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Вектори розвитку академічного ліцею 

 

 

 

-  стоврення умов для самостійної навчальної діяльності учнів, зміна її 

характеру; 

- впровадження новітніх форм діяльності вчителя: керівник проектів, 

модератор дискусій, тьютор, фасилітатор; 

-  створення нових підходів у взаємодії  «учитель -  учень». 

 

Основні завдання розвитку школи-ліцею 

1. Починати  впроваджувати колективно інтелектуальні дійства; 

2. Здійснювати навчання за принципом ,,школа поза школою”. 

3. Використовувати навчальні заняття у вигляді кейсів, квестів, комплексно-

хвильових, інтегрованих, тощо. 

4. Поширювати вплив розумових ігор на вивчення навчальних предметів. 

5. Створити умови до створення і вдосконалення матеріально-технічної  

бази ліцею як в технічному оснащенні так і в практичному оформленні 

приміщення та території. 

6. Створити умови для активної  участі як  вчителів так і учнів в 

міжнародних науково-освітніх проектах,  конференціях, семінарах та фестивалях. 

7. Створити на базі академічного ліцею науково-навчальний  

координаційний центр. 

 

Якість умов організації освітнього процесу в динаміці 

Мета - навчити вчитися - реалізується через всю організацію шкільного 

життя: урочну і позаурочну діяльність, систему додаткової освіти, соціально-

творчої практики учнів. Орієнтація на розширення і активізацію самостійної 

пізнавальної діяльності учнів, на розвиток комунікативних навичок, на 

формування вміння робити усвідомлений і відповідальний вибір вимагає 

розширення для учня інформаційного простору, виходу за рамки переважно 

замкнутої шкільної системи.  Ліцей повинен бути ядром загального  
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інформаційного простору, де створюються умови для вільної самоосвіти і 

самореалізації кожної дитини. 

 Створити умови для збереження здоров'я учнів: 

- створення умов ставлення до здорового способу життя учнями,як цінності, 

-  формування установок щодо протидії виникненню залежностей у учінів; 

 - популяризація спорту. 

  

Створити рівні умови для самореалізації суб'єктів освітнього процесу: 

- через дослідницьку і проектну діяльність з використанням ІКТ; 

- через медіа-холдинг (шкільний сайт, електронний журнал, видавництво, шкільне 

радіо, тощо); 

- через організацію участі в різного рівня конкурсах, семінарах, конференціях, 

форумах; 

- через систему додаткової освіти (клуб цікавих зустрічей, дискусійний 

клуб, театральна студія, навчальні фірми, ділові ігри, екологічний клуб, тощо) 

Виховна робота 

- проведення благодійних акцій; 

 - створення Видавничого дому ліцею, що випускатиме газету. 

- створення  сайту та  блог, ; 

-  сприяти роботі в режимі щоденного мовлення Ліцейському радіо; 

- сформувати дитяче екскурсійне бюро: " з культурним життям Бориспільщини 

знайомить Дитяче екскурсійне бюро";  

 -  регулярні екскурсії на ліцейному автобусі, відвідування виставкових залів, 

музеїв та ін.  

Методичне забезпечення: 

-  створення творчих об'єднань вчителів (модель "освіта в команді") 

-  створення майстер-класів кращих педагогів (семінари та конференції) 

-  проведення нвчальних семінарів для педагогів ліцею і педагогічного 

спільноти (навчання через діяльність, навчання через саморефлексію) 
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Освітні інформаційні технології на базі сучасних інтернет-технологій 

  

Кінетичний канал.  

- використання мікрофону при вивченні мов тощо; 

- використання графічних планшетів або музичних клавіатур у гуманітарних 

предметах; 

- використання наборів ЛЕГО в курсі технології, а також у курсах фізики, 

хімії, біології та ін.; 

- використання вимірювальних лабораторій для комп’ютерних досліджень, та 

науково-навчальних лабораторій для робіт в області  фізики, хімії, біології 

тощо. 

