності 1,2 

ТРАНСЛЯЦІЯ ДОСЯГНЕНЬ 

Учні школи-інтернату систематично перемагають на предметних 

олімпіадах різного рівня 

+0,4 

Школа-інтернат є методичним центром, що поширює свій досвід 

роботи на інші заклади освіти (програми, методики тощо) 

+0,6 

РОБОТА ІЗ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

В ефірі звучали окремі радіопередачі про школу-інтернат +0,2 

В ефірі і зараз періодично звучать радіопередачі про школу-інтернат +0,4 

Є окремі публікації про школу-інтернат у газетах (журналах) +0,2 

Є окремі телетрансляції (сюжети, повідомлення, передачі) про школу-

інтернат 

+0,3 

Різні відомості про діяльність школи-інтернату і зараз періодично 

транслюються по телебаченню 

+0,6 

Видано спеціальні буклети (брошури, книги), що розповідають про 

цей заклад освіти 

+0,4 

СОЦІАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ 

Заклад освіти бере активну участь у різних регіональних виставках, 

оглядах, конкурсах, фестивалях та інших соціально значущих формах 

реалізації творчої активності людей 

+0,5 

Заклад освіти є ініціатором різних регіональних виставок, оглядів, 

конкурсів, фестивалів і інших соціально значущих форм реалізації 

творчої активності людей 

+1,2 

Заклад освіти бере активну участь у різних соціально значущих 

заходах, акціях і рухах (охорона навколишнього середовища, 

допомога ветеранам, інвалідам, шефська робота тощо) 

+0,5 

МОБІЛЬНІСТЬ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 11,4 

підсумковий бал 9,5 

коефіцієнт модальності 1,2 
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МОБІЛЬНІСТЬ ЦІЛЕЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ 

Освітній процес цілеспрямовано орієнтований не тільки на 

академічну й професійну підготовку учнів, але й на розвиток їхньої 

функціональної грамотності (лінгвістичної, комунікативної, 

комп'ютерної, валеологічної тощо), а також на їхній особистісний 

розвиток і саморозвиток, формування готовності і вмінь вчитися 

протягом життя 

2 

МОБІЛЬНІСТЬ МЕТОДІВ ОСВІТИ 

У школі-інтернаті організоване цілеспрямоване навчання педагогів 

сучасним освітнім технологіям, налагоджена методична підтримка 

педагогів, які використовують активні та інтерактивні методи освіти, 

новітні технології в освіті 

2,5 

МОБІЛЬНІСТЬ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТИ 

Для викладання нових дисциплін запрошуються дипломовані фахівці 

відповідного профілю 

2,5 

МОБІЛЬНІСТЬ ЗАСОБІВ ОСВІТИ 

Є можливість постійно стежити за новинками ринку освітніх засобів і 

купувати підручники, що сподобалися, посібники, програми, технічні 

засоби, наочні приладдя, навчальне обладнання тощо 

2,5 

СТІЙКІСТЬ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 2,2 

Посилення стійкості (+) 1,1 2,0 = 2,2 

1 Даний директор керує закладом освіти більше 5 років 0,6+ 

2 Адміністрація залишається стабільної більше 5 років 0,8+ 

3 Основний «кістяк» педагогів залишається стабільним 

протягом 5 останніх років  

0,6+ 

 



 

Додаток П 7 

Статистичний аналіз результатів сформованості в учнів ключових компетентностей 

Додаток П 7.1 

Статистичний аналіз результату сформованості в учнів компетентності «екологічна грамотність і здорове життя» 

Таблиця П. 7.1.1 

Порівняльна таблиця рівнів сформованості компетентності «екологічна грамотність і здоровове життя»  (осіб) 

Рівні 

Етапи експерименту 

константувальний етап ІІ фази експерименту 

(до експерименту) 

контрольний етап ІІ фази експерименту  

(після експерименту) 

Низький 13 2 

Достатній 43 28 

Високий 17 43 

 

Насамперед визначаємо нульову (Н0) й альтернативну (H1) гіпотези. H0– емпіричні розподіли рівня 

сформованості компетентності «екологічна грамотність і здорове життя» до та після експерименту незначні; 

H1 – емпіричні розподіли рівня сформованості в групі до та після експерименту значно різняться між собою. 

На основі даних, що представлені в табл. П 7.1.1, обчислюємо емпіричне значення критерію, яке порівнюється з 

таблично заданим еталонним числом – критичним значенням критерію, який для кількості ступенів свободи 2, для рівня 

значущості р=0,05 становить 2
кр = 6,0.  

Кількість ступенів свободи при зіставленні емпіричних розподілів визначається за формулою:  

       U = (К –1)*(С–1),        (П 7.1.1) 

де К = 3 (кількість рівнів), С = 2 (кількість розподілів, що порівнюються).  

 У нашому випадку U = (3–1)*(2–1) = 2. 

 2
9
4

 



 

Продовж. дод. П 7.1 

Для розрахунку емпіричних значень рівня сформованості компетентності «екологічна грамотність і 

здорове життя» на початку та наприкінці експерименту вираховуємо теоретичні частоти – tf . Для цього використовуємо 

наступну формулу:  

       tf = n*m / S,        (П 7.1.2) 

 

де: 

 n – кількість осіб на початку (після) експерименту; 

m – кількість осіб на початку (після) експерименту за рівнями;  

S – загальна кількість осіб на початку (після) експерименту. 

Для визначення 2
емп використовуємо формулу:   

      2
емп = Σ  2tej ff  / tf ,        (П 7.1.3) 

 

де: ejf  – емпірична частота; Σ – сума 2
емп за емпіричними частотами.  

За проведеними підрахунками отримуємо загальне емпіричне значення критерію. Якщо емпіричне значення менше 

від критичного, то ступінь збігу характеристик порівнюваних об’єктів більший і у такому випадку приймається нульова 

гіпотеза. Чим більше емпіричне значення критерію від критичного значення, тим сильніше розрізняються 

характеристики порівнюваних об’єктів, відкидається нульова гіпотеза і приймається альтернативна. 

Розрахунки критерію 2
емп  на початку експерименту представлені в табл. П 7.1.2. 

 

 2
9
5

 
 



 

Продовж. дод. П 7.1 

Таблиця П 7.1.2 

Розрахунок критерію 2
емп  

№ Емпірична частота ejf  
Теоретична 

частота tf  tej ff    2tej ff    2tej ff  / tf  

1 15 8,5 5,5 30.25 4,03 

2 44 40,5 7,5 56.25 1,58 

3 14 24 -13 169 5,63 

4 2 8,5 -5,5 30.25 4,03 

5 23 40,5 -7,5 56.25 1,58 

6 48 24 13 169 5,63 

Всього 73 73 0 0 22,50 

 

Таким чином, на основі проведених підрахунків, маємо 2
емп =22,50 і 2

емп > 2
кр, тому  приймаємо альтернативну 

(H1) гіпотезу: емпіричні розподіли рівнів сформованості компетентності «екологічна грамотність і здорове життя» до та 

після експерименту значно різняться між собою. 

 2
9
6

 
 



 

Додаток П 7.2 

Статистичний аналіз сформованості компетентності «ініціативність і підприємливість» 

Таблиця П 7.2.1 

Порівняльна таблиця рівнів сформованості в учнів компетентності «ініціативність і підприємливість»  (осіб) 

Рівні 

Етапи експерименту 

константувальний етап ІІ фази експерименту 

(до експерименту) 

контрольний етап ІІ фази експерименту  

(після експерименту) 

Низький 25 8 

Достатній 42 38 

Високий 6 27 

 

Насамперед визначаємо нульову (Н0) й альтернативну (H1) гіпотези. H0– емпіричні розподіли рівня 

сформованості компетентності «ініціативність і підприємливість» до та після експерименту незначні; 

H1 – емпіричні розподіли рівня сформованості в групі до та після експерименту значно різняться між собою. 

На основі даних, що представлені в табл. П 7.2.1, обчислюємо емпіричне значення критерію, яке порівнюється з 

таблично заданим еталонним числом – критичним значенням критерію, який для кількості ступенів свободи 2, для рівня 

значущості р=0,05 становить 2
кр = 6,0.  

Кількість ступенів свободи при зіставленні емпіричних розподілів визначається за формулою:  

       U = (К –1)*(С–1),        (П. 7.2.1) 

де К = 3 (кількість рівнів), С = 2 (кількість розподілів, що порівнюються).  

 У нашому випадку U = (3–1)*(2–1) = 2. 

