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1. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ В ІНТЕРЕСАХ  

СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

Фінансово-економічний ліцей є сучасним експериментальним 

майданчиком для впровадження двох регіональних експериментів зі 

сталого розвитку: «Створення педагогічних та соціально-психологічних 

умов для економічної освіти ліцеїстів в системі реалізації принципів 

сталого розвитку» та  «Формування інформаційної культури ліцеїстів в 

умовах випереджаючої освіти для сталого розвитку», Всеукраїнського 

експерименту з впровадження курсу «Фінансова грамотність». 

Значним фактором, що впливає на  впровадження експериментів є 

стійкий інтерес до економічної діяльності з боку учнів та їх батьків, 

якими обрано економічний профіль навчання в ліцеї.  

Основна мета сталого розвитку України – забезпечення динамічного соціально-

економічного зростання, збереження якості навколишнього середовища і раціональне 

використання природно-ресурсного потенціалу. Впроваджуючи ці ідеї, ліцей перетворився у  

відкриту соціально-педагогічну систему, яка взаємодіє з багатьма соціальними інститутами. 

Про неї все частіше говорять як про сферу послуг, вживаючи слова «конкурентоспроможність», 

«сегмент ринку», «освітня послуга» тощо. Сьогодення спонукає нас засвоювати, разом із 

нашими вихованцями – майбутніми економістами, теоретичні концепції менеджменту, 

маркетингу з опорою на концептуальні положення соціально-культурного партнерства при 

проектуванні управлінської діяльності. 

Для ефективного впровадження експериментів у ліцеї створені всі умови. У ліцеї працює 

25 вчителів (17 - основних, 8 вчителів-сумісників), бібліотекар, психолог. З них: 

- мають звання «Учитель-методист» - 14; 

- нагороджено знаком «Відмінник освіти України» - 3; 

- доктор філософії – 1; 

- кандидати наук -2. 

У ліцеї – 11 навчальних кабінетів (з них 5 - призери міських оглядів-конкурсів), їдальня з 

буфетом, спортивна зала, бібліотека з читальним залом. Комп’ютерний клас та навчальні 

кабінети обладнані сучасною комп’ютерною технікою. Завдяки підтримці батьківської 

громадськості зміцнюється матеріально-технічна база. Оформлена музейна експозиція 

«Грошова одиниця України» та Водно-інформаційний центр.   

Ліцей нагороджений 2 золотими та 2 срібними медалями за участь в конкурсах в рамках 

Всеукраїнських виставок «Сучасні заклади освіти» та «Інноватика в сучасній освіті».  Ліцей має 

65 переможців обласного етапу, 2 переможця і 4 лауреатів Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт МАН, підготував 268 призерів міського етапу, 41 - обласного та 4 

переможці Всеукраїнського етапу предметних олімпіад. П’ятий рік  збірна ліцею виборює 

призові місця в обласному турнірі юних економістів. Модель наукового товариства ліцею 

посіла  третє місце на Всеукраїнському конкурсі. Директор ліцею Новохатна Д.А. стала 

дипломантом Всеукраїнського етапу конкурсу «Директор року - 2014», дипломантом конкурсу 

«100 кращих лідерів освіти Дніпропетровщини». Вчитель математики Сапачова Т.Г. стала 

переможцем (ІІ місце) Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року-2010». Вчитель хімії Крайняк 

О.В. стала призером (ІІ місце) міського конкурсу «Вчитель року-2010», вчитель математики 

Іванова О.В.- призером (ІІ місце) обласного конкурсу «Вчитель року-2007». Ліцей взяв активну 

участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Гімназії та ліцеї м. Дніпропетровська 

як моделі Школи майбутнього».  

Висока результативність навчальної, виховної та педагогічної діяльності зумовлена 

впровадженням пріоритетних напрямків експериментальної роботи в системі реалізації 

принципів сталого розвитку. 
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Освіта для сталого розвитку  передбачає певні зміни в організації навчального процесу: 

- для викладачів – це перехід  від  передачі знань до створення умов для їх активного 

засвоєння та отримання практичного досвіду; 

- для учнів – це перехід від пасивного засвоєння знань до активного їх пошуку, 

практичного осмислення; 

- для керівництва навчальним закладом – це зміни у використанні ресурсів закладу, 

впровадження принципів сталості та демократизації в управління, налагодження діалогу із 

зацікавленими групами громадськості. 

Означеним завданням повністю відповідають розроблені ліцеєм місія та стратегія 

розвитку, обрані фундаментальні засади безперервної економічної освіти. 

Фінансово-економічний ліцей забезпечує цілий ряд положень законодавства про освіту 

щодо права вибору та можливостей задоволення освітніх запитів учнів. 

В ліцеї створені умови для впровадження профільного навчання: 

- враховано освітні потреби і природні нахили учнів (набір на конкурсній основі);  

- вмежах безперервної економічної освіти (ліцей – ДДФА) запроваджено профільне 

економічне навчання; 

- здійснюється керівництво науково-дослідницькими роботами викладачами ДДФА, 

підготовка до олімпіад та творчих конкурсів. 

- співпрацює із студентським наукове товариство ліцею, учнівській Парламент. 

Компетентнісний підхід до організації навчального процесу здійснюється за допомогою: 

- блочно-семестрової форми навчання; 

- спарених скорочених уроків; 

- спеціально розроблених для учнів ліцею викладачами ДДФА  навчальних програм з 

профільних дисциплін;  

-  часу індивідуальної корекції знань; 

- широкого використання творчих робіт: проектних технологій, дослідницьких та інших 

форм творчої діяльності. 

У системі позакласної освіти використовуємо так звані соціальні практики: 

- участь у роботі факультативів, олімпіад, конкурсів, наукових конференцій, навчальних 

семінарів, роботі учнівського Парламенту та Ради ліцею. 

Фінансово-економічний ліцей, здійснюючи професійно орієнтовану підготовку 

старшокласників, робить це з необхідною науковою обґрунтованістю на основі інтеграції 

основних засад сталого розвитку у зміст ліцейської освіти 

Інноваційна діяльність ліцею проявляється в тому, що в ньому обґрунтовано і реалізовано 

модель підготовки старшокласників до фінансової діяльності, розроблено модель випускника 

ліцею, дістала подальшого розвитку концепція профільної освіти старшокласників; 

вдосконалено підходи до планування навчально-виховної роботи, організації  науково-

дослідницької діяльності ліцеїстів. 

Процес підготовки старшокласників до фінансової діяльності базується на моделі 

випускника ліцею. На основі моделі випускника ФЕЛ побудовано модель підготовки ліцеїстів 

до фінансової діяльності «Середовище профільної ліцейської освіти» (Додаток 1), яке будується 

на трьох модулях: 

 модулі адаптації ліцеїстів у спеціалізованому освітньому середовищі; 

 модулі базової ліцейської освіти; 

 модулі економічної ліцейської освіти. 

