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В С Т У П 

 
Динамічні зміни соціально-економічних та інформаційно-технологічних 

умов сучасного етапу розвитку суспільства потребує спрямованості освіти на 
забезпечення інваріантними знаннями випускників загальноосвітніх навчаль-
них закладів, аби вони змогли адаптуватись у нових умовах, здобувати вищу 
освіту,  виживати і розвиватись у глобалізаційному просторі.  

Фундаментальні знання, вибудувані на основі загальнокультурного змісту 
освіти у поєднанні компетентнісного, діяльнісного, особистісно орієнтованого 
та аксіологічного підходів, сприяють послідовній успішній соціалізації особи-
стості, що є особливо важливим в умовах профільного навчання. Тож зміст 
освіти в старшій школі як педагогічно адаптований соціальний досвід людст-
ва, тотожний його культурі, має включати знання й вміння здійснювати ре-
продуктивну і продуктивну діяльність. Саме вивченню й дослідженню цих 
аспектів процесу фундаменталізації змісту освіти в старшій школі як одного з 
напрямів його модернізації і присвячене дослідження.  

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади фундаменталізації 
змісту освіти у старшій школі» (Васьківська Г. О.) розкрито особливості конс-
труювання змісту шкільної освіти у педагогічній теорії, соціально-педагогічні 
чинники фундаменталізації змісту освіти у старшій школі. Окреслено основні 
характеристики системи знань як когнітивної домінанти фундаменталізації 
змісту освіти у старшій школі, визначено гносеологічну цінність навчальних 
предметів у контексті фундаменталізації змісту освіти старшої школи. 

Чільне місце в монографії (розділ 2 «Варіативний компонент змісту освіти 
в старшій школі у контексті фундаменталізації» (Кизенко В. І.)) відведено 
проблемі варіативного компонента, адже розглянуто особливості його змісту, 
педагогічні засоби розв’язання відповідної проблеми, а також дидактичні 
орієнтири курсів за вибором в умовах профільного навчання. 

Про проблеми фундаменталізації змісту освіти старшокласників за діяль-
нісного підходу йдеться у третьому розділі «Діяльнісна спрямованість змісту 
освіти старшокласників як умова його фундаменталізації» (Трубачева С. Е.). 
Тут також розглянуто технологічний аспект реалізації діяльнісного спряму-
вання змісту освіти старшокласників, йдеться про реалізацію ідеї фундамен-
талізації змісту освіти старшокласників на основі діяльнісного підходу засо-
бами шкільного підручника. 

Четвертий розділ «Фундаменталізації змісту освіти у старшій школі: ком-
петентнісний підхід» (Бондар С.  П.) присвячено компетентнісній спрямо-
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ваності змісту і структури навчальних предметів в умовах фундаменталізації 
освіти, описано модель формування в учнів ключових компетентностей. 

П’ятий розділ «Фундаменталізація змісту природничих предметів у стар-
шій школі в умовах профільного навчання» (Липова Л. А.) присвячено дидак-
тичним завданням до здобуття учнями фундаментальних знань у процесі ви-
вчення природничих предметів, основним показникам якості фундамен-
тальних природничих знань учнів, генералізації фундаментальних природ-
ничих знань як логічному переходу до їх нового рівня – метапредметності. 
Описано і подано графічно модель фундаменталізації змісту природничої 
освіти в старшій школі. 

У шостому розділі «Фундаменталізації змісту гуманітарних предметів у 
старшій школі в умовах профільного навчання» (Барановська О. В.) окреслено 
теоретичні передумови фундаменталізації, гуманізації та гуманітаризації осві-
ти на сучасному етапі розвитку української школи. Розглянуто шляхи оптимі-
зації змісту предметів гуманітарного циклу в профільній школі. Описано і 
графічно вибудувано концептуальну модель фундаменталізації змісту гумані-
тарних предметів у старшій школі. 

Теоретико-методичні основи формування ціннісно-смислових орієнтацій 
в учнів старшої школи у процесі навчання предметів гуманітарного циклу 
розкрито у сьомому розділі «Фундаменталізація змісту освіти у старшій шко-
лі: ціннісний аспект». Автором (Косянчук С. В.)  обґрунтовується, що емоцій-
но-ціннісні стосунки як складова вітагенного досвіду старшокласника висту-
пають важливою детермінантою формування ключових компетентностей ви-
пускника.  

У восьмому розділі «Формування системи екологічних знань старшо-
класників у процесі фундаменталізації змісту освіти» (Захарчук Н. В.) окрес-
лено дидактичні умови та представлено модель формування системи екологіч-
них знань старшокласників у процесі фундаменталізації змісту освіти. 

Процес фундаменталізації змісту освіти в старшій школі має відбуватися 
за врахування розкритих у монографії аспектів. Однак, дослідження не ви-
черпує окресленої проблеми. Потребує подальшого розвитку проблема взає-
мозв’язку інваріантної і варіативної складових змісту освіти у старшій школі 
з огляду на фундаменталізацію. 
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I N T R O D U C T I O N 
 
Dynamic changes of socio-economic and informational and technologic con-

ditions of the modern stage of society development requires focusing education on 
providing graduates of secondary schools with compulsory knowledge so that they 
can adapt to new conditions, acquire higher education, survive and thrive in globa-
lization world. 

