
НОВОМИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

ВІДДІЛ ОСВІТИ  

 

НОВОМИРГОРОДСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА  

І-ІІІ СТУПЕНІВ №3 

НОВОМИРГОРОДСЬКА РАЙОННА РАДА 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНЦЕПЦІЯ 
розвитку та діяльності 

Новомиргородської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №3 

 «Школа діалогу культур» 

 на 2014-2024 роки 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

Кредо школи: 

 

«Кожна дитина – сонце, тож даймо їй можливість 

світити». 

«Усяка школа славна не числом, а славою своїх учнів». 

 

                                                                М.Пирогов 

 

 

 

 

 

Проблемне питання районного відділу освіти: 

«Підвищення результативності навчально-виховного 

процесу шляхом формування професійної 

компетентності та конкурентоспроможності 

педагогічних працівників». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемне питання школи: 

«Формування життєвих компетентностей 

особистості шляхом упровадження нових освітніх 

технологій у навчально-виховній роботі школи».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

І. Вступ.  

 

Розвиток системи освіти в Україні визначається Конституцією України, 

Національною доктриною розвитку освіти, Законами України ―Про освіту‖, 

―Про загальну середню освіту‖, Положенням про загальноосвітній 

навчальний заклад, Концепцією 12-річної загальноосвітньої школи, за якими 

одним із головних завдань є відродження та розбудова національної системи 

освіти та виведення її на світовий рівень. 

У своїй роботі школа дотримується нормативних документів 

Міністерства освіти і науки України. 

Відповідно до Доктрини актуальним завданням є забезпечення 

громадянам доступності здобуття якісної освіти, подальше утвердження її 

національного характеру, навчання володінню сучасними методами 

отримання знань та розвитку особистості. 

Новомиргородська загальноосвітня  школа покликана організувати 

навчально-виховний процес так, щоб створити умови для розвитку кожної 

дитини, дати їй можливість для самовираження й самовизначення, 

забезпечити науково-теоретичну, практичну, допрофесійну, 

загальнокультурну підготовку учнів, бажаючих оволодіти сучасними 

знаннями.  

В основу Концепції покладено комплексний підхід, спрямований на 

розв‘язання  проекту « Школа діалогу культур»  створення, розвитку та 

використання сучасних педагогічних технологій у школі. 

Учень школи повинен оволодівати   знаннями з обов‘язкових предметів 

відповідно до вимог навчальних програм, глибоко розуміти значення їх ролі 

в пізнанні навколишньої дійсності та утворюючої діяльності людини, в 

управлінні технічними і соціальними процесами, уміти добирати і 

формулювати мету, здійснювати постановку задачі, висувати гіпотези. 

Повинен вміти передбачати наслідки власних дій, підкоряти свої інтереси 

тим нормам поведінки, яких необхідно дотримуватися в інтересах 

суспільства.  

Висока освіченість, культура, духовність і моральність - на формування 

таких складових особистості учня буде спрямовано весь навчально-виховний 

процес у школі.  

Школа працює на основі діючого Статуту, затвердженого наказам 

відділу освіти Новомиргородської районної державної адміністрації від 

10.07.2012 року № 264.  

Виховна робота у школі здійснюється таким чином, що охоплює всі 

напрямки виховання. Учні школи постійно беруть участь у різноманітних 

заходах на шкільному, районному та обласних  рівнях.  

Традиційними у школі стали такі свята:  свято Першого і Останнього 

Дзвоника,  День народження школи , свято 8 березня, День здоров*я, Вечір 

зустрічі випускників, свято матері, новорічні свята.  



Управління школою здійснюється адміністрацією у складі директора 

школи, заступника з навчально-виховної через районний відділ освіти у 

межах повноважень, визначених Конституцією України, Законами України 

―Про освіту‖, ―Про загальну середню освіту‖, Положенням про 

загальноосвітній навчальний заклад, статутом закладу. У своїй діяльності 

школа керується наказами директора, рішеннями педради, Ради школи,  

батьківського комітету.  

Управління педагогічним і навчально-виховним процесом у школі 

базується на основі принципів творчого підходу, ініціативи і співпраці всіх 

суб‘єктів управлінської системи, плановості, демократизації, гуманізації, 

наукової організації праці.  

У школі діють органи учнівського самоврядування, рада школи,  

батьківський комітет, піклувальна рада.  

Відповідно до навчального плану школи педагогічні працівники 

самостійно добирають навчальні програми, підручники, що допущені 

Міністерством освіти і науки України, науково-методичну літературу, 

навчально-наочні посібники, обладнання, форми, методи і засоби навчання.  

Організація навчально-виховного процесу школи базується на основі 

науково- обґрунтованого вибору педагогічними працівниками програм, 

методів, форм та засобів навчання і виховання. Поряд із традиційними 

застосовуються інноваційні технології навчання.  

Режим роботи школи визначається на основі нормативно-правових 

актів та за погодженням із районною державної санітарно-епідеміологічною 

службою. 

З  2014 по 2024 роки  Новомиргородська загальноосвітня школа 

розпочинає  свою діяльність  над проектом «Школа майбутнього, як школа 

діалогу культур». 

За такими етапами  реалізація проекту : 

 Організаційно – проектувальний етап  -  2014 – 2016 роки  ( визначення 

основних стратегій, заходів і механізмів розвитку ( інноваційних 

проектів); виявлення ресурсів ( людських, матеріально- технічних, 

фінансових) 

 Аналітично – практичний етап – 2016 -2022 роки ( практична реалізація 

інноваційних проектів , парку відкритих студій; організація 

моніторингового спостереження за результатами, координація дій) 

 Завершальний етап – 2022- 2024 роки ( аналіз результатів моніторингу 

проекту розвитку школи за 2014 – 2024 роки; поширення позитивного 

досвіду; визначення перспектив подальшої роботи). 

  

ІІ. Актуальність проекту « Школа діалогу культур». 