 2
9
7

 
 



 

Продовж. дод. П 7.2 

Для розрахунку емпіричних значень рівня сформованості компетентності «ініціативність і підприємливість»  в 

групі на початку та наприкінці експерименту вираховуємо теоретичні частоти – tf . Для цього використовуємо наступну 

формулу:  

       tf = n*m / S,        (П. 7.2.2) 

де: 

 n – кількість осіб на початку (після) експерименту; 

m – кількість осіб на початку (після) експерименту за рівнями;  

S – загальна кількість осіб на початку (після) експерименту. 

Для визначення 2
емп використовуємо формулу:   

      2
емп = Σ  2tej ff  / tf ,        (П. 7.2.3) 

 

де : ejf  – емпірична частота; Σ – сума 2
емп за емпіричними частотами.  

За проведеними підрахунками отримуємо загальне емпіричне значення критерію. Якщо емпіричне значення менше 

від критичного, то ступінь збігу характеристик порівнюваних об’єктів більший і у такому випадку приймається нульова 

гіпотеза. Чим більше емпіричне значення критерію від критичного значення, тим сильніше розрізняються 

характеристики порівнюваних об’єктів, відкидається нульова гіпотеза і приймається альтернативна. 

Розрахунки критерію 2
емп  на початку експерименту представлені в табл. П. 7.2.2. 

 2
9
8
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Таблиця . П. 7.2.2 

 

Розрахунок критерію 2
емп  

№ Емпірична частота ejf  
Теоретична 

частота tf  tej ff    2tej ff    2tej ff  / tf  

1 25 16,5 8,5 72,25 4,37 

2 42 40 2 4 0,1 

3 6 16,5 -10,5 110,25 6,68 

4 8 16,5 -8,5 72,25 4,37 

5 38 40 -2 4 0,1 

6 27 16,5 10.5 110,25 6,68 

Всього 73 73 0 0 22,32 

 

 

Таким чином, на основі проведених підрахунків, маємо 2
емп =22,32  і 2

емп > 2
кр, тому  приймаємо альтернативну 

(H1) гіпотезу: емпіричні розподіли рівнів сформованості компетентності «ініціативність і підприємливість» до та після 

експерименту значно різняться між собою. 

 2
9
9

 
 



 

Додаток П 7.3 

Статистичний аналіз результату сформованості в учнів компетентності «спілкування іноземними мовами» 

Таблиця П. 7.3.1 

Порівняльна таблиця рівнів сформованості компетентності «спілкування іноземними мовами»  (осіб) 

Рівні 

Етапи експерименту 

констатувальний етап ІІ фази експерименту 

(до експерименту) 

контрольний етап ІІ фази експерименту  

(після експерименту) 

Низький 13 4 

Достатній 47 34 

Високий 13 35 

 

Насамперед визначаємо нульову (Н0) й альтернативну (H1) гіпотези. H0– емпіричні розподіли рівня 

сформованості компетентності «спілкування іноземними мовами» до та після експерименту незначні; 

H1 – емпіричні розподіли рівня сформованості в групі до та після експерименту значно різняться між собою. 

На основі даних, що представлені в табл. П 7.3.1, обчислюємо емпіричне значення критерію, яке порівнюється з 

таблично заданим еталонним числом – критичним значенням критерію, який для кількості ступенів свободи 2, для рівня 

значущості р=0,05 становить 2
кр = 6,0.  

Кількість ступенів свободи при зіставленні емпіричних розподілів визначається за формулою:  

       U = (К –1)*(С–1),        (П. 7.3.1) 

де К = 3 (кількість рівнів), С = 2 (кількість розподілів, що порівнюються).  

 У нашому випадку U = (3–1)*(2–1) = 2. 

 3
0
0

 
 



 

Продовж. дод. П 7.3 

Для розрахунку емпіричних значень рівня сформованості компетентності «спілкування іноземними мовами»  в 

групі на початку та наприкінці експерименту вираховуємо теоретичні частоти – tf . Для цього використовуємо наступну 

формулу:  

       tf = n*m / S,        (П. 7.3.2) 

 

де: 

 n – кількість осіб на початку (після) експерименту; 

m – кількість осіб на початку (після) експерименту за рівнями;  

S – загальна кількість осіб на початку (після) експерименту. 

Для визначення 2
емп використовуємо формулу:   

      2
емп = Σ  2tej ff  / tf ,        (П. 7.3.3) 

 

де: ejf  – емпірична частота; Σ – сума 2
емп за емпіричними частотами.  

За проведеними підрахунками отримуємо загальне емпіричне значення критерію. Якщо емпіричне значення менше 

від критичного, то ступінь збігу характеристик порівнюваних об’єктів більший і у такому випадку приймається нульова 

гіпотеза. Чим більше емпіричне значення критерію від критичного значення, тим сильніше розрізняються 

характеристики порівнюваних об’єктів, відкидається нульова гіпотеза і приймається альтернативна. 
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Продовж. дод. П 7.3 

Розрахунки критерію 2
емп  на початку експерименту представлені в табл. П 7.3.2. 

 

Таблиця П 7.3.2 

Розрахунок критерію 2
емп  

№ Емпірична частота ejf  
Теоретична 

частота tf  
tej ff    2tej ff    2tej ff  / tf  

1 15 8,5 4,5 20.25 2,38 

2 44 40,5 6,5 42.25 1,04 

3 14 24 -11 121 5,04 

4 2 8,5 -4,5 20.25 2,38 

5 23 40,5 -6,5 42.25 1,04 

6 48 24 11 121 5,04 

Всього 73 73 0 0 16,93 

 

Таким чином, на основі проведених підрахунків, маємо 2
емп =16,93 і 2

емп > 2
кр, тому  приймаємо альтернативну 

(H1) гіпотезу: емпіричні розподіли рівнів сформованості компетентності «спілкування іноземними мовами» до та після 

експерименту значно різняться між собою. 
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Додаток П 7.4 

Статистичний аналіз результату сформованості в учнів інформаційно-цифрової компетентності 
Таблиця П. 7.4.1 

Порівняльна таблиця рівнів сформованості інформаційно-цифрової компетентності (осіб) 

Рівні 

Етапи експерименту 

констатувальний етап ІІ фази експерименту 

(до експерименту) 

контрольний етап ІІ фази експерименту  

(після експерименту) 

Низький 15 3 

Достатній 45 30 

Високий 13 40 

 

Насамперед визначаємо нульову (Н0) й альтернативну (H1) гіпотези. H0– емпіричні розподіли рівня 

сформованості інформаційно-цифрової компетентності до та після експерименту незначні; 

H1 – емпіричні розподіли рівня сформованості в групі до та після експерименту значно різняться між собою. 

На основі даних, що представлені в табл. П 7.4.1, обчислюємо емпіричне значення критерію, яке порівнюється з 

таблично заданим еталонним числом – критичним значенням критерію, який для кількості ступенів свободи 2, для рівня 

значущості р=0,05 становить 2
кр = 6,0.  

Кількість ступенів свободи при зіставленні емпіричних розподілів визначається за формулою:  

       U = (К –1)*(С–1),        (П. 7.4.1) 

де К = 3 (кількість рівнів), С = 2 (кількість розподілів, що порівнюються).  

 У нашому випадку U = (3–1)*(2–1) = 2. 
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Продовж. дод. П 7.4 

Для розрахунку емпіричних значень рівня сформованості інформаційно-цифрової компетентності на початку та 

наприкінці експерименту вираховуємо теоретичні частоти – tf . Для цього використовуємо наступну формулу:  

       tf = n*m / S,        (П. 7.4.2) 

 

де: 

 n – кількість осіб на початку (після) експерименту; 

m – кількість осіб на початку (після) експерименту за рівнями;  

S – загальна кількість осіб на початку (після) експерименту. 

Для визначення 2
емп використовуємо формулу:   

      2
емп = Σ  2tej ff  / tf ,        (П. 7.4.3) 

 

де: ejf  – емпірична частота; Σ – сума 2
емп за емпіричними частотами.  

За проведеними підрахунками отримуємо загальне емпіричне значення критерію. Якщо емпіричне значення менше 

від критичного, то ступінь збігу характеристик порівнюваних об’єктів більший і у такому випадку приймається нульова 

гіпотеза. Чим більше емпіричне значення критерію від критичного значення, тим сильніше розрізняються 

характеристики порівнюваних об’єктів, відкидається нульова гіпотеза і приймається альтернативна. 