Fundamental knowledge built on the basis of general cultural education content, 
combined competency, activity-oriented, learner-centered and axiological appro-
aches, contributes to the consistent success of socialization, which is especially im-
portant in terms of specialized education. So the content of education in high school 
as pedagogically adapted social experience of mankind, identical to its culture, 
should include knowledge and skills to implement reproductive and productive ac-
tivities. This research is dedicated to the study and investigation of these aspects of 
fundamentalization of educational content in high school as one of the areas of mod-
ernization. 

In the first chapter «Theoretical and Methodological Principles of Fundamen-
talization of Educational Content in High School» (G. O. Vaskivska) the peculiarities 
of designing the content of school education in pedagogical theory, social and educa-
tional factors of fundamentalization of educational content in high school are de-
scribed. The basic characteristics of knowledge as a cognitive dominant of funda-
mentalization of educational content in high school are provided; epistemological 
value of school subjects in the context of fundamentalization of educational content 
in high school is defined. 

Prominent place in the book (chapter 2 «Optional Component of Educational 
Content in High School: Theoretical and Applied Aspects in Context of Funda-
mentalization» (V. I. Kyzenko)) is devoted to the problem of optional component, as 
the features of its content, pedagogical tools to solve the problem as well as didactic 
orientation of elective courses in terms of specialized education are analyzed. 

The problems of fundamentalization of educational content of high school stu-
dents in terms of activity-oriented approach are referred to in the third chapter  «Ac-
tivity Orientation of Educational Content as a Condition of Its Fundamentalization» 
(S. E. Trubacheva). It also describes the technological aspects of activity-oriented 
educational content of high school students, which leads to the realization of the idea 
of fundamentalization of educational content in high school based on activity-
oriented approach by means of school textbooks. 

The fourth chapter «Fundamentalization of Educational Content in High School: 
Competences approach» (S. P. Bondar) is dedicated to the competency focus of the 
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content and structure of subjects in terms of fundamentalization of education; the 
model of students’ key competencies is described. 

The fifth chapter «Fundamentalization of Educational Content of Natural Scien-
ces in High School in Context of Specialized Education» (L. A. Lypova) is devoted 
to didactic challenges to obtain basic knowledge studying Natural Sciences by stu-
dents, the main indicators of the quality of students’ basic natural knowledge, funda-
mental generalization of natural knowledge as a logical transition to their new level – 
meta-subjectivity. The graphical model of fundamentalization of natural content of 
education in high school is described and presented. 

The sixth chapter «Fundamentalization of the Humanities Content in High 
School in Terms of Specialized Education» (O. V. Baranovska) outlines the theo-
retical background of fundamentalization, humanization and humanitarization of 
education at the present stage of development of Ukrainian school. The ways of op-
timizing the content of the Humanities in specialized schools are presented. The con-
ceptual model of fundamentalization of the content of the Humanities in high school 
is described and graphically built. 

Theoretical foundations of value-semantic orientations of high school students, 
didactic conditions of formation of value-semantic orientations of high school stu-
dents while teaching Humanities are disclosed in the seventh chapter «Funda-
mentalization of Educational Content in High School: Value Aspect». The author 
(S. V. Kosianchuk) justifies that emotional and value relationships as a part of vital 
experience of high school students, as an important determinant of high school stu-
dents’ key competencies. 

In the eighth chapter «Formation of the Environmental Knowledge System of 
High school Students in Terms of Fundamentalization of Educational Content» 
(N. V. Zakharchuk) the author outlines the didactic conditions of the formation of the 
system of ecological knowledge of high school students in terms of fundamenta-
lization of educational content, presents the model of formation of ecological knowl-
edge system of high school students in terms of fundamentalization of educational 
content. 
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еорія без практики – сліпа, а практика без теорії – німа. 
Безперечно, наукові пошуки мають бути апробовані й 
упроваджені у практику. Науковці відділу дидактики від 

дня свого заснування тісно співпрацюють із навчальними за-
кладами різних типів, що ефективно сприяє розвитку вітчиз-
няної теорії навчання.  

 
Автори монографії врахували думки суб’єктів навчально-вихов-

ного процесу щодо необхідності кардинальних змін у змісті освіти. Тіс-
на співпраця із загальноосвітніми навчальними закладами сприяла 
орієнтації освітнього процесу на фундаменталізацію змісту освіти в 
старшій школі з метою забезпечення взаємодії та взаємозв’язку на-
вчання й формування особистості на різних етапах її соціального 
становлення та життєдіяльності. 

 
На наступних сторінках книги презентовано найактивніші навчаль-

ні заклади, у яких апробувались і впроваджувалися доробки науко-
вців відділу дидактики. Ці навчальні заклади є взірцем ефективного 
взаємозв’язку теорії і практики, що сприяє розвитку української освіти, 
навчанню і вихованню справжніх громадян України. 