Основним моментом у визначенні рівня розвитку будь-якого 

суспільства є рівень культури і «ступінь її стійкості», тобто «безперервність і 

зміст процесу передачі культурних цінностей від покоління до покоління, що 

створює тканину духовного життя суспільства». Тому, у даному випадку 

поняття «культура» розглядається не у вузькому змісті як сукупність 



виробничих, суспільних і духовних досягнень людей, а в широкому, 

«культура як пошук сенсу людського існування, як форма одночасного буття 

і спілкування людей різних культур, як сфера самодетермінації 

особистості…»... Сюди можна віднести не тільки художню культуру, але і 

культуру міжособистісних і міжетнічних взаємин, культуру побуту і 

культуру мови, національні і сімейні традиції . Таке визначення культури 

показує її  всеосяжний характер і демонструє значимість цього поняття не 

тільки в духовній, але й у соціальній, економічній, політичній областях. 

Два важливих життєвих інститути є центрами передачі культурного 

досвіду минулих поколінь і формування сучасного – це родина і навчальний  

заклад. Саме тут різноманітні культурні цінності створюються, 

сприймаються, використовуються, змінюються, відкидаються, 

накопичуються. Школа займає в цій системі особливе місце, тому що  вік від 

6 до 18 років –  найбільш  продуктивний час для засвоєння і вироблення 

навичок самостійного створення таких цінностей. Як зазначено у 

Національній доктрині розвитку освіти, сучасна людина формується в 

контексті культури, тому сьогодні набуває дедалі більшого розуміння 

підвищення ролі діалогу різних типів культур у навчально-виховному 

процесі. Аналіз сучасних впливів школи, суспільства на формування 

особистості молодої людини та змісту освіти, особливості побудови 

навчально – виховного процесу   призводять до деяких протиріч в освіті, 

усунення яких є необхідною умовою розвитку гармонійної особистості: 

 невідповідність змісту освіти сучасним вимогам. За словами      

В. С. Біблера, зараз закінчується відповідний тип освіти та 

народжується інший. Це зумовлено змінами у засобах мислення 

сучасної людини, яка є людиною світу, що живе у 

полікультурному просторі. У зв‘язку з цим зміст сучасної освіти 

повинен бути спрямований на формування не «людини 

освіченої», а «людини культури». 

Світ став складним, взаємозалежним, цілісним, полікультурним, він 

швидко змінюється. Тому зросла відповідальність освіти за підготовку 

людини, здатної жити в нових умовах. У якості такого суб'єкта соціально-

історичного та культурно-відтворюючого, виступає гармонійна, моральна, 

духовно розвинена людина, що вибирає здоровий спосіб життя та вміє не 

тільки вписатися в навколишній світ, але й активно діяти в ньому, бути 

суб'єктом своєї життєдіяльності, стратегом своєї власної долі. Ось чому 

організація роботи навчального закладу з урахуванням культурологічного 

підходу та діалогізації як ключової ознаки культурологічних знань є 

актуальною. 

 

 

ІІІ. Концептуальні ідеї. 

Відповідаючи основній життєвій задачі, освітня система постала перед 

необхідністю внесення кардинальних змін у зміст та організаційні форми 

свого функціонування, вимагає іншого, більш глибокого розуміння 

виховання та інших підходів до керування навчально-виховним процесом, 

формування його змістовної сторони.  



Учень має навчатися у полікультурному просторі, побудованому на 

міжкультурному діалозі. У зв‘язку з цим проект  Новомиргородської 

загальноосвітньої школи І –ІІІ ступенів № 3 - школа майбутнього як школа 

діалогу культур, спрямований на реалізацію нових підходів до організації 

системи загальної освіти, органічною складовою якої є принцип 

культуровідповідності, на створення відповідних умов для формування 

культурної особистості на основі індивідуальної культуротворчої практики. 

Тому він передбачає: 

 перегляд змісту освіти та форм його реалізації з урахуванням 

принципів мислення сучасної людини. 

 створення нової освітньої практики, що інтегрує процеси 

навчання, виховання й розвитку на засадах 

культуровідповідності; 

 створення умов для ефективного та продуктивного впровадження 

ідей акмеології щодо формування сучасного учня та вчителя; 

 підвищення рівня педагогічної культури та культури управління 

навчальним закладом; 

 створення умов для оволодіння культурними цінностями, що вже 

існують, у їх діалогічній взаємодії з сучасними культурними 

традиціями; 

 створення умов, що забезпечать індивідуальну культуротворчу 

діяльність, розкриття  здібностей особистості і формування її 

нового мислення через діалог культур. 

Вирішуючи задачі гармонійного розвитку людини в нових соціально-

історичних і культурних умовах, ми виходимо з принципових ідей видатних 

вітчизняних і закордонних педагогів, психологів. Концепція Школи діалогу 

культур ґрунтується на дослідженнях В. С. Біблера, С. Ю. Курганова щодо 

організації навчально-виховного процесу на основі «діалогу культур» та 

Концепції художньо – естетичного виховання учнів у загальноосвітніх 

навчальних закладах  Л. М. Масола. 

Школа майбутнього як школа діалогу культур є відкритою, гнучкою 

системою, діяльність якої спрямована на : 

 формування творчо розвиненої, культурної, гуманної і 

толерантної особистості, шляхом оновлення змісту освіти на 

засадах компетентнісно орієнтованого та особистісно 

орієнтованого навчання, на принципі культурологічної 

спрямованості всього освітнього і виховного процесів; 

 підвищення ролі діалогу різних типів культур в межах навчально-

виховного процесу, що є необхідною умовою розвитку сучасного 

учня та вчителя;  

 розроблення та впровадження сучасних моделей організації 

навчально-виховного процесу на підставі гуманістично-

особистісних принципів; 

 формування освітнього простору, орієнтованого на 

індивідуальний розвиток особистості через навчання, виховання 

та культуротворчу діяльність у межах класно-урочної системи та  

відкритих студій; 



 упровадження інноваційних педагогічних технологій, в тому 

числі технології діалогу культур; 

 формування життєвої стратегії учня на культурологічних засадах; 

 створення середовища в навчально-виховному закладі, 

відкритого до активної взаємодії з навколишнім соціокультурним 

простором; 

 модернізацію управлінської діяльності на підставі застосування 

науково-практичних методів акмеології. 

