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Ліцей у системі освітніх коородинат 

Новохатна  Дарія  Анатоліївна, 

 директор Комунального закладу освіти 

 «Фінансово-економічний ліцей» Дніпропетровської міської ради  

 

Найголовнішою умовою успіху будь-якого навчального закладу є 

формуюча ідея, яка концентрує та спрямовує могутній енергетичний потенціал 

усіх учасників навчального процесу. Вона й визначила перспективи розвитку  

ліцею 1 вересня 2005 року.  

Перші роки для нас були дуже відповідальними. Саме від того, чи 

правильно ми оберемо стратегію розвитку ліцею, чи вірно визначимось з 

фундаментальними засадами безперервної економічної освіти, яка психологічна 

атмосфера буде встановлена, і, головне, чи забезпечимо заявлену в промоушені 

якість знань, залежало дуже багато: набір учнів, довіра наших потенційних 

колег, якісні показники навчальної діяльності і віра в нас засновників ліцею. 

Обираючи стратегію розвитку ліцею, педагогічний колектив, проаналізував 

законодавчу освітянську базу, методичну літературу, маючи власний досвід, 

погоджується з тим, що знаннєво-просвітницька парадигма освіти вже не 

ефективна. Ян Амос Коменський писав: «Пізнанню ми вчимо пізнанням. 

Діяльності – діяльністю». 

По-перше, в умовах інформаційного суспільства знаннєве навчання 

поступово втрачає свій сенс. По-друге, втрачає сенс необхідність 

перевантажувати пам'ять дитини додатковими знаннями. Треба навчити дитину 

знаходити їх і користуватися ними. 

Означеним завданням повністю відповідають розроблені ліцеєм місія та 

концепція розвитку, обрані фундаментальні засади безперервної економічної 

освіти. 

Ліцей, як складова освіти міста, відбувся. Він не просто вписався у систему 

освіти, а забезпечує реалізацію цілого ряду конституційних положень і 

положень законодавства про освіту щодо права вибору, можливостей 

задоволення освітніх запитів. 

  Кожен із нас – учителів, учнів та їхніх батьків – пишається, що є часткою 

єдиної спільноти – дружного ліцейського братерства, яке живе за своїми 

законами, Кодексом честі, Гімном, емблемою, Парламентом. 

Завдяки напрацьованому єдиною командою  позитивного іміджу ліцею ми 

успішно комплектуємо мережу класів. Ліцей мав честь прийняти на роботу 
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кращих вчителів міста. Результативність навчально-виховної роботи 

покращується з кожним роком. Завдяки підтримці батьківської громадськості 

зміцнюється матеріально-технічна база. То ж сьогодні ми можемо зробити 

висновок, що наш ліцей динамічно розвивається.  

Лідерство сьогодні за тими, хто обрав інноваційний шлях розвитку, 

заснований на сучасних економічних знаннях. Революція в освіті відбувається в 

двох напрямах: використання потенційних можливостей людського розуму й 

інформатизація освітнього процесу. Тому розпочавши свою діяльність 12 років 

потому як суто профільний заклад, поступово ми  розширюємо освітнє 

середовище ліцею в інтересах закладу сталого розвитку, а управлінська 

діяльність спрямована на переведення установи в інтенсивний режим розвитку 

та забезпечення якісно нових освітніх результатів.  

Використання партисипативного, цільового, системного та 

випереджаючого  підходів до управління ліцеєм дозволило підготувати 

підґрунтя для запровадження двох регіональних експериментів: «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» та Всеукраїнського «Впровадження фінансової грамотності у 

навчально-виховний процес ліцею». Враховуючи позитивний досвід роботи зі 

сталого розвитку педагогічною радою ліцею прийнято рішення про 

продовження наукового дослідження за темою: «Системне узгодження та 

збалансування економічної, екологічної та соціальної складових сталого 

розвитку у змісті ліцейської освіти». 

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. 
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Фінансово-економічний ліцей забезпечує цілий ряд положень 

законодавства про освіту щодо права вибору та можливостей задоволення 

освітніх запитів учнів.  

У ліцеї створені умови для впровадження профільного навчання: 

- враховано освітні потреби і природні нахили учнів (набір у 8-й та 10-й 

класи на конкурсній основі);  

- в межах безперервної економічної освіти (ліцей – УМСФ) запроваджено 

профільне економічне навчання; 

- здійснюється керівництво науково-дослідницькими роботами 

викладачами УМСФ, підготовка до олімпіад та творчих конкурсів. 

- співпрацює із студентським наукове товариство ліцею, учнівський 

Парламент. 

Компетентнісний підхід до організації навчального процесу здійснюється 

за допомогою: 

- блочно-семестрової форми навчання; 

- спарених скорочених уроків; 

- спеціально розроблених для учнів ліцею викладачами УМСФ 

спецкурсів та факультативів 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. 

Дотримуючись моделі керівників-новаторів, у діяльності яких 

визначальною є інноваційна складова, адміністрація ліцею використовує в 

роботі теоретичні знання менеджменту освіти, «Паблік рилейшнз», 

франчайзингу та інтерактивних методів управління: мозковий штурм, рефлексія 

тощо.  Інноваційне управління ліцеєм впорядкувало існуючу систему та 

перевело її на більш високий якісний рівень: 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, інформатизації 
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освітнього простору. Всі навчальні кабінети забезпечені комп’ютерною 

технікою, Інтернетом, інтерактивними дошками, що дозволяє ефективно 

працювати в єдиному освітньому середовищі.  