Ефективній реалізації соціально-економічної компоненти випереджаючої освіти  сприяє 

впровадження професійно орієнтованого, індивідуального за характером навчального плану, 

який надає гнучкості всьому процесові формування у старшокласників психологічної та 

практичної готовності до професійної діяльності.  
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Учні ліцею, майбутні економісти, цікавляться не лише проблемами економічної складової 

сталого розвитку. Педагогічним колективом  урізноманітнено тематичне вивчення предметів, 

до планів включено уроки з елементами сталого розвитку, запроваджується «наскрізне 

навчання». Чинником формування економічних компетентностей ліцеїстів виступає економічне 

наповнення позакласної роботи через участь у Всеукраїнському турнірі з бізнес-моделювання, 

регіональних турнірі юних економістів, конкурсі «Новітній інтелект України».  

Першою сходинкою до наукової творчості, розвитку інтелектуальної обдарованості та 

проблемного навчання є науково-дослідницька робота, яку координує наукове товариство 

ліцею «Fellow». Модель наукового товариства ліцею посіла 

ІІІ місце на Всеукраїнському конкурсі. З позиції сталого 

розвитку заслуговують на увагу науково-дослідницькі 

роботи з екології, соціології та економіки, присвячені 

економічним  та екологічним проблемам сучасності. 

На допомогу юним науковцям працюють ліцейські 

факультативи «Основи дослідницької діяльності», «Основи 

споживчих знань», «Уроки сталого розвитку», «Ейдетика. 

Методи ефективного запам’ятовування». Педагогічний 

досвід свідчить, що вони позитивно впливають на 

мотивацію при виборі життєвого шляху, мають великий 

потенціал для профільного самовизначення ліцеїста.  

Співпраця ліцею з міжнародними партнерами дає змогу 

реалізувати стратегію євроінтеграції. Участь у Міжнародному 

навчальному  проекті «Європейські школи за живу планету», 

організованому Міжнародною природоохоронною  

організацією  «Всесвітній фонд природи», Міжнародні грантові 

проекти «Освіта молоді для сталого розвитку»: гра «Морський 

бізнес», рольова гра «СО2 – Міжнародні переговори з 

Генеральної Угоди», які проводить Громадська організація «ADJUTOR» (при підтримці Центру 

Системних Рішень (Польща) та Фонду Сендзимира (США), круглий стіл із студентами 

Варшавського університету Леона Козминського допомагають виховувати економічну культуру 

учнів, формувати екологічний світогляд та екологічно безпечну поведінку. 

Сутність екологічного світогляду та екологічної культури у контексті реалізації ідей 

сталого розвитку впроваджується через участь ліцеїстів у Всеукраїнському екологічному 

фестивалі «Екофест», Всеукраїнських конкурсах «ІntelЕКО-Україна», «ІntelТехно-Україна», 

«Дотик природи», «Космос. Людина. Духовність», «Мирний космос». Перемоги в цих 

конкурсах – свідчення високої екологічної компетентності ліцеїстів.    

Розкрити поняття «Зелена економіка», «Етичне споживання» покликані загально-ліцейські 

заходи: круглий стіл «Екоспоживач», День органічного харчування, акція «Рухай планету» 

(флеш-моб, ре-арт, плакат-стрічка), Водний фестиваль, аудит споживання води ліцейськими 

родинами тощо.  

Експериментальна робота зі сталого розвитку, екскурсії до Київського музею води, з яким 

укладена угода про співпрацю, науково-дослідницькі роботи ліцеїстів, присвячені екологічному 
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стану водних ресурсів Дніпропетровщини мотивували втілення в життя творчого проекту 

«Водно-інформаційний центр». Сьогодні в ліцеї реалізується інтегрований проект «Амурські 

перлини», покликаний всебічно проаналізувати стан озер Амур-Нижньодніпровського району. 

Щороку під час літньої бізнес-практики ліцеїсти відвідують Музей розвитку фінансової 

системи України при Головному фінансовому управлінні Дніпропетровської області. 

Враховуючи профіль ліцею та зацікавленість учнів науково-дослідницькою роботою з історії 

грошей та фінансової системи, була створена  власна музейна експозиція «Грошова одиниця 

України», яка у травні 2013 року доповнилась експозицією «Грошовий обіг на Україні в роки 

фашистської окупації». 

Економічні ігри та дебати, організовані науковими товариствами ліцею та 

Дніпропетровської державної фінансової академії, обласний турнір «Юних економістів», участь 

у дебатних проектах «Гаряча тема правника», Міжнародних дебатних турнірах «Бердянський 

ринг» та «Dneprоopen» дозволяють ліцеїстам оволодіти методами соціальної взаємодії, вчать 

передбачити наслідки своїх вчинків та дій, дозволяють  ефективно пройти літню бізнес-

практику та поглибити знання з основних ідей сталого розвитку.  

Одною з головних складових морально-ціннісного 

аспекту освіти для сталого розвитку є етика толерантності. 

Толерантність виступає ключовою характеристикою існування 

демократії, правової держави та громадянського суспільства. 

Взаємодія ліцею та Всеукраїнського центру  вивчення 

Голокосту «Ткума», а саме щорічна участь викладачів та учнів 

у Міжнародних та Всеукраїнських семінарах, конференціях, 

тренінгах, конкурсах творчих робіт  «Уроки війни та уроки 

Голокосту – уроки толерантності» реалізує морально-етичну 

компоненту сталого розвитку.  

Соціальна домінанта сталості реалізується в роботі учнівського парламенту, моделі світу 

дорослих. Соціалізація старшокласників відбувається при включенні їх у громадсько-корисні 

справи. Так бажання бути корисним ліцею та здійснити мету (придбання музичної апаратури) 

допомогло ліцеїстам здобути перемогу в районному проекті «Наведи порядок у шкільному 

подвір’ї граючись».  

Попри значні досягнення колектив ліцею аналізує, проектує, вивчає вітчизняний та 

світовий досвід, експериментує та досліджує, створює цілісний освітній простір – 

високодуховний, інтелектуальний, естетичний. 

 

2. МЕТОДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИПЕРЕДЖАЮЧОЇ ОСВІТИ 
 

Випереджаюча освіта вимагає переведення навчально-виховного процесу на 

технологічний рівень, на вибір індивідуальних маршрутів навчання. Особливо продуктивними 

серед них є особистісно-орієнтовані педагогічні технології: 

- соціально-педагогічне проектування – процес 

побудови відкритих динамічних освітніх систем, 

реалізація інноваційних технологій, проектів; 

- педагогіка співробітництва – новаторський 

напрям у педагогіці, що розглядає дитину як активного 

суб’єкта спільної з педагогом діяльності, заснованої на 

реальному співробітництві, демократичних  і творчих 

засадах. 

- формування життєвої компетентності – 

ставлення особистості до життя як сутнісної потреби у 

самопізнанні та само розумінні, здатність до осмисленого 
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розв’язання внутрішніх та міжособистісних суперечностей, відповідального та критичного 

розуміння своїх дій, налаштованості на конструктивне спілкування з іншими 

особистостями.(Додаток 2) 

Серед найбільш ефективних методів випереджаючої освіти, (Додаток 3) які 

застосовуються в ліцеї: 

1. Проблемні методи навчання – методи засвоєння нових знань, у яких кожний учасник 

навчального процесу бере участь у виробленні певного нового змісту (розв’язанні проблеми). 