 

Побудова  школи діалогу культур як цілісної педагогічної системи 

базується  на наступних принципах: культурологічності, комплексності, 

диференційованості, аксеологичності,  багатоаспектності, послідовності і на 

принципі особистісно інтегрованого підходу до учня: 

 

Культурологічний принцип припускає процес активного цілеспрямованого 

розвитку та саморозвитку школярів у напрямку осягнення, відтворення та 

примноження культурних цінностей. 

 

Принцип комплексності базується на розробці особливого підходу до 

викладання предметів інваріантної та варіативної частин навчального плану з 

урахуванням культурологічного аспекту, а також створення цілісного 

освітнього простору (школа, державні і громадські організації, інші 

навчальні заклади міста й області, позашкільні установи), у якому 

відбувалося б становлення особистості, здатної до культурної творчості. 

 

Принцип диференціації припускає диференціацію задач, засобів і 

планованих результатів в освоєнні національної і світової духовної 

спадщини, у визначенні доступних дітям способів творчої діяльності. 

Диференціація повинна проходити, по-перше, з урахуванням віку, по-друге, 

рівня духовного й інтелектуального розвитку, по-третє, сімейних і 

національних особливостей.  

 

Принцип аксеологичності вимагає формування в учнів стійких 

світоглядних уявлень про загальнолюдські цінності як невід'ємну складову 

будь-якого демократичного суспільства. 

Принцип багатоаспектності реалізується у сполученні культурологічних, 

соціальних, психологічних, освітніх, виховного аспектів. 

 

Принцип послідовності передбачає, що цілі і задачі системи навчання і 

виховання у закладі повинні бути розділені на стратегічні та поточні, і на 

кожнім етапі можливість реалізації поставлених цілей і задач повинна 

підтримуватись відповідним ресурсним забезпеченням.  

 

Принцип особистісно інтегрованого підходу до розвитку учня  вимагає 

врахування специфіки його емоційно-психічного і духовного життя та  

реалізації індивідуального підходу при організації навчально-виховного 

процесу.  



Провідним з визначених принципів є культурологічний, який не тільки  

розкриває змістовну складову концепції, але і методологічну, демонструючи 

з іншими шістьма підходи до формування дійсно культурної людини. 

Ключовим підходом до організації навчально-виховного процесу у 

Новомиргородській загальноосвітній школі І –ІІІ ступенів № 3  є 

діалогічність, яка полягає у тому, що учні повинні не тільки знаходити свої, 

особливі, шляхи вирішення культурних проблем, а й порівнювати їх з 

представленими «культурними зразками» як певним етичним і естетичним 

критерієм. Цим створюється можливість для їх адекватного емоційного 

сприйняття,  і означення шляхів аналізу даних зразків, створення власних. 

Такий підхід дозволяє наблизити власний особистісно-історичний досвід 

учнів до суспільно-історичного, вирішуючи тим самим головну мету освіти. 

 

 Філософія школи 

 

 Освіта не просте є частиною культури, а грає в ній стрижневу роль. Це 

культуроформуючий і культуророзвиваючий процес. 

 

 Школа є центром духовного, патріотичного, естетичного й етичного 

виховання учнів, це цілісне духовно – матеріальне середовище, що 

відтворює модель реального соціокультурного простору. 

 

 Змістом процесів розвитку людини (освіти і виховання) є реальна зміна 

його місця у світі та самого цього світу. 

 

 Справжній духовний розвиток людини можливий лише в результаті 

активного духовного життя. 

 

 Моральні норми закладаються не шляхом моралей, а в активній 

моральній практиці. 

 

 Гуманна людина може бути вихована такою лише при гуманному 

вихованні. Тільки тоді діяльність учня в школі здобуває статус 

внутрішньо вільної і творчої.  

 

 Лише небайдужий, діяльний, компетентний, творчий педагог може 

виховати по –справжньому культурну людину. 

 

 Упровадження інноваційних форм і методів організації навчально-

виховного процесу – не данина моді, а вимога часу, що допомагає 

виховати творчу і самостійно мислячу особистість. 

 

 Рефлексія є невід'ємною частиною культурної людини. Формування і 

розвиток рефлексивних навичок і вмінь – основа продуктивної 

інноваційної навчально-виховної діяльності. 

 

 Високий рівень самосвідомості  учнів можна виховати лише при 

глибокому вивченні національних традицій і національної історії. 



 

 Збагнення цінностей національної і світової культури можливо лише у 

випадку активного включення учнів у процес відтворення культурних 

цінностей. 

 

 Розвиток тісних партнерських відносин з батьками учнів є запорукою 

успіху у формуванні гармонійної особистості. 

 

 Створення умов для успішної соціалізації і позитивної 

культурологічної практики учнів можливо при налагодженні 

партнерських взаємин з державними і громадськими організаціями, 

іншими навчальними закладами. 

 

 Високий рівень освіченості і культури учнів – запорука  успішного 

професійного й особистісного самовизначення в майбутньому. 

 

Місія школи 

 

Формування творчо розвиненої, культурної, гуманної і толерантної 

особистості, патріота своєї Вітчизни, що володіє високими моральними 

підвалинами, здатного до самовизначення, самовираження і  проектування 

успішної життєвої стратегії.  

