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Головне призначення посібника полягає в тому, щоб допомогти 

дітям усвідомити необхідність поваги і любові до себе, інших, 

навколишнього світу як однієї з основних складових життєдіяльності 

людини у суспільстві та формування у дітей на цій основі бажання 

реалізовувати різні види діяльності для вдосконалення своєї особистості та 

практичного перетворення на краще навколишнього світу. 

3. Культура життєвого 

самовизначення : інтегративний курс 

для учнів загальноосвіт. навч. закл. : 

метод. посіб. : серед. шк. : [5–9 кл.] 

/ М-во освіти і науки України, 

Християн. дитячий фонд, Гімназія 

№ 48, м. Київ, Укр. асоц. соц. педагогів 

та спеціалістів із соц. роботи, Ін-т 

проблем виховання АПН України, 

Дитячий фонд Об'єднаних Націй 

(ЮНІСЕФ) в Україні ; [авт.-упоряд.: 

Безпалько О. В., Босенко М. І., 

Вайнола Р. Г. та ін. ; наук. керівництво 

та редакція І. Д. Звєрєвої]. – К. : [Б. в.], 

2004. – 536 с. 

 

 

Посібник містить методичні розробки до занять курсу у 

середній школі. Зміст занять розроблено з урахуванням вікових особливостей 

підлітків та орієнтовано на те, щоб допомогти підлітку стати 

самодостатньою особистістю. 



4. Культура життєвого 

самовизначення : інтегративний курс 

для учнів загальноосвіт. навч. закл. : 

метод. посіб. : старш. шк. : [10–12 кл.] 

/ М-во освіти і науки України, 

Християн. дитячий фонд, Гімназія 

№48, м. Київ, Укр. асоц. соц. педагогів 

та спеціалістів із соц. роботи, Ін-т 

проблем виховання АПН України, 

Дитячий фонд Об'єднаних Націй 

(ЮНІСЕФ) в Україні ; [авт.-упоряд.: 

Безпалько О. В., Босенко М. І., 

Вайнола Р. Г. та ін. ; наук. керівництво 

та редакція І. Д. Звєрєвої]. – К. : [Б. в.], 

2004. – 316 с. 

 

 

Зміст посібника орієнтований на допомогу старшокласникам у 

вирішенні таких непростих завдань як особистісне самовизначення. В ньому 

запропоновано такі інноваційні форми інтегрованого навчання, як тренінгові 

завдання. Вибір такої форми роботи для старшокласників обумовлений 

перш за все тим, що учнів мають достатній соціальний досвід і готові до 

самостійного набуття знань та умінь під час активної групової взаємодії. 

 



5. Культура життєвого 

самовизначення : інтегративний 

курс для учнів загальноосвіт. навч. 

закл. : програма, глосарій понять та 

термінів / М-во освіти і науки 

України, Християнський дитячий 

фонд, Гімназія № 48, м. Київ, Укр. 

асоц. соц. педагогів та спеціалістів із 

соц. роботи, Ін-т проблем виховання 

АПН України, Дитячий фонд 

Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) в 

Україні ; [авт. ідеї: Босенко І. М., 

Звєрєва І. Д., Коваль Л. Г.]. – К. : 

[Б. в.], 2004. – 68 с. 
 

 

Програму інтегративного курсу „Культура життєвого 

самовизначення” було розроблено педагогами гімназії № 48 м. Києва у 1994 

році. В процесі реалізації курсу виникла необхідність доопрацювання 

програми. Така доробка була здійснена у 2002–2003 рр. в рамках проекту 

„Впровадження в діяльність соціальних педагогів та практичних психологів 

середніх загальноосвітніх навчальних закладів інтегративної програми 

„Культура життєвого самовизначення” за підтримки представництва 

Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. 

Новий варіант програми курсу орієнтовано на систему 

виховання, що спирається на особистість як самоцінність і на цій основі 

забезпечує високий рівень активності й саморозвитку дитини в процесі 

індивідуальної діяльності щодо творчого оволодіння суспільними 

цінностями. 

6. Методичний бюлетень педагогічного колективу школи-гімназії 

№ 48. Вип. 1. Вересень 1996 р. – К., 1996. – 31 с. 

 

 



7. Перлини педагогічного 

досвіду / Гімназія № 48 м. Києва ; 

[ініціатива та орг. вип.: М. І. Босенко ; 

редкол.: М. Д. Гончарук та ін.]. – К. : 

Преса України, 2011. – 304 с. : фотогр., 

кольор. іл. – До 20-річчя гімназії № 48 

м. Києва. 

 

 

 

На сторінках ювілейного видання „Перлини педагогічного досвіду 

вчителів гімназії № 48 Шевченківського району м. Києва” зібрано кращі 

статті та розробки уроків, матеріали про шляхи використання новітніх 

інтерактивних технологій, інтегровані заняття, сучасні комунікативні 

моделі на уроках іноземних мов, тестові моніторингові методики, проектні 

технології та багато іншого цікавого матеріалу. 
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