2. Розвивальне навчання – група ідей та концепцій навчання та практики освіти, 

центральною в якій є особистість людини, що розвивається. 

3. Інтерактивне навчання – діалогова форма навчання, в результаті якої відбувається 

взаємодія учасників педагогічного процесу з метою взаєморозуміння, розвитку особистісних 

якостей та спільного вирішення поставлених завдань. 

4. Проектне навчання – метод орієнтує учня на створення певного продукту, для чого 

необхідні спеціальні знання, уміння і навички.(Додаток 4) 

Реалізація засад сталого розвитку здійснюється в таких формах: 

- предметна – в межах «наскрізного навчання», а також курсів за вибором, спецкурсів; 

- межпредметна – впровадження компонентів освіти для сталого розвитку шляхом 

втілення принципу інтеграції – інтегрованих уроків та інтегрованих предметів; 

- позаурочна – різні форми позаурочної та позашкільної роботи. 

 

3. ФОРМУВАННЯ ОСВІТНІХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  

В ІНТЕРЕСАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
 

Пріоритетний напрям розвитку особистості, здатної жити в сучасному суспільстві, здатної 

до самоактуалізації, творчого сприйняття світу та соціально значущої діяльності, лежить у 

площині вирішення проблем формування та розвитку ключової компетентності особистості 

учня та вчителя, технологізації цього процесу.  

Впровадження ключових компетентностей у зміст освіти та запровадження їх на рівні 

ліцею в рамках експериментальної роботи допомагають вирішити головні завдання, а саме: 

-  досягнення успіхів у житті;  

-  підвищення якості отриманих знань;  

- продуктивність та конкурентність випускника ліцею на ринку праці. 

Компетентності передбачають:  

- спроможність особистості сприймати та відповідати на індивідуальні й соціальні 

потреби;  

- комплекс ставлень, цінностей, знань і навичок.  

Ключові освітні компетентності, що використовуються в ліцеї  та допомагають 

сформувати особистість наступні: 

1. Екологічна 

2. Соціальна 

3. Комунікативна 

4. Предметна 

5. Інформаційна 

6. Самопізнавальна 

7. Продуктивна 

8. Моральна 

1. Екологічна компетентність– здатність 

особистості приймати рішення і діяти у життєвих 

ситуаціях відповідно до екологічно прийнятих та 

екологічно безпечних стратегій взаємовідносин у системі «особистість-природа-суспільство» 
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Напрямки реалізації: 

- інтеграція ідей сталого розвитку у зміст шкільних курсів (наскрізне навчання, 

інтегровані уроки, курси «Уроки стійкого розвитку», «Фінансова грамотність»); 

- розвиток еколого-орієнтованого напрямку експериментальної діяльності;  

- підтримка натуралістичних, природоохоронних заходів (пропаганда збереження 

навколишнього середовища, трудові десанти,  проект «Наведи порядок у шкільному подвір’ї 

граючись», Водний фестиваль); 

- формування екологічної компетентності, екологозбалансованої споживчої культури 

(День здорового харчування, випуск щотижневої тематичної ліцейської газети); 

- участь в екологічних заходах, проектах, акціях, конкурсах (Всеукраїнський екологічний 

фестиваль «Екофест», Всеукраїнський  конкурс «ІntelЕКО-Україна», «ІntelТехно-Україна», 

«Дотик природи», «Космос. Людина. Духовність», «Мирний космос», «Зоряний шлях», XX 

Міжнародна конференція юних дослідників «ICYS - 2013»). 

2. Соціальна компетентність – здатність діяти в соціумі з урахуванням позицій інших 

людей. 

Напрямки реалізації: 

- уроки соціально-гуманітарного циклу; 

- робота практичного психолога (бесіди, круглі столи, тестування, ігри, ситуаційні 

заходи); 

- вплив батьків (власний, після навчання на батьківських всеобучах); 

- через відвідування центрів культури та науки (екскурсії до Київського музею води,  

музею розвитку фінансової системи України при Департаменті фінансів Дніпропетровської 

облдержадміністрації та інші); 

- використання проблемного навчання (під час уроків, позашкільних заходів, проектної 

діяльності, виховних заходів, участі у патріотичних та волонтерських заходах); 

- впровадженні методики «Я – особистість» (дебатний проект «Гаряча тема правника», 

Міжнародні дебатні турніри «Бердянський ринг» та «DneprОpen»). 

3. Комунікативна компетентність – здатність вступати в комунікацію з метою бути 

зрозумілим. 

Напрямки реалізації: 

Шляхи реалізації комунікативної компетенції учнів полягають у тому, що форми, методи і 

прийоми роботи спрямовані на те, щоб зміст навчального матеріалу був джерелом для 

самостійного пошуку вирішення проблеми. 

Використовуються: 

- дослідницький метод; 

- дискусії; 

- мозковий штурм; 

-  технологія «критичного мислення»; 

-  інтерактивні, групові форми і методи; 

-  колективний спосіб навчання. 

Дані технології розвивають творчу активність, формують розумову діяльність, навчають 

ліцеїстів відстоювати свою точку зору, допомагають домогтися глибокого розуміння матеріалу. 

Робота в парах, в групах змінного складу, участь в інтелектуальних іграх та дебатах, дозволяє 

вирішити і завдання виховання: бажання і вміння співпрацювати в групах з однокласниками. 

Головне в роботі –ліцеїсти  вільно говорять, сперечаються, відстоюють свою точку зору, 

шукають шляхи вирішення проблеми, а не чекають готових відповідей. 

4. Предметна компетентність – здатність аналізувати і діяти з позиції окремих галузей 

людської культури. 

Напрямки реалізації: найбільш ефективним методом розвитку в ліцеї є метод через 

використання проектних технологій, а саме:  
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1.  Дослідницькі проекти («Антропогенні зміни Московського та Курячого озер», «Аналіз 

екологічного стану м.Дніпропетровська», «Проблема підтоплення Амур-Нижньодніпровського 

району м.Дніпропетровська», «Загроза людству: глобальне потепління»; «Електромагнітне 

забруднення. Джерела електромагнітного 

випромінювання» та інші; 

2.  Творчі проекти  («Соціологія книги і соціологія 

читання»). 

3.  Ігрові проекти  (Рольової гри «СО2 – Міжнародні 

переговори з Генеральної Угоди», гра «Рибний бізнес» при 

підтримці Центру Системних Рішень (Польща) та Фонду 

Сендзимира (США). 

4.  Інформаційні проекти (ліцейські лінійки «Дзвони 

Чорнобиля», «День Землі», «Фукусіма» та інші). 

5.  Практико-орієнтовані проекти. 

5. Інформаційна компетентність,що формується у ліцеїстів, формуєздатність учня 

орієнтуватись в інформаційному просторі, володіти й оперувати інформацією відповідно до 

потреб ринку праці, володіти інформаційними технологіями, працювати з усіма видами 

інформації.  

