
Звіт  
про завершення дослідно-експериментальної 

роботи у комунальному закладі  
«Луцька загальноосвітня школа І –ІІІ ступенів 
№ 12 Луцької міської ради Волинської області»  

«Формування соціально-психологічної 
компетентності учнів в умовах Школи 

сприяння здоров’ю»   

 



Відповідно до наказу управління освіти, науки та молоді Волинської 
облдержадміністрації від 05 липня 2016 року № 386 «Про проведення 
дослідно-експериментальної роботи у 2016-2021 роках та надання 
загальноосвітнім навчальним закладам статусу експериментальних 
загальноосвітніх навчальних закладів регіонального рівня»  на базі  Луцької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 Луцької міської ради 
проводилася дослідно-експериментальна робота за темою: «Формування 
соціально-психологічної компетентності  учнів  в умовах Школи сприяння 
здоров’ю».  

Науковий керівник: Поліщук Наталія Анатоліївна, завідувач науково-
дослідної лабораторії освітніх інновацій Волинського ІППО 

Науковий консультант: Вітюк Валентина Василівна, кандидат педагогічних 
наук, доцент, заступник директора з науково-методичної та навчальної 
діяльності Волинського ІППО 

 
 

 

 

 

 



 
 • Об’єкт дослідження: освітній процес у закладі 

освіти. 

• Предмет дослідження: педагогічні умови 
формування соціально-психологічної  
компетентності  учнів у Школі сприяння здоров’ю. 

• Мета дослідження – удосконалення роботи 
закладу освіти в напрямі створення освітнього 
середовища для формування соціально-
психологічної  компетентності  учнів.  



Гіпотезою дослідження висунуто припущення про те, що 
формування соціально-психологічної компетентності учнів буде 
успішним за дотримання таких організаційно-методичних умов: 

• удосконалення змісту, форм і методів викладання дисциплін 
валеологічної спрямованості; 

• інтеграції  у шкільні предмети програм навчання життєвим 
навичкам; 

• застосування інноваційних технологій у профілактичній роботі з 
школярами (здоров’язбережувальних, проєктних, технологій 
організації учнівського самоврядування, превентивної виховної 
роботи в мікрогрупах постійного складу; колективної творчої 
справи); 

• підвищення компетентності педагогів закладу освіти і залучення 
батьків учнів як рівноправних суб'єктів освітнього процесу.  



Відповідно до мети й гіпотези 
сформульовано завдання дослідження: 

 
• Вивчити стан розробленості досліджуваної проблеми в педагогічній теорії і практиці, 

уточнити зміст поняття «соціально-психологічна компетентність». 

• Визначити критерії, показники та виявити рівні сформованості життєвих навичок учнів.  

• Визначити педагогічні умови формування соціально-психологічної  компетентності  учнів.  

• Розробити та експериментально перевірити модель формування соціально-психологічної  
компетентності  учнів в умовах Школи сприяння здоров’ю.  

• Апробувати методи, спрямовані на формування соціально-психологічної компетентності 
учнів. 

• Розробити модель соціально-психологічної компетентності учнів. 

• Розробити та апробувати модель здорового способу життя вчителів,  як приклад для учнів, 
їх батьків (превентивний підхід до виховання). 

• Розробити модель та апробувати співпраці «сім’я – школа – громадськість» у контексті 
валеологічної освіти та виховання школярів. 

• Розробити модель превентивного  виховання  Школи сприяння здоров’ю.  

• Здійснити моніторинг діяльності Школи сприяння здоров’ю щодо формування фізичного, 
психічного і морального здоров’я учнів.    

   

 



Соціально-психологічна компетентність 
(життєві навички) – здатність особистості до 
адаптивної й позитивної поведінки, що 
дозволяє людині ефективно справлятися з 
вимогами і проблемами повсякденного життя.  

 



Модель соціально-

психологічної 

компетентності (життєвих 

навичок) особистості  



Міський конкурс «Тато, мама, я 

– спортивна сім’я» 

Екскурсії з батьками 
Модель співпраці закладу освіти з батьківською 

громадою 



Конференція «Педагоги – батькам» 



Зустріч з лікарем-

стоматологом 

Соціальний проєкт  

«Ми свідомі» 
Модель соціального партнерства закладу освіти 



Алгоритм розвитку життєвих навичок 

Навчання життєвих навичок 

відтворює природні процеси, 

спираючись на які діти вчаться 

жити в соціумі. Цей процес 

відбувається через 

спостереження, моделювання 

та соціальну взаємодію. 

Встановлено, що навички 

найкраще засвоюються у 

процесі спостереження і 

негайного відтворення. А 

закріплення навичок 

відбувається тоді, коли учні на 

практиці (в ігровій або реальній 

ситуації) відпрацьовують 

поведінкові моделі. 



Методи і форми навчання 

Поєднання індивідуальних, групових та фронтальних форм, методів і прийомів, що 

забезпечують активну участь, партнерську взаємодію суб’єктів освітнього процесу, 

враховують індивідуальні особливості і стилі навчання, максимально грунтуються на 

особистому досвіді учнів 

Вимоги до підготовки педагога 

 знання принципів і теоретичних засад превентивної освіти та змісту впроваджуваного курсу 

(програми); 
 знання концепції життєвих навичок, методики розвитку життєвих навичок, складників 

педагогічної технології ООЖН (освіти на основі розвитку життєвих навичок); 
 володіння інтерактивними методами викладання; 
 досвід практичного відпрацювання базових тренінгів за курсом (програмою). 