Розрахунки критерію 2
емп  на початку експерименту представлені в табл. П 7.4.2. 
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Продовж. дод. П 7.4 

Таблиця П 7.4.2 

Розрахунок критерію 2
емп  

№ Емпірична частота ejf  
Теоретична 

частота tf  tej ff    2tej ff    2tej ff  / tf  

1 15 8,5 6.5 42.25 4,97 

2 44 33,5 10,5 110.25 3,29 

3 14 31 -17 289 9,32 

4 2 8,5 -6.5 42.25 4,97 

5 23 33,5 -10.5 110.25 3,29 

6 48 31 17 289 9,32 

Всього 73 73 0 0 35,16 

 

Таким чином, на основі проведених підрахунків, маємо 2
емп =35,16 і 2

емп > 2
кр, тому  приймаємо альтернативну 

(H1) гіпотезу: емпіричні розподіли рівнів сформованості інформаційно-цифрової компетентності до та після 

експерименту значно різняться між собою. 
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Додаток П 7.5 

Статистичний аналіз результату сформованості в учнів математичної компетентності  
Таблиця П. 7.5.1 

Порівняльна таблиця рівнів сформованості математичної компетентності (осіб) 

Рівні 

Етапи експерименту 

констатувальний етап ІІ фази експерименту 

(до експерименту) 

контрольний етап ІІ фази експерименту  

(після експерименту) 

Низький 19 4 

Достатній 43 21 

Високий 11 48 

 

Насамперед визначаємо нульову (Н0) й альтернативну (H1) гіпотези. H0– емпіричні розподіли рівня 

сформованості математичної компетентності до та після експерименту незначні; 

H1 – емпіричні розподіли рівня сформованості в групі до та після експерименту значно різняться між собою. 

На основі даних, що представлені в табл. П 7.5.1, обчислюємо емпіричне значення критерію, яке порівнюється з 

таблично заданим еталонним числом – критичним значенням критерію, який для кількості ступенів свободи 2, для рівня 

значущості р=0,05 становить 2
кр = 6,0.  

Кількість ступенів свободи при зіставленні емпіричних розподілів визначається за формулою:  

       U = (К –1)*(С–1),        (П. 7.5.1) 

де К = 3 (кількість рівнів), С = 2 (кількість розподілів, що порівнюються).  

 У нашому випадку U = (3–1)*(2–1) = 2. 
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Продовж. дод. П 7.5 

Для розрахунку емпіричних значень рівня сформованості математичної компетентності на початку та наприкінці 

експерименту вираховуємо теоретичні частоти – tf . Для цього використовуємо наступну формулу:  

       tf = n*m / S,        (П. 7.5.2) 

 

де: 

 n – кількість осіб на початку (після) експерименту; 

m – кількість осіб на початку (після) експерименту за рівнями;  

S – загальна кількість осіб на початку (після) експерименту. 

Для визначення 2
емп використовуємо формулу:   

      2
емп = Σ  2tej ff  / tf ,        (П. 7.5.3) 

 

де: ejf  – емпірична частота; Σ – сума 2
емп за емпіричними частотами.  

За проведеними підрахунками отримуємо загальне емпіричне значення критерію. Якщо емпіричне значення менше 

від критичного, то ступінь збігу характеристик порівнюваних об’єктів більший і у такому випадку приймається нульова 

гіпотеза. Чим більше емпіричне значення критерію від критичного значення, тим сильніше розрізняються 

характеристики порівнюваних об’єктів, відкидається нульова гіпотеза і приймається альтернативна. 

Розрахунки критерію 2
емп  на початку експерименту представлені в табл. П 7.5.2. 
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Продовж. дод. П 7.5 

Таблиця П 7.5.2 

Розрахунок критерію 2
емп  

№ Емпірична частота ejf  
Теоретична 

частота tf  tej ff    2tej ff    2tej ff  / tf  

1 19 11,5 7,5 56.25 4,89 

2 43 32 11 121 3,78 

3 11 29,5 -18,5 342,25 11,60 

4 4 11,5 -7,5 56.25 4,89 

5 21 32 -11 121 3,78 

6 48 29,5 18,5 342,25 11,60 

Всього 73 73 0 0 40,54 

 

Таким чином, на основі проведених підрахунків, маємо 2
емп =40,54 і 2

емп > 2
кр, тому  приймаємо альтернативну 

(H1) гіпотезу: емпіричні розподіли рівнів сформованості математичної компетентності до та після експерименту значно 

різняться між собою. 
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Додаток П 7.6 

Статистичний аналіз результату сформованості в учнів компетентності «обізнаність та самовираження у сфері 

культури» 

Таблиця П. 7.6.1 

Порівняльна таблиця рівнів сформованості компетентності «обізнаність та самовираження у сфері культури»  

(осіб) 

Рівні 

Етапи експерименту 

констатувальний етап ІІ фази експерименту 

(до експерименту) 

контрольний етап ІІ фази експерименту  

(після експерименту) 

Низький 15 3 

Достатній 45 30 

Високий 13 40 

 

Насамперед визначаємо нульову (Н0) й альтернативну (H1) гіпотези. H0– емпіричні розподіли рівня 

сформованості компетентності «обізнаність та самовираження у сфері культури» до та після експерименту незначні; 

H1 – емпіричні розподіли рівня сформованості в групі до та після експерименту значно різняться між собою. 

На основі даних, що представлені в табл. Р 7.6.1, обчислюємо емпіричне значення критерію, яке порівнюється з 

таблично заданим еталонним числом – критичним значенням критерію, який для кількості ступенів свободи 2, для рівня 

значущості р=0,05 становить 2
кр = 6,0.  

Кількість ступенів свободи при зіставленні емпіричних розподілів визначається за формулою:  

       U = (К –1)*(С–1),        (П 7.6.1) 

де К = 3 (кількість рівнів), С = 2 (кількість розподілів, що порівнюються).  

 У нашому випадку U = (3–1)*(2–1) = 2. 
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Продовж. дод. П 7.6 

Для розрахунку емпіричних значень рівня сформованості компетентності «обізнаність та самовираження у сфері 

культури»  в групі на початку та наприкінці експерименту вираховуємо теоретичні частоти – tf . Для цього 

використовуємо наступну формулу:  

       tf = n*m / S,        (П 7.6.2) 

 

де: 

 n – кількість осіб на початку (після) експерименту; 

m – кількість осіб на початку (після) експерименту за рівнями;  

S – загальна кількість осіб на початку (після) експерименту. 

Для визначення 2
емп використовуємо формулу:   

      2
емп = Σ  2tej ff  / tf ,        (П 7.6.3) 

 

де: ejf  – емпірична частота; Σ – сума 2
емп за емпіричними частотами.  

За проведеними підрахунками отримуємо загальне емпіричне значення критерію. Якщо емпіричне значення менше 

від критичного, то ступінь збігу характеристик порівнюваних об’єктів більший і у такому випадку приймається нульова 

гіпотеза. Чим більше емпіричне значення критерію від критичного значення, тим сильніше розрізняються 

характеристики порівнюваних об’єктів, відкидається нульова гіпотеза і приймається альтернативна. 
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Продовж. дод. П 7.6 

Розрахунки критерію 2
емп  на початку експерименту представлені в табл. П 7.6.2. 

Таблиця П 7.6.2 

Розрахунок критерію 2
емп  

№ Емпірична частота ejf  
Теоретична 

частота tf  tej ff    2tej ff    2tej ff  / tf  

1 15 9 6 36 4 

2 45 37,5 7,5 56.25 1,5 

3 13 26,5 -13,5 182,25 6,87 

4 3 9 -6 36 4 

5 30 37,5 -7.5 56.25 1,5 

6 40 26,5 13.5 182,25 6,87 

Всього 73 73 0 0 24,75 

 

Таким чином, на основі проведених підрахунків, маємо 2
емп = 24,75 і 2

емп > 2
кр, тому  приймаємо альтернативну 

(H1) гіпотезу: емпіричні розподіли рівнів сформованості компетентності «обізнаність та самовираження у сфері 

культури» до та після експерименту значно різняться між собою. 
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Додаток П 7.7 

Статистичний аналіз результату сформованості в учнів основних компетентностей у природничих науках і 

технологіях 

Таблиця П. 7.7.1 

Порівняльна таблиця рівнів сформованості основних компетентностей у природничих науках і технологіях (осіб) 

Рівні 

Етапи експерименту 

констатувальний етап ІІ фази експерименту 

(до експерименту) 

контрольний етап ІІ фази експерименту  

(після експерименту) 

Низький 16 3 

Достатній 42 23 

Високий 15 47 

 

Насамперед визначаємо нульову (Н0) й альтернативну (H1) гіпотези. H0– емпіричні розподіли рівня 

сформованості основних компетентностей у природничих науках і технологіях до та після експерименту незначні; 

H1 – емпіричні розподіли рівня сформованості в групі до та після експерименту значно різняться між собою. 