Ці компетентності надають учням можливості: 

- застосовувати інформаційно-комунікаційні технології в навчанні та повсякденному 

житті;  

- раціональне використовувати  комп’ютер й комп’ютерні засоби при розв’язуванні 

задач, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, 

поданням та передаванням;  

- будувати інформаційні моделі й досліджувати їх за допомогою засобів ІКТ;  

- давати оцінку процесові й досягнутим результатам технологічної діяльності. 

Одним з кращих прикладів формування та розвитку інформаційних компетенцій є 

використання інтерактивних методик, в  яких використовуються принципи рефлексії, 

партнерство, неординарність, креативність, толерантність. 

Для впровадження цих компетентностей в ліцеї створена відповідна матеріально-технічна 

база: усі класи обладнані комп’ютерною технікою та інтерактивними дошками. В усіх 

навчальних кабінетах є вихід в Інтернет.  Бібліотека ліцею є справжнім інформаційним 

простором. 

6. Самоосвітня компетентність – здатність до самоосвіти, саморозвитку, 

самовизначенню, конкурентоспроможності. 

Напрямки реалізації:  

- організації власних прийомів самонавчання;  

-  відповідальність за рівень особистої самоосвітньої діяльності; 

- гнучкість застосування знань, умінь і навичок в умовах швидких змін;  

-  постійний самоаналіз, контроль своєї діяльності; 

- участь в дистанційних школах для обдарованих дітей (проект «Обласна електронна 

школа», «Школа відкрита для всіх»); 

- участь в Інтернет-олімпіадах. 

7. Продуктивна компетентність – вміння працювати, бути здатним створювати власний 

продукт, приймати рішення, нести відповідальність за них. 

Напрямки реалізації:  

 навчання учнів самостійно працювати з додатковою літературою; 

 формування аналітичних підходів до вирішення творчих завдань (Випуск щотижневої 

ліцейської комп’ютерної газети за темами «День охорони озонового шару», «Всесвітній день 

водних ресурсів», «День навколишнього середовища» та інші); 
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 відпрацьовування навичок нестандартного  підходу до рішення проблеми, до розкриття 

теми творчої роботи. 

8. Моральна компетентністьспрямована на прищеплення та розвиток моральних 

якостей, міцних переконань, забезпечення виконання учнями Статуту ліцею, правил поведінки 

для учнів, виховання в учнівської молоді інтересу до вивчення свого родоводу, національних, 

релігійних традицій. Класні керівники та адміністрація ліцею проводять в цьому напрямку 

певну роботу.  

Напрямки реалізації: 

 єдині класні години; 

 виховні ліцейські лінійки ; 

 пошукова діяльність; 

 фітнес-марофони;  

 участь учнів в благодійних акціях (допомога дитячому притулку «Барвінок»); 

 створення учнями виставок морально-етичного виховання; 

 участь у патріотичних акціях, заходах, конкурсах. 

 

4. ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ІНТЕРЕСАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

Основою сучасного виховного процесу є людина як найвища цінність. Провідною 

тенденцією виховання стає формування системи ціннісного 

ставлення особистості до соціального й природного довкілля 

та самої себе. Набирає сили тенденція гармонійного 

поєднання інтересів учасників виховного процесу: вихованця, 

котрий прагне до вільного саморозвитку і збереження своєї 

індивідуальності; суспільства, зусилля якого спрямовуються 

на всебічний розвиток особистості; держави, зацікавленої у 

тому, щоб діти зростали громадянами-патріотами, здатними 

забезпечити країні гідне місце у цивілізованому світі. 

Сучасному вихованню має бути повною мірою властива 

випереджльна роль у демократичному процесі державотворення, воно має стати засобом 

розвитку духовної культури, зупинення соціальної деградації, стимулом пробудження високих 

моральних якостей – совісті, патріотизму, людяності, почуття громадянської та власної гідності, 

творчої ініціативи тощо; засобом самоорганізації, особистісної відповідальності дітей та 

молоді; запорукою громадянського миру і злагоди в суспільстві. 

Метою виховання є формування морально-духовної життєвокомпетентної особистості, 

яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал. Виховна мета є 

спільною для всіх ланок системи виховання та є критерієм ефективності виховного процесу. 

У процесі привласнення особистістю вироблених людством морально-духовних цінностей 

коригується її потребнісна, когнітивна та діяльнісна сфери. Сучасна психолого-педагогічна 

наука вважає джерелом мотивації вчинків людини, її поведінки систему та ієрархію внутрішніх 

цінностей. У психічно здорової людини ця система має три рівні: на нижчому рівні – особисті  

та матеріальні цінності (власні потреби, задоволення); на середньому – культурні цінності 

(мистецтво, наука, загальнонародні надбання, правопорядок); на вищому – духовні цінності 

(ідеали, ціннісні настанови, обов'язок перед суспільством). Загальній меті виховання 

підпорядковується спеціально спроектована система супідрядних, поетапно конкретизованих 

цілей за напрямами виховання, сконцентрованих на вихованні цінностей природи, культури, 

соціальнихцінностей та особистісних цінностей.  
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Виховна система – це цілісний  організм, який виникає у 

процесі інтеграції основних компонентів виховання (мета, 

суб'єкти виховання, їх діяльність,спілкування, 

відносини,кадровий потенціал, матеріальна база), що сприяє 

духовному розвитку і саморозвитку особистості, створенню 

своєрідного, за визначенням К.Ушинського, "духу школи". 

Сучасний зміст виховання учнівської молоді – це  

науково обґрунтована система загальнокультурних і 

громадянських цінностей та відповідна сукупність соціально 

значущих якостей особистості, що характеризують її 

ставлення до суспільства і держави, інших людей, праці, природи, мистецтва, самої себе. 

Виховання здійснюють для ідентифікації вихованця із загальновизнаними цінностями і 

якостями та самореалізації його сутнісних сил. Система цінностей і якостей особистості 

розвивається і виявляється через її власне ставлення. 

Педагогічний колектив ліцею вирішує таку виховну проблему: «Креативна освіта для 

розвитку соціально компетентної, адаптованої особистості в інтересах сталого розвитку». 

