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(А. Єрмолаєв), тому особлива увага в процесі підготовки майбутніх 

фахівців з дизайну має бути акцентована на комплексне вивчення 

гуманітарних, природничих і техніко-технологічних дисциплін, а також 

дисциплін художнього циклу, метою яких є актуалізація креативності й 

цілеспрямований розвиток творчих здібностей майбутніх дизайнерів. 
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Однією із пріоритетних особливостей модернізації українського 

суспільства на сучасному етапі є інформатизація всіх сфер суспільного 

життя. Останніми роками владними структурами реалізується Концепція 

розвитку електронного урядування в Україні. 

Учні старших класів, які через декілька років увійдуть у самостійне 

доросле життя, мають бути готовими і до такого формату спілкування і 

взаємодії з владою. Це положення підтверджує необхідність 
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запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у виховання 

культури демократизму старшокласників. 

Не заперечуючи ефективність використання інших сучасних 

виховних засобів, у рамках експерименту всеукраїнського рівня, 

здійсненого під нашим керівництвом на базі навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 – колегіум» 

Смілянської міської ради Черкаської області, ми ставили перед собою 

завдання дослідити роль ІКТ у вихованні культури демократизму 

особистості старшокласника як активного суб’єкта громадянського 

суспільства [1; 2].  

Педагогічний колектив закладу апробував розроблену нами 

функціонально-змістову модель виховання культури демократизму 

старшокласників на основі використання ІКТ. 

Завданнями цього етапу експерименту були визначення психолого-

педагогічних умов підвищення ефективності процесу виховання 

культури демократизму учнів старших класів на основі використання 

ІКТ; розробка навчально-методичного забезпечення означеного процесу; 

моделювання системи методичної підготовки педагогів до використання 

ІКТ у вихованні культури демократизму старшокласників; здійснення 

поточного моніторингу рівня вихованості культури демократизму 

старшокласників. 

З метою підготовки педагогів до якісного розв’язання завдань 

формувального етапу експерименту у рамках методичної роботи було 

проведено методичний практикум «Особливості створення й реалізації 

мультимедійних проектів, спрямованих на виховання культури 

демократизму старшокласників»; навчальний семінар «Методика 

здійснення моніторингу ефективності реалізації мультимедійних 

проектів»; майстер-клас «Методика організації роботи дистанційних 

спецкурсів та Інтернет – гуртків»; круглий стіл «Запровадження 

телекомунікаційних проектів як умова підвищення ефективності 

виховання культури демократизму старшокласників»; науково-

практичний семінар «Роль телекомунікаційних проектів у вихованні 

культури демократизму старшокласників як зростаючих громадян 

України». Вчителі колегіуму взяли активну участь в організованих нами 

обласних Інтернет– семінарах «Досвід організації проектної діяльності 

як засобу формування демократичних цінностей старшокласників» (2011 

р.) та «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у 

викладанні предметів суспільно-гуманітарного циклу» (2012 р.).  

У ході апробації розробленої нами функціонально-змістової 

моделі діяльність педагогічного колективу спрямовувалась на 

комплексне використання ІКТ у ході реалізації циклу 

телекомунікаційних проектів, що мали на меті формування 
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когнітивного, мотиваційно-ціннісного та діяльнісно-практичного 

компонентів культури демократизму старшокласників. 

Для забезпечення успішної роботи старшокласників у 

телекомунікаційних проектах у варіативну складову навчальних планів 

було введено факультативні курси «Технологія створення дослідницьких 

телекомунікаційних проектів» (для учнів 9-11 класів); «Основи мас-

медіа» (для учнів 9-11 класів); «Телекомунікація як мережева взаємодія» 

(для учнів 9-11 класів); «Громадянознавство» (для учнів 9 класів); 

«Основи демократії» (для учнів 10-11 класів).  

З метою підвищення рівня когнітивного компоненту вихованості 

культури демократизму старшокласників було реалізовано 

телекомунікаційний проект «Громадянська взаємодія у віртуальній 

мережі» та започатковано роботу Інтернет-клубу «Я – суб’єкт 

громадянського суспільства». Розвиток мотиваційно-ціннісного 

компоненту вихованості культури демократизму забезпечувала участь 

учнів старших класів у телекомунікаційному проекті «Роль 

громадянських організацій у становленні демократії в Україні» та в 

роботі віртуального онлайн-клубу «Ми - різні, ми - рівні». Формуванню 

діяльнісно-практичного компоненту культури демократизму 

старшокласників сприяли телекомунікаційний проект «Ініціюємо 

співпрацю з владою» та Інтернет-дебати «Моя громадянська позиція». 