Візуальний канал. Візуальне сприйняття об’єктів учнем має ряд особливостей. 

Так, первинне обстеження об’єкту здійснюється за допомогою багаточисленних 

рухів очей. Після того, як об’єкт досліджений, увага до нього слабшає. Надалі 

учень реагує тільки на зміни, що відбуваються з об’єктом або в об’єкті, тому до  

навчального процесу мають активно залучатись мультимедійні проектори та 

інтерактивні дошки.  

Мультимедійний проектор (відеопроектор) – технічний засіб, призначений для 

проектування різних зображень на великий екран із джерела відеосигналу. 

Інтерактивна дошка  – це сенсорний екран, приєднаний до комп’ютера, 

зображення з якого передається на дошку за допомогою мультимедійного 

проектора. 

Мультимедійний проектор та інтерактивна дошка  дозволяє: 

- користуватись будь-якими комп’ютерними додатками; 

- використовувати на заняттях навчальні відеофайли; 

- демонструвати презентацію для аудиторії; 

- використовувати матеріали глобальної мережі Інтернету тощо. 

Застосування проектора та інтерактивної дошки в навчальній діяльності дозволяє  
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збільшити рівень наочності навчального процесу. 

 

 Електронні бібліотеки.  Однією з важливих задач сучасної освіти є 

організація доступу до електронних інформаційних ресурсів. Одним із 

найефективніших способів рішення даної проблеми є створення електронних 

бібліотек. Електронні бібліотеки – це розподілені каталогізовані інформаційні 

системи, що дозволяють зберігати, обробляти, поширювати, аналізувати, а також 

організовувати пошук у різноманітних колекціях електронних документів через 

глобальні мережі передачі даних.  

 Електронні бібліотеки орієнтовані на аналіз, пошук даних, а також на 

структуризацію, класифікацію та систематизацію інформації. Традиційні 

бібліотеки – тільки на систематизацію за певними правилами. Електронна 

бібліотека є електронним ресурсом, який може включати ресурси, що належать не 

одній організації, а різним організаціям або навіть приватним особам; 

Основною метою електронних бібліотек на сьогоднішній день є: 

- зробити інформацію більш доступної; 

- сприяти збереженню наукової та культурної спадщини;                    

- підвищити ефективності роботи та навчання. 

Основні задачі електронних бібліотек – інтеграція інформаційних ресурсів і 

ефективна навігація в них Завдяки широкому розповсюдженню доступу до 

глобальної мережі Інтернету електронні бібліотеки стають доступні практично 

всім. 

 Завдяки електронним бібліотекам, учень має нагоду одержувати нові 

знання, не виходячи з будинку. 

 Вебінари. Дистанційна освіта останнім часом набуває все більше значення. 

Використовуючи сучасні інформаційно-комунікаційні технології, учні можуть 

навчатись або брати участь у навчальному процесі "не виходячи з будинку". 

 Системи електронних щоденників і журналів 

Система електронних щоденників і журналів – це єдине інформаційне середовище 

для ефективної взаємодії вчителів, учнів і батьків. 
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Ведення електронних журналів і щоденників є обов'язковим в переважній 

більшості країн світу.  У даний час є достатньо широкий вибір інформаційних 

систем для досягнення цієї мети. Вибір же конкретної інформаційної системи 

залишається за самою установою. 

. 

Управління 

 Весь процес управління має слугувати конкурентоспроможності закладу  в 

сучасних умовах. Основою цієї роботи повинні слугувати нові технології у 

інформаційному полі. А це, в свою чергу, замикається на спроможності 

працівників сприймати нові форми роботи, вчитись працювати у інформаційному 

оточенні, що досить швидко змінюється, адекватно реагувати на ці зміни. Таким 

чином, незалежно від посади, рангу працівника, на перший план виходить його  

здатність швидко адаптуватись до нових вимог часу. 