 
 
 

Т 
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Гімназія 

міжнародних відносин № 323 
з поглибленим вивченням  

англійської мови – 
сучасний інноваційний  

навчальний заклад м. Києва 
(02140, м. Київ, вул. Мишуги, 5; 

тел./факс 565-99-90 
 

E-mail: kiev_ua_323qymnasium@ukr.net) 
 
У вересні 1996 р. було відкрито загальноосвітню школу № 323 у Харків-

ському районі м. Києва. Із серпня 2001 р. вона – спеціалізована школа 
№ 323 з поглибленим вивченням іноземних мов. З 2008 року школа набула 
статусу гімназії міжнародних відносин № 323 з поглибленим вивченням 
англійської мови.  

Алла Георгіївна Жукова – директор гімназії –
кандидат педагогічних наук, учитель-методист, 
Відмінник освіти України, Відмінник столичної 
освіти, нагороджена медаллю В. Сухомлин-
ського, Срібним хрестом Дарницької РДА, подя-
ками та почесними грамотами урядових установ.

Головним здобутком педагогічного та учнів-
ського колективів гімназії було отримання у 
2001 р. статусу асоційованої школи ЮНЕСКО, 
що дало змогу розпочати роботу в рамках Між-
народних освітніх проектів.  

Гімназія є партнером й активним учасником Програми розвитку ООН в 
Україні та проектних міжнародних програм: «Молодіжна конвенція гло-
бального захисту навколишнього середовища», GREEN-CROSS, «Це наш 
час» (THIS is our time), Програма PTPI (People to People International – «Лю-
ди до Людей»), Всеукраїнського руху «Педагоги за мир і взаєморозуміння». 
Триває співпраця з Міжнародними нідерландськими організаціями «LIFE-
LINK». Розроблено гімназійні проекти «Культурна спадщина», «Діалог 
культур та дитяча дипломатія», «Здоровий спосіб життя», «Пізнаємо куль-
туру сусідів» (з Польщею), налагоджено українсько-китайські культурні 
зв’язки. 

У гімназії щомісяця відзначаються пам’ятні дати ЮНЕСКО, на які за-
прошуються представники громадськості, батьки, учні з інших шкіл. Нако-
пичений досвід узагальнюється. Проект «Асоційовані школи ЮНЕСКО» – 
це новий зміст освітнього простору гімназії, полікультурних стосунків, но-
вої педагогічної ментальності. 

 Гімназія – інноваційний навчальний заклад, де успішно втілюються 
найсучасніші інноваційні педагогічні технології, спрямовані на оптимізацію 
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життєвих компетентностей учасників освітнього процесу та є особливістю 
навчально-виховного процесу, а саме: 

– блочно-семестрова технологія навчання; 
– робота початковій школи (прогімназії ) в режимі «Повного дня»; 
– інноваційна діяльність (починаючи з 1998 року зреалізовано п’ять ін-

новаційних освітніх проектів, які є основою начально-виховного процесу); 
– у гімназії створено здоров’язбережувальне та безпечне освітнє середо-

вище (система відеоспостереження); 
– реалізується всеукраїнський проект «Безпечна школа» (програмно-

апаратна система карткових перепусток, електронний журнал / щоденник); 
– мережа Інтернет та мультимедійні комплекти у 20 класних кімнатах; 
– психологічна та логопедична служба; медичний та стоматологічний 

кабінети; 
– ігрова кімната; басейн; спортивні зали, зал хореографії; 
– розгорнута мережа гуртків і секцій; 
Під час навчального процесу використовуються сучасні інформаційні 

технології, створено базу даних мультимедійних уроків. 
Гімназія має кваліфікованих учителів, здатних забезпечити глибоке ви-

вчення всіх предметів.  
Наразі в гімназії працюють: 43 спеціалісти вищої кваліфікаційної кате-

горії; 12 спеціалістів першої кваліфікаційної категорії; 14 спеціалістів дру-
гої кваліфікаційної категорії; 26 спеціалістів. Із них: учителів-методистів – 
20; учителів, які мають звання «Старший вчитель», – 19; Відмінників освіти 
України – 15. 

Результатом зусиль пе-
дагогічного колективу є 
щорічне збільшення рівня 
навчальних досягнень уч-
нів та випускників. У гім-
назії навчається 1300 учнів.
Відкрито 42 класи.  

Випускники 9-х і 11-х
класів, які за період на-
вчання досягли високих 
успіхів у навчанні та за ре-
зультатами семестрового, 
річного оцінювання і дер-
жавної підсумкової атеста-
ції отримують медалі: 

2013/2014 н.р. – золоту – 7 учнів, срібну – 2 учні; 
2014/2015 н.р. – золоту – 8 учнів, срібну – 1 учень.  
Робота педагогічного колективу спрямована на забезпечення високого 

загально-культурного, освітнього рівня підготовки молоді; формування ос-
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нов інтелектуальної, високоморальної, фізично розвинутої особистості з 
широкими духовними потребами: вироблення у своїх вихованців стійкого 
бажання і уміння вчитися, постійно поповнювати і поглиблювати свої 
знання, пошуку інноваційних форм організації навчально-виховного проце-
су. Про ще свідчать підсумки роботи з обдарованою молоддю: гімназія є 
науково-експериментальним майданчиком відділу дидактики Інституту пе-
дагогіки Національної академії педагогічних наук України.  