Реалізація основних завдань і принципів виховання здійснюється в ряді пріоритетних 

напрямків. 
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Ціннісне ставлення до суспільства і держави 
Проведення тематичних лінійок: 

«Спорт і фізичне виховання – утвердження здорового способу 

життя та зміцнення миру», «150-річчя з Дня написання Державного 

Гімну України», «Дніпропетровщина в роки війни. Партизанськими 

стежками», «День української писемності та мови», «День без 

паління та День толерантності», «Урок доброти», «Людина має 

право», «Ціною життя» (до Дня вшанування пам’яті учасників 

ліквідації аварії на ЧАЕС), «Соборна мати Україна - одна для всіх, як 

оберіг», «Тиждень науки», «Афганістан біль наша», «День рідної 

мови», «Симфонія Перемоги», «Ліцейська обдарованість» 

Ціннісне ставлення до природи 

- екологічна кампанію «Рухай планету»: - організація флеш-

танцю; проведення «ре-арту»; проведення «фрі-маркету»;  

- проведення Водного фестивалю; (Додаток 1) 

- участь у Всеукраїнському конкурсі дитячої творчості «Діти за 

чисту енергію» (номінація фото);  

- участь в обласному конкурсі «Чорнобильська палітра»;  

- участь в Всеукраїнському фестивалі до Дня Землі (м.Кіровоград) 

Ціннісне ставлення до себе 
- творчий проект «Створення герба здоров’я»; 

- конференція «Життя людини – найвища 

цінність»;  

- тренінг «Моделювання ситуацій відмови від 

пропозиції паління»; 

- спортивні змагання «А нумо, хлопці» 

Ціннісне ставлення до людей 
- свята «Вечір знайомств», День вчителя, «День 

ліцейського братерства», День Святого 

Валентина,  Міжнародний жіночий день; 

- Всесвітній день привітань (привітання  

парламентів шкіл району, змагання зі стрічкою)  

Ціннісне ставлення до мистецтва 
- участь в конкурсах різних рівнів: 

«Собори наших душ», «Крок до зірок», «Серце 

на долоні», «Знай і люби свій рідний край», 

«Дружать діти на планеті», «Прес-весна на 

Дніпровських схилах »; 

- відвідування театрів, музеїв 

Ціннісне ставлення до праці 
- участь в акції «Наведи порядок в школьном 

дворе, играя»; 

- проведення акції «Чистий ліцей» 

Розвиток цінностей  

та якостей через власне 

ставлення 
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5. НАСКРІЗНЕ НАВЧАННЯ ЯК ФОРМА ІНТЕГРАЦІЇ ОСВІТИ  

ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Впровадження засад освіти для сталого розвитку в ліцеї передбачає зміщення акцентів у 

навчальній діяльності з вузько предметних на загальнодидактичні. 

Загальні дидактичні принципи впровадження «наскрізного навчання» полягають у 

наданні учням інформації про певні проблеми сталого розвитку, передбачають формування 

стійких навичок використання отриманих знань на практиці. У перспективі це також означає 

суттєву зміну ціннісних пріоритетів та світоглядної позиції у бік формування відповідальної, 

соціально-активної, екологічно врівноваженої поведінки. 

Освіта для сталого розвитку передбачає зміну форм та методів навчання. Виникає   

потреба в об’єднанні ідей, наукових теорій, технологій навчання у процесі скоординованої 

діяльності вчителів різних навчальних предметів. «Наскрізне навчання»  означає  навчання, яке  

проходить наскрізь різних навчальних предметів  через призму сталого розвитку. 

Предмети навчального плану ліцею, які найбільшою мірою охоплені «наскрізним 

навчанням» освіти для сталого розвитку: 

Інваріантна частина навчального плану ліцею 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіативна частина навчального плану ліцею 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методи та форми організації «наскрізного навчання» включають: 

- проведення традиційних уроків із додаванням до основного змісту навчального матеріалу 

окремих питань, які стосуються сталого розвитку; 

Економічна 
складова: 

 

Соціальна 
складова: 

 

Екологічна  
складова: 

 

- економіка; 
- математика; 
- географія. 
 

- правознавство; 
- історія; 
- людина і світ; 
- українська мова та  
література; 
- світова література; 
- іноземна мова.    
 

- екологія; 
- біологія; 
- географія; 
- фізика; 
- хімія; 
- основи  здоров'я. 
 

Економічна 
складова: 

 

Соціальна 
складова: 

 

Екологічна  
складова: 

 

- фінансова грамотність; 
- основи мікроекономіки; 
- основи макроекономіки; 
- основи економіки  
підприємств; 
- основи фінансів і кредиту; 
- основи підприємницької   
діяльності. 
 

- основи споживчих  
знань; 
- фінансова математика; 
- основи дослідницької  
  роботи; 
- Основи податкових знань. 
 

-  уроки  для сталого  
розвитку; 
- ейдетика; 
- розрахункові задачі  
з хімії.  
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- корегування змісту окремих тем навчальних дисциплін з акцентом на проблемний підхід, 

особистісно-розвивальні, ігрові методики навчання; 

- введення у зміст навчання нетрадиційних урочних форм. 

Особливою формою «наскрізного навчання» є інтегровані уроки з аспектами освіти для 

сталого розвитку, які спрямовані на встановлення міжпредметних зв’язків, що сприяють 

формуванню в учнів цілісного, системного знання, актуалізації особистісного ставлення до 

питань, що розглядаються на уроці.  

Інтегровані уроки з аспектами освіти для сталого розвитку в ліцеї проводяться двома 

шляхами: 

- через об’єднання схожої тематики кількох навчальних предметів із акцентом на питання 

сталого розвитку; 

- через формування інтегрованих дисциплін або окремих спецкурсів шляхом об’єднання 

окремих дисциплін. 

У ліцеї проводяться інтегровані уроки: 

- при вивченні загальних питань, які охоплюють різні аспекти людської діяльності; 

- при демонстрації більш широкого прояву явищ, що вивчаються; 

- при створенні проблемної, розвивально-випереджаючої методики навчання.  

Впровадження інтегрованих уроків із аспектами сталого розвитку пов’язане із виходом за 

межи лише однієї предметної галузі, що значно розширює інформаційний компонент навчання, 

трансформує аспект вивчення, поглиблює розуміння предмету, узагальнює, систематизує 

матеріал, що вивчається. Також дуже важливим є вихід на практичний рівень навчання, 

опанування конкретними соціальними та професійно-орієнтованими компетентностями 

(Додаток 2). 

Інтеграція освіти потребує особливого підходу до формування змісту ліцейської освіти, 

оскільки у ньому віддзеркалюються ті основні показники, що характеризують перспективи 

розвитку країни загалом, її інноваційний потенціал, і від того, що і як ми будемо вивчати, буде 

залежати, якого громадянина, яку особистість формуватиме навчальний заклад. 

Природнича освіта як складова базової і повної загальної середньої освіти ставить 

завдання формувати в учнів природничо-наукову картину світу, природничо-наукову 

компетентність, а також відповідний світогляд і менталітет. Від того яку особистість 

формуватиме освіта залежатиме майбутнє її, суспільства та планети. 

Сьогодні перед людством стоїть три глобальні проблеми: екологічна, пов'язана з 

біологічною рівновагою людини з природою при глобальному забрудненні навколишнього 

середовища, техно-економічна, пов'язана з виснаженням природних ресурсів планети і 

соціально-політична, оскільки ці проблеми вирішуються в масштабах всього людства. 

Використання наскрізної інтеграції природничо-наукових знань,  дозволяє простежити 

головні траєкторії розвитку природи, глибше пізнати ієрархію біосфери як цілісної системи, 

об’єкти і явища природи вивчати у взаємозв’язку з оточуючим середовищем, а навколишній 

світ – як систему систем, де все взаємопідпорядковане і взаємопов’язане. Усвідомлення 

цілісності природи через призму еволюції та екологізацію змісту навчального матеріалу є 

важливим компонентом сучасного мислення учнів, який дає змогу розкрити картину 

послідовного розвитку та взаємну спорідненість живих організмів. 

