
Реєстраційний паспорт навчальних закладів, 

що ведуть дослідно-експериментальну роботу на регіональному рівні  
 

 1. Реєстраційний номер, відділ: 

Реєстраційний номер:     не 

заповнювати 

Відділ:         не заповнювати 

 2. Повна назва навчального закладу  

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 16 м. Сєвєродонецька 

Луганської області 

 3. Коли і ким надано статус, дата і номер наказу: 

Наказ управління освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації  

від 02.09.2008 р. № 1089 

 4. Тема дослідно-експериментальної роботи: 

«Виховання в учнів 1-11 класів моральних цінностей у навчальній та 

позаурочній діяльності» 

 5. Основна мета та головні завдання експерименту: 

Розробка та апробація моделі виховання в учнів 1-11 класів моральних 

цінностей у навчальній та позаурочній діяльності 

6. Напрями експериментальної роботи:  
розробка, апробація нового змісту навчання та виховання;  розробка, апробація 

інноваційних технологій: форм, методів, прийомів навчально-виховної 

діяльності  

 7. Етапи дослідно-експериментальної роботи: 

Етапи дослідно-

експериментальної 

роботи, терміни 

  

Короткий зміст роботи 

Попередній термін 

експерименту 2008-

2012 

Розробили та втілили модель виховання у 

старшокласників загальнолюдських  цінностей. 

Оновили зміст,  форми та методи позаурочної 

роботи, надаючи їм гуманістичної спрямованості.  

Розробили методичні рекомендації, щодо 

формування потреб та установок на духовне 

самовдосконалення, загальнолюдські цінності та 

етичні норми.  

Підготовчий (січень 

2012  - травень 2012) 

Вивчення педагогічної та психологічної літератури з 

теми дослідження; з’ясування стану досліджувальної 

проблеми в педагогічній теорії та практиці; наукове 

обґрунтування теми, мети та завдань; проведення 

консультаційної роботи серед педагогів, батьків 

Діагностико - 

концептуальний 

(червень 2012 - травень 

2013) 

Розробка моделі та обґрунтування доцільності і 

необхідності застосування адекватних методів; 

вивчення та апробація педагогічних умов; розробка 

комплексного моніторингу зі створення та реалізації 

експериментальної роботи; діагностичне 

дослідження рівня розвитку гуманістичних 

цінностей, творчого потенціалу та здібностей учнів, 



їх соціальної адаптації 

Етап реалізації (червень 

2012 - листопад 2015) 

Упровадження в навчально-виховний процес школи 

інноваційних технологій; розробка та апробація 

навчального та навчально-методичного 

забезпечення; організація педагогічного процесу в 

умовах впровадження новітньої моделі  

Узагальнюючий 

(грудень 2015 - травень 

2016) 

Обробка та узагальнення показників, отриманих під 

час дослідницької роботи, системний аналіз 

результатів, розробка методичних рекомендацій, 

поширення досвіду роботи школи 

Корегувальний 

(червень 2016 - грудень 

2016) 

Внесення коректив і відповідних змін до 

організаційно-педагогічних, матеріально-технічних, 

фінансово-економічних умов експерименту 

8. Очікувані результати: 

Сприяння духовній самореалізації особистості кожного учня, підвищення 

культури в процесі співробітництва, діалогу і взаємодії учня й педагога; 

Корекція параметрів соціального, духовного розвитку дітей та способів 

технології особистісно-орієнтованого підходу до морально-етичного 

виховання; 

Оновлення педагогічних умов, що допоможуть нашому навчальному закладу 

піднятися на новий рівень розвитку духовної та моральної культури 

 9. Терміни початку і закінчення експерименту: 

початок 2008рік 

кінець 2016 рік 

 10. Організації, що забезпечують наукове керівництво експериментом: 

Назва організації 

Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

 11. Наукові керівники: 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Вчений ступінь, звання Місце роботи, посада 

Пагава Оксана 

Володимирівна 

Кандидат 

психологічних  наук 

Завідувач кафедри 

педагогіки та  психології 

ЛОІППО 

 12. Відповідальний виконавець дослідно-експериментальної роботи: 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Місце роботи Посада 

Ночовка Людмила 

Василівна  

Середня загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 16 м. 

Сєвєродонецька Луганської 

області 

Директор 

Лазарєва Світлана 

Вікторівна 

Середня загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 16 м. 