Разом із науковцями 
відділу дидактики по-
стійно проводяться кон-
ференції, семінари, круг-
лі столи. З метою по-
пуляризації передового 
педагогічного досвіду, 
надбань педагогічної 
практики на сторінках 
збірника наукових праць 
«Дидактика: теорія і 
практика» та інших фа-
хових видань друкують-
ся наукові статті вчите-
лів гімназії.  

 
У гімназії обов’язковим є поглиблене вивчення англійської мови та дру-

гої і третьої мови (німецької або французької); комп’ютерна грамота. У на-
вчально-виховний процес введено курси, які не передбачені базовим ком-
понентом освіти: «Пізнай себе» (авторський курс з психології у початкової 
школі), «Логіка», «Риторика», «Основи економіки», «Економічна абетка», 
предмети естетичного та фізичного напрямів. Спеціалізація та профілі на-
вчання з 5-го класу: філологічний, суспільно-гуманітарний, економіко-
математичний спецкурси. Діють проектні програми. 

 У 2012/2013 н.р. педагогічний колектив гімназії пройшов державну ате-
стацію та отримав свідоцтво: «Атестовано з відзнакою». 

Гімназію нагороджено: Дипломом Дарницької районної у м. Києві дер-
жавної адміністрації за впровадження інноваційних форм навчання та екс-
периментальну діяльність (2009); Почесним дипломом Міністерства освіти 
і науки України, Академією педагогічних наук України за впровадження у 
навчально-виховний процес перспективних освітніх технологій (2006); По-
дякою ректора Київського міського педагогічного Університету імені 
Б. Грінченка за організацію виїзних секцій з обміну перспективним педаго-
гічним досвідом у рамках апробації нових підходів до підвищення кваліфі-
кації керівників ЗНЗ м. Києва (2008); Подякою координатора проекту 
«Асоційовані школи ЮНЕСКО в м. Києві» за активну участь у країнознав-
чих просвітницьких фестивалях (2011–2013); Дипломом якості в номінації 
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«За вагомий внесок у справу розбудови України та високий професіоналізм 
у сфері освіти» Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна» 
(2011); Почесним дипломом Мінмолодьспорту України за особливий твор-
чий внесок в удосконалення змісту навчально-виховного процесу (2013); 
Дипломом та медаллю президії ради Великої міжнародної енциклопедії 
«Лучшие люди» за значний внесок у розвиток освіти в Україні (2014) та 
іншими нагородами. 

Гімназія співпрацює з: Міжнародним освітнім фондом розвитку Україн-
ської освіти імені Ярослава Мудрого; Національним педагогічним універ-
ситетом імені М. П. Драгоманова; Київським університетом імені Бориса 
Грінченка; Університетом економіки та права «Крок»; Міжнародним уні-
верситетом; Українським рухом «Педагоги за мир та взаєморозуміння». 

Укладено міжнародні угоди про співпрацю з: Польською гімназією № 2 
(м. Вепш); Школою №6 іноземних мов (Китай); Катеринінською середньою 
школою Кам’янського району Придніствор’я; Тетерівською гімназією Бо-
родянського району Київської області та ін.  
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Авторська школа 

М.П. Гузика – експериментальна спеціалізована загальноосвітня  
школа-комплекс І–ІІІ ступенів 

 
65481, Україна, Одеська область, 

м. Южне, вул. Хіміків, 10А 
тел.: (04842)2-19-75, (04842)3-19-54; 

http://www.3school.com.ua/ 
 

Авторська школа М. П. Гузика м. Южного – перший в Україні навчаль-
но-виховний заклад середньої освіти реформаційного типу, побудований на 
філософсько-світоглядній основі та новій дидактико-методичній системі. 
Відповідно до цих фундаментальних педагогічних інновацій метою на-
вчання, розвитку і виховання школярів є своєчасне розкриття, повна реалі-
зація і динамічний розвиток природних ключових задатків таланту кожної 
окремої особистості та спрямування його на якісне виконання її життєвого 
призначення. 

Саме задля забезпечення повноцінної шкільної освіти автором педаго-
гічної системи М. П. Гузиком спільно з учителями його школи розроблено 
адекватні дидактичні технології, вибудувані на персоніфікованому учінні 
дітей. 

Авторську школу М. П. Гузика було засновано у 1988 р. у складі загаль-
ноосвітньої школи № 2 м. Южного (Рішення Колегії Міносвіти УРСР, Про-
токол № 5/39 від 29 червня 1988 р.). 

Згідно з Наказом Міністерства освіти УРСР за № 176 від 30.08.1989 р. 
Авторську школу М. П. Гузика було відділено від СШ № 2. Відтак було на-
буто статусу самостійного навчально-виховного закладу. 

Отже, офіційною датою заснування школи слід вважати саме 29 червня 
1988 р. 