Структурування навчального матеріалу навколо наскрізних змістових ліній утворює 

стрижень, що об’єднує знання у систему, забезпечує інтеграцію їх і, тим самим, полегшує 

розуміння учнями навчального матеріалу. 

Застосування наскрізного навчання в змісті ліцейської  природничо-наукової освіти 

уможливлює уникнення розрізненості та фрагментарності знань, що забезпечується:  

- цілісністю змісту природничо-наукової освіти шляхом наскрізної інтеграції знань на 

основі концептуальних ідей сталого розвитку, які підлягають дії загальних закономірностей 

природи;  
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- наявністю стрижневих і системотвірних одиниць знань, що забезпечують інтеграцію 

елементів навчального матеріалу;  

- обґрунтуванням елементів знань про природу на основі спільних, єдиних для всіх 

складових компонентів освіти закономірностей і концептуальних ідей сталого розвитку. 

Щорічно у ліцеї проводиться свято, приурочене  Всесвітньому  дню Землі. 

План проведення Всесвітнього дня Землі: 

Блок Форма проведення Назва заходу 

Теоретичний  Інтегрований урок  Глобальні проблеми людства 

Практичний  Засідання  кейсклубу: 

презентація  навчальних 

учнівських проектів 

Хімія та екологія; 

фізика та екологія; 

гарячі екологічні точки планети 

Підсумковий  Проведення вікторини, 

тестування учнів 

Джерела антропогенного навантаження на 

довкілля; 

наслідки антропогенного навантаження на 

довкілля; 

шляхи вирішення глобальних проблем 

людства 

Позаурочний  Проведення конкурсів, 

акції  

Конкурс плакату-стрілки «Мій шлях до 

зеленого світу»; 

ре-арт (нове життя старих речей у витворах 

мистецтва); 

фрі-маркет (безкоштовний обмін речами); 

флеш-танець «Рухай планету» (масовий рух 

людей без використання палива, спрямований 

на зменшення викидів парникових газів) 

 

Впровадження інтегрованих уроків із аспектами сталого розвитку пов’язане із виходом 

за межі лише однієї предметної галузі, що значно розширює інформаційний компонент 

навчання, трансформує аспект вивчення, поглиблює розуміння предмету, узагальнює, 

систематизує матеріал, що вивчається. Дозволяє учням проаналізувати власний внесок у справі 

збереження довкілля, обрати новий стиль життя. 

 

6. ДОСВІД ВВЕДЕННЯ ЕЛЕКТИВНИХ КУРСІВ ТА ФАКУЛЬТАТИВІВ 

З ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

Елективні курси (курси за вибором), які вивчаються в ліцеї, відіграють важливу роль у 

системі допрофільної підготовки та профільного навчання. Це обов’язкові предмети за вибором 

учня, які підкріплюють обраний економічний профіль. Вони сприяють формуванню 

індивідуальної освітньої траєкторії ліцеїстів, орієнтують на усвідомлений та відповідальний 

вибір майбутньої професії, забезпечують поглиблене та розширене вивчення профільних 

предметів.  

Основними завданнями елективних курсів є: 

- сприяння  самовизначенню ліцеїстів у виборі подальшої професійної діяльності; 

- створення позитивної мотивації навчання на обраному профілі; 

- ознайомлення з основними видами діяльності обраного профілю; 

- активізація пізнавальної діяльності; 

- підвищення інформаційної та комунікативної компетентності ліцеїстів.  

Елективні курси в ліцеї читають викладачі Дніпропетровської державної фінансової 



Випереджаюча освіта для сталого розвитку як інноваційна форма організації 
освітнього простору  

 

~ 16 ~ 
 

академії (з них 2 кандидати економічних наук). У 2008 році чотири з названих курсів стали 

переможцями Всеукраїнського конкурсу на кращу навчальну програму для використання в 

гуртках, групах, наукових секціях Малої академії наук. 

Факультативні курси, які вибирають учні ліцею для поглиблення і розширення знань з 

певного предмета, теми або питання відповідно до бажань та інтересів, призначені для 

побудови індивідуальної освітньої програми учня. Ліцеїстам пропонується набір таких курсів, і 

він може вибрати один із запропонованих факультативних курсів. 

Факультативні курси в ліцеї забезпечують поглиблене вивчення понять, які вивчаються в 

основному курсі економіки, екології, хімії, психології. При викладанні факультативних курсів 

застосовуються форми та методи, характерні для позакласних занять. 

У 2008 році два з названих факультативних курсів стали переможцями обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу на кращу навчальну програму для використання в гуртках, групах, 

наукових секціях Малої академії наук. 
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Додаток 1 

 

СЕРЕДОВИЩЕ  ПРОФІЛЬНОЇ  ЛІЦЕЙСЬКОЇ  ОСВІТИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль базової  

ліцейської освіти 

Модуль 

економічної ліцейської освіти 

Модуль адаптації ліцеїстів  
у спеціалізованому освітньому 

середовищі 
 

 1. Кафедра інформаційно- 

математичних наук 

2. Кафедра суспільно-гуманітарних  

наук. 

3. Кафедра природничих наук. 

4. Кафедра виховання та зміцнення  

здоров'я.  

Профільні економічні дисципліни 
1. Економіка.  
2. Основи мікроекономіки. 
3. Основи макроекономіки. 
4. Основи фінансів і кредиту. 
5. Основи економіки підприємств. 
6. Фінансова грамотність. 
7. Основи підприємницької 
діяльності. 

Факультативи 
1. Фінансова математика.  
2. Основи споживчих знань.  

Гуртки 

3. Основи податкових знань. 

 Блочно-семестрова система; 
 подвоєні уроки; 
 час індивідуальної корекції знань;  
 рейтингова система оцінювання  
навчальних досягнень; 
 облік успішності у залікових  
книжках; 
 День ліцейського братерства; 
 педагогічна рада за результатами  
навчальних досягнень 8-го класу; 
 відкриті уроки; 
 індивідуальні консультації для  
батьків. 
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Додаток 2 

 

МОДЕЛЬ  КОМПЕТЕНТНОГО  ВИПУСКНИКА 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Портрет 
компетентного 

випускника 

Портрет 
випускника -   

науковця-дослідника 

Портрет 
випускника – майбутнього 

підприємця 

Портрет 
випускника –  

студента-економіста 

Портрет 
випускника –  

знавця-інтелектуала 

Портрет 
випускника – творчої 

особистості 

МОДЕЛЬ 

КОМПЕТЕНТНОГО 

ВИПУСКНИКА 
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Додаток 3 

 

Сучасні технології, методи та форми навчання, 

що використовуються в роботі НТУ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Процес розвитку творчо та інтелектуально  

обдарованих дітей 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інтерактивнітехнології 

 
Проектнітехнології 

 

Модульнітехнології 
 

Технології,  
що використовуються під 
час роботи НТЛ «Fellow» 

Продуктивненавчання 
 

Технології розвиваючого 
навчання: 

1.Дослідження. 
2.Групова діяльність. 
3.Проблемне навчання. 
4.Ділова гра. 
5.Розвиток творчих здібностей 

Технології на основі особистісної 
орієнтації педагогічного процесу: 

1.Проект. 
2.Мультимедійні технології. 
3.Особистісно-орієнтоване навчання. 
4. Креативне мислення. 
5. Портфоліо. 
6.Продуктивне навчання 

Інноваційні  
навчально-виховні 

технології процесу розвитку 
творчо та інтелектуально 

обдарованих дітей 
 

Технології на основі  
активізації та інтенсифікації 

діяльності учнів: 
1. Мозковий штурм. 
2. «Дебати». 
3. Співпраця. 
4.Інтерактивне навчання. 
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Додаток 4 

 

Процес розвитку творчо та інтелектуально  

обдарованих дітей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індівідуальні заняття 

1.Тьюторство. 