Сєвєродонецька Луганської 

області 

Заступник 

директора  

з НВР 

  

 



 

13. Основні публікації, де висвітлені результати експерименту: 

Назва праці Автор Де видана 

праця 

Видання Рік 

видання 

Розробка клубу для 

старшокласників 

«Шлях до себе 

через іншого» 

Практичний 

психолог 

Воронкевич 

Наталія 

Валентинівна 

«Класний 

керівник» 

№1-2 (133-

134)  

МОН, молоді 

та спорту 

Укр. 

Харківський 

нац. пед. ун-т 

ім. Г.С. 

Сковороди  

січень 

2013 

«Абетка 

взаєморозуміння в 

родині (круглий 

стіл у рамках 

літературно-

дослідницького 

проекту «Людина 

поруч») 

Вчитель 

української 

філології 

Малишко Ольга 

Вікторівна 

«Класний 

керівник» 

№1-2 (133-

134)  

МОН, молоді 

та спорту 

Укр. 

Харківський 

нац. пед. ун-т 

ім. Г.С. 

Сковороди  

січень 

2013 

«Весела щедра 

Масляна 

Вчитель 

початкових 

класів Ілїнова 

Наталія 

Павлівна 

«Початкова 

освіта» №5 

МОН, молоді 

та спорту, 

Нац. 

академія 

пед.. наук 

України 

лютий 

2013 

Розробка уроку з 

української 10 клас 

«Образи драми-

феєрії «Лісова 

пісня». Природа і 

людина у творі» 

Заступник 

директора з 

НВР, вчитель 

української 

філології 

Капатієнко Інна 

Вікторівна 

Он-лайн 

журнал. 

Форкм 

педагогічних 

ідей. «Урок» 

  січень 

2014 

Розробка уроку з 

англійської мови 

«Мандрівка. Види 

мандрівок» 

Вчитель 

англійської 

мови Барсукова 

Юлія 

Геннадіївна 

Он-лайн 

журнал. 

Форкм 

педагогічних 

ідей. «Урок» 

  січень 

2014 

 14. Висвітлення роботи на науково-методичних конференціях, науково-

практичних семінарах тощо: 

Назва заходу Місце 

проведення 

Дата проведення 

Підсумкове засідання 

Всеукраїнської педради 

«Покоління «Х» 

Київ Травень 2008 р. 

Обласний семінар «Формування 

гуманістичних цінностей 

Луганськ Лютий 2009 р. 



старшокласників на курсах 

практичного спрямування» 

Обласна наукова – практична 

конференція «Патріотичне 

виховання сучасної молоді в 

педагогічній системі ЗНЗ» 

Луганськ 27.10.2009 р. 

Міська конференція «Про 

підсумки розвитку загальної 

середньої, дошкільної та 

позашкільної освіти 2009-2010 

н.р. та завдання на 2010-2011 н.р.» 

Сєвєродонецьк  28.08.2010 р. 

Міжнародна виставка «Сучасні 

навчальні заклади – 2011» 

«Модель управління дослідно-

експериментальною діяльністю» 

Київ 2-4.03.2011 р. 

Обласний семінар – практикум 

для директорів 

експериментальних навчальних 

закладів «Виховання у 

старшокласників гуманістичних 

цінностей у позаурочній 

діяльності» 

Сєвєродонецьк 30.03.2011р. 

Третя Національна виставка – 

презентація «Інноватика в 

сучасній освіті» «Модель 

управління дослідно-

експериментальною діяльністю» 

Київ  18-20.10.2011 р. 

Міський семінар – практикум 

(узагальнення досвіду міського 

рівня) для заступників директорів 

з НВР та практичних психологів  

«Виховання моральних цінностей 

в учнів 1-11 класів у навчальній та 

позаурочній діяльності» 

Сєвєродонецьк 23.11.2012р. 

Обласна наукова – практична 

конференція «Патріотичне 

виховання дітей та сучасної 

молоді в умовах українських 

реалій» 

Сєвєродонецьк 10.12.2014р. 

Міське методичне об’єднання 

педагогів-організаторів. Круглий 

стіл «Формування моральних 

цінностей у позаурочній 

діяльності» (з досвіду роботи 

педагогічного колективу СЗШ № 

16. 

Сєвєродонецьк 10.02.2015р. 



Обласний форум  «Школи 

Луганщини: досвід надання 

якісної освіти». Круглий стіл 

«Розробка та впровадження нових 

освітніх моделей і технологій у 

практику роботи навчальних 

закладів області» 

Сєвєродонецьк 31.03.2015р. 