На основі даних, що представлені в табл. П. 7.7.1, обчислюємо емпіричне значення критерію, яке порівнюється з 

таблично заданим еталонним числом – критичним значенням критерію, який для кількості ступенів свободи 2, для рівня 

значущості р=0,05 становить 2
кр = 6,0.  

Кількість ступенів свободи при зіставленні емпіричних розподілів визначається за формулою:  

       U = (К –1)*(С–1),        (П. 7.7.1) 

де К = 3 (кількість рівнів), С = 2 (кількість розподілів, що порівнюються).  

 У нашому випадку U = (3–1)*(2–1) = 2. 
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Продовж. дод. П 7.7 

Для розрахунку емпіричних значень рівня сформованості основних компетентностей у природничих науках і 

технологіях на початку та наприкінці експерименту вираховуємо теоретичні частоти – tf . Для цього використовуємо 

наступну формулу:  

       tf = n*m / S,        (П. 7.7.2) 

 

де: 

 n – кількість осіб на початку (після) експерименту; 

m – кількість осіб на початку (після) експерименту за рівнями;  

S – загальна кількість осіб на початку (після) експерименту. 

Для визначення 2
емп використовуємо формулу:   

      2
емп = Σ  2tej ff  / tf ,        (П. 7.7.3) 

 

де: ejf  – емпірична частота; Σ – сума 2
емп за емпіричними частотами.  

За проведеними підрахунками отримуємо загальне емпіричне значення критерію. Якщо емпіричне значення менше 

від критичного, то ступінь збігу характеристик порівнюваних об’єктів більший і у такому випадку приймається нульова 

гіпотеза. Чим більше емпіричне значення критерію від критичного значення, тим сильніше розрізняються 

характеристики порівнюваних об’єктів, відкидається нульова гіпотеза і приймається альтернативна. 

Розрахунки критерію 2
емп  на початку експерименту представлені в табл. П. 7.7.2. 
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Продовж. дод. П 7.7 

Таблиця П. 7.7.2 

Розрахунок критерію 2
емп  

№ Емпірична частота ejf  
Теоретична 

частота tf  tej ff    2tej ff    2tej ff  / tf  

1 16 9,5 6,5 42,25 4,44 

2 42 32,5 9,5 90,25 2,77 

3 15 31 -16 256 8,25 

4 3 9,5 -6,5 42,25 4,44 

5 23 32,5 -9,5 90,25 2,77 

6 47 31 16 256 8,25 

Всього 73 73 0 0 30,95 

 

Таким чином, на основі проведених підрахунків, маємо 2
емп =30,95 і 2

емп > 2
кр, тому  приймаємо альтернативну 

(H1) гіпотезу: емпіричні розподіли рівнів сформованості основних компетентностей у природничих науках і технологіях 

до та після експерименту значно різняться між собою. 
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Додаток П 7.8 

Статистичний аналіз результату сформованості в учнів компетентності «уміння вчитися впродовж життя» 

Таблиця П. 7.8.1 

Порівняльна таблиця рівнів сформованості компетентності «уміння вчитися впродовж життя»  (осіб) 

Рівні 

Етапи експерименту 

констатувальний етап ІІ фази експерименту 

(до експерименту) 

контрольний етап ІІ фази експерименту  

(після експерименту) 

Низький 16 5 

Достатній 40 28 

Високий 17 40 

 

Насамперед визначаємо нульову (Н0) й альтернативну (H1) гіпотези. H0– емпіричні розподіли рівня 

сформованості компетентності «уміння вчитися впродовж життя» до та після експерименту незначні; 

H1 – емпіричні розподіли рівня сформованості в групі до та після експерименту значно різняться між собою. 

На основі даних, що представлені в табл. П. 7.8.1, обчислюємо емпіричне значення критерію, яке порівнюється з 

таблично заданим еталонним числом – критичним значенням критерію, який для кількості ступенів свободи 2, для рівня 

значущості р=0,05 становить 2
кр = 6,0.  

Кількість ступенів свободи при зіставленні емпіричних розподілів визначається за формулою:  

       U = (К –1)*(С–1),        (П. 7.8.1) 

де К = 3 (кількість рівнів), С = 2 (кількість розподілів, що порівнюються).  

 У нашому випадку U = (3–1)*(2–1) = 2. 

 3
1
5

 
 



 

Продовж. дод. П 7.8 

Для розрахунку емпіричних значень рівня сформованості компетентності «екологічна грамотність і 

здорове життя» на початку та наприкінці експерименту вираховуємо теоретичні частоти – tf . Для цього використовуємо 

наступну формулу:  

       tf = n*m / S,        (П. 7.8.2) 

 

де: 

 n – кількість осіб на початку (після) експерименту; 

m – кількість осіб на початку (після) експерименту за рівнями;  

S – загальна кількість осіб на початку (після) експерименту. 

Для визначення 2
емп використовуємо формулу:   

      2
емп = Σ  2tej ff  / tf ,        (П. 7.8.3) 

 

де: ejf  – емпірична частота; Σ – сума 2
емп за емпіричними частотами.  

За проведеними підрахунками отримуємо загальне емпіричне значення критерію. Якщо емпіричне значення менше 

від критичного, то ступінь збігу характеристик порівнюваних об’єктів більший і у такому випадку приймається нульова 

гіпотеза. Чим більше емпіричне значення критерію від критичного значення, тим сильніше розрізняються 

характеристики порівнюваних об’єктів, відкидається нульова гіпотеза і приймається альтернативна. 
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Продовж. Дон. П 7.8 

Розрахунки критерію 2
емп  на початку експерименту представлені в табл. П. 7.8.2. 

Таблиця П. 7.8.2 

Розрахунок критерію 2
емп  

№ Емпірична частота ejf  
Теоретична 

частота tf  tej ff    2tej ff    2tej ff  / tf  

1 16 10,5 5,5 30,25 2,88 

2 40 34 6 36 1,05 

3 17 28,5 -11,5 132,25 4,64 

4 5 10,5 -5,5 30,25 2,88 

5 28 34 -6 36 1,05 

6 40 28,5 11.5 132,25 4,64 

Всього 73 73 0 0 17,16 

 

Таким чином, на основі проведених підрахунків, маємо 2
емп =17,16 і 2

емп > 2
кр, тому  приймаємо альтернативну 

(H1) гіпотезу: емпіричні розподіли рівнів сформованості компетентності «уміння вчитися впродовж життя» до та після 

експерименту значно різняться між собою. 
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Додаток П. 7.9. 

Статистичний аналіз результату сформованості в учнів соціальної та громадянської компетентності 

Таблиця П. 7.9.1 

Порівняльна таблиця рівнів сформованості соціальної та громадянської компетентності (осіб) 

Рівні 

Етапи експерименту 

констатувальний етап ІІ фази експерименту 

(до експерименту) 

контрольний етап ІІ фази експерименту  

(після експерименту) 

Низький 15 3 

Достатній 45 30 

Високий 13 40 

 

Насамперед визначаємо нульову (Н0) й альтернативну (H1) гіпотези. H0– емпіричні розподіли рівня 

сформованості компетентності «обізнаність та самовираження у сфері культури» до та після експерименту незначні; 

H1 – емпіричні розподіли рівня сформованості в групі до та після експерименту значно різняться між собою. 

На основі даних, що представлені в табл. П 7.9.1, обчислюємо емпіричне значення критерію, яке порівнюється з 

таблично заданим еталонним числом – критичним значенням критерію, який для кількості ступенів свободи 2, для рівня 

значущості р=0,05 становить 2
кр = 6,0.  

Кількість ступенів свободи при зіставленні емпіричних розподілів визначається за формулою:  

       U = (К –1)*(С–1),        (П 7.9.1) 

де К = 3 (кількість рівнів), С = 2 (кількість розподілів, що порівнюються).  

 У нашому випадку U = (3–1)*(2–1) = 2. 
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Продовж. дод. П 7.9 

Для розрахунку емпіричних значень рівня сформованості компетентності «обізнаність та самовираження у сфері 

культури»  в групі на початку та наприкінці експерименту вираховуємо теоретичні частоти – tf . Для цього 

використовуємо наступну формулу:  

       tf = n*m / S,        (П 7.9.2) 

 

де: 

 n – кількість осіб на початку (після) експерименту; 

m – кількість осіб на початку (після) експерименту за рівнями;  

S – загальна кількість осіб на початку (після) експерименту. 