На початковому етапі співпраці з Дніпропетровською державною 

фінансовою академією ми, захопившись «грою» у вищу школу, недоцільно 

перевантажили навчальний план профільними предметами, які студентами 

вивчаються на ІІ-ІІІ курсах. У результаті отримали перевантаження пам’яті 

ліцеїстів передчасною інформацією, блискучих студентів І курсу, які, 

порівнявши свої знання та розвинуті у ліцеї компетенції з пересічними 

випускниками шкіл, втрачали пізнавальну активність при подальшому навчанні 

у ВНЗ. Тому було прийнято управлінське рішення щодо внесення змін до 

навчального плану та надання йому статусу експериментального. Певні зміни з 

розвантаження навчальних предметів відбулися в минулому році: спецкурс 

«Основи економіки підприємств» увійшов до програми «Основ 

підприємницької діяльності», спецкурс «Фінанси і кредит» - до «Фінансової 

грамотності».  

 «Педагогічним колективом  урізноманітнено тематичне вивчення 

предметів, до планів включено уроки з елементами сталого розвитку, 

запроваджується «наскрізне навчання», здійснюється поділ класів на групи при 

вивченні не тільки предметів, передбачених Порядком поділу (наказ МОН від 

20.02.02 № 128), а й профільних предметів: економіки та математики. 

Згідно з проектно-цільовим управлінням освітнім простором у ліцеї 

реалізується 16 управлінських проектів. Процес підготовки старшокласників до 

фінансової діяльності базується на моделі випускника ліцею. Моделювання – 

це результат аналітично-прогностичної діяльності адміністрації закладу. В ході 

проблемно-орієнтовного аналізу на основі моделі випускника ФЕЛ побудована 

модель «Середовище профільної ліцейської освіти», яка синтезує три модуля: 

 модулі адаптації ліцеїстів у спеціалізованому освітньому середовищі; 

 модулі базової ліцейської освіти; 

 модулі економічної ліцейської освіти. 

На допомогу юним науковцям працюють ліцейські факультативи та гуртки 

«Основи дослідницької роботи», «Основи податкових знань», «Основи 

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

ефективного запам’ятовування». Педагогічний досвід свідчить, що вони 
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позитивно впливають на мотивацію при виборі життєвого шляху, мають 

великий потенціал для профільного самовизначення ліцеїста. 

Першою сходинкою до наукової творчості, розвитку  інтелектуальної 

обдарованості   та проблемного навчання є науково-дослідницька робота, яку 

координує наукове товариство ліцею «Fellow». З позиції сталого розвитку 

заслуговують на увагу науково-дослідницькі роботи з екології, соціології та 

економіки, присвячені економічним  та екологічним проблемам сучасності. 

Щороку під час літньої бізнес-практики ліцеїсти відвідують Музей 

розвитку фінансової системи України при Департаменті фінансів 

облдержадміністрації. Використовуючи можливості державно-громадського 

управління, соціально-педагогічного партнерства та проектної діяльності, була 

створена  власна музейна експозиція «Грошова одиниця України». 

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», «Молодь тестує якість».  

Економічні ігри та дебати 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.  

Сутність екологічного світогляду та екологічної культури у контексті 

реалізації ідей сталого розвитку впроваджується через участь ліцеїстів у 

Всеукраїнському екологічному фестивалі «Екофест», Всеукраїнських  

конкурсах «Іntel ЕКО-Україна», «Іntel Техно-Україна», «Дотик природи», 

«Космос. Людина. Духовність», «Мирний космос», «До чистих джерел». 

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 стану водних ресурсів 

Дніпропетровщини мотивували втілення в життя творчого проекту «Водно-
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інформаційний центр». Сьогодні в ліцеї завершується інтегрований проект 

«Амурські перлини», покликаний всебічно проаналізувати стан озер Амур-

Нижньодніпровського району. 

Одною з головних складових морально-ціннісного аспекту освіти для 

сталого розвитку є етика толерантності. 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 допомогло ліцеїстам здобути перемогу в міському проекті «Школа – мой 

дом родной».  

Співпраця ліцею з міжнародними партнерами дає змогу реалізувати 

стратегію освіти без кордонів. Ліцей бере активну участь у міжнародних та 

національних освітніх програмах, вважаючи їх частиною навчального процесу.  

Головною рушійною силою інноваційної діяльності є вчитель. Успіх 

директора залежить від того, на що і на кого він спирається у своїй роботі. 

Педагог-новатор є носієм конкретних нововведень, їх творцем, модифікатором. 

Система методичної роботи з педагогічними кадрами ліцею містить традиційні, 

індивідуальні та нестандартні форми роботи, які взаємодіють і доповнюють 

одна одну. Одним із пріоритетних напрямків розвитку методичної роботи є 

впровадження новітніх інформаційно-комунікативних технологій, що мають 

забезпечити методичний супровід навчально-виховного процесу, ефективність 

змісту і форм методичної роботи. З цією метою всі вчителі ліцею створили 

власні блоги. 

Інноваційну діяльність педагогів ліцею презентовано на виставках 

«Інноватика в сучасній освіті», «Сучасні заклади освіти», конкурсі «Флагмани 

освіти та науки України», «Директор ХХІ століття», «Директор року». 

Попри значні досягнення команда однодумців аналізує, проектує, вивчає 

вітчизняний та світовий досвід, експериментує та досліджує, створює цілісний 

освітній простір – високодуховний, інтелектуальний, естетичний. 