2. Менторство. 

3. Самоосвіта. 

Колективно-групові заняття 

1.Лекції-семінари. 

2. Конференції. 

3.Олімпіади. 

4. Екскурсії. 

5. Олімпіади. 

6.Ділові ігри. 

7. Дебати 

 
 

Індівідуально-колективні 

заняття 

1. Занурення. 

2. Наукові тижні. 

3. Творчі тижні. 

4. Проекти. 

5. Мікродослідження. 
 

Форми організації  

навчально-виховного процесу  

в НТЛ «Fellow» 

 
 

 

Інформаційно-узагальнюючий 
 

 

Пошуковий 

 

Продуктивно-практичний 
 

Методи навчання,  

що застосовуються під час 

роботи НТЛ«Fellow» 

Інструктивно-практичний 
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Впровадження інноваційних педагогічних технологій у фінансово-економічному ліцеї 
 

№ 

Назва та суть 

інноваційної 

педагогічної 

технології, автор 

Прогнозовані 

результати 

П.І.Б.  

вчителів, що 

впроваджують 

Напрямки та 

використання 

Конкурси, 

проекти 

Методичні розробки вчителів, 

публікації у фахових виданнях 

з досвіду даної інноваційної 

педагогічної технології 

1 Проектування як 

основний вид 

діяльності учнів,  

С.Т.Шацький 

Отримання 

високих 

результатів 

успішності 

і розвитку 

особистості 

учнів 

Всі вчителі ФЕЛ ▪ уроки; 

▪ позакласні заходи; 

▪ виховні заходи; 

▪ гурткова робота; 

▪ спецкурси. 

- проект «Водно-інформаційний центр»; - 

проект «Музейна експозиція «Грошова 

одиниця України»; 

- Міжнародний конкурс творчих робіт учнів, 

студентів та вчителів «Уроки війни та 

Голокосту – уроки толерантності»; 

- Всеукраїнський Колоквіум «Космос. 

Людина. Духовність»; 

- Всеукраїнський конкурс «Дотик природи»; 

- конкурс благодійних проектів «Добро 

починається з тебе»; 

- конкурс «Запропонуй  ідею: «Як захистити 

дітей та молодь?»; 

- волонтерський проект «Діти-дітям»; 

- проект «Рухай планету» 

- «Управлінська діяльність», Новохатна 

Д.А., Перепелиця Т.О., 2008 р.; 

- проект «Школа майбутнього», 

Новохатна Д.А., 2008 р.; 

- «Сучасні інтегровані уроки з 

економічним спрямуванням», 

Новохатна Д.А., 2008 р.;  

«Соціальне партнерство у контексті 

розвитку сучасного навчального 

закладу: професійно-технічної та 

загальної середньої освіти», 

адміністрація, 2012 р.; 

«Формування творчої особистості в 

навчальних закладах»,  адміністрація, 

2013 р. 

2 Проектна 

науково-

дослідницька 

діяльність 

вчителів, 

О.В.Марченко 

Отримання 

основних 

навичок по 

написанню 

наукових  робіт 

Всі вчителі ФЕЛ ▪ участь в конкурсах 

– захистах МАН; 

▪ підготовка учнів до 

олімпіад; 

▪ різнорівневі 

конкурси; 

▪ дослідницькі 

проекти. 

- конкурс «Бюджет очима дитини»; 

- конкурс «Мирний космос»;  

- конкурс «Молодь тестує якість»; 

- Міжнародна конференція юних дослідників 

«ICYS - 2013»; 

- конкурси «IntelТехно Україна», 

«Intel ЕКО Україна» 

- «Модель наукового товариства 

ліцею», Нікіфорова Т.І., 2009 р.; 

- «Плекаємо особистість обдарова-ного 

ліцеїста», Нікіфорова Т.І.,2008; 

- «Науково-дослідницька робота учнів в 

системі ліцейської освіти», Піскарьова 

І.О., 2009 р.; 

- «Перший крок до науки», 

Крайняк  О.В., 2010 р.; 

- «Інновації в організації  дослідницько-

експериментальної діяльності 

учнівської молоді», адміністрація, 2012 
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3 Продуктивні 

технології 

навчання: 

індивідуально-

групова, 

колективна 

форма роботи, 

О.Г.Ярошенко 

Практичне  

врахування  

визначених 

психологічних 

особливостей  

дитини 

Всі вчителі ФЕЛ ▪ мозковий штурм; 

▪ групова робота; 

▪ самостійна робота; 

▪ робота в парах; 

▪ «дебати»; 

▪ співпраця; 

▪ інтерактивне 

навчання. 

- Засідання міського дебатного клубу з тем: 

▪ «Рейдерство - правова та соціальна 

протидія»; 

▪  «Ігроманія. Соціальна чи правова 

проблема держави» ; 

▪ «Діти вулиць. Соціально-правова 

проблема суспільства» 

▪ «Гаряча лінія правника». «Поліграф. 

Правові аспекти застосування»; 

- - конкурс «Собори наших душ»; 

- - круглий стіл «Екоспоживач»; 

- - водний фестиваль 

- «Елементи драматизації на уроках 

англійської мови як спосіб формування 

комунікативної 

компетенції»,Пташнікова Л.П.,2008р;  

- «Порадник ліцеїста. Логічні схеми з 

історії», Піскарьова І.О., 2008 р.; 

- Посібник «Словник-довідник термінів 

та понять, необхідних для вивчення 

економічних питань на уроках історії», 

Піскарьова І.О., 2008 р.; 

- «Методичні рекомендації та 

завдання для виконання домашніх 

контрольних робіт для слухачів заочних 

підготовчих курсів», Демчук З.О., 

2008р.; 

- «Про гроші і не тільки», Піскарьова 

І.О., 2013р.; 

- «Діти і гроші», Піскарьова І.О., 

2013р. 

4 Методика 

розвитку 

ейдетичної 

пам’яті, 

І.Ю.Матюгін 

Прискорене 

засвоєння 

учнями 

навчального 

матеріалу 

Перепелиця 

Т.О., заступник 

директора з НВР 

▪ уроки з курсу 

«Ейдетика»; 

▪ методика 

запам’ятовування під 

час НВП 

- факультатив «Ейдетика»; 

- конкурс-захист  науково-дослідницьких 

робіт МАН; 

- виступи на семінарах, конференціях. 

