
 

 

 

З січня 2005 року Новогуйвинська гімназія за ініціативи директора 

гімназії Л.Мозгових та згідно рішення педради від 26.10.2004р., розпочала 

співпрацю з кандидатом педагогічних наук В.О.Киричуком щодо 

впровадження в систему роботи гімназії інноваційної технології 

«Проектування особистісного розвитку учнів загальноосвітнього закладу» 

(діагностично – проектуючий комплекс «Універсал»). 

З січня 2021 року гімназія перейшла на особистісно – розвивальну 

систему в хмарному сервісі проєктного управління освітнім процесом 

«Універсал – онлайн». У співпраці з групою вчених, педагогів, психологів 

НАПН України та медиків НАМ України розроблено та практично апробовано 

інтегровану особистісно – розвивальну систему для закладів середньої освіти. 

Метою освітньої системи є особистісний, соціальний розвиток та 

збереження здоров’я учнів закладів середньої освіти (ЗСО). 

Особистісно – розвивальна система автоматизована в спеціально – 

створеній комп’ютерній програмі хмарному сервісі проєктного управління 

освітнім процесом «Універсал – онлайн». 



 

 

Сервіс складається з дев’яти технологічних модулів, які утворюють в 

цілісній особистісно – розвивальній системі три блоки: цілепокладання, 

проєктування, розвитку. 

У першому блоці хмарного сервісу в технологічних модулях 

«діагностика», «аналіз», «конструювання» здійснюється цілеспрямування 

освітнього процесу закладу. 

У другому блоці сервісу в технологічних модулях «програмування», 

«моделювання», «планування» здійснюється проєктування проблемно – 

цільового освітнього змісту в освітніх проєктах та планах реалізації проєктів. 

У третьому блоці сервісу в технологічних модулях «творення», 

«реалізація», «моніторинг» здійснюється проєктування особистісно – 

розвивального освітнього змісту в сценаріях уроків та виховних системних 

заходах, визначається ефективність та результативність освітнього процесу. 

Додаткові функції хмарного сервісу: 

- Статистичні звіти у формі таблиць, графіків, діаграм, матриць (більше 

500 варіантів виборок), списки учнів за медичними діагнозами (420 

діагнозів МКХ10 та за соціальними станами (більше 100) тощо; 

- Списки учнів за визначеними індикаторами ознак булінгу у 

прихованій та початковій фазах реалізації, прогнозування девіантної 

поведінки за визначеними конкретними індикаторами тощо; 

- Аналіз впливу фізичного стану (включаючи медичні аспекти) на 

психосоціальний та особистісний розвиток кожного учня. 

Аналіз моніторингу особистісного та соціального розвитку учнів, що 

проводиться у більше ніж триста ЗСО в чотирнадцяти регіонах України 

підтверджує достатньо високу ефективність інноваційної особистісно – 

розвивальної системи, що автоматизована в хмарному сервісі «Універсал – 

онлайн». 

Висновок: 



 

 

1. Інноваційна особистісно – розвивальна система, що автоматизована в 

хмарному сервісі «Універсал – онлайн» є апробованим дієвим 

інтегрованим інструментом для реалізації прийнятого Закону України 

«Про освіту» та досягнення стратегічних цілей, визначених Концепцією 

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої 

освіти  «Нова українська школа» на період до 2029 року. 

2. Основною підставою для впровадження даної освітньої системи та 

хмарного сервісу в закладах освіти України є позитивні рішення Президії 

НАПН України, за результатами двох всеукраїнських  експериментів 

(2001-2007) і (2007-2013), аналіз результатів другого етапу третього 

всеукраїнського експерименту (2018-2023р.) згідно наказів МОН України. 

3. Використання хмарного сервісу «Універсал – онлайн» в цілісній 

особистісно – розвивальній системі робить освітній процес закладів  

середньої освіти цілеспрямованим та системним на вирішення 

конкретних проблем особистісного розвитку учнів та дозволяє значно 

економити робочий час педагогічних працівників, фінансові і людські 

ресурси. 

Куратор роботи гімназії в хмарному сервісі «Універсал – онлайн» - соціальний 

педагог Ірина Салімонович 

   

  

 