Авторську школу М. П. Гузика було створено за результатами перемоги 
(3 етапи 1987–1988 рр.) її автора на Всесоюзному педагогічному конкурсі 
«Школа майбутнього». Відповідно до положення про конкурс, його пере-
можцям надавалося право реалізувати свої педагогічні інновації в одній зі 
шкіл за вибором. Свій вибір М. П. Гузик зупинив на смт Южному Суворов-
ського району м. Одеси, де він працював директором СШ № 1 (1983–
1985 рр.). 

Наразі Авторська школа М. П. Гузика – це багатопрофільний, багаторів-
невий освітній заклад-комплекс, у складі якого: 

– багатопрофільна багаторівнева академічна школа, що складається із 
загальноосвітньої школи з поглибленим вивченням іноземних мов (англій-
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ська, німецька, французька), спеціалізованої гуманітарно-суспільної гімна-
зії, спеціалізованого математико-природничого ліцею, професійного ко-
леджу (ВНЗ  І–ІІ рівнів акредитації); 

– багатопрофільна трьохрівнева дитяча школа мистецтв (відкрито у 
1990 р.); 

– багатопрофільна трьохрівнева дитяча спортивна школа (відкрито у 
1991 р.). 

У 2012 р. засновано професійну автомотошколу.  
Першим керівником Авторської школи М. П. Гузика був член-корес-

пондент НАПН України, кандидат педагогічних наук, Народний учитель 
України, Почесний громадянин м. Южного – Гузик Микола Петрович 
(1989–2013 рр.). 

Микола Петрович Гузик – автор багатьох відомих в Україні і світі педа-
гогічних праць та понад сотню наукових статей, присвячених найактуаль-
нішим проблемам сьогодення і майбутнього, вітчизняної і світової педаго-
гіки. За системою М. П. Гузика, навчання дитини в школі відбувається за 
персоніфікованими програмами, за яких поєднуються академічні знання та 
вміння з тими ключовими природними здібностями, що зумовлюють кон-
кретний вид її природного таланту. Наявність у школі дітей з різноманіт-
ними талантами та різноплановими ступенями їх сформованості, проявів і 
розвитку зумовлює необхідність створення в єдиному навчально-вихов-
ному комплексі різноманітних шкіл. Саме створення М. П. Гузиком першої 
в Україні авторської школи-комплексу, до якої входять загальноосвітня 
школа, гімназія, ліцей, коледж (вищий навчальний заклад І–ІІ ступенів), 
школа мистецтв, дитяча спортивна школа високих показників, трудова по-
літехнічна школа, школа соціального розвитку дитини та Центр духовної 
освіти, – став тим прикладом, за яким згодом розпочалося відкриття подіб-
них комплексів в інших школах України. До творчих здобутків Миколи 
Петровича Гузика слід віднести й створення ним нової педагогічної систе-
ми, в основі якої духовно-християнське вчення про світ та дитину в ньому. 

Наступним директором Авторської школи стала Надія Валентинівна Гу-
зик – учитель вищої категорії, учитель-методист, співавтор Авторської 
школи М. П. Гузика. (У 2012 р. нагороджена золотою медаллю «Взірець 
професіоналізму» Міжнародної Асоціації ділових кіл Європи.)  

Надія Валентинівна розробила способи і методи навчання, завдячуючи 
яким освітній процес підпорядковується розвиткові тих провідних задатків 
природного таланту, які характеризують кожного учня. 

Авторська школа М. П. Гузика славиться видатними досягненнями у віт-
чизняній і світовій педагогіці. Серед її вчителів: Народний учитель України 
(Гузик М. П.); Заслужений учитель України (Зарольська Л. І.); Заслужений 
працівник освіти України (Діденко Г. О.). 

За видатні заслуги перед вітчизняною педагогікою Н. В. Гузик нагоро-
джена Почесною грамотою Верховної Ради України і Почесною грамотою 
Кабінету Міністрів України (Наукова експертна рада Міжнародної імідже-
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вої програми «Лідери ХХІ століття») за щоденну високопрофесійну копіт-
ку працю національну гідність і сумлінне служіння Україні нагородила 
Н. В. Гузик Орденом Королеви Анни «Честь Вітчизни» (2013).  

П’ять педагогів нагороджені медаллю «Взірець професіоналізму»: 
Г. К. Артамонова, М. С. Барвінок, Н. В. Гузик, Г. О. Діденко, О. Д. Лісова, а 
М. П. Гузик – орденом «Взірець професіоналізму». Двадцять два педагоги 
школи включені до найпрестижної книги області «Педагогічний Олімп 
Одещини». Три вчителі відзначилися перемогами на Всеукраїнському кон-
курсі «Вчитель року» (Гузик Н.В., 2005 р.; Діденко Г.О., 2008 р.); «Класний 
керівник року» (Господарик Л.М., 2014 р.).  

Серед учителів Авторської школи є автори підручників (Українська мо-
ва, 2-й кл.; Зарольська Л. І., Самсонова Л. В.). Гузик М. П. є автором під-
ручника «Хімія для всіх» (7–9 кл.). 