Для визначення 2
емп використовуємо формулу:   

      2
емп = Σ  2tej ff  / tf ,        (П 7.9.3) 

 

де: ejf  – емпірична частота; Σ – сума 2
емп за емпіричними частотами.  

За проведеними підрахунками отримуємо загальне емпіричне значення критерію. Якщо емпіричне значення менше 

від критичного, то ступінь збігу характеристик порівнюваних об’єктів більший і у такому випадку приймається нульова 

гіпотеза. Чим більше емпіричне значення критерію від критичного значення, тим сильніше розрізняються 

характеристики порівнюваних об’єктів, відкидається нульова гіпотеза і приймається альтернативна. 
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Продовж. дод. П 7.9 

Розрахунки критерію 2
емп  на початку експерименту представлені в табл. П 7.9.2. 

Таблиця П 7.9.2 

Розрахунок критерію 2
емп  

№ Емпірична частота ejf  
Теоретична 

частота tf  tej ff    2tej ff    2tej ff  / tf  

1 15 9 6 36 4 

2 45 37,5 7,5 56.25 1,5 

3 13 26,5 -13,5 182,25 6,87 

4 3 9 -6 36 4 

5 30 37,5 -7.5 56.25 1,5 

6 40 26,5 13.5 182,25 6,87 

Всього 73 73 0 0 24,75 

 

Таким чином, на основі проведених підрахунків, маємо 2
емп = 24,75 і 2

емп > 2
кр, тому  приймаємо альтернативну 

(H1) гіпотезу: емпіричні розподіли рівнів сформованості соціальної та громадянської компетентності до та після 

експерименту значно різняться між собою. 
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Додаток Р 

Досягнення СШІ «Обдарованість» 
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Продовж. дод. Р 

 

Організація навчально-виховного процесу

здійснюється за природничо-математичним

та технологічним напрямами:

-8-9-ті класи – з поглибленим вивченням математики, 

біології та хімії

 
 

Організація навчально-виховного процесу

здійснюється за природничо-математичним

та технологічним напрямами:

- 10-11-ті профільні класи: фізико-математичні, біолого-

хімічні, інформаційно-технологічні
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Продовж. дод. Р 
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Продовж. дод. Р 

 

Цілісна 
особистість, 

усебічно 
розвинена, 
здатна до 

критичного 
мислення

Патріот
з активною 

позицією, який діє 
згідно з морально-

етичними 
принципами і 

здатний приймати 
відповідальні 

рішення

Інноватор, 
здатний 

змінювати 
навколишній світ, 

розвивати 
економіку, 

конкурувати на 
ринку праці, 

вчитися 
впродовж життя

ВИПУСКНИК НОВОЇ ШКОЛИ

 
 

Об'єктивні

Суб'єктивні

Внутрішні Зовнішні

Умови

- інтелектуально-пізнавального розвитку;
- творчого та інтелектуального 

самовизначення;
- вираження дитиною своєї самоцінності;
- духовно-творчої комунікації;
- інформаційно-організаційні;
- функціональної і просторової організації

ВЗАЄМОДІЯ З:

-Громадськими організаціями;
-вищими навчальними закладами;
-позашкільними навчальними закладами;
-науковими установами;
-медичними установами;
-просвітницько-пропагандистськими закладами;
-правоохоронними органами;
-органами державної влади  та місцевого самоврядування

Універси-

тетська

кафедра
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Продовж. дод. Р 

 

АНАЛІЗ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

НА ОСНОВІ КОМПЛЕКСУ СИСТЕМНИХ ПАРАМЕТРІВ

Усвідомленість – 4,57

Узагальнення – 2,72

Емоційність –

1,65

Домінантність – 8,8

Когерентність – 3,4

Активність – 2,4

Мобільність – 3,3

Інтенсивність – 8,8

Широта – 8,25 Широта – 6,71

Інтенсивність – 8,47

Усвідомленість – 6,05

Узагальнення – 6,82

Емоційність – 5,94

Домінантність – 9,12

Когерентність – 5,94

Активність – 3,85

Мобільність – 7,15

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРТИЗИ 2011 рік РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРТИЗИ 2012 рік

Стійкість – 0,6
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Продовж. дод. Р 
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Продовж. дод. Р 
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Продовж. дод. Р 
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Продовж. дод. Р 
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Продовж. дод. Р 

 

Моніторинг розвитку учня як особистості

Прийом Адаптація Супровід Моніторинг 

діяльності

Профорієнтація Випуск

Анкета прийому Анкета СПК 

(соціально-

психологічного 

клімату)

Особистісна картка учня 

(участь у конкурсах, 

олімпіадах, турнірах)

План розвитку 

учня на 

навчальний рік

Анкета 

профінтересів

Анкета 

випускника

Психо-діагнос-

тика (тест  

Кеттелла,  тест 

Амтхауера)

Анкета 

(проблеми 

навчання).

Соціометрія

Анкета інтересів 

(залучення учнів до 

участі в гуртках, 

секціях, студіях) 

Аналіз зайнятості 

кожного учня

Групові 

профконсуль-

тації, зустрічі з 

представниками 

професій

Психодіагностика 

(тест особистісної 

зрілості, 

опитувальник РСК 

и др.)

Фігурна форма 

(тест Торренса)

Психологічні 

тренінги («Я-

команда», 

«Рівний-

рівному»)

Психологічні тренінги з 

розвитку пізнавальних 

процесів та підготовка 

до підсумкової атестації

Аналіз 

навчальних 

досягнень 

Профорієнта-

ційні проби

Збір інформації, 

спілкування з 

випускниками

Співбесіда Педконси-ліуми, 

консультації 

окремих учнів

Співбесіди, 

педкосиліуми

Психологічні 

консультації 

(психокорекція)

Індивідуальні 

профконсуль-

тації

Аналіз 

працевлашту-

вання

 
 

ІІІ Міжнародна виставка 

«Сучасні заклади освіти – 2012»

У номінації «Технологічні рішення та моделі формування

розвивального середовища для обдарованої молоді» наша

школа презентувала систему роботи за темою

«Проектування розвивального освітнього середовища

навчального закладу» на базі Харківської обласної

спеціалізованої школи-інтернату ІІ-ІІІ ступенів

«Обдарованість».

За результатами оцінки журі

педагогічний колектив школи

нагороджений найвищою

відзнакою - золотою медаллю

та дипломом переможця

виставки.
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Продовж. дод. Р 

 

Наказ 

Департаменту науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації 

від 24.01.2013  №52

Визнати атестованим з відзнакою 

Комунальний заклад «Обласна 

спеціалізована школа-інтернат 

ІІ-ІІІ ступенів «Обдарованість» 

Харківської обласної ради із загальним 

коефіцієнтом результатів діяльності Кзаг –

57,52 (високий рівень).
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Продовж. дод. Р 

 

Угоди про співробітництво:
-Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;

- Харківський національний економічний універсистет;

- Харківський національний аерокосмічний університет «ХАІ»;

- Харківський національний педагогічний університет

імені Г.С. Сковороди;

- Харківський національний фармацевтичний університет;

- Харківський національний університет радіоелектроніки;

- Харківський національний університет міського господарства 

імені О.М. Бекетова;

-Харківський національний аграрний університет імені 

В.В. Докучаєва;

- Харківський регіональний інститут державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові 

України.

 
 

ШКОЛА

• Використовує кадрові і 
матерільно-технічні
ресурси ВНЗ;

• Вирішує додаткові 
освітні завдання;

• Розширює освітнє 
середовище 

ВНЗ

• Отримує студентів, що 
вміють 
навчатися, орієнтованих 
на отримання  
конкретного фаху

Виховання успішної особистості

з активною життєвою позицією
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Продовж. дод. Р 

 

Угоди про співробітництво

Харківський національний

університет імені В.Н. Каразіна 
(механіко-математичний, хімічний, геолого-

географічний, біологічний факультети)

- відпрацювання практичної частини програми з хімії у 8-11 класах на

базі хімічних лабораторій університету (за графіком);

- практикум з біології для учнів класів біолого-хімічного профілю

(щотижня);

- підготовка учнів до участі в учнівськх олімпіадах та турнірах;

- наукове консультування роботи у чнів у Малій академії наук України;

- лекції вчених університету.
 