  

15. Розгляд роботи на Вченій раді Інституту або колегії МОН  України 

Питання Дата проведення Рішення 

      

  

16. Розгляд роботи на Колегії обласного управління освіти і науки, Вченій 

(науково-методичній) раді обласних інститутів післядипломної 

педагогічної освіти 

Питання Дата проведення Рішення 

      

  

  

Директор школи       Л.В. Ночовка 



Міністерство освіти і науки, молоді та спорту  України 

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти 

Відділення позашкільної освіти та виховної роботи 

  

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ПАСПОРТ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, 

ЩО ВЕДУТЬ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНУ РОБОТУ НА 

 РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ  

1. Реєстраційний  

номер: 

2. Відділ: інноваційної діяльності та 

дослідно-експериментальної роботи 

2. Повна назва навчального закладу  

Назва навчального закладу Індекс, поштова 

адреса 

Конт. телефон, 

факс,  

Е-mаіl 

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів            № 16 м.Сєвєродонецька 

Луганської області 

34900, 

м.Сєвєродонецьк, 

вул.Гагаріна, 

буд.97 

3-30-53 

sosh16_sev@ukr.net 

3. Коли і ким надано статус, дата і номер наказу МОНмолодьспорту 

України: 

наказ управління освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації від 

02.09.2008 р. № 1089 

  

4. Тема дослідно-експериментальної роботи: 

«Виховання в учнів 1-11 класів моральних цінностей у навчанні та позаурочній 

діяльності» 

  

5. Основна мета та головні завдання експерименту: 

Розробка та апробація моделі виховання в учнів 1-11 класів моральних 

цінностей у навчальній та позаурочній діяльності 

  

6. Напрями експериментальної роботи (підкреслити): розробка, апробація 

нового змісту навчання та виховання (навчальні плани, предмети, навчальні та 

виховні програми, апробація підручників, посібників тощо); розробка, 

апробація інноваційних технологій: форм, методів, прийомів навчально-

виховної діяльності; розробка, апробація нових технологій управління 

навчальними закладами, нового змісту управлінських функцій; інше (вказати):  

7.  

Етапи дослідно-

експериментальної 

роботи, терміни 

Короткий зміст роботи 

Підготовчий (січень 

2012 - травень 2012) 

Вивчення педагогічної та психологічної літератури з 

теми дослідження; з’ясування стану досліджу вальної 

проблеми в педагогічній теорії та практиці; наукове 

обґрунтування теми мети та завдань; проведення 

консультаційної роботи серед педагогів, батьків 

Діагностико- Розробка моделі та обґрунтування доцільності і 



концептуальний 

(червень 2012 – 

травень 2013) 

необхідності застосування адекватних методів; вивчення 

та апробація педагогічних умов; розробка комплексного 

моніторингу зі створення та реалізації 

експериментальної роботи; діагностичне дослідження 

рівня розвитку гуманістичних цінностей, творчого 

потенціалу та здібностей учнів, їх соціальної адаптації 

Етап реалізації 

(червень 2013- 

листопад 2015) 

Упровадження в навчально-виховний процес школи 

інноваційних технологій; розробка та апробація 

навчального та навчально-методичного забезпечення; 

організація педагогічного процесу в умовах 

впровадження новітньої моделі 

Узагальнюючий 

(грудень 2015 – 

травень 2016) 

Обробка та узагальнення показників, отриманих під час 

дослідницької роботи, системний аналіз результатів, 

розробка методичних рекомендацій, поширення досвіду 

роботи школи 

Коректувальний 

(червень 2016 – 

грудень 2016) 

Внесення коректив і відповідних змін до організаційно-

педагогічних, матеріально-технічних, фінансово-

економічних умов експерименту 

  

8. Очікувані результати: 

Сприяння духовній самореалізації особистості кожного учня, підвищення 

культури в процесі співробітництва, діалогу і взаємодії учня й педагога; 

Корекція параметрів соціального, духовного розвитку дітей та способів 

технології особистісно-орієнтованого підходу до морально-етичного 

виховання; 

Оновлення педагогічних умов, що допоможуть нашому навчальному закладу 

піднятися на новий рівень розвитку духовної та моральної культури  

  

9. Терміни початку і закінчення експерименту: 

Початок 2012; кінець 2016  

10. Організації, що забезпечують наукове керівництво експериментом: 

Повна назва організації 

Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

11. Наукові керівники: 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Вчений ступінь, звання Місце роботи, посада 

Пагава Оксана 

Володимирівна 

Кандидат психологічних  

наук 

Завідувач кафедри 

педагогіки та  психології 

ЛОІППО 

12. Відповідальний виконавець дослідно-експериментальної роботи: 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Місце роботи Посада 

Ночовка Людмила 

Василівна 

Середня загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 

16 м.Сєвєродонецька 

Луганської області 

директор 



13. Основні публікації, де висвітлені результати експерименту: 

Назва праці Автор Де видана 

праця 

Видання Рік 

видання 

Розробка клубу для 

старшокласників 

«Шлях до себе через 

іншого» 

Практичний 

психолог 

Воронкевич 

Наталія 

Валентинівна 

«Класний 

керівник» 

№1-2 (133-

134)  

МОН, 

молоді та 

спорту Укр. 