Наукові статті вчителів щорічно друкуються у фахових журналах «Нау-
ка і освіта», «Директор школи, гімназії, ліцею», «Управління школою» (Гу-
зик М. П., Гузик Н. В., Гузик Т. М., Данькова-Гузик З. М., Діденко Г. О., 
Зарольська Л. І., Рашевська О. В., Кириченко А. М., Господарик Л. М., Лі-
сова О. Д., Степанова О. Р. та ін.). 

Високий професіоналізм учителів школи підтверджується тим, що всі її 
учні поступають до найпрестижніших ВНЗ України, Німеччини, Англії, 
США, Канади, Австралії та інших країн світу.  

Серед випускників школи є відомі люди України: вчені, видатні громад-
ські діячі, успішні бізнесмени, вчителі, лікарі. Особливих успіхів випускни-
ки школи досягли у різних спортивних змаганнях. Серед них є чемпіони 
світу, Європи, олімпійських ігор з різних видів спорту. Команда школи з 
баскетболу – чемпіон України (2013–2015). 

На базі школи проводилися Міжнародні та Всеукраїнські педагогічні 
конференції з питань збереження здоров’я дітей та подолання стресів, що 
мають місце у навчально-виховному процесі (Южне, 1999; 2001; 2004; 
2007; 2012); Всеукраїнські турніри юних хіміків (2002), істориків (2003). 

Авторська школа М. П. Гузика – визнана школа не тільки в Україні. В 
1994 р. Європейська Рада з питань освіти (ЮНЕСКО) присвоїла їй звання – 
«Одна з кращих шкіл Європи».  

У 2000 р. Авторську школу М. П. Гузика було нагороджено дипломом 
та відзнакою Президента України за вагомі досягнення в освіті «Золота 
Фортуна». 

 Школа стала переможницею Всеукраїнського конкурсу захисту сучас-
ної молоді навчального закладу – «Школа сприяння здоров’ю» (2003, 2008). 

У 2005 р. Міністерство освіти України занесло школу до іміджевого пе-
реліку «100 кращих шкіл України». 

У 2010 р. Міжнародна Асоціація керівників шкіл Європи присвоїла Ав-
торській школі М. П. Гузика Почесне звання «Флагман освіти України». 

У 2012 р. Верховна Рада України внесла школу до Міжнародного спис-
ку «Духовні і культурні скарбниці України».  
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Школа неодноразово нагороджувалася Почесними Грамотами Мініс-
терства освіти України, Президії Національної Академії педагогічних наук 
України, Грамотами Одеської обласної державної адміністрації, обласної 
ради депутатів та ін. 
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Гімназія № 290,  

м. Київ 
 

02091, м. Київ,  
вул. Ревуцького, 13а; 
тел.: (044) 563-02-67;  

563-02-68 
http://school-290.inet.ua/ 

 
e-mail: 

gymnasium_290@ukr.net  
 

Гімназію №290 було засновано 1990 року. Нині у закладі навчаються 
1360 учнів, працюють 105 висококваліфікованих учителів. Школа продов-
жує кращі традиції класичної освіти, водночас використовуючи інноваційні 
підходи та технології з впровадження сучасного змісту навчання та вихо-
вання.  

У 2013 р. гімназія визнана Лауреатом 
щорічного конкурсу «Флагмани освіти і 
науки України». Заклад постійно здійснює 
експериментально-дослідницьку діяль-
ність. Останні проекти: забезпечення до-
профільної підготовки та упровадження 
мультипрофільного навчання.  

Особливостями організації навчально-
виховного процесу є: 

1) вивчення іноземних мов: англійська 
з першого класу (поглиблено); з другого 
класу – японська, китайська, корейська, 
арабська мови; з п’ятого класу – німецька;  

2) здійснення допрофільної підготовки 
з сьомого класу; 

 
3) забезпечення профільного навчання з десятого класу: лінгвістичний 

профіль; математичний профіль;  економічний профіль; хіміко-біологічний 
профіль; суспільно-гуманітарний профіль; 

4) упровадження в старшій школі профільних курсів за вибором та фа-
культативів, спрямованих на створення умов для професійної орієнтації 
школярів, індивідуалізації навчання, підготовки до усвідомленого і відпові-
дального вибору майбутньої професії; 

5) обладнаний і постійно працює кабінет допрофільної підготовки, про-
фільного навчання та профорієнтаційної роботи; 

6) розгалужена мережа факультативів, гуртків та секцій; 
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7) організація психологічного супроводу навчально-виховного процесу, 
робота батьківського клубу «Довіра»; 

8) співпраця з Інститутом педагогіки НАПН України (зокрема, з відді-
лом дидактики) та іншими науковими установами. 
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Тетерівська гімназія  
Бородянського району  

Київської області 
 

59210, вул. Н. Сосніної, 12-А,  
с. Пісківка Бородянського р-ну  

Київської обл., 
 

тел.: (447)73-32-53; 
http://testuvannya.com.ua/schoolsite/

Kyiv.Borod.Teteriv.gym/   
 
Тетерівська гімназія – навчальний заклад гуманітарного профілю для 

здібних та обдарованих дітей – відкрита з нагоди 10-річчя Незалежності 
України 29 серпня 2001 року. Ініціатором її створення був директор Тете-
рівської школи О.О. Клокун. Заклад розмістився у реконструйованому при-
міщенні культурно-спортивного комплексу 22-ДОК. 

