
Про участь навчальних закладів міста Суми  у науково-педагогічному 

проекті «Філологічний Олімп» 

 

 

Слайд 1. 

 

Усеукраїнський науково-педагогічний проект «Філологічний Олімп», що об’єднує 

вчителів зарубіжної літератури, української мови і літератури та інших національних 

літератур з різних регіонів України, - це особистісно-зорієнтована школа, школа 

ініціативи, творчості та майстерності, що має на меті сприяти особистісному та 

професійному розвитку й самореалізації педагога. Головні цінності такої школи – 

учитель, творчість, компетентність, майстерність, духовність, гуманітарна «модель 

світу».  

 
Слайд 2. 

Наказом МОН України № 215 від 4.03.2016 унормовано проведення всеукраїнського 

експерименту з упровадження науково-педагогічного проекту «Філологічний Олімп». 

 
Слайд 3. 

 

     Стратегічною метою проекту є формування у вчителів-практиків прагнення до 

професійного саморозвитку, набуття майстерності, упровадження в навчально-

виховний процес інноваційних технологій, бажання творчо працювати в закладі освіти 

в період реформування. 

 
Слайд 4. 

 

Очікувані результати та практичне значення Проекту. Особливість роботи в межах 

Проекту полягає в постійному супроводі неперервного зростання вчителя-практика, 

який не тільки навчає школярів, а й сам активно та систематично працює над власним 

професійним зростанням. Тому прогнозованим результатом такої роботи є цільовий 

розвиток компетентності та професіоналізму вчителя, формування індивідуального 

стилю роботи. Проект спрямований на створення іміджу сучасного вчителя-філолога, 

здатного забезпечувати високий рівень якості освіти. 

 
Слайд 5. 

 

Упровадження проекту планується здійснити впродовж 5 років: 

І етап – вивчення стану організації навчання й самоосвіти вчителів-практиків – 2016 

рік; 

ІІ етап – створення освітнього контенту вчителів-філологів на допомогу вчителям, які 

викладають літературу – 2017 рік; 

ІІІ етап – укладання моделі неперервного професійного зростання вчителя-філолога під 

час реформування освіти – 2018-2019 роки; 

IV етап – презентація змісту й результатів реалізації проекту під час науково-

методичних заходів – 2020 рік. 

     Упровадження Проекту передбачає видання підручників, навчально-методичних 

посібників, хрестоматій, зошитів, учнівських портфоліо, збірників дидактичних 

матеріалів, рекомендацій тощо. 

    



Слайд 6. 

 

 На чолі проекту стоїть координаційна рада, до складу якої входять автори, науковий 

керівник, психолог та координатори. Науковим керівником проекту є Катерина 

Валеріївна Таранік-Ткачук – головний спеціаліст департаменту загальної середньої та 

дошкільної освіти МОН України. Відповідальний виконавець – Наталія 

Володимирівна Химера – завідувач лабораторії методики викладання зарубіжної 

літератури Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради 

«Академія неперервної освіти». 

 

Слайд 7. Відео з установчого вебінару науково-педагогічного проекту. 

      
 

Слайд 8. 

 До активної роботи в проекті залучено 13 областей України. У кожній області створена 

робоча творча група, яка має єдиний координаційний центр, представлений науковим 

консультантом (Сумська область – Захарова В.А., кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри української літератури СДПУ ім. Макаренка; Литвиненко Т.М., кандидат 

філологічних наук, доцент кафедри російської мови та світової літератури СДПУ ім. 

Макаренка) і регіональним консультантом (Сумська область – Закорко В.В., методист 

української мови й літератури, зарубіжної літератури інформаційно-методичного 

центру управління освіти і науки Сумської міської ради). 

   
Слайд 9. 

 

  Наказом управління освіти і науки Сумської міської ради  № 526 від 25.05.2016 «Про 

впровадження Всеукраїнського науково-педагогічного проекту «Філологічний Олімп» 

у місті Суми» було затверджено склад учасників проекту, до якого входять 12 учителів 

зарубіжної літератури: 

1. Сорока Інна Іванівна – ЗОШ № 5. 

2. Капленко Алла Олександрівна – ЗОШ № 6. 

3. Атанова Оксана Анатоліївна – ССШ № 7. 

4. Стоян Оксана Володимирівна – ЗОШ № 8. 

5. Сенчуріна Лариса Єгорівна – ССШ № 10. 

6. Кузнєцова Лариса Миколаївна – ЗОШ № 15. 

7. Черняк Інна Георгіївна – ССШ № 17. 

8. Богданович Тетяна Федорівна – ЗОШ № 19. 

9. Цапенко Наталія Олександрівна – ЗОШ № 22. 

10. Малигіна Олена Петрівна – ЗОШ № 24. 

11. Матвієнко Світлана Петрівна ССШ № 25. 

12. Чикалова Наталія Іванівна – ССШ № 29. 

     Базовим навчальним закладом проекту призначена комунальна установа Сумська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 5. 

    
Слайд 10. 

 

 Відбулося дві зустрічі творчої групи, на яких розглянуто актуальні питання та окреслені 

подальші напрямки роботи, сформульована тема досліджень: «Культурно-мистецька 



контамінація та діалогічне мислення при вивченні сучасних творів зарубіжної 

літератури».  
 

Слайд 11. 

 

 «Філологічний Олімп» має свій офіційний сайт - 

https://sites.google.com/site/vpfilolimp/home. 

Сторінки сайту: нормативно-правова база, програма реалізації, науково-методична 

рада, учасники проекту, учитель-учителю, цікава зарубіжна література та ін.  Також на 

сайті можна познайомитися з  

 
Слайд 12. 

 

електронним журналом «Філологічний Олімп», головним редактором якого є Буза 

Марія В’ячеславівна. Мета і завдання журналу: об’єднати зусилля філологів-науковців 

і вчителів-практиків, методистів зарубіжної і української літератури  на організацію 

інноваційного освітнього середовища, методичного контенту, в якому якісне навчання 

вчителів і учнів,  самовдосконалення і розвиток буде пріоритетною метою. Поява такого 

видання продиктовано часом і станом шкільної філології в Україні. Специфічним є те, 

що журнал завдяки його мультимедійності не тільки допоможе конспектом, але і покаже 

урок, захід, презентацію тощо. Оживлення і візуалізація  позиціонує журнал як  продукт 

інноваційного освітнього середовища.  «Філологічний Олімп» буде виходити раз на 

місяць. 
 

Слайд 13. Більш детальну інформацію про «Філологічний Олімп» можна отримати на 

офіційному сайті проекту та в журналі «Зарубіжна література в школах України» № 3, 

5 за 2016 рік. 

Дякую за увагу. 
     

https://sites.google.com/site/vpfilolimp/home