Харківський 

нац. пед. ун-

т ім. Г.С. 

Сковороди  

січень 

2013 

«Абетка 

взаєморозуміння в 

родині (круглий стіл 

у рамках 

літературно-

дослідницького 

проекту «Людина 

поруч») 

Вчитель 

української 

філології 

Малишко Ольга 

Вікторівна 

«Класний 

керівник» 

№1-2 (133-

134)  

МОН, 

молоді та 

спорту Укр. 

Харківський 

нац. пед. ун-

т ім. Г.С. 

Сковороди  

січень 

2013 

«Весела щедра 

Масляна 

Вчитель 

початкових 

класів Ілїнова 

Наталія 

Павлівна 

«Початкова 

освіта» №5 

МОН, 

молоді та 

спорту, Нац. 

академія 

пед.. наук 

України  

Лютий 

2013 

Розробка уроку з 

української 10 клас 

«Образи драми-

феєрії «Лісова 

пісня». Природа і 

людина у творі» 

Заступник 

директора з 

НВР, вчитель 

української 

філології 

Капатієнко Інна 

Вікторівна 

Он-лайн 

журнал. 

Форкм 

педагогічних 

ідей. «Урок» 

  січень 

2014 

Розробка уроку з 

англійської мови 

«Мандрівка. Види 

мандрівок» 

Вчитель 

англійської мови 

Барсукова Юлія 

Геннадіївна 

Он-лайн 

журнал. 

Форкм 

педагогічних 

ідей. «Урок» 

  січень 

2014 

14. Висвітлення роботи на науково-методичних конференціях, науково-

практичних семінарах тощо: 

Назва заходу Місце проведення Дата проведення 

Підсумкове засідання 

Всеукраїнської педради 

«Покоління «Х» 

Київ Травень 2008 р. 

Обласний семінар 

«Формування 

гуманістичних 

цінностей 

Луганськ  Лютий 2009 р. 



старшокласників на 

курсах психологічної 

спрямованості» 

Обласна науково-

практична конференція 

«Патріотичне виховання 

сучасної молоді в 

педагогічній системі 

ЗНЗ» 

Луганськ  27.10.2009 р. 

Міська конференція 

«Про підсумки розвитку 

загальної середньої, 

дошкільної та 

позашкільної освіти у 

2009-2010 н.р. та 

завдання на 2010-2011 

н.р.» 

Сєвєродонецьк  28.08.2010 р. 

Міжнародна виставка 

«Сучасні навчальні 

заклади – 2011» «Модель 

управління дослідно-

експериментальною 

діяльністю» 

Київ 2-4.03.2011 р. 

Обласний семінар-

практикум «Виховання 

гуманістичних 

цінностей у 

старшокласників у 

позаурочний час» 

Сєвєродонецьк  30.03.2011 р. 

Третя Національна 

виставка – презентація 

«Інноватика в сучасній 

освіті»  

«Модель управління 

дослідно-

експериментальною 

діяльністю» 

Київ  18-20.10.2011 р. 

Обласна наукова – 

практична конференція 

«Патріотичне виховання 

дітей та сучасної молоді 

в умовах українських 

реалій» 

    

Міське методичне 

об’єднання педагогів-

організаторів. Круглий 

Сєвєродонецьк 10.02.2015р. 



стіл «Формування 

моральних цінностей у 

позаурочній діяльності» 

(з досвіду роботи 

педагогічного колективу 

СЗШ № 16. 

Обласний форум  

«Школи Луганщини: 

досвід надання якісної 

освіти». Круглий стіл 

«Розробка та 

впровадження нових 

освітніх моделей і 

технологій у практику 

роботи навчальних 

закладів області» 

Сєвєродонецьк 31.03.2015р. 

      

15. Розгляд роботи на Вченій раді Інституту або колегії МОНмолодьспорту  

України 

Питання Дата проведення Рішення 

      

16. Розгляд роботи на Колегії обласного управління освіти і науки, Вченій 

(науково-методичній) раді обласних інститутів післядипломної 

педагогічної освіти 

Питання Дата проведення Рішення 

      

  

  

Координатор по ОІППО (дані) Касьянова О.В., проректор із наукової роботи, 

кандидат педагогічних наук, доцент 

  

  

В.о.ректора (директор) ОІППО     Данильєв А.О. 

 