Багато зусиль для вчасного відкриття гімназії доклали голова Бородян-
ського РДА А. Є. Дунаєнко, селищний голова М. Г. Самолудченко, началь-
ник ПМК-6 В. В. Шуляренко, начальник ПМК-15 В. С. Кубицький Роботи 
було проведено у надзвичайно короткий термін.  

2011 року гімназія відсвяткувала свій перший ювілей. Нині це єдиний 
загальноосвітній заклад нового типу в сільській місцевості Київської облас-
ті. У гімназії навчаються учні з смт Пісківка, с. Мигалки, с. Загальці, с. Нова 
Буда, с. Кухарі (Бородянський, Іванківський райони Київської області, Ма-
линський, Радомишльський райони Житомирської області).  

На початок 2014/2015 н.р. у закладі навчалося 169 учнів, сформовано 8 
класів-комплектів. Для забезпечення навчально-виховного процесу на су-
часному рівні в гімназії силами адміністрації, батьків та громадськості ство-
рено належну матеріально-технічну базу: навчальні кабінети, комп’ютер-
ний клас, спортивний зал, бібліотека, читальний зал, актовий зал, танцю-
вальний клас. Відкрито спортивні секції в підвальних приміщеннях. Біб-
ліотека перетворена на сучасний медіацентр, заклад підключено до швид-
кісної мережі Iнтернет. 

Навчальний план гімназії зорієнтований на роботу 5–11 класів за шес-
тиденним робочим тижнем. Вивчаються три іноземні мови: англійська, ні-
мецька та польська. Факультативно – російська.  

Викладаються спецкурси:  
10–11 класи 
• Навчання ділового спілкування (англ.); 
• Країнознавство (англ.) – за авторською програмою вчителя англійської 

мови О. П. Гоцуляк; 
• Досліджуючи гуманітарне право; 
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• Робота з навчальними текстами 
5–9 класи 
• Практикум з правопису української мови; 
• Основи підприємницької діяльності. 
Для учнів організовано заняття факультативів: «Людинознавство», 

«Майбутнє починається сьогодні», «Практикум із синтаксису української 
мови», «Орфографічний практикум».  

 

Проводяться індивіду-
альні та групові заняття з 
предметів. 

Найбільша цінність 
гімназії – дитина з її пра-
вами та обов’язками, яка 
виховується за законами 
роду, народу України. Си-
стема навчально-виховної 
та наукової роботи гімна-
зії гарантує: створення 
умов для розвитку твор-
чої обдарованості; загаль-
ноосвітню підготовку під-
вищеного рівня; оволо-
діння навичками наукової 
роботи; поглиблене ви-
вчення англійської та 
української мов; реаліза-
цію індивідуальних твор-
чих можливостей через 
вибір спецкурсів, факуль-
тативів, гуртків; забезпе-
чує підготовку учнів до 
професійної конкурентно-
спроможної діяльності. 
Робота в закладі спрямо-
вана на гармонійний роз-
виток особистості.  

 
Забезпеченню умов самореалізації учня, розвитку його індивідуальних 

обдарувань сприяють: літературна студія «Пагони» (керівник – А. М. Виш-
невська); інтелектуальний клуб «Ерудит» (керівник – А. М. Вишневська); 
театральна студія «Дебют» (керівник – Л. П. Багінська); художня студія 
«Палітра» (керівник –О. В. Василенко); студія вокального співу «Ліра» (ке-
рівник – Н. В. Поплавська); танцювальна студія «Ритм» (керівник – М. В. Ва-



Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі: теорія і практика 
 

 285

силенко); спортивні секції з волейболу, баскетболу, настільного тенісу, Віль-
ної боротьби (керівники: Л. Г. Малишев, В. І. Петришин). 

Роботою клубів охоплено 84 % гімназистів. Упродовж останніх 10 років 
команда гімназії є переможцем районної спартакіади.  

  
У гімназії працює 20 учителів. Із них: основних працівників – 15, суміс-

ників – 5. Це творчий, ініціативний колектив фахівців з вищою освітою. Бі-
льшість педагогів мають вищу кваліфікаційну категорію (12); першу – 1, 
другу – 1, спеціаліст – 1. Мають звання: «Вчитель-методист» – 2, «Старший 
вчитель» – 4, «Відмінник освіти України» – 4. Педагогічне кредо: «Від тво-
рчого вчителя – до творчого учня». Цьогоріч завершено роботу над науко-
во-методичною проблемою: «Формування мотивів навчання, пізнавальних 
інтересів, розвиток творчих можливостей учнів – шлях до успішної особис-
тості». 