(Додатки 1,2) 

 
Додаток 1 

Модель випускника Школи діалогу культур 

(особистісні якості випускника) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 2 

 

Модель випускника Школи діалогу культур  

(ключові компетенції випускника) 

 

 
 

 

 

 Пріоритетні задачі  

Вони визначені в 5 ключових напрямках: 

- в області навчання:  

 Розширити уявлення учнів:  

 про поняття «культура», познайомити їх зі структурою та функціями 

складових культури; 

 про основні культурологічні концепції, пов‘язані з сучасними 

науковими дисциплінами  та з сучасними культурними процесами; 

 про культуру, традиції та історію українського народу, сприяти 

формуванню самосвідомості школярів на основі культурної 

національної спадщини. 

 Сформувати навички та вміння:  

 орієнтуватись у механізмах та процесах формування та розвитку 

культури (національної, професійної, особистісної); 

 виділяти теоретичні, прикладні та ціннісні аспекти культурологічного 

знання, використовувати їх для обгрунтування практичних рішень у 

Ключові 

компетентності 

випускника 

Життєва Моральна Громадянська 

Особиста 

Побутова Професійна Полікультур-

на 

Комунікацій-

на 



повсякденному житті та при моделюванні своєї майбутньої 

професійної діяльності.  

 Забезпечити:  

 досягнення учнями достатнього рівня освіченості і розвитку ключових 

компетентностей, що відповідало би ступеню навчання, потенціалові 

дитини і рівневі її особистісного розвитку; 

 індивідуальний розвиток учнів, надати можливості для найбільш 

повного задоволення  їхніх інтересів, схильностей і талантів. 

 Створити сприятливі умови для культуротворчої діяльності, основою 

якої служить партнерство рівноправних учасників освітнього і 

культуротворчого процесу – учнів, учителів, батьків, державних та 

громадських организацій. 

 

- виховання:  

 Сприяти формуванню в учнів: 

 моральних, етичних і соціальних понять, необхідних для діяльності в 

інтересах суспільства, сприяти формуванню філософії  досягнення 

особистого успіху; 

 гуманістичної системи цінностей; 

 шанобливого ставлення до Батьківщини як до мірила своєї 

національної та культурної аутентичності; 

 стійкої моральної та культурної норми про цінність людського життя 

та необхідність ведення здорового способу життя; 

 здатності відтворювати моральні цінності, властиві особистості з 

духовною спрямованістю, уміння протистояти проявам соціальної 

моралі, що суперечать моральності і загальнолюдським цінностям.  

 

 Створити умови для розвитку найкращих особистісних якостей 

школярів, надати можливість через виховну систему закладу отримати 

їм практичний етичний досвід та співставити його з суспільними та 

сімейними системами цінностей. 

 

- психологічного розвитку, фізичного і морального здоров'я: 

 Створити психологічно комфортні умови для учасників навчально-

виховного процесу з метою збереження їх фізичного та морального 

здоров'я; 

 Познайомити учнів з психологічними аспектами комунікативної 

культури як залогу успішності їх адаптації у майбутньому 

професійному середовищі; 

 Сприяти формуванню:  

 позитивної «Я- концепції», яка спрямована на визначення особистої 

індивідуальності та неповторності; 

 психологічних навичок позитивної інтеграції у суспільстві (у групі 

товаришів, класному колективі, шкільному колективі, родині, при 

встановленні контактів з незнайомими  людьми, при моделюванні 

своєї майбутньої професійної діяльності);  



 рефлексивних навичок та вмінь як невід ‗ємної складової реалізації  

культурологічного підходу до організації навчально-виховного 

процесу; 

 здатність протистояти маніпуляціям, спрямованим на особистість та 

розвивати навички подолання психологічно негативних наслідків 

такого втручання у внутрішній світ індивідума; 

 Зберегти та укріпити здоров‘я дітей педагогічними засобами навчання 

та медико-профілактичними заходами.  

 

- в області соціалізації: 

 Створити на базі закладу  

 через учнівське самоврядування продуктивну модель громадського 

управління державою, сприяти формуванню суспільної культури 

учнів; 

 єдиний творчий простір з державними і громадськими 

організаціями, іншими навчальними закладами і позашкільними 

установами міста й області з метою розвитку соціальної 

компетентності учнів і створення умов для соціально- культурної 

практики; 

 Сприяти розвитку 

 інформаційного простору школи та його змістовної взаємодії з 

оточуючим середовищем як бази для розвитку інформаційної 

компетентності учнів;   

 соціальної активності учнів як необхідної умови їх майбутньої 

успішної соціалізації; 

 активно впроваджувати в практику роботи закладу проектну 

технологію як форму соціалізації школярів та базу для формування 

ключових, предметних та міжпредметних  компетентностей учнів, 

ідеї акмеології щодо формування сучасного учня та вчителя, 

проблемно – діалогічне навчання. 

 

- матеріально – технічного забезпечення: 

 провести  модернізацію матеріально – технічної бази школи, 

навчальних приміщень з метою підвищення рівня їх естетичного 

оформлення і як приклада реалізації культуроформуючого принципу 

функціонування навчального закладу; 

 шкільної бібліотеки з метою створення на її базі епістемотеки; 

 створити на базі закладу кабінет психологічного розвантаження; 

 кімнати для проведення занять у межах  відкритих студій. 

 

 

 

ІV. Модель Школи діалогу культур. 

Модель Школи діалогу культур багатоаспектна. Вона побудована з 

урахуванням таких необхідних складових формування світосприйняття, як 

вплив на дитину не тільки школи, але й  держави, суспільства, родини, 

однолітків, засобів масової інформації. І всі ці складові знаходяться в 



постійній взаємодії. Тому, розглядаючи модель Школи діалогу культур, ми 

маємо  розглянути парадигму взаємодії всіх складових: родини, держави, 

засобів масової інформації, суспільства, однолітків родини, держави. 