 

Угоди про співробітництво

Харківський національний 

аерокосмічний університет імені 

М.Є. Жуковського «ХАІ» 
(кафедра комп’ютерних систем літальних апаратів)

- відпрацювання практичної частини навчальної програми з інформатики 

(щотижня за графіком);

- наукове керівництво роботою учнів у Малій академії наук України;

- профорієнтаційна робота з учнями;

- залучення учнів до участі  в студентських наукових конференціях 

університету.
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Угоди про співробітництво

Харківський національний 

економічний універсистет імені 

Семена Кузнеця
(факультет економічної інформатики)

- відпрацювання практичної частини навчальної програми з інформатики 

(щотижня за графіком);

- підготовка шкільної  команди до участі у Всеукраїнському турнірі юних 

інформатиків;

- залучення учнів до участі  в міжнародних програмах та літніх школах 

університету.

 
 

Угоди про співробітництво

Харківський національний 

педагогічний університет імені 

Г.С. Сковороди

- біологічний практикум для учнів 8-го класу на кафедрі зоології 

факультету природничих наук (щотижня);

- наукове керівництво дослідно-експериментальною роботою школи-

інтернату;

- профорієнтаційна робота з учнями.
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Угоди про співробітництво

Харківський національний 

фармацевтичний університет
(кафедра біохімії)

- лабораторний практикум  для класів біолого-хімічного профілю 

(щотижня за графіком);

- наукове керівництво роботою учнів у Малій академії наук України;

 
 

Угоди про співробітництво

Харківський національний 

медичний університет
(кафедра анатомії)

- біологічний практикум для учнів 9-го класу (щотижня);

- наукове керівництво роботою учнів у Малій академії наук України;
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Угоди про співробітництво

Харківський національний 

університет міського 

господарства імені О.М.Бекетова

- відвідування учнями навчальних занять у Школах розвитку: юного

економіста-винахідника, юного еколога, юного архітектора, юного

готельєра, бізнес-розвідника, дизайну світла, дизайну інтер’єра (за

графіком).

 
 

Угоди про співробітництво

-наукове керівництво дослідно-експериментальною роботою

школи-інтернату (науковий керівник Пузіков Д.О.- завідувач 

лабораторії педагогічних інновацій Інституту Педагогіки НАПН 

України);

- проведення спільних досліджень , апробація новітніх педагогічних 

технологій і методик;

-організація конференцій, семінарів, круглих столів.
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Форми співробітництва школи-інтернату з факультетами ВНЗ 

у рамках кафедр

• відпрацювання практичної частини навчальних програм з хімії, біології, 

математики, інформатики, фізики на базі лабораторій ВНЗ з 

використанням їхньої матеріально-технічної бази;

• участь науковців у викладанні спецкурсів і факультативів, гуртків та секцій 

(інтеграція навчальної та позаурочної виховної діяльності);

• керівництво науковцями науково-дослідною роботою учнів у Малій 

академії наук України;

• наукове керівництво дослідно-експериментальною роботою школи-

інтернату;

• підготовка учнів до участі в олімпіадах і турнірах з навчальних предметів; 

• підготовка учнів до участі в інтелектуальних конкурсах, наукових 

конференціях; 

• створення  науковцями у співпраці з учителями школи-інтернату 

навчальних посібників та підручників;

• організація педагогічної практики студентів.

 
 

Додаткові навчальні заняття:
• хімічний факультет Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна (усі класи за 
графіком);

• механіко-математичний факультет Харківського
національного університету імені В.Н. Каразіна

(8-А, 9-А класи);

• кафедра зоології біологічного факультету 
Харківського національного університету імені

В.Н. Каразіна (11-Б клас);

• кафедра біохімії біологічного факультету 
Харківського національного університету імені

В.Н. Каразіна (10-Б клас);
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Додаткові навчальні заняття:

•кафедра анатомії Харківського національного 
медичного університету (8-Б, 9-Б класи); 

• кафедра інформаційних систем Харківського
національного економічного університету імені 
Семена Кузнеця (9-А клас);

• кафедра програмної інженерії Харківського 
національного університету радіоелектроніки 

(10-В клас).

 
 

Результат для учня:

• помітно сформувались творча самостійність і критичність мислення;

• розвинулись дослідницькі уміння;

• учні за власною ініціативою відшукують додаткову навчальну 

інформацію;

• у диспутах використовують способи прогнозування, аргументування;

• спостерігається поява рис ініціативної особистості, що здатна 

орієнтуватись у життєвих ситуаціях, пристосовуватися до нових 

потреб життя, оперувати й управляти інформацією, активно діяти, 

мати упевненість у своїх силах, швидко приймати рішення, 

адаптуватись до умов соціуму, навчатися упродовж життя; 

• у системі раннього «занурення» учнів в університетську атмосферу 

навчання їм вдається уникнути вибору професії за 

помилковими мотивами;

• орієнтуватися у сучасному суспільстві, маючи 

здібності миттєво реагувати на запити часу.
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Результат для вчителя:

• використання інтерактивних, особистісно орієнтованих технологій
навчання та виховання;

• учителі віддають перевагу педагогіці плюралізму та партнерства,
діалоговим формам спілкування у процесі навчання, що сприяє гнучкості,
гуманізації навчально-виховного процесу;

• широке застосування новітніх інформаційно-комунікаційних технологій;

• розвивають елементи дослідницьких умінь і навичок;

• Здійснюється формування професійної компетентності вчителя
(мобільність знань + гнучкість методів + критичне мислення), результатом
чого є розвиток індивідуального творчого стилю, педагогічної культури.

 
 

Розклад занять у школі розвитку

Початок занять з 16:00 год                                                    за напрямками підготовки

№

з/

п

Напрямок 

підготовки

с  01 жовтня по 30 квітня 2013/2014 навчальний рік

Жовтень Листопад Грудень Січень Лютий Березень Квітень

1

Юний 

економіст-

винахідник

30.10. 27.10. 18.12. 13.01. 07.02. 11.03. 09.04.

2 Юний еколог 22.10. 06.11. 04.12. 08.01. 10.02. 10.03. 07.04.

3
Юний 

архітектор
щосереди щосереди щосереди щосереди щосереди щосереди

щосеред

и

4
Дизайн 

світла
16.10. 13.11. 11.12. 08.01. 06.02. 07.03. 10.04.

5
Дизайн 

інтер'єру 
17.10. 14.11. 12.12. 09.01. 07.02. 08.03. 11.04.

6
Моделюван-

ня в ЗД
23.10. 20.11. 18.12. 15.01. 10.02. 11.03. 14.04.

7
Юний 

готельер
15.10. 15.10. 13.11. 10.01. 12.02. 13.03. 15.04.

8
Майстерня 

управлінця
22.10. 19.11. 17.12. 21.01. 18.02. 18.03. 15.04.

9

Бізнес 

розвідник
31.10. 28.11. 26.12. 30.01. 27.02. 27.03. 24.04.
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VI Міжнародна виставка 

«Сучасні заклади освіти – 2015»

У номінації «Розробка та

упровадження у навчально-

виховний процес сучасних систем

моніторингу якості освіти» наша

школа презентувала систему

роботи за темою «Моніторинг

розвивального освітнього

середовища школи-інтернату». За

результатами оцінки журі

педагогічний колектив школи

нагороджений найвищою відзнакою

- золотою медаллю та дипломом

переможця виставки.

 
 

Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів 

школи-інтернату «Обдарованість» за п’ять років

Клас Середній Достатній Високий

Кількість % Кількість % Кількість %

2009/2010 38 19% 124 63% 36 18%

2010/2011 42 16% 175 66% 47 18%

2011/2012 45 17% 176 65% 50 18%

2012/2013 51 19% 184 67% 39 14%

2013/2014 33 13% 177 67% 52 20%
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Предмет Кількість учнів,

які проходили

ЗНО-2014

% учнів, які

отримали

результати

високого рівня

біологія 15 80,00

хімія 23 60,86

математика 68 57,36

українська мова 76 52,63

історія України 23 43,48

фізика 35 39,99

географія 19 36,84

англійська мова 21 23,81

 
 

Предмет

Школа 

«Обдарованість»

Харківська 

область

біологія 80,00 15,39

хімія 60,86 11,23

математика 57,36 15,34

українська мова 52,63 12,62

історія України 43,48 13,72

фізика 39,99 12,95

географія 36,84 12,27

англійська мова 23,81 13,71
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Кількість 200-бальних результатів ЗНО - 2014                                                                                                                     

по установах освіти Харківської області

№ Назва

Предмети

В
сь

о
г
о

По районах області

У
к

р
а
їн

сь
к

а

м
о
в

а

Іс
т
о
р

ія
 

У
к

р
а
їн

и

М
а
т
ем

а
т
и

к
а

Х
ім

ія

Г
ео

г
р

а
ф

ія

Б
іо

л
о
г
ія

Ф
із

и
к

а

Р
о
сі

й
сь

к
а
 

м
о
в

а

Н
ім

ец
ь

к
а
 

м
о
в

а

А
н

г
л

ій
сь

к
а
 

м
о
в

а

1 Харківська гімназія № 169 1 2 2 5

м.Харків - 28:                                         