2004 року за результатами конкурсного відбору, що проходив серед за-
гальноосвітніх шкіл, Тетерівська гімназія ввійшла в число новозалучених 
шкіл проекту «Школа як осередок розвитку громади» ВФ «Крок за кро-
ком». У квітні 2005 р. укладено трьохсторонню угоду між Всеукраїнським 
фондом «Крок за кроком», гімназією та відділом освіти Бородянської рай-
держадміністрації «Про реалізацію програми «Школа як осередок розвитку 
громади»». 2007 р. гімназія отримала статус обласного опорного закладу 
освіти. У рамках проекту в гімназії створено музей талановитих людей ре-
гіону «Перлини малої батьківщини», реалізуються навчальні, соціальні та 
культурологічні проекти: «Несімо радість людям», «Попереджений – зна-
чить врятований», «Селище наш дім – ми господарі у нім». 

Із 2002 р. Тетерівська гімназія плідно співпрацює з Інститутом педагогі-
ки НАПН України. З 2010 р. – експериментальний майданчик лабораторії 
(нині – відділ) дидактики Інституту педагогіки НАПН України. В умовах 
навчального закладу апробовано й упроваджено результати дослідження 
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проблеми «Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі в умовах про-
фільного навчання».  

  
За 14 років Тетерівська гімназія зробила гідний внесок у розвиток освіти 

Бородянщини. За результатами діяльності заклад постійно посідає І-ші, ІІ-гі 
місця в районному рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів. 

За результатами участі гімназистів у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з базових предметів команда гімназії виборює переваж-
но ІІ місце в районі. Учні успішно виступають на ІІІ (обласному) етапі Всеук-
раїнських учнівських олімпіад з базових предметів. За останні 5 років здобуто 
в області 7 Дипломів ІІІ ступеня та 7 Дипломів ІІ ступеня. Щороку учні-
члени НТУ гімназії успішно захищаються на І та ІІ етапах конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт МАН. 2010 р. мали призера ІІІ (всеукраїнсько-
го) етапу Конкурсу. 2012 р. учень гімназії став лауреатом Всеукраїнського 
конкурсу мультимедійних проектів «Врятувати від забуття». 

Гімназія – це стартовий майданчик для добрих починань і злетів випуск-
ників. За ці роки випущено з 11 класу 319 учнів, з яких нагороджено: Золо-
тою медаллю «За високі досягнення у навчанні» – 34, Срібною медаллю 
«За досягнення у навчанні» – 17. Випускники майже 100 % вступають до 
вищих навчальних закладів. Зокрема, навчаються у ВНЗ: ІІІ–ІV рівнів акре-
дитації – 265 випускників (83%), ІІ–Ш рівнів акредитації – 38 випускники 
(17%). Багато з них сьогодні вже працюють у різних галузях виробництва, 
культури, медицини, освіти. Є аспіранти, наукові працівники. 

За час діяльності закладу в ньому працювали такі досвідчені педагоги: 
Л. Л. Шаргородська, заступник директора з навчально-виховної роботи, 
вчитель фізики, вчитель-методист; О. І. Пєрмінова, заступник директора з 
виховної роботи, вчитель світової літератури, старший вчитель; В. В. Ша-
шенко, бібліотекар, учитель української мови та літератури; О. П. Бабенко, 
вчитель української мови та літератури вищої категорії, старший вчитель; 
С. М. Соколівська, вчитель світової літератури, вища категорія; І. М. Мару-
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ненко, вчитель біології та хімії, кандидат наук; О. П. Гоцуляк, учитель анг-
лійської мови, вища категорія, вчитель-методист; О. А. Крамар, учитель ні-
мецької мови, вища категорія, вчитель-методист. Щорічно в гімназії вша-
новуємо пам’ять наставника і натхненника, письменника-земляка, Заслу-
женого вчителя України В. Ю. Лупейка, з ініціативи якого у закладі відбу-
валися зустрічі з відомими людьми України. 

Усі ці роки колектив очолює Олександр Олександрович Клокун – учи-
тель фізики, астрономії, вчитель-методист, Відмінник освіти України, деле-
гат ІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти. З 1974 року по 1984 рік 
працював учителем фізики Тетерівської середньої школи, а з 1984 по 2001 
роки – директором Тетерівської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів іме-
ні Н. Сосніної. З 2001 року й до нині працює директором Тетерівської гім-
назії. 
Кращі вчителі гімназії:  
Алла Михайлівна Вишневська, заступник директора з виховної роботи, 

учитель світової літератури, вища кваліфікаційна категорія, старший вчи-
тель; 

Лідія Анатоліївна Ковальчук, учитель української мови та літератури, 
вища кваліфікаційна категорія, старший вчитель; 

Антоніна Борисівна Козленко, вчитель англійської мови, вища кваліфі-
каційна категорія, старший вчитель; 

Лідія Валентинівна Корякіна, учитель української мови та літератури, 
заступник директора з науково-методичної роботи, «Відмінник освіти 
України», вчитель-методист; 

Леонід Глібович Малишев, учитель фізичного виховання, вища кваліфі-
каційна категорія, старший вчитель; 

Лідія Іванівна Павленко, учитель української та польської мови, вища 
кваліфікаційна категорія.  
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