(Додаток 3) 

 

 

 

 
Додаток 3 

 

Складові формування світосприйняття школяра 

 

 
 

 

 

 

Саме ця взаємодія формує ключові елементи загальної структури 

організації культурологічної діяльності школяра: школи, поля соціально-

культурної практики школяра, індивідуальної культуропізнавальної та 

культуроформуючої діяльності (Додаток 4). 
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Додаток 4 

 

Загальні елементи структури формування культури  випускника  

Школи діалогу культур 

 

 
 

Сучасна школа має безліч засобів формування культурологічних знань та 

об'єктивних уявлень учнів про світ, світоглядних позицій, предметних, 

міжпредметних і ключових компетентностей. Грамотне використання цих 

засобів дасть можливість на основі знань учнів сформувати навички та 

вміння їхнього практичного використання (компетентності), а на основі 

цього сприяти розвиткові позитивного відношення до навколишнього світу.  

 

Така модель припускає:  

 

 нову філософію утворення і виховання. Особливо важливим для 

розвитку нових підходів до навчання і виховання є зміна соціальної і 

життєвої  ролі знань і пізнавально-творчих можливостей людини; 

 

 корекція  місії, цілей і задач школи з урахуванням культурологічного 

підходу;  

 

Поле соціально-культурної 

практики школярів 

Індивідуальна 

культуровідтворююча та 

культуроформуюча 

діяльність 

Школа 



 новий зміст утворення. У зв'язку зі зміною підходів до організації 

навчально-виховного процесу, відбувається корекція  змісту і моделей 

навчання як організації пошуково-дослідницької, навчально-ігрової, 

моделюючої діяльності, навчання як організації активного обміну 

думками, творчої дискусії; 

 

 нові підходи до визначення структури навчального плану (пріоритет 

соціальних і гуманітарно-естетичних дисциплін, розширення мережі 

предметних гуртків, предметів і курсів за вибором  культурологічної й 

етичної спрямованості: «Культурологія», «Особливості ділового 

спілкування» і т. п , психологічних гуртків: «Я і світ» .). Розширення 

мережі предметів культурологічної спрямованості повинно сприяти 

формуванню в учнів  цілісної картини світу. Саме предмет 

«Культурологія» базується не на застарілому розумінні культури як 

сукупності створених людством духовних цінностей (що демонструє 

предмет «Світова художня культура»), а на розумінні ролі культурних, 

політичних, суспільних, особистісних процесів у формуванні поглядів 

людини на світ;   

 

 переосмислення ролі і підходів до реалізації міжпредметних зв'язків на 

уроках і в позакласній діяльності. Розвиток взаємозв'язку гуманітарних 

і природно – математичних предметів з метою рішення поставленої 

задачі. У зв'язку  обрані навчальним закладом профілі: біолого –

хімічний, історичний, філологічний є затребуваними, вносити зміни в 

загальну структуру профільної школи навчального закладу . Реалізація 

культурологічного підходу тут буде відбуватися, в основному, за 

рахунок інтеграції знань учнів і реалізації міжпредметних зв'язків на 

уроках; 

 

 продовження роботи зі впровадження інноваційних форм і методів 

навчання і виховання в практику роботи школи ( реалізація 

компетентнісно орієнтованого підходу до організації навчально-

виховного процесу, упровадження проектної технології, упровадження 

портфоліо як нової форми визначення рівня розвитку і досягнень учня). 

Використання таких форм і методів навчання і виховання  забезпечить 

ефективний розвиток і саморозвиток індивідуальності дитини — його 

пізнавальних процесів, особистісних і духовно-моральних якостей; 

 

 

 

 створення нових форм культурологічної практики школярів у межах 

навчально-виховного процесу – Парку відкритих студій. (Додаток 5) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Додаток 5 

 

Принципи організації діяльності педагогів та школярів у межах  

Парку відкритих студій 

 

 
 

 проведення «уроків дива» як форми активного емоційного сприйняття 

дійсності та умови формування у учня позитивного образу світу. 

 

 психологічний супровід навчання і виховання учнів. Продовження 

експерименту по впровадженню психолого-педагогічної системи О. В. 

Киричука «Універсал», активізація роботи шкільного психологічного 

центра, розробка разом із предметними кафедрами методичних 

рекомендацій з викладання предметів комунікативної спрямованості;  

 

 створення  Малої академії козацтва (МАКа) як діючої моделі науково-

ділового спілкування; 

 

 створення Євроклубу, формування навичок міжнаціонального 

спілкування учнів, розвиток полікультурної і загальнокультурної 

компетентностей; 

 

 реалізація нових підходів до організації роботи з обдарованими дітьми. 

Навчання таких учнів за індивідуальними планами;  

 



 розвиток учнівського самоврядування на основі народних традицій і 

тісного зв'язку з громадськими та позашкільними  організаціями міста, 

організацією ветеранів  активізація акційної діяльності як основи 

активної соціальної культурологічної діяльності. 

  

 розвиток шкільної газети, шкільного  Інтернет-сайту;   

 

 розширення контактів з цікавими і видатними людьми: письменниками 

і поетами,  створення експозиції шкільного музею за рахунок розвитку 

пошукової діяльності школярів; 

 

 зміна підходів до організації виховної роботи, коли разом з дитиною 

буде вибудовуватися ціннісне відношення до себе, до світу, зокрема, до 

культури; 

 

 розширення партнерських відносин з державними і громадськими 

організаціями, іншими навчальними закладами дошкільними 

закладами, позашкільними установами міста й області; 

 створення різновікових творчих груп з розробки та реалізації проектів 

у межах шкільної епістемотеки (Додаток 6); 
Додаток 6 

 

Структура організації діяльності шкільної епістемотеки з опрацювання 

та створення культурних зразків 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентація 

Експертна оцінка створеного інтелектуального продукту – відповіді на 

запит 

Створення на основі зібраної інформації власного інтелектуального 

продукту 

Опрацювання інформаційних джерел (інтернет-ресурсів, друкованої 

інформації) 

Проектування діяльності групи 

Створення мобільної різновікової групи для виконання запиту 

Інтелектуальний запит школяра, учителя 



 систематизація всієї діяльності школи на основі культурологічного 

підходу: з'єднання в єдину систему навчальної, виховної і дозвільної 

сфер. 

