
Педагогічне моделювання  

«Від творчої особистості ліцеїста –  до компетентного випускника» 

 

Провідною ідеєю виховної системи є формування творчої особистості – 

цілісної людської індивідуальності, яка виявляє розвинені творчі здібності, 

мотивацію, вміння, що забезпечують її здатність створювати якісно нові проекти, 

технології та духовні цінності для реалізації сталого розвитку суспільства. 

Сучасне оновлення суспільства порушує перед освітою цілу низку проблем 

на підставі нового уявлення про роль виховання для успішної соціалізації 

випускника в суспільстві на конкретному історичному етапі. Це потребує 

консолідації зусиль між системою освіти і наукою, наукою і технологією, 

технологією і новими умовами життя та створення моделі інноваційних шкіл, а 

особливо шкіл, що розвивають творчі задатки і здібності дітей,  які на майбутнє 

зможуть успішно реалізувати свій життєтворчий потенціал відповідно до потреб і 

запитів мінливого соціуму. 

Намагаючись знайти відповіді на запити сьогодення, фінансово-економічний 

ліцей має за мету створення освітньо-виховного середовища для цілісного, 

індивідуального розвиту соціально-активної, творчої особистості незалежно від її 

походження та соціального стану. Так на засіданні методичного об’єднання 

кураторів затверджено структурно-функціональну модель виховної системи «Від 

творчої особистості – до компетентного випускника». 

Створення даного виховного середовища неможливо  без органічного 

поєднання у єдиний простір таких підсистем, як навчання, виховання та 

атмосфера творчої співдружності між суб’єктами ліцейської спільноти. Тому 

основою, на якій ґрунтується зміст виховного процесу ліцею, є ідея співтворчості, 

орієнтації внутрішнього світу дитини на самоактуалізацію, індивідуалізацію, 

суб’єктивність, усвідомлений вибір, креативність та успішність. Головною метою 

педагогічно керованого  виховного середовища є створення оптимальних умов 

для особистісного творчого розвитку учнів на всіх етапах ліцейського 

становлення. 

Критерієм досягнення результату виховної діяльності ліцею може бути  

творчий рівень розвитку кожного учня, що забезпечує бажання постійного 

самовдосконалення та прагнення до самореалізації через самостійність суджень, 

упевненість у собі, здатність знаходити привабливість у труднощах,  естетичну 

орієнтацію, здатність до виправданого ризику. 



Виховання учнів у ліцеї охоплює весь навчально-виховний процес, 

ґрунтується на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднує інтереси 

особистості, суспільства і держави. 

Метою основних орієнтирів виховання є створення цілісної моделі виховної 

системи на основі громадянських та загальнолюдських цінностей. 

Орієнтири передбачають залучення учнів до різних форм творчої та 

суспільно корисної діяльності, зокрема: пізнавальної, оздоровчої, трудової, 

художньо-естетичної, спортивної, пропагандистської, ігрової, культурної, 

рекреаційної, екологічної, що організовуються у години дозвілля, тобто у 

позакласний час. 

У контексті напрямків виховання темою виховної роботи  ліцею є 

«Виховання громадянської свідомості учнів як пріоритетна складова процесу 

соціалізації особистості». 

Складовими системи виховної роботи в ліцеї є такі види діяльності: 

-дослідницько-пізнавальна та пошуково-творча діяльність, формує потреби 

постійного навчання та інтелектуального розвитку дає змогу ліцеїстам брати 

участь як у ліцейських заходах так і конкурсах різних рівнів: 

Всеукраїнські: «Інтел-Еко»; Колоквіум «Космос. Людина. Духовність»; 

«DreamEco»; турнір «Фінансова грамотність»; «Молодь тестує якість»; турнір з 

бізнес-моделювання. 

Обласні:«До чистих джерел»; «Ми – діти Галактики»; «Мирний космос»; 

Нобелівський турнір; турнір «Юних економістів»;  

-художня діяльність, розвиває естетичне світосприйняття, потребу 

прекрасного, здібність до художнього мислення і тонкого емоційного відчуття 

довкілля надихає учнів для участі в різноманітних конкурсах та акціях: 

- регіональному молодіжному літературному конкурсі «Кальміус»; 

- міських конкурсах «Ми проти гендерного насильства»; 

-  районному конкурсі «Лідер-фест»; 

- відвідуванні закладів культури: театр ім.Шевченка, Дніпропетровська 

філармонія та ін.; 

