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ГІМНАЗІЯ ГУМАНІТАРНО-ЕСТЕТИЧНОГО ПРОФІЛЮ,  
ІНТЕРНАТ – ЗАКЛАД НОВОГО ТИПУ НА СЕЛІ 

Для більшості жителів України село є “берегом дитинства”, родовідним 
корінням, з яким пов’язані перші кроки пізнання буття, найдорожчі незабутні 
враження від першого уроку в школі, першої вчитель, перших життєвий 
випробувань. Сільська школа є незамінним фактором селозбереження є, 
відтворення людських і виробничих ресурсів агропромислового комплексу, 
джерелом культури. 

В нових соціально-економічних умовах розвитку України значно 
зростає роль сільської школи у вихованні молоді в формуванні громадян 
правової демократичної держави в справі успішного вирішення завдань 
соціального розвитку села, а отже і суспільства в цьому.  

Як зазначає В.Г.Кузь: “Сільська школа – об’єктивна реальність і 
потребує вона особливої уваги з боку держави, освітян-практиків, науковців. 
Обнадіює те, що в державі є вже ряд добрих наробок, здійснених в ім’я 
сільської школи”. Тому ми проводили своє дослідження саме в одному із 
кращих наробок наших освітян в закладі нового типу – гімназії-інтернат 
гуманітарно-естетичного профілю (с.Шевченково). Аналізуючи матеріали, 
які ми мали при дослідженні, маємо зауважити, що гімназія має цікаву 
історію. Ось деякі замітки про школу із розповіді Демченко Марії Марківни, 
яка працює з першого дня існування школи. Школа-інтернат була відкрита 4 
жовтня 1961р. і мала 11 класів, на той час там навчалося 350 дітей. 
Приблизно 7 років проіснувала ця школа-інтернат і була переведена на 8-
річну освіту. В школі навчалися як сироти, так і діти із сімей, які приходили в 
школу із сусідніх сіл. З 1981 року ця школа була розформована, все 
накопичене в навчальних кабінетах роздали по сусіднім школам, адже там 
мали навчатися розумово відсталі діти, і ця школа мала вже назву – 
допоміжна, в якій перебувало близько 200 учнів. 

У 1994 р. пішла у небуття допоміжна школа, 1 вересня відкрила 
гостинно свої двері для сільської дітвори України Шевченківська 
загальноосвітня школа-інтернат мистецтв та народних ремесел. 

Це стала середня загальноосвітня школа-інтернат з поглибленим 
вивченням предметів художньо-музичного профілю. В 1994-1995 рр. тут 
навчалися учні 1-8 кл., а згодом виросте школа із середньої загальноосвітньої 
школи в гімназію гуманітарно-естетичного профілю. Так і сталося. 1 вересня 
2001 Р. на базі шевченківської загальноосвітньої І-ІІІ ступенів школи 
мистецтв створена перша в Україні сільська гімназія. Гімназія для сільської 
дітвори. Хіба міг мріяти Т.Г.Шевченко, щоб у його рідному селі відкрилась 
не просто школа, а школа особливого, нового типу – гімназія. Хіба в ті далекі 
часи міг селянин послати свою дитину вчитися до гімназії, коштів не було 
навіть для того, щоб малеча ходила вчитися до дяка. 



Головною метою гімназії є виховання та розвиток обдарованих та 
здібних дітей в ім’я збагачення інтелектуального, творчого потенціалу 
України. Фактично це є комплекс навчально-виховний, який включає в себе 
гімназію – школу мистецтв. У гімназії учням надаються глибокі знання з усіх 
навчальних дисциплін, але українська мова і література, іноземна мова 
(англійська та німецька) вивчатимуться поглиблено. Англійська мова введена 
з 1 класу, (крім гімназії працює і початкова школа), а німецька з 5 класу. 
Особлива увага приділяється і суспільним наукам (історії, правознавству, 
українознавству). 

Уже з першого року свого життя гімназія набирала паралельні класи. 
Наприклад: гуманітарний і мистецький. “Гуманітарними” не тільки 
займаються своїм профілем, а й ще співають в хорі, що є обов’язковим, 
відвідують уроки хореографії і т.д.  

В цьому ж році завітав на святу Тарасову землю і міністр освіти 
України – Кремень Василь Григорович, який наголосив, що в таких закладах 
нового типу, як Шевченківська сільська гімназія, він бачить велику 
перспективу, а саме: “Особливо важливо, коли ці заклади мають специфічний 
напрямок, як от у вас – гімназія естетичного профілю. Це – школа 
майбутнього, - говорив міністр освіти. – І я переконаний, що прийде час, і ці 
діти, що виступали перед нами на уявній сцені, вийдуть на велику сцену. 
Треба дитину вчити вчитися. Інакше – вона не відбудеться в житті, – 
підкреслював він. Ми повинні працювати в школах не на середнього учня, а 
на конкретного”. 

Говорив Василь Григорович і про необхідність активізувати процес 
виховання у школах: “Я за порядок у школі, - наголошував міністр. – Але ми 
на повинні закріпачувати дитину. Хай кожен стане самим собою. І саме 
вчитель повинен допомогти дитині пізнати свою сутність щоб у дорослому 
житті вона себе реалізувала”. 

Виходячи із слів В.Г.Кременя ми дійшли висновку, що заклад нового 
типу має формувати особистість як соціальну істот у, виховувати в напрямку 
самореалізації, розуміти свою сутність. А це все справа учителів та 
вихователів. 

Керує цією єдиною в Україні школою такого типу майстер своєї справи, 
великий знавець народних звичаїв і традицій національної культури, вмілий 
наставник, добрий порадник, творча людина – Ліна Денисівна Терещенко, 
яка доля життя цій гімназії, всього творчому процесу. 