Дзержинський район - 13;     

Комінтернівський - 3; 

Московський - 3; 

Фрунзенський - 3;               

Київський - 2;                                              

ЗНЗ, які підпорядковуються

Харківській міській раді - 4; 

Обласні ЗНЗ - 12:

ЗНЗ, які підпорядковуються

Харківській обласній раді - 4;                                                                                         

м.Ізюм - 2;                                                                        

м.Куп’янськ - 2;                                                     

м.Чугуїв - 1;                                    

Дворічанський район - 1;                        

Нововодолазький район - 1;                        

Харківський район - 1;                    

випускники минулих

років - 1

2 Харківська школа-інтернат "Обдарованість" 2 2 4

3 Харківська гімназія № 47 1 1 1 3

4 Харківський ліцей № 27 3 3

5 Харківська гімназія № 46 імені М.В.Ломоносова 2 1 3

6 Харківський НВК № 45 "Академічна гімназія" 1 1 2

7 Куп’янська гімназія № 1 1 1 2

8 Харківський ліцей № 149 1 1

9 Харківська гімназія № 14 1 1

10 Харківська ЗОШ № 2 1 1

11 Харківська гімназія № 144 1 1

12 Харківський ліцей № 107 1 1

13 Харківська СШ № 62 1 1

14 Харківський університетський ліцей 1 1

15 Харківська СШ № 3 1 1

16 Харківський ліцей № 161 "Імпульс" 1 1

17 Харківська гімназія № 6 "Маріїнська гімназія" 1 1

18 Харківська гімназія № 23 1 1

19 Харківська ЗОШ № 150 1 1

20 Ізюмська ЗОШ № 6 1 1

21 Ізюмська ЗОШ № 12 1 1

22 Мереф’янська ЗОШ № 6 Харківської райради 1 1

23 Чугуївська ЗОШ № 1 імені І.Ю.Рєпіна 1 1

24 Нововодолазька гімназія Нововодолазької райради 1 1

25 Дворічанський ліцей Дворічанської райради 1 1

Випускники минулих років 1 1

Всього 5 8 8 3 2 5 1 1 2 6 41

58

 
 

Випускники школи

Рейтинг журналу «Фокус» 

і Телевізійної служби 

новин каналу «1+1» у 2013 

році «50 найкращих шкіл 

України»:

Тільки дві школи Харкова 

і Харківської області
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Усього – 356 переможців

Кількість переможців ІІІ, IV етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад
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Кількість команд-переможців фінальних етапів 

Всеукраїнських учнівських турнірів
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Показники участі загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області

у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних 

предметів та ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт МАН у 2014/2015 навчальному році

Навчальний заклад
Розрахунковий 

коефіцієнт
Місце

Комунальний заклад «Харківський фізико-математичний ліцей № 27 

Харківської міської ради Харківської області»
0,7188 1

Харківський навчально-виховний комплекс № 45 «Академічна гімназія» 

Харківської міської ради Харківської області
0,6750 2

Харківська гімназія № 46 ім. М.В. Ломоносова Харківської міської ради 

Харківської області
0,4745 3

Комунальний заклад «Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ 

ступенів «Обдарованість» Харківської обласної ради»
0,4634 4

Харківська гімназія № 47 Харківської міської ради Харківської області 0,3819 5

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 17 Харківської міської 

ради Харківської області
0,1949 6

Харківський ліцей № 107 Харківської міської ради Харківської області 0,1704 7

Комунальний заклад «Харківський університетський ліцей Харківської 

міської ради Харківської області»
0,1628 8

Харківський ліцей № 89 Харківської міської ради Харківської області 0,1559 9

Харківський ліцей № 161 «Імпульс» Харківської міської ради Харківської 

області
0,1501 10

 
 

Показники участі загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області

у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних 

предметів та ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт МАН у 2014/2015 навчальному році

Навчальний заклад
Розрахунковий 

коефіцієнт
Місце

Комунальний заклад «Харківський фізико-математичний ліцей № 27 

Харківської міської ради Харківської області»
0,7188 1

Харківський навчально-виховний комплекс № 45 «Академічна гімназія» 

Харківської міської ради Харківської області
0,6750 2

Харківська гімназія № 46 ім. М.В. Ломоносова Харківської міської ради 

Харківської області
0,4745 3

Комунальний заклад «Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ 

ступенів «Обдарованість» Харківської обласної ради»
0,4634 4

Харківська гімназія № 47 Харківської міської ради Харківської області 0,3819 5

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 17 Харківської міської 

ради Харківської області
0,1949 6

Харківський ліцей № 107 Харківської міської ради Харківської області 0,1704 7

Комунальний заклад «Харківський університетський ліцей Харківської 

міської ради Харківської області»
0,1628 8

Харківський ліцей № 89 Харківської міської ради Харківської області 0,1559 9

Харківський ліцей № 161 «Імпульс» Харківської міської ради Харківської 

області
0,1501 10
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Продовж. дод. Р 

 

№

з\п

Назва навчального закладу Кількість 

випускників, які 

навчаються (усього)

1 Харківський національний університет радіоелектроніки 17

2 Харківський національний економічний університет імені

Семена Кузнеця

13

3 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 10

4 Харківський національний медичний університет 7

5 Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського

«Харківський авіаційний інститут»

6

6 Харківський національний педагогічний університет імені

Г.С. Сковороди

5

7 Національний технічний університет «Харківський

політехнічний інститут»

4

8 Харківський національний аграрний університет імені

В.В. Докучаєва

3

9 Харківський національний університет внутрішніх справ 3

Інформація

про подальше навчання випускників 11-х класів 

2015/2016 навчального року 

 
 

Навчальний заклад
Рейтинговий 

коефіцієнт
Місце

КЗ «Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської 

міської ради Харківської області»
0,7115 1

КЗ «Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів 

"Обдарованість" Харківської обласної ради»
0,5207 2

Харківський навчально-виховний комплекс № 45 «Академічна 

гімназія» Харківської міської ради Харківської області
0,5105 3

Харківська гімназія № 47 Харківської міської ради Харківської 

області
0,2671 4

Харківська гімназія № 46 імені  М.В. Ломоносова  Харківської 

міської ради Харківської області
0,2306 5

Балаклійський ліцей Балаклійської районної державної адміністрації 

Харківської області
0,1308 6

Харківський ліцей № 161 «Імпульс» Харківської міської ради 

Харківської області
0,1287 7

Харківський технічний ліцей № 173 Харківської міської ради 

Харківської області
0,1274 8

Харківська гімназія № 55 Харківської міської ради Харківської 

області
0,1101 9

Харківський ліцей № 107 Харківської міської ради Харківської 

області
0,1046 10

Показники участі загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області

у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних 

предметів та ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт МАН у 2016/2017 навчальному році
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Продовж. дод. Р 

 

№

з\п

Назва навчального закладу Кількість 

випускників, які 

навчаються (усього)

1 Харківський національний університет радіоелектроніки 17

2 Харківський національний економічний університет імені

Семена Кузнеця

13

3 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 10

4 Харківський національний медичний університет 7

5 Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського

«Харківський авіаційний інститут»

6

6 Харківський національний педагогічний університет імені

Г.С. Сковороди

5

7 Національний технічний університет «Харківський

політехнічний інститут»

4

8 Харківський національний аграрний університет імені

В.В. Докучаєва

3

9 Харківський національний університет внутрішніх справ 3

Інформація

про подальше навчання випускників 11-х класів 

2015/2016 навчального року 

 
 

Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти»

2012 рік – золота медаль 

за презентацію систем роботи 

за темою «Проектування 

розвивального освітнього 

середовища навчального 

закладу» 

2015 рік – золота медаль 

за презентацію систем роботи 

за темою «Моніторинг

розвивального освітнього

середовища школи-

інтернату»
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Продовж. дод. Р 

 

Рейтинг загальноосвітніх 

навчальних закладів за 

результатами ЗНО з 

української мови і літератури 

у 2015 році:

- 3 місце у м. Харкові;

- 67 місце в Україні.