- журнал «Відкритий урок», стаття 

«Інтелектуальний марафон»; 

Перепелиця Т.О., 2005 р.; 

- журнал «Директор школи», стаття 

«Шлях до успіху»; Перепелиця Т.О.; 

- програма спецкурсу «Розвиток 

ейдетичної  пам’яті у дітей шкільного 

віку», Перепелиця Т.О.,2008 р.; 

- газета «Компас», стаття  «Гарна 

пам'ять – шлях до успіху», Перепелиця 

Т.О.,2008;  

- методична розробка «Навчіть учня 

вчитися.Методи ефективного 

запам’ятовування за освітньою 

технологією «Школа ейдетики», 

Перепелиця Т.О., 2011 р. 
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5 Технологія 

навчання як 

дослідження, 

В.І.Андреєв 

Вміння 

практично 

мислити 

Всі вчителі ФЕЛ ▪ уроки; 

▪ позакласні заходи; 

▪ виховні заходи; 

▪ гурткова робота; 

▪ спецкурси 

- конкурс «Здорова планета-здоровий ти!» 

- Всеукраїнськийчемпіонат з бізнес – 

моделювання; 

- круглий стіл «Екоспоживач»; 

- конкурси «IntelТехно Україна», 

«Intel ЕКО Україна», «Дотик природи» 

- «Порадник ліцеїста. Складаємо 

історичний портрет», Піскарьова І.О., 

2008 р.; 

- «Вміння критично мислити», 

Піскарьова І.О., 2013 р. 

6 Комп’ютерно 

зорієнтовані 

технології 

навчання, 

А.П.Єршов 

Вміння 

використовувати 

інформаційні, 

програмні, 

мультимедійні, 

електронні 

засоби  навчання 

Всі вчителі ФЕЛ У навчальному 

процесі: 

▪ демонстрації нових 

понять, фактів; 

▪ демонстрація 

експериментів, 

дослідів; 

▪ використання 

електронних 

словників; 

▪ використання 

електронних таблиць; 

▪ відпрацьовування 

алгоритмів 

розв’язування різних 

задач; 

▪ тренінги, що 

вимагають нових 

знань і придбання 

умінь; 

▪ самоперевірки 

засвоєння понять, 

знань; 

▪ контроль якості 

засвоєння знань і 

набутих навичок; 

▪ творча навчальна 

діяльність учнів. 

- проект «Відкритий світ»; 

- проект «Школи-новатори»; 

- конкурс комп’ютерних малюнків; 

- конкурс « Ми – діти  Галактики»; 

- конкурс відеороликів «Наведи порядок  у 

шкільному подвір’ї граючись»; 

- конкурс відеороликів до Дня Святого 

Миколая»; 

- конкурс публікацій «Вода у моєму житті»; 

- конкурси «IntelТехно Україна», 

«Intel ЕКО Україна»; 

- Всеукраїнський чемпіонат з бізнес – 

моделювання; 

- конкурс «Бобер»; 

- тематичні комп’ютерні газети; 

- соціальна реклама «Крапля за краплею» 

- «Використання мультимедійних 

презентацій у навчальному процесі», 

Філозова Л.В., 2008 р.; 

- «Забезпечення інформаційно-

бібліотечної підтримки навчально-

виховного процесу», Мареха В.О., 2009  

7 Створення 

ситуації успіху, 

розвиток 

позитивної  

Формування 

позитивної 

життєвої 

компетентності  

Всі вчителі ФЕЛ ▪ уроки; 

▪ позакласні заходи; 

▪ виховні заходи; 

▪ гурткова робота; 

- Рада лідерів; 

- Міжнародний конкурс інтелектуалів 

 «50 слів»; 

- міський конкурс «Інтелектуальний 

- «Модель компетентного випускника», 

Новохатна Д.А., 2008 ; 

- «Підготовка мовно грамотної людини 

з високим рівнем комунікативної 
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Я-концепції, 

А.С.Бєлкін 

учнів ▪ робота спецкурсів; 

▪ участь в конкурсах. 

експромт»; 

- міський конкурс «Формула успіху»; 

- -  дитячо-молодіжний форум «Погляд молоді 

на історію та сучасність міста»; 

- - конкурс «Учень року» 

компетентності», Хоменко О.М.,2009  

- «Мої педагогічні 

знахідки»,  Срібненко О.О., 2011р.; 

- «Сучасні технології викладання 

астрономії», Нікіфорова Т.І., 2011р. 

«Становлення та розвиток творчої 

особистості в позакласній виховній 

роботі», Срібненко О.О., 2013р. 

8 Технології 

формування 

творчої 

особистості,  

Г. Ващенко 

Вільний вибір 

учнями форм, 

напрямів, 

методів 

діяльності 

Всі вчителі ФЕЛ ▪ під час НВП; 

▪ участь в конкурсах 

– захистах МАН; 

▪ підготовка учнів до 

олімпіад; 

▪ різнорівневі 

конкурси; 

▪ дослідницькі 

проекти. 

- конкурс «Під вітрилами високих почуттів»; 

- конкурс «Собори наших душ»; 

- конкурси творів та малюнків «Олімпійський 

рух: історія та сьогодення»; 

- конкурс малюнків та фотографій «Діти за 

чисту енергію» 

- «Порадник ліцеїста. Складаємо 

історичний портрет», Піскарьова І.О., 

2008р.; 

- «Соціальне партнерство у контексті 

розвитку сучасного навчального 

закладу», адміністрація, 2012 р. 

9 Особистісно 

орієнтовані 

технології,  

В.В.Сєриков 

Виявлення 

особливостей 

обдарованості 

учнів 

Всі вчителі ФЕЛ ▪ під час НВП; 

▪ участь в конкурсах- 

захистах МАН; 

▪ підготовка учнів до 

олімпіад; 

▪ різнорівневі 

конкурси; 

▪ дослідницькі 

проекти. 

- «Інтелектуальний експромт»; 

- «Левеня»; - «Кенгуру»; 

- «Колосок»; - «Патріот»; 

- «Гринвич»; 

- «Кришталева сова»; 

- «Бобер»; - «Русскиймедвежонок»; 

- «Весняний колосок»; 

- «Соняшник»; 

- «Лелека»; 

- Всеукраїнська Інтернет олімпіада; 

- «Підготовка мовно грамотної людини 

з високим рівнем комунікативної 

компетентності», Хоменко О.М., 2008р. 

10 Рейтингова 

система 

навчання 

 Перепелиця 

Т.О., 

заст.директора з 

НВР, Срібненко 

О.О., 

заст.директора з 

ВР 

▪ під час НВП 

 

- рейтингові таблиці; 

- -  вручення символу академічних досягнень 

«Древо знань» та символу творчих успіхів 

«Креат-ивушка» 

- «Рекомендації щодо впровадження в 

навчально-виховний процес ліцею 

рейтингової системи оцінювання 

діяльності учнів», Перепелиця Т.О.; 

- газета «Компас», стаття  «Знаю свій 

рейтинг – знаю скільки кроків до 

успіху»,  ПерепелицяТ.О.,2008 р. 

 