За підсумками статистичних даних працюють в гімназії 64 педагогічних 
працівники, з них 18, котрі викладають загальноосвітні дисципліни, 16 
вихователів та 30 викладачів мистецького факультету, який очолює 
Н.М.Прісищ. Кожен працівник Шевченківської гімназії закоханий у свою 
улюблену справу, у своїх вихованців, які з широко відкритими очима 
вбирають чутливим серцем і душею кожне слово своїх наставників. У все це 
розмаїття творчості тут, у селі Кобзаря, що став велетнем у царстві людської 
культури. 

Гімназія має такі відділи: 



1.Хореографічний (народні та класичні танці). 
2.Музично-інструментальний (клас бандури, баяну, домбри, фортепіано, 

скрипки та духових інструментів). 
3.Декоративно-прикладне мистецтво (солома, лоза, дерево, мистецтво 

народних майстрів). 
4.Образотворче мистецтво (малюнок, скульптура живопис). 
На музично-інструментальному відділі вивчаються такі предмети: 
а) музичний інструмент (2 години) 
б) сольфеджіо 
в) музична література (2 години) 
г) хоровий клас (2 години). 
Учні, які проходять навчання по класу бандури і домбри, входять до 

складу ансамблів бандуристів і домбристів. По класу духових інструментів – 
духовий оркестр. Обов’язковими у дітей, які займаються по класу бандури, є 
заняття з вокалу. 

У гімназії працюють хорові колективи молодших та старших класів, 
ансамблі бандуристів, домбристів, оркестр народних інструментів та духовий 
оркестр, ансамблі хлопчаків, танцювальний, фольклорний, драматичний 
колективи. 

Поряд з учнівським хоровим колективом працює і хоровий колектив 
вчителів, в якому беруть участь провідні співаки народної самодіяльної 
хорової капели Будинку культури: А.Різник, Л.Шах, І.Кириченко, І.Будник. 

Як бачимо гімназія має цікаве і насичене життя. На нашу думку, було б 
варто і визначити які саме діти навчаються в закладі нового типу. 
Пропонуємо до вашої уваги так званий “Соціальний паспорт Шевченківської 
гімназії – інтернат на 2001-2002 рр.” Всього учнів 223. 
Багатодітні сім’ї Неповні сім’ї Діти-сироти Діти-напівсироти 
Всього сімей – 
19 
Всього дітей – 65 
Навчається в 
гімназіях - 32 

Всього сімей – 
25 
Всього дітей – 42 
Навчається в 
гімназії - 42 

Всього дітей – 2 Всього дітей – 2 

Матері-одиночки 
3 

Малозабезпечені 
сім’ї 
Всього дітей –4 
Всього сімей - 4 

Діти, які 
знаходяться під 
опікою 
Всього дітей - 2 

Неблагополучні 
сім’ї 
Всього дітей – 
Всього сімей – 

Діти, схильні до 
правопорушень 
Всього дітей - 0 

Діти – Чорнобильці 
Всього дітей - 44 

Діти-інваліди 
Всього дітей - 2 

 
У гімназії навчаються і розвивають свої здібності до музики, 

хореографії і образотворчого мистецтва діти з різних куточків України. Учні 
живуть у затишних кімнатах трьохповерхового гуртожитку, протягом дня 
харчуються у шкільній їдальні. 



Відбір учнів до гімназії конкурсний, навчання платне, але оплата 
навчання досить символічна – приблизно 30 грн. на місяць, діти з 
багатодітних, неповних, малозабезпечених сімей, напівсироти, навчаються 
безкоштовно. 

Гімназія – с специфічний і вагомий складник інфраструктури селища. 
Дійсно, в нашому дослідженні саме заклад нового типу акумулює і 
віддзеркалює найбільш вразливі національно-культурні і духовні цінності 
мешканців, чим сприяє істотному відродженню регіону. 

З огляду на це соціальне середовище – сукупність соціально-природних 
умов, обставин, ситуацій, що впливають на формування свідомості та 
соціальної поведінки учнів – підлягає з боку саме гімназії. 

До того ж, враховуючи, що соціальне виховання особистості 
здійснюється не лише завдяки цілеспрямованому, а й стихійному на неї 
впливу, ми прийшли висновку, що гімназія є не лише важливим, а й 
провідним інститутом соціалізації сільського виховання. Саме вона 
своєрідним соціально-педагогічним вузлом, на якому фокусується взаємодія 
макро, - мего, - мікро факторів соціального виховання школяра. 

Вищезазначене обумовлює піднесення вимог до навчально-виховного 
процесу гімназії, зокрема, його орієнтацію на втілення найоптимальніших 
новітніх педагогічних технологій. Виховним завданням гімназії є 
формування громадянина України, як носія національної культури, творчої 
особистості та соціальної постаті. 

У ході етапу формуючого експерименту у підходах до організації 
соціально-виховної діяльності ми керувались наступними принципами: 

1. Гімназія – центр виховання підростаючої особистості в соціальному 
середовищі. 

2. Особлива увага – вихованню духовного світу особистості, 
формуванню соціальної постаті вихованця в належних умовах. 

3. Кодекс честі гімназиста – це ті соціальні норми поведінки, які 
повинні виконувати всі учні гімназії. 

4. Фактори і агенти соціалізації учня – помічники гімназії в організації 
соціально-виховного процесу. 

Виходячи з цих положень ми запровадили та вели в закладі нового типу 
управлінські нововведення: колегіальна форма управління і контролю, 
опікунська рада, Президентська рада, лабораторія авторських програм. Уся 
наша діяльність з педагогами-новаторами була спрямована на формування 
учителем готовності до пошуку, виявлених та підтримку нових педагогічних 
ідей, цікавих методичних знахідок. 
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