-спортивно-оздоровча діяльність, сприяє формуванню пріоритету здорового 

способу життя, уподобання фізичній краси як показника здоров’я людини, формує 

високу культуру гігієни життя на праці та залучає ліцеїстів до участі в міському 

фітнес марафоні «Дніпро-фітнес-штурм» (ІІІ місце), участь у зональних та 

обласних змаганнях з тенісу (І місце в зональних змаганнях) та щорічна участь в 

міських та обласних змаганнях «Знавці олімпійського спорту»; 



-ціннісно-орієнтована діяльність, спрямована на раціональне осмислення 

загальнолюдських і соціальних цінностей світу, на усвідомлення своєї 

причетності до навколишнього світу в усіх його проявах. Свою небайдужість 

ліцеїсти проявляють участю в різних акціях: «Від серця до серця», «Напиши лист 

солдату», «Повертайся живим», «Хай ангели тебе оберігають»; 

-громадська діяльність, формування активної громадської позиції учня, 

сприяє його бажанню активного впливу на зміну дійсності. Велику увагу в 

виховній роботі відіграє діяльность ліцейського парламенту. Ліцеїсти – активні 

учасники міського, районного та ліцейського Парламенту. Руденко Тетяна 

протягом 2014/2015 н.р. очолювала міський Парламент, у 2016/2017 н.р. Білик 

Олександра входить до складу міського парламенту. Після вступу до ВНЗ 75% 

ліцеїстів займають посади старост та приблизно 50% входять до студентського 

самоврядування. 

-вільне спілкування, відтворює як позакласну діяльність так і дозвілля учнів. 

Сьогодні головним виміром освітньої діяльності має бути формування 

особистості, яка здатна повноцінно жити й активно діяти у новому світі, постійно 

самовдосконалюватися, адекватно реагувати на зміни в умовах сучасної 

інформаційно-технологічної революції чи цивілізаційних проривів. Саме через 

освіту необхідно виховувати людину, яка творить і сприймає зміни та 

нововведення.  

Виховний процес ліцею забезпечує високий рівень формування в учнів 

загальнолюдських цінностей, соціальну адаптацію через впровадження 

різноманітних форм роботи, які сприяють відродженню народних традицій, 

національної культури. 

Згідно структури ліцейського парламенту учні груп мають доручення за 

секторами: (ви можете бачити на слайді) наукове товариство «Fellow», сектор 

дозвілля, сектор дисципліни, редколегія, сектор лекторських груп, сектор 

культури, сектор трудової діяльності, сектор соціальної роботи, спортивно-

оздоровчий сектор. Творче виконання доручень дозволяє групам отримувати 

кубок «Креативушка» за рейтингом виховних досягнень.  

(ви можете бачити на слайді) 

Навчальний 

рік 
Група Куратор 

2010/2011 9 - 1 Хоменко О.М. 

2011/2012 10 - 1 Хоменко О.М. 

2012/2013 9 - 1 Мар’їна О.В. 



2013/2014 9 - 1 Хоменко О.М 

2014/2015 10 - 1 Мар’їна О.В. 

2015/2016 9 - 2 Нікіфорова Т.І. 

 

У формуванні виховного середовища бере участь весь колектив ліцею. 

Створюється атмосфера довіри, дружелюбності й доброзичливості, 

взаємодопомоги і взаємної підтримки при виникненні труднощів у навчанні та 

повсякденному житті. Ключовим виховним елементом стає приклад учителя, який 

покликаний захопити дитину. 

Сучасний зміст виховання в Україні — це науково обгрунтована система 

загальнокультурних і національних цінностей та відповідна  сукупність соціально 

значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і 

держави, інших людей, природи, мистецтва, самої себе. Виховання здійснюють 

для ідентифікації вихованця із загальновизначеними цінностями й якостями. 

Система цінностей і якостей особистості розвивається і виявляється через її 

власне ставлення. 

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави виявляється у 

патріотизмі, національній самосвідомості, правосвідомості, політичній культурі та 

культурі міжетнічних відносин. 

Ліцеїсти подорожують територією України, безпосередньо знайомлячись з 

Батьківщиною, її культурою, минулим і сьогоденням. Учні відвідують острів 

Хортиця, село Галушківку, Кам’янець-Подільський, смт. Східниця, Львів, 

Тернопіль, Одесу та ін. 

Ліцеїсти є активними учасниками обласного етапу Всеукраїнської експедиції 

«Моя Батьківщина – Україна», де другий рік займають призові місця. Також 

стають переможцями в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Мій край –

моя  земля», в якому беруть участь вихованці гуртка «Основи гідробіології». 