 
 

Стипендіати

Президента України:

- Зібаров Артем, випускник 2012 року, студент хімічного 
факультету Харківського національного університету імені 
В.Н. Каразіна;

- Марчук Антон, (три роки поспіль), випускник 2014 року, 
студент Інституту міжнародних відносин Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка;

- Перчиць Олександр, випускник 2014 року, студент 
географічного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка;

- Посохова Марина, випускниця 2015 року, студентка 
Харківського національного медичного університету;

- Борсук Анна, учениця 11-Б класу;

- Свинаренко Юлія, учениця 10-А класу. 
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Продовж. дод. Р 

 

Навчальні досягнення

2015/2016 навчального року

Фінальний етап Всеукраїнського турніру юних 

математиків – з 26 по 30 жовтня 2015 року в м. Запоріжжі:

ІІІ загальнокомандне місце:

- Воробйов Євген, 11-А клас;

- Короплясова Ангеліна, 

11-А клас;

- Пишняк Ілля, 11-А клас;

- Качанов Станіслав, 

10-А клас;

- Нелін Веніамін, 10-А клас.

 
 

Навчальні досягнення

2015/2016 навчального року

Фінальний етап Всеукраїнського турніру юних хіміків –

з 27 жовтня по 1 листопада 2015 року в м. Чернівці:

ІІІ загальнокомандне місце:

- Бугаєв Владислав, 11-Б клас;

- Турчинова Маргарита, 10-Б клас; 

- Недорєз Ганна, 10-Б клас;

- Чернова Катерина, 9-Б клас;

- Литовченко Ілля, 9-Б клас.
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Продовж. дод. Р 

 

Навчальні досягнення

2015/2016 навчального року

Фінальний етап Всеукраїнського турніру юних біологів – з 

27 жовтня  по 1 листопада 2015 року 

в м. Івано-Франківську:

ІІІ загальнокомандне місце:

- Бєлєвцова Катерина, 11-Б клас;

- Гусєва Анастасія, 11-Б клас;

- Литовченко Євгенія, 11-Б клас;

- Гарбуз Дмитро, 11-Б клас;

- Фішензон Ілля, 10-Б клас.

 
 

Навчальні досягнення

2015/2016 навчального року

Фінальний етап Всеукраїнського турніру юних 

інформатиків – з 2 по 6 листопада 2015 року в 

м. Кіровограді:

ІІ загальнокомандне місце:

- Нечитайло Максим, 11-В клас;

- Корнійчук Іван, 11-В клас;

- Корнієнко Олексій, 11-В клас;

- Сільченко Вячеслав, 11-В клас;

- Яворовенко Костянтин, 

- 11-В клас.
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Продовж. дод. Р 

 

Навчальні досягнення

2015/2016 навчального року

Фінальний етап Всеукраїнського турніру юних

фізиків – з 20 по 25 листопада 2015 року в м. Суми:

ІІІ загальнокомандне місце

- Пишняк Ілля, 11-А клас;

- Воробйов Євген, 11-А клас;

- Єсипов Максим, 11-А клас;

- Поповіченко Оксана, 11-А клас;

- Годованюк Данило, 10-А клас.
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Всеукраїнських учнівських турнірів
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Продовж. дод. Р 

 

ІІІ (обласний) етап Всеукраїнських учнівських 

олімпіад (2015/2016 навчальний рік)

68 переможців з предметів:
- математика;

- хімія;

- біологія;

- екологія;

- інформатика;

- інформаційні технології;

- фізика;

- правознавство;

- історія;

- українська мова та література;

- економіка;

- англійська мова

- географія;

- астрономія.

 
 

Усього – 285 переможців

Кількість переможців ІІІ, IV етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад
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Продовж. дод. Р 

 

Усього – 138 переможців

Кількість переможців ІІ та ІІІ етапів конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт 

МАН України
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10
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25 25 25

31

 
 

Навчальний заклад
Рейтинговий 

коефіцієнт
Місце

КЗ «Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської 

міської ради Харківської області»
0,7813 1

Харківський навчально-виховний комплекс № 45 «Академічна 

гімназія» Харківської міської ради Харківської області
0,4450 2

КЗ «Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів 

"Обдарованість" Харківської обласної ради»
0,4424 3

Харківська гімназія № 47 Харківської міської ради Харківської 

області
0,2520 4

Харківська гімназія № 46 імені  М.В. Ломоносова  Харківської 

міської ради Харківської області
0,2155 5

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 162 Харківської 

міської ради Харківської області
0,1146 6

Харківський ліцей № 161 «Імпульс» Харківської міської ради 

Харківської області
0,0962 7

Харківський технічний ліцей № 173 Харківської міської ради 

Харківської області
0,0910 8

Харківська гімназія № 43 Харківської міської ради Харківської 

області
0,0808 9

Харківський ліцей № 107 Харківської міської ради Харківської 

області
0,0744 10

Показники участі загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області

у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних 

предметів та ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт МАН у 2017/2018 навчальному році
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Додаток С 

Оприлюднення результатів дослідження 

 

Додаток С 1 

Список опублікованих праць за темою дисертації 

Монографії 

 

1. Карпова Л. Г. Створення освітньо-розвивального середовища 

в спеціалізованих закладах загальної середньої освіти для обдарованих дітей 

: монографія. Харків : «Астрон+», 2019. 464 с. 

 

Навчально-методичні посібники 

 

2. Гриньова В. М., Карпова Л. Г. Проектування розвивального 

освітнього середовища для обдарованих учнів. Харків : ХНПУ 

імені Г. С. Сковороди, 2011. 112 с. 

3. Гриньова В. М., Карпова Л. Г. Професійна компетентність 

учителя: суть, структура, умови формування. Харків : Апостроф, 2011. 109 с. 

4. Карпова Л. Г. Дослідницька компетентність учителя в умовах 

співпраці з обдарованою особистістю : навч.-метод. посіб. Харків : 

ТОВ Астрон +, 2019. 112 с. 

 

Статті в провідних фахових виданнях України та міжнародних 

періодичних виданнях 

 

5. Карпова Л. Г. Управління процесом формування професійної 

компетентності вчителя загальноосвітньої школи. Теорія та методика 

навчання та виховання : зб. наук. пр. Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 

2005. Вип. 15. С. 18–22.  

6. Карпова Л. Г. Вдосконалення професіоналізму вчителя на основі 

акмеологічного підходу. Педагогіка і психологія формування творчої 
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особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. Запоріжжя : Запоріз. обл. ін-т 

післядиплом. пед. освіти, Гуманіт. ун-т «Запоріз. ін-т держ. та муніцип. упр.», 

2006. Вип. 39. С. 168–173.  

7. Карпова Л. Г. Становлення концептуальності вчителя на основі 

акмеологічного підходу. Педагогіка і психологія формування творчої 

особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. Запоріжжя : Запоріз. обл. ін-т 

післядиплом. пед. освіти, Гуманіт. ун-т «Запоріз. ін-т держ. та муніцип. упр.», 

2006. Вип. 40. С. 193–198.  

8. Карпова Л. Теоретичні основи професіоналізму вчителя. 

Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. Слов’янськ : Видав. 

центр СДПУ, 2006. Вип. ХХХ. С. 21–29. 

9. Карпова Л. Г. Складники професіоналізму вчителя. Проблеми 

підготовки викладачів до здійснення завдань сучасної освіти : зб. наук. пр. 

Харків : СТИЛЬ-ІЗДАТ, 2006. С. 49–59. 

10. Карпова Л. Г. Сутність професіоналізму вчителя. Умови і 

фактори формування особистісно-орієнтованих підходів до навчання : зб. 

наук. пр. Харків : СТИЛЬ-ІЗДАТ, 2006. С. 77–88. 

11. Карпова Л. Г. Компетентність педагога. Компетенція вчителя в 

полікультурному просторі : зб. наук. пр. Харків : СТИЛЬ-ІЗДАТ, 2007. С. 

65–74.  

12. Карпова Л. Г. Ключові поняття розвитку та становлення 

особистості вчителя. Педагогіка і психологія формування творчої 

особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. Запоріжжя : Запоріз. обл. ін-т 

післядиплом. пед. освіти, Гуманіт. ун-т «Запоріз. ін-т держ. та муніцип. упр.», 

2007. Вип. 41. С. 167–173.  

13. Карпова Л. Г. Сутність спрямованості вчителя. Педагогіка і 

психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. 

пр. Запоріжжя : Запоріз. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Гуманіт. ун-т 

«Запоріз. ін-т держ. та муніцип. упр.», 2007. Вип. 43. С. 123–129.  

14. Карпова Л. Г. Теоретичні уявлення про сучасного вчителя як 
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людину культури. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: 

проблеми і пошуки : зб. наук. пр. Запоріжжя : Запоріз. обл. ін-т післядиплом. 
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