Комплексно всі компоненти культури демократизму учнів 

формувались у ході занять за розробленим нами дистанційним 

факультативним курсом «Вчимося демократії», розміщеному на сайті 

«Вчимося демократії разом!» (http: //democraty.ippro.com.ua), де у 

позакласній діяльності старшокласники також мали можливість брати 

участь в Інтернет–проектах «Вчимося захищати свої права і свободи», 

«Вчимося взаємодіяти з владою», «Вчимося поліпшувати життя місцевої 

громади» та ін.; висловлювати власні думки на форумі «Моя 

громадянська позиція»; розміщувати власні есе, вірші, байки, твори на 

суспільно-політичну тематику в електронній газеті «Все залежить від 

нас», а також фотозвіти про проведені заходи у фотогалереї «Активність, 

самостійність, відповідальність». 

Особлива увага педагогічного колективу закладу зверталась на 

сприяння активній роботі учнівського парламенту колегіуму, який 

ініціював проведення різних заходів, спрямованих на взаємодію з 

владою: зустрічі з міським головою Решетняком В.В., відвідування 

старшокласниками сесії міської ради, зустрічей-звітів депутатів міської 

ради перед батьками-виборцями та ін.. 

Старшокласники-члени «Прес-центру» колегіуму вивчали 

громадську думку учнів про шкільне життя; створювали інформаційний 

банк про життєдіяльність шкільного колективу; готували матеріали для 

радіорубрики та відеосюжетів «Три хвилинки зі школи №3», 
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презентували діяльність школи через співпрацю із місцевими засобами 

масової інформації - газетами «Сміла», «Сміла від А до Я», редакцією 

смілянського радіо, телестудіями «Тясмин», «Сміла-ТV»; створювали 

мережу шкільної преси. Щотижня на обласному телеканалі «Рось» у 

передачі «Агенція теленовин» та на місцевому каналі кабельного 

телебачення телестудії «Сміла-ТV» громада міста дізнавалась про 

новини шкільного життя. Крім того, щомісяця гуртківці випускали 

шкільну газету «Блискавка», на сторінках якої не лише розповідали про 

новини суспільно-політичного життя, а й проводили конкурси, дискусії 

на актуальну молодіжну тематику. Власні друковані матеріали, 

фотогазету, підбірку радіо- та телерепортажів Прес-центр колегіуму 

направив на ХІV Національний конкурс шкільних газет й отримав 

дипломом лауреата, а телерепортаж «Новини для Агенції теленовин» 

став преможцем конкурсу, посівши І місце у номінації «Кращий 

телерепортаж». 

Компонентами створеного у ході формувального етапу 

експерименту інформаційно-комунікаційного виховного простору для 

виховання культури демократизму старшокласників стали також: 

- ініційовані старшокласниками колегіуму Інтернет-проекти: 

«Молодь і вибори: перспектива», «Громадянська взаємодія у віртуальній 

мережі», розміщені на електронній шкільній площадці ВЕБ-порталу 

національного проекту «Відкритий світ» (http://20700sch3.co.ua) та 

підтримані 17 школами України; 

- українсько-польський проект «Пізнаємо, щоб співпрацювати. В 

українських школах - про сучасну Польщу», спрямований на 

ознайомлення учнів та вчителів України з демократичними 

перетвореннями, що відбулися в Польщі з 1991 року; 

- телеміст «Навчаємось будувати демократію в Україні» між 

старшокласниками Смілянського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3-колегіум» та іншого нашого 

експериментального закладу - Шполянського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2-ліцей», під час 

якого відбувся обмін думками щодо важливості виховання 

демократичної політичної культури для реальної участі громадян в 

управлінському процесі та контролі за діяльністю органів державної 

влади. Старшокласники поділились враженнями щодо вивчення 

факультативного курсу «Вчимося демократії», який сприяв поглибленню 

знань та практичних навичок учнів з демократичної політичної культури, 

та участі у телекомунікаційних проектах сайту «Вчимося демократії 

разом!», а також презентували ініційовані ними Інтернет-проекти. З обох 

сторін були представлені дослідницькі роботи учнів в рамках 

експериментальної роботи, які брали участь у конкурсі – захисті МАН і 

здобули перемоги на міському та обласному рівнях (Лавренчук 
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Анастасія, 10 клас, «Захист честі, гідності і ділової репутації людини в 

Україні та Європі: порівняльна характеристика»); 

- спільні учнівсько-вчительсько-батьківські дослідницькі Інтернет-

проекти «Традиції шкільного самоврядування в Україні», «Внесок 

українських письменників у розбудову демократії в Україні», 

«Виховання демократичних цінностей через патріотичні пісні», «Права і 

свободи людини і громадянина»; 

- години психолога з тем: «Навчаємось взаємодії», «Я вмію говорити 

«Ні», «Лідер та влада» та ін. 

Результати поточного моніторингу рівня вихованості всіх 

компонентів культури демократизму старшокласників виявили їх 

позитивну динаміку. 
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У сучасних умовах суспільних перетворень особливої актуальності 

набуває питання навчання й виховання особистості, здатної 

самореалізуватися, зайнятим достойне місце у змінному соціумі. В усі 

часи, починаючи від античності, найбільшим скарбом держави вважали 

освіченого вихованого юнака. Коли ж держава не могла повною мірою 

забезпечити освітні потреби чоловічої молоді, цю прогалину 