Вимоги до навчально-методичних 

матеріалів 

 спрямовані на розвиток психосоціальних (життєвих) навичок; 
 містять тематику, відповідну до віку; 
 враховують природні потреби учнів; 
 зміст підручників та посібників наближено до реального життя; 
 написані мовою, зрозумілою для цільової аудиторії; 

 є комплектними (видання для вчителя, учнів, батьків) 

Вимоги до організації освітнього 

процесу 

 заняття проводить підготовлений педагог; 
 наявність спеціального приміщення для застосування інтерактивних методів навчання 

(роботи в загальному колі, дискусій у малих групах, рухливих вправ тощо); 
 педагог використовує інтерактивні методи навчання; 
 учнів забезпечують навчальними матеріалами (підручниками, робочими зошитами або 

роздавальними матеріалами); 
 перед або одночасно з упровадженням курсу (програми) проводять презентаційний тренінг 

для педагогічного колективу для демонстрування ефективності педагогічної ООЖН-
технології; 

 проводять презентаційний тренінг для батьків для розбудови партнерства з сім'єю; 
 у закладі освіти діють правила, розроблені за участю учнів та батьків, які забезпечують 

сприятливу психологічну атмосферу і забороняють агресивну поведінку та вживання 
психоактивних речовин; 

 здійснюється підготовка волонтерів для допомоги вчителеві та проведення роботи серед 
однолітків за методом «рівний — рівному»; 

 проводять анкетування учнів за процедурою «до» і «після» для оцінки ефективності 
навчання. 



Реалізація всеукраїнського проєкту 
«Вчимося жити разом» 



Шкільний Форум-театр 

 



ВОЛОНТЕРСТВО 

Спільний проєкт ЗЗСО №12 та громадської 

організації 

«Розвиток мікрорайонів міста»  

«Збір книг до дня Святого Миколая 

для учнів Торецької школи в Донецькій 

області» 



ВОЛОНТЕРСТВО 

Участь волонтерів у 

фестивалі безпритульних 

тварин  

«Мокрі носики" 



ВОЛОНТЕРСТВО 

Еко-проєкт 

«Збережемо природу» 



ВОЛОНТЕРСТВО 

Патріотична акція «Військовим від дітей» 



Акція «Скажемо СНІДу - Ні!»  



«Бібліотека їде в гості» 

В рамках проекту "Бібліотека їде 

в гості" для старшокласників 

проведено годину-реквієм 

«Не маємо права забути» 



Зустріч з дитячою письменницею Л. Ніцой 



День Незалежності України 



Конкурс патріотичного малюнка «Захисники України: 
історія та сучасність» 



Незабутні зустрічі в обласній дитячій 
бібліотеці 



Зустріч з працівниками КП "ВОЦЕМДМК" 



Екологічне виховання 

Всеукраїнська 

акція «Глобальне 

прибирання 

водойм» 

Участь у проєкті 

Волинської обласної 

бібліотеки для юнацтва 

«Все буде ЕКО» з 

начальником відділу 

екології Оксаною 

Тарабанюк 



Акція «Обережно, діти!» 



Дні здоров’я 



Дні здоров’я 



«Веселі старти» 



Шкільний чемпіонат із шахів за сприяння 
Богдана Богоноса 



Вчимося, щоб навчати 

Семінар-

практикум 

«Формування 

життєвих 

навичок 

засобами основ 

наук» 



З семінару вчителів біології міста 

Вчимося, щоб навчати 



Вчимося, щоб навчати 

Виїзний міський семінар вчителів фізики 



Вчимося, щоб навчати 

Майстер-клас «Подолання 

стресів» 

Міні-тренінг «Стать і 

гендер» 

Практичне заняття з пожежної 

безпеки 



Експерес оцінювання 

«Експрес оцінка»  закладу  освіти проводилася 
в рамках концептуальної рамки «Безпечна і дружня до дитини школа» 
(БДДШ). В онлайн опитуванні взяли участь: 

1.Керівництво закладу освіти: директор/директорка, заступники) 

2.Вчителі (вихователі): вчителі початкових класів, вчителі-предметники, 
класні керівники, вихователі ДНЗ 

3.Учнівська молодь: учні/учениці 8 класу і старше 

4.Психологи і соціальні педагоги закладу освіти 

5.Допоміжний персонал: працівники столових, медперсонал, охоронці, 
електрики, сантехніки, вентиляційники, прибиральники тощо 

6.Батьки учнів (вихованців) 

7.Місцеві органи управління освітою та інші дотичні установи 

 Оцінювання  дозволило зібрати інформацію про те, на скільки 
безпечним і комфортним є заклад освіти з точки зору всіх зацікавлених 
сторін. 



Номограма стандартів освітнього 
середовища 



Секторна діаграма опитування 
за стандартами освітнього середовища 





Створюємо освітнє середовище 