До тематичних дат ліцеїсти готують тематичні лінійки «Мій рід, моя 

Батьківщина – це все моя Україна», «Афганістан – незагоююча рана», «День 

рідної мови», «Пам’яті Героїв Небесної Сотні», «Шевченко – художник», 

«Симфонія Перемоги» та ін. 

Ціннісне ставлення до людей виявляється у моральній активності 

особистості, прояві чуйності, чесності, правдивості, працелюбності, 

справедливості, гідності, толерантності. Показник моральної вихованості 

особистості — це єдність моральної свідомості та поведінки, єдність слова і діла, 

наявність активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції. 



Щороку ліцеїсти стають активними учасниками акцій. Так протягом І 

семестру учні ліцею взяли участь в акції «Лист пораненому», «Діти – дітям», 

«Голуб миру», «Від серця до серця». 

Ціннісне ставлення до природи формується у процесі екологічного виховання 

і виявляється у таких ознаках: усвідомленні функцій природи в житті людини; 

почутті особистої причетності до збереження природних багатств, 

відповідальності за них; критичній оцінці споживацько-утилітарного ставлення до 

природи, яке призводить до порушення природної рівноваги.  

Реалізація цього напрямку відбувається через участь ліцеїстів в екологічних 

конкурсах: Всеукраїнському «Дотик природи», міському «Замість ялинки 

зимовий букет», проведення ліцейського конкурсу вуличного декору «Різдвяне 

віконце», екологічна кампанія «Рухай планету», робота над інтегрованим 

проектом «Амурські перлини», засідання круглого столу «Екоспоживач» 

Ціннісне ставлення до мистецтва формується у процесі естетичного 

виховання і виявляється у відповідній ерудиції, широкому спектрі естетичних 

почуттів, діях і вчинках, пов'язаних з мистецтвом. Особистість, якій властиве це 

ставлення, володіє системою елементарних мистецьких знань, адекватно 

сприймає художні твори, прагне та вміє здійснювати творчу діяльність у 

мистецькій сфері. 

З метою розвитку поваги до народних традицій, національних цінностей 

українського народу ліцеїсти брали участь у районному заході «Зустріч поколінь 

до Дня партизанської слави», участь у фестивалі короткометражних фільмів 

«Єдність та толерантність», перегляд вистави в філармонії «Україна - Європа» 

тощо. 

Ціннісне ставлення до праці є важливою складовою змісту виховання 

особистості. Воно передбачає усвідомлення дітьми та учнівською молоддю 

соціальної значущості праці, розвинену потребу в трудовій активності, 

ініціативність, схильність до підприємництва; розуміння економічних законів і 

проблем суспільства та засобів їх розв'язання. Для забезпечення змістовного 

дозвілля, розвитку трудової активності ліцеїсти стають активними учасниками 

конкурсів патріотичного спрямування. Протягом вересня ліцеїсти взяли участь у 

заочному Всеукраїнському конкурсі «Посади дерево добра», Гужва Надія стала 

учасницею міського конкурсу «Країна чарівних книжок», учні Танчик Ренат, 

Бойко Кирило та Предко Світлана стали переможцями Міжнародного конкурсу 

«Уроки війни та толерантності – уроки голокосту», Предко Тетяна стала призером 

районному конкурсу малюнків «Роковини Голодоморів»; щороку ліцеїсти стають 



учасниками та переможцями міського конкурсу «Собори наших душ». 

Ціннісне ставлення до себе передбачає сформованість у зростаючої 

особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, духовно-душевних та 

соціальних сил. Воно є важливою умовою формування у дітей та учнівської 

молоді активної життєвої позиції. 

Виховними досягненнями цього напрямку є вміння цінувати себе як 

унікальну та неповторну особистість, знати наслідки негативного впливу 

шкідливих звичок на здоров'я, прагнення бути фізично здоровою людиною.  

Оціюючи результати виховної роботи можна констатувати – ліцеїстам 

властива активна громадянська позиція, їх характеризує працелюбність, 

доброзичливість, милосердя, вміння будувати толерантні стосунки. Учні ліцею 

виступають як особистості з власною індивідуальністю, здатні бути суб’єктами 

творчості, самовдосконалення. Система виховної роботи ліцею формує ціннісні 

орієнтири творчої особистості ліцеїста, розвиває суб’єктивну ініціативу, 

утверджує у вихованців віру і впевніність у реалізацію їх можливостей, допомагає 

їм адаптуватися в житті, а значить бути визнаними. 



Структурно-функціональна модель виховної системи 
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якісно нові проекти,  технології та духовні цінності для реалізації сталого розвитку  суспільства 
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