
Обласний науково-методичний проект 

«Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» 2015-2020 рр. 

 2015-2016 

підготовчий 
2016-2017 

організ.-моделюючий 
2017-2018 

практичний 
2018-2019 

коригуючий 
2019-2020 

підсумковий 
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Запровадження основних ідей науково-методичного проекту через  систему курсової підготовки, проектну діяльність, участь в роботі семінарів, 

конференцій всіх рівнів: 

Аналіз психолого-

педагогічної літератури з 

питань соціалізації 

особистості 

 

Створення «банку інфор-

мації»  

Педчитання 

«Педагогічні умови 

успішної соціалізації 

особистості» 

Визначення основних 

показників соціальної 

компетентності для учнів 

різного віку 

Координація діяльності 

метод. служб  в 

забезпеченні умов для 

підвищення творчої 

активності вчителів; 
 

 Апробація форм, методів, 

технологій соціалізації 

особистості   

 

Розробка педагогічних 

стратегій соціалізації 

особистості в умовах 

модернізації освіти 

Розвиток партнерської 

взаємодії шкіл як   

рушійної сили 

становлення 

громадянського 

суспільства  

 

     Аналіз впровадження  

педагогічних стратегій 

соціалізації особистості в 

умовах модернізації освіти 

    Узагальнення досвіду 

роботи над проектом    

Збірка «Соціалізація 

особистості у сучасній 

освіті» 

    Статті з питань розвитку 

соціальної компетентності 

та громадянської 

активності учнів 
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ПМК.«Проблеми 

формування соціальної 

компетентності в контексті 

виконання навчальних 

програм та державних 

освітніх стандартів»  

МР.Технології 

педагогічного супроводу 

розвитку успішної 

особистості 

                                                                                           

ПМК .  
«Гуманістичне освітнє 

середовище навчального 

закладу як чинник 

успішної соціалізації 

учнів»  

 Нарада при директорі: 

«Актуальні проблеми 

удосконалення 

аналітичної культури 

вчителя (нові підходи до 

аналізу уроку на основі 

системно-діяльнісного 

підходу)» 

 

ПМК. Систематизація 

педагогічних технологій, 

які впливають на 

становлення соціальної 

зрілості учнів.  

Нарада при директорі: 

«Залежність успішності 

учнів від вибору моделей, 

методів, технологій» 

Пед.рада. «Системна та 

цілеспрямована діяльність 

педагогічного колективу з 

проблеми формування 

громадянської свідомості 

учнів» 

Науково-практичний 

семінар «Інноваційні 

системи контролю і оцінки 

якості знань та їх вплив на 

формування самооцінки 

учнів» 

- створення «банку 

інформації» відповідно до 

теми та завдань 

дослідження 
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  Діагностика рівня 

готовності пед. колективу 

до роботи над проблемою  

«Соціалізації особистості 

громадянського 

суспільства» 

Розробка та впровадження 

програм розвиваючої та 

корекційної  роботи з 

учнями та дитячими 

колективами 

Комплексний моніторинг 

ціннісних орієнтацій рівня 

соціальної відповідальнос-

ті особистості: 

- рівень соціальної адап-

тації; 

- рівень морально-етичної 

та соціальної відповідаль-

ності;  

- рівень ціннісних орієн-

тацій   

Комплексний моніторинг 

ціннісних орієнтацій рівня 

соціальної відповідальнос-

ті особистості : 

- рівень прогностичного 

мислення; 

- рівень життєвої 

компетентності 

особистості учня. 

Науковий аналіз 

матеріалів моніторингу 

соціальних 

компетентностей 

особистості 
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Розширення рольового простору  дитини за рахунок її включення у систему суспільно корисних справ, шкільного самоврядування: «Школа мій 

рідний дім», «Енергоефективна школа», Екологічні акції, конкурси… 

Тренінг «Формування 

навичок рефлексії та 

розвитку оцінної складової 

самовідповідальності 

учасників НВП» 

 

 

 

   Тренінг «Набуття 

навичок оволодіння 

стратегією життєвого 

проектування та 

самореалізації 

особистості» 

Тв.гр.високої пед. 

майстерності  «Творча 

діяльність як засіб 

особистісного зростання 

та гармонізації стосунків»  

Тв.гр.високої пед. 

майстерності «Тайм-

менеджмент (система 

управління часом) 

педагога. Причини 

дефіциту часу. Методи 

тайм-менеджменту.  

Нарада при директорі: 
«Формування етичних 

норм як інструменту 

соціально-психологічного 

впливу на розвиток 

відповідальної поведінки 

учнів» 