 

Роль державних і громадських організацій у рішенні поставлених завдань 

реалізується в нашій моделі через державно-суспільну модель керування 

навчальним закладом та інші форми взаємодії. Так, у вищий орган керування 

школою входять  піклувальна рада,батьківський комітет, рада школи , 

представники педагогічного колективу школи, учні,  представники відділу 

освіти, представники культури міста, організація ветеранів. Зазначені 

державні і громадські  організації здійснюють не тільки контроль за 

діяльністю навчального закладу, а також формують поле для соціально – 

культурної практики (робота над спільними проектами, проведення спільних 

заходів, робота над проектом « Естафета поколінь» участь у суботниках, 

переписка, проведення творчих зустрічей і Уроків пам'яті, надання шефської 

допомоги ветеранам), що є необхідною частиною моделі Школи діалогу 

культур . (Додаток 6).  

Такий комплексний підхід дозволить нашій школі стати 

культуророзвивальним центром,  робота якого буде сприяти 

удосконалюванню актуальної культури, створенню потенціалу майбутньої 

особистості і реалізації моделі компетентного випускника 

Новомиргородської загальноосвітньої школи І –ІІІ ступенів № 3- школи 

діалогу культур, якому будуть властиві наступні якості: 

 

 визнання значимості власної особистості як творця своєї життєвої 

стратегії, що володіє індивідуальними  психофізичними 

особливостями; 

 

 здатність до самовизначення, саморозвитку, самовиховання і 

самоосвіти;  

  

 освіченість, що має виборчий характер, основним критерієм  якої є 

сутнісний аспект змісту утворення;  

 

 креативність, самостійність;  

 

 здатність відтворювати моральні цінності, властиві особистості з 

духовною спрямованістю, уміння протистояти проявам соціальної 

моралі, що суперечать моральності і загальнолюдським цінностям;  

 

 висока культура спілкування у всіх її проявах;  

 

 здатність протистояти маніпуляціям, спрямованим на особистість;  

 

 володіння волею і здатність нести відповідальність за свої дії;  

 

 толерантність, поважне ставлення до чужої позиції; 

 



 ведення здорового способу життя.  

 

Для рішення поставлених задач необхідно орієнтуватися і на конкретну 

модель педагога як учасника освітньої взаємодії, класного керівника , що 

направляє розвиток як кожної дитини, так і дитячого колективу в цілому. 

Такий педагог повинен володіти: 

 

 гуманістичним світоглядом, що визнає як головну цінність людську 

особистість, позитивним відношенням до дітей;  

 

 високим рівнем культури, демонструвати своїм ставленням і 

поведінкою повагу до загальнолюдських моральних і духовних ідеалів, 

бути активним учасником культуротворчого процесу;  

 

 професійною компетентністю (знанням навчального предмета, 

методики його викладання, вікових особливостей дітей, високим 

загальнокультурним рівнем );  

 

 основними педагогічними здібностями (комунікативними, 

перцептивними, конструктивними, креативними, прогностичними, 

саморегуляційними, науково-дослідницькими ); 

 

 умінням разом з дитиною вибудовувати відношення до самого себе, до 

світу, зокрема, до культури.  

 

 основами педагогічної техніки (уміння керувати власним емоційним 

станом, володіння комунікативними психотехніками, техніками 

інтерактивної взаємодії  );  

 

 здатністю до високого рівня емпатії та рефлексії. (Додаток №4). 

 

 

 

V.  Механізм реалізації моделі. 

 

 Розробка авторських програм за особливостями  ділової, сімейної і 

міжособистісної комунікації. 

 

 Створення «антологій культурних зразків» з предметів як бази для 

організації навчальної діяльності школярів. 

 

 Зміна моделі навчально-виховного процесу, введення в його структуру 

Парк відкритих студій. 

 

 Проведення «уроків чуда» як форми емоційно-образного сприйняття 

світу. 

 



 Розробка методичних рекомендацій з реалізації культурологічного 

підходу при вивченні природно-математичних дисциплін. 

 

 Проведення методичних консультацій і круглих столів з питання 

можливостей інтеграції предметів різних циклів на культурологічній 

основі.    

 

 Індивідуалізація змісту, форм і методів утворення, упровадження нових 

педагогічних технологій, спрямованих на ініціювання і розвиток 

творчої активності учнів. 

 

 Сприяння розвитку інформаційної культури педагогів.  

 

 Створення умов для педагогів, що бажають розширити свої знання з 

історії культур, християнської етики, філософії.  

 

 Упровадження розвиваючих інтелектформуючих технологій.  

 

 Реалізація динамічного підходу до індивідуалізації навчання 

(психологодіагностичні заняття на виявлення «схованої» обдарованості 

і «перешкод» психічного розвитку; психокорекційні і розвиваючі 

заняття; групові тренінги, self — тренінги на розвиток інтелектуальних, 

креативних, комунікативних здібностей та ін.) 

 

 Висновок договорів про співробітництво з вищими і середніми 

навчальними закладами міста й області. 

 

 Участь у розробці і реалізації соціальних проектів, акцій.  

 

 

 

VІ. Очікувані результати. 

 

Реалізація вказаного підходу до організації навчально-виховного 

процесу у закладі дасть змогу: 

  Керівникам: 
 Опанувати технологією діалогу культур. 

 Підвищити рівень особистої та методологічної культури 

педагогів закладу. 

 Отримати якісну, достовірну інформацію про стан і 

результативність освітнього процесу, його відповідність 

потребам особистості школяра та суспільства. 

 Удосконалити рефлексійно-аналітичну та прогностичну 

діяльності на акмеологічних засадах. 

