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  Інтелектуально розвинена особистість – це найбільш життєздатна, морально-

вольова, духовно розвинена, фізично активна, соціально зріла, психологічно стійка 

людина, що знає і поважає права людина, що володіє знаннями і здібностями, 

необхідними для життя в сучасному йому суспільстві. Це особистість, яка володіє 

конкурентоспроможним потенціалом і готова прагнути до досягнення найвищих для неї 

результатів у житті. 

Така особистість володіє певними соціокультурними характеристиками 

(структурою цінностей, потреб, інтересів і мотивацій), які створюють реальні передумови 

для успішного вирішення життєвих проблем, особистісного, життєвого та соціально-

професійного самовизначення, досягнення позитивних результатів у різних сферах життя 

- духовної, сімейної, суспільної, виробничої. Їй властива громадянська відповідальність, 

вона здатна захистити свої громадянські права і сумлінно виконувати сімейні, професійні 

та громадянські обов'язки. 

У навчально-виховному комплексі «Інтелект» по реалізації Програми 

«Громадянин» пріоритетними є наступні завдання :  

1. Якість знання учнів - характеристика успішної діяльності гімназії в єдиному 

освітньому просторі; 

2. Виховання інтелектуальної і толерантної особистості в умовах навчально-

виховного комплексу; 

3. Інтеграція додаткової освіти з профільним навчанням старшокласників, та 

поглибленого вивчення предметів(для середньої ланки), як характеристика 

успішного функціонування адаптивного навчального закладу  в єдиному 

освітньому просторі НВК; 

4. Здоров'я та безпека життєдіяльності учнів як характеристика успішного 

функціонування школи здоров'я за Програмою «Крок за кроком до здоров’я» в 

єдиному освітньому просторі НВК «Інтелект»; 

5. Упровадження інформаційних технологій в навчально-виховний процес. 



Всі педагоги працюють у творчому полі НВК в його єдиному освітньому просторі. 

Поступальний розвиток НВК можливий при організації єдиного освітнього простору, що 

базується на пріоритетах гуманістично-моральних цінностей, таких як творчість, 

толерантність, цінності людського спілкування і соціальної взаємодії, ціннісного 

ставлення до себе та інших. 

У відповідності до пріоритетів Програми розвитку  НВК «Інтелект» основу 

покладено три концептуальних принципи освіти, що забезпечують єдність освітнього 

простору гімназії: системність, самоорганізація, саморозвиток. 

Принцип системності означає єдину стратегію розвитку освіти в рамках НВК, 

його скоординований характер. Реалізація цього принципу дозволяє розглядати 

функціонування єдиного освітнього простору НВК, як цілісний процес, комплекс 

взаємообумовлених етапів науково-дослідної та практичної діяльності, розташованих у 

певній послідовності, конкретних цілей і завдань, що досягаються на кожному етапі 

створення освітнього простору, визначеного предметного змісту і оптимальних 

педагогічних технологій. 

Принцип самоорганізації визначає закономірності формування і вдосконалення 

освітнього простору НВК, педагогічного та учнівського колективу, як узгодженої 

функціонуючої системи, що має свою специфіку і конкретні завдання, виконання яких 

залежить від самих суб'єктів освітнього процесу. 

Принцип саморозвитку сприяє самоствердженню суб'єктів не тільки через 

творення предметного світу, але і через самотворення і саморозвиток. В результаті 

саморозвитку виникає новий якісний стан інтелектуально розвиненої особистості. 

Проблема збереження і розвитку інтелектуального потенціалу молодих громадян 

України - одна з основних проблем розвитку країни і збереження в XXI столітті 

самобутності народу. Поле осмислення цієї проблеми розширено багатьма постулатами 

оновленої державної політики в самому різному контексті: науково-технічному, 

технологічному, інноваційному, духовно-культурному, в тому числі – освітньому. 

Якість освіти, що забезпечує якість життя в майбутньому (як соціальна категорія, 

що визначає стан і результативність освіти, його відповідність потребам і очікуванням 

суспільства в розвитку і формуванні громадянських, побутових і професійних 

компетенцій особистості), визначається якістю цілей і завдань, якістю процесу, якістю 

умов і середовища, якістю змісту, технологій.   

Творчий колектив педагогів Кушугумського НВК «Інтелект», своїми пошуками 

прагне побачити завтрашній день сучасної школи. Опорна крапка діяльності - 

індивідуальні особливості інтелектуально розвиненої особистості. Немає нездібних дітей. 



З цієї позиції відбираються освітні технології, форми позаурочної діяльності. Розвиваючи 

учня, спираючись на сильні сторони його особистості, педагоги допомагають дитині йти 

вперед. 

Сучасний світ вимагає різнобічного розвитку особистості, здатної до адекватної 

орієнтації в постійному  потоці технічної та наукової інформації. У цьому зв'язку 

особливого значення набуває проблема актуалізації та всебічного поповнення резервів 

інтелектуальної сфери індивіда, як однієї із значущих складових його сукупного 

особистісного потенціалу. 

 Вважаємо, що освітній простір гімназії, як широке поле інновацій освітнього 

середовища насамперед сприяє розвитку і становленню інтелектуально розвиненої 

особистості. Інакше кажучи, єдиний освітній простір НВК - освітня середа особливого 

роду, в якій крім звичайних знань, навичок і умінь до пріоритетної освітньої мети 

відноситься розвиток найширшого фронту творчих здібностей дитини в науці, мистецтві, 

техніці, у сфері соціальної активності і управління. НВК такого типу не замикається на 

повідомленні формальних знань чи задоволенні індивідуальних інтересів дітей. Навчання, 

виховання, розвиток в такому просторі зосереджується на ядрі особистості, на витоку 

творчих здібностей - інтелекті в широкому сенсі, психологічному, емоційному та 

духовному зміні розвивається особистості, її усвідомленому погляді на світ, відношенні з 

оточуючими людьми і соціумом. 

Знання та вміння, придбані в єдиному освітньому просторі, де культивується 

розвиток дитячої обдарованості, інтелекту  концентруються в особливих компетенціях, які 

не зводяться до строго кодифікованим придбаним якостям дитини (танцює, вирішує 

завдання, грає у футбол). Вони проявляються в готовності реалізувати свій потенціал в 

самих різних сферах творчості та практичної діяльності, в «людської» компетенції, в 

потребі створення інтелектуалізованого середовища, різнобічної інформаційної бази, що 

включає в себе широкий тезаурус культурних значень, спілкування з книжковою 

культурою, з інтелектуально-духовною традицією , з нескінченним світом знаків, 

символів, дискурсивних форм, культурних шифрів. При цьому саме особистість, її 

спрямованість, система цінностей ведуть за собою розвиток здібностей і визначають, як 

буде реалізований її потенціал. 

Отже, проблема виховання інтелектуально розвиненої особистості в єдиному 

освітньому просторі  навчально-виховного комплексу формулюється, як проблема 

створення умов для інтелектуального та особистісного зростання дітей. Забезпечити їм 

сприятливі умови для вдосконалення властивих їм видів інтелектуальних здібностей. 

Такий підхід робить пріоритетне завдання виховання, «вирощування» а не просто 



навчання дитини з ознаками інтелектуальних здібностей, створення умов для 

пробудження потенційної обдарованості кожної дитини в умовах навчально-виховного 

комплексу. 

 