 

 Педагогам: 
 Реалізувати якісні зміни у педагогічному мисленні вчителів; 

 Інтенсифікувати розвиток творчих здібностей педагогів; 



 Сприяти ефективному формуванню педагога-дослідника, 

педагога-фасилітатора, педагога-новатора; 

 Орієнтувати свою діяльність на гуманну педагогіку, творчу 

співпрацю з учнями та нові підходи до організації навчально-

виховного процесу; 

 Змінити педагогічні підходи до навчання та виховання сучасної 

дитини, що дозволить змінити відносини між учнями та 

вчителями з менторських на партнерські та формувати в учнів 

особистісно-ціннісне ставлення до дійсності, здатність до 

самореалізації учнів, потребу в духовному самовдосконаленні; 

Учням: 

 Забезпечить позитивні зміни таких якостей школярів, як 

відповідальність, організованість, терпимість до недоліків людей, 

самоповага, самокритичність, організованість. Надасть можливість 

учням отримати практичний етичний досвід та співставити його з 

суспільними та сімейними системами цінностей. 

 

 Активізує діяльність учнів із засвоєння поняття «культура», знайомства 

їх зі структурою та функціями складових культури; оволодіння 

основними культурологічним концепціями, пов‘язаними із сучасними 

науковими дисциплінами  та із сучасними культурними процесами; 

оволодіння знаннями про культуру, традиції та історію українського 

народу, сприяння формуванню самосвідомості школярів на основі 

культурної національної спадщини. 

 

 Сприятиме розвитку навичок та вмінь орієнтуватись у механізмах та 

процесах формування та розвитку культури (національної, професійної, 

особистісної); виділяти теоретичні, прикладні та ціннісні аспекти 

культурологічного знання, використовувати їх для обгрунтування 

практичних рішень у повсякденному житті та при моделюванні своєї 

майбутньої професійної діяльності. 

 

 Створить умови для постійної позитивної мотивації до самостійного 

опанування різними видами культурологічної практики. Забезпечить 

інтенсивний розвиток культурного запасу школяра, схильності до 

активної культуротворчої діяльності на основі продуктивного 

культурного діалогу.   

 

 Дасть можливість сформувати позитивну «Я – концепцію», яка 

спрямована на визначення особистої індивідуальності та 

неповторності; психологічних навичок позитивної інтеграції в 

суспільстві (у групі товаришів, класному колективі, шкільному 

колективі, родині, при встановлені контактів із незнайомими  людьми, 

при моделюванні своєї майбутньої професійної діяльності);  

рефлексивних навичок та вмінь як невід‘ємної складової реалізації  

культурологічного підходу до організації навчально-виховного 

процесу, здатності протистояти маніпуляціям, спрямованим на 



особистість та розвиток навичок подолання психологічно негативних 

наслідків такого втручання у внутрішній світ індивідуума 

Школі:  
 Стати специфічним соціокультурним, культуроформуючим та 

культуророзвиваючим середовищем, відкритим для контактів з іншими 

закладами та організаціями, здатного нейтралізувати зовнішні 

антиестетичні впливи на дитину макросередовища та виконувати 

арттерапевтичну і превентивну функції щодо девіантної поведінки 

учнів; 

 

 Залучити батьків до творчої співпраці, що сприятиме збереженню 

народних традицій і звичаїв та забезпеченню духовної спадкоємності 

поколінь; 

 

 Виховати в учнів повагу до системи людських цінностей, збагатити їх 

емоційно-почуттєву сферу, стимулювати образно-асоціативне 

мислення, сформувати світоглядні уявлення, естетичні оцінки,ідеали, 

переконання, що зумовлюють її позитивне ставлення до світу: природи, 

суспільства, людей, самого себе. 

Заключні положення 

1. Концепція розвитку  Новомиргородської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів  № 3 прийнята педагогічною радою в серпні 2014 року.  

2. Концепція ґрунтується на гуманістичній, особистісно - орієнтованій 

парадигмі освіти. 

3. Термін реалізації концепції становить 10 років. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    Словник 

 

Аудіовізуальна культура – це тип культурної діяльності, яка посередкована  

спеціальними технічними засобами передачі інформації – радіо, інематограф, 

телебачення, новітньою аудіо – та відеотехнікою. 

 

Виховання – процес цілеспрямованого систематичного прищеплення 

індивідам моральних норм, понять, поглядів, способів і форм діяльності та 

поведінки, прийнятих у даному суспільстві. 

 

Діалог – (від греч. – бесіда) – форма мовно-розумової  комунікації, в якій 

схрещуються різноспрямовані потоки думок з метою  з‘ясувати спільні точки 

взаєморозуміння  та окреслити розбіжності, що має сприяти виявленню 

істини. У лінгвістів – вид мови, що характеризується ситуативністю, 

контекстуальністю і довільністю, має слабку організаційну структуру. 

 

Духовний світ особистості – система свідомо-психологічних рис,  

особливостей, яка в своїй цілісності виявляє міру усвідомлення людиною 

сутності буття, свого місця й призначення в світі і проявляється в характері 

відношення до світу і себе. Характерною особливістю духовного світу 

особистості виступає здатність застосовувати знання і розум для оцінки 

явищ, для визначення ставлення до них, характеру вчинків  і дій відповідно 

до потреб та інтересів особи, класу, суспільства. 

 

Культурологія є системою знань про сутність, закономірності існування та 

розвитку культури, про механізми функціонування конкретних форм і сторін 

культури… Культурологія занурює людину у світ духовних цінностей, 

дозволяє осмислити як єдиний комплекс міфологію, релігію, філософію, 

мистецтво, етичні та естетичні пристрасті. 

 

Культурологічні знання (КЗ): 

1. Знання про розвиток матеріального світу плюс знання про формування 

духовності. 

2. Знання є основною існування індивіда і разом з ним становлять найбільшу 

цінність в розвитку всесвіту. 

           

Культура – історично визначальний рівень розвитку , творчих сил і 

здібностей людини, що втілюється у типах і формах  організації життя і 

діяльності людей, а також у створених ними матеріальних та духовних 

цінностей. 

           

Культура поведінки – сукупність духовних  цінностей, правил, норм, які 

регулюють характер взаємовідносин між людьми  і служать для того, щоб 

полегшувати людині входження в суспільство, зробити умови  його 

спілкування з іншими приємними і зручними.   

          



Культурна агресія -  насильницьке нав‘язування суспільству (або  

пільнотам) зразків культури або способу життя в результаті територіальних 

завоювань. 

 

Культурна діяльність – одне з базових понять культурології, яке 

сформувалось  на основі  діяльнісного розуміння природи культури і 

розвинене свердловською (єкатеринбурзькою) культурологічною школою 

(Л.Коган, В.Волков, А.Шарова та інш.) В основі його розуміння лежить 

поширене трактування взаємозв‘язку категорій «виробництво», «потреба», 

«споживання» стосовно духовної культури. Ця категорія в застосуванні до 

явищ культури (мистецтво, культурне обслуговування і т.д.) розкриває весь 

цикл функціонування і розвитку культури (створення, освоєння, 

тиражування, розповсюдження і «резонування» культурних цінностей в 

суспільстві). 

 

Культура навчальної діяльності – сформованість таких організаційних 

навичок та вмінь: дотримувати режиму розумової праці під час виконання 

домашніх завдань  самостійно добирати необхідне навчальне приладдя і 

підтримувати порядок на робочому місці; орієнтуватися в тривалості праці; 

додержувати певної послідовності виконання роботи під керівництвом 

учителя чи самостійно користуватися підручником та іншими 

інформаційними джерелами, дидактичним та роздатковим матеріалом, 

підрядковими примітками;  своєчасно підготуватися до уроку; 

переключатися з одного виду роботи на інші; не відволікатися на сторонні 

справи. 

  

Культурна соціалізація -  складова частина соціалізаії, яка забезпечує 

включення особистості в суспільство відповідно до його норм і способу 

життя. 

 

Культурні цінності – результат оцінки пізнавальними (особистістю, групою, 

спільністю) об‘єктивно існуючого соціокультурного світу. 

 

Ментальність – (від лат. – розумовий) -  світосприйняття, яке формується 

глибокому психічному рівні індивідуальної або колективної свідомості, 

сукупність психологічних, поведінкових настанов індивіда або соціальної 

групи. 

 

Мораль – (лат.) – система поглядів і уявлень, норм і оцінок, що регулюють 

моральну поведінку людей. Базується на силі переконання, громадської 

думки, традицій, авторитетів. 

 

Норми культури -  це загальноприйняті в межах групи чи суспільства 

правила взаємодії, згідно з якими одні форми взаємодії  рекомендуються як 

бажані, підтримуються або не схвалюються. 

 

Політична культура -  рівень засвоєння людиною та суспільством 

політичних ідей, поглядів, концепцій, програм, досягнень суспільно-



політичної думки; зрілість і компетентність в оцінках політичних явищ; 

форма політичної етики. 

 

Письмова культура -  форми культурного спілкування, які письмовими 

текстами – спочатку рукописними, пізніше – друкованими, а також         

пов‘язані з діяльністю відповідних інститутів і організацій – бібліотек,         

видавництв, освітніх закладів та інші. 

 

Усна культура -  це різні види культурно-дозвільної діяльності, ґрунтуються 

на безпосередньому особистому спілкуванні у рамках відносно         

невеликих спільнот. 

 

Цінності -  це загальноприйняті переконання щодо цілей, яких людина 

повинна прагнути. Вони встановлюють основу моральних принципів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

Модель випускника Школи діалогу культур 

(особистісні якості випускника) 

 

 

 
Додаток 2 

 

Модель випускника Школи діалогу культур  

(ключові компетенції випускника) 
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на 



 

Додаток 3 

 

Складові формування світосприйняття школяра 

 

 
 

Додаток 4 

 

Загальні елементи структури формування культури  випускника  

Школи діалогу культур 
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Додаток 5 

 

Принципи організації діяльності педагогів та школярів у межах  

Парку відкритих студій 
 

 
 

Додаток 6 

 

Структура організації діяльності шкільної епістемотеки з опрацювання 

та створення культурних зразків 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інтелектуальний запит школяра, учителя 

Проектування діяльності групи 

Створення на основі зібраної інформації власного 

інтелектуального продукту 

Експертна оцінка створеного інтелектуального продукту – 

відповіді на запит 

Презентація 

Опрацювання інформаційних джерел (інтернет-ресурсів, 

друкованої інформації) 

Створення мобільної різновікової групи для виконання запиту 



Додаток 7 

 

Поле соціально-культурної практики учнів 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державні організації. 

Участь у молодіжних 

органах самоврядування на 

районному  та обласному 

рівнях, у Всеукраїнських, 

обласних і районних 

конкурсах, олімпіадах; 

проведення акцій з 

залученням мешканців 

мікрорайону. 

 

Суспільні організації:  

Спільні заходи, розробка спільних 

проектів, участь у молодіжних 

форумах, листування, проведення 

творчих зустрічей  і Уроків пам‘яті, 

надання шефської допомоги 

ветеранам 
 

Літній 

табір 

Система 

шкільного 

самоврядуван-ня 

Шкільний 

євроклуб 

МАК, 

шкільні 

інтелектуа

льні 

засідання 

. 

Парк 

відкритих 

студій 

Мобільні 

різновікові 

творчі 

групи 

Інші учбові заклади та  

позашкільні установи 

міста. 

Спільні заходи і 

конкурси, участь  

конференціях, розробка і 

реалізація  спільних 

проектів  

Батьки. 

Спільні заходи і конкурси, 

робота у межах Парку 

відкритих студій; участь у 

спільній акційній 

діяльності, підтримка 

шкільної газети та 

шкільного сайту; участь у 

ремонті школи та 

благоустрої території 

 

Молодіжні 

форуми, 

акції 

 

Конкурси і 

олімпіади 

різних 

рівнів 

Шкільна 
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Шкільний 
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Шкільний 
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Додаток 8 

 

Складові особистості вчителя Школи діалогу культур 
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