Кадрова політика 

Є сенс розділити роботу на 2 етапи. Спочатку сформувати колектив класичним 

способом – запросити найпотужніших і найкращих вчителів з тих, що будуть 

мати бажання працювати в академічному ліцеї . На другом етапі - створити умови 

для залучення до життя ліцею найкращих фахівців міста, регіону та сусідніх 

регіонів  з метою подальшої їх інтеграції у педагогічний колектив ліцею. 

Створити на базі ліцею постійний майданчик обміну передовим досвідом, що 

надасть можливість виявити і залучити цінні кадри. Важливою складовою 

підвищення рівня кваліфікації педагогів ліцею має стати  науково-дослідницька 

або науково-методична робота. Необхідно продумати систему заохочення 

вчителів до постійної участі   у  конференціях, публікаціях, виданні методичних 

посібників, підготовки ліцеїстів до предметних олімпіад, до написання науково-

дослідницьких робіт. 
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Фінансово-господарська діяльність. 

Крім традиційних джерел фінансування академічного ліцею таких як: 

- кошти державного та місцевого бюджетів; 

- кошти юридичних і фізичних осіб, громадських організацій, фондів; 

- спонсорські та доброчинні внески і пожертвування 

Планується залучати: 

-  кошти міжнародних грантів,  

-  кошти від участі у інноваційних проектах та оргвнесків від наукових 

конференції, що будуть проводитись на базі академічного ліцею.   

Нагальними завданнями ліцею є укомплектування та матеріальне забезпечення 

навчальних кабінетів, майстерень, спортзалу відповідно до сучасних вимог. 
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 Місія академічного ліцею полягає у створенні таких умов в яких учень 

стане повноправним учасником едукаційного процесу, а не пасивним споживачем 

знань. 

Академічний ліцей повинен бути самонавчальною школа, тобто відкритою 

розвиваючою педагогічною системою, головне призначення якої - професійний 

розвиток педагога, здатного створити умови для розвитку і саморозвитку учнів. 

Навчання сучасних учнів (особливо старшокласників) вимагає переходу від 

«знаннєвого» до «компетентнісного» підходу, коли педагогічною метою стає 

«здатність молодих людей самостійно вирішувати поставлені перед ними 

завдання».  При такому підході вчитель - це той, хто засобами і способами свого 

предмета допомагає учню сформувати здатність успішного вирішення життєвих, 

кар'єрних і освітніх завдань за межами цієї навчальної системи 

 

Вектори розвитку академічного ліцею 

 

 

 

-  активізація самостійної навчальної діяльності учнів, зміна її характеру; 

- позиції і характер діяльності вчителя: керівник проектів, модератор 

дискусій, тьютор, фасилітатор; 

-  характер взаємодії учитель -  учень: діалог, співробітництво,співтворчість 

 

Основні завдання розвитку школи-ліцею 

1. Ефективно впроваджувати в едукаційний процес шкільних СКІНДів  

(сучасних колективно-індивідуальних дійств). 

2. Здійснювати навчання за принципом ,,школа поза школою”. 

3. Використовувати навчальні заняття у вигляді кейсів, квестів, комплексно-

хвильових, інтегрованих, тощо. 

4. Поширювати вплив розумових ігор на вивчення навчальних предметів. 

5. Вдосконалювати матеріально-технічну базу ліцею як в технічному 

оснащенні так і в практичному оформленні приміщення та території. 

6. Брати активну участь в міжнародних науково-освітніх проектах,  

конференціях, семінарах та фестивалях. 
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7. Створити на базі академічного ліцею науково-навчальний  

координаційний центр. 

11. Налагоджувати мережеву взаємодію з іншими навчальними закладами 

України і світу. 

12. Використовувати альтернативний професійний моніторинг якості 

роботи школи-ліцею незалежними освітніми експертами. 

 

Структурні елементи 

-  Команди - тимчасові творчі групи педагогів, що працюють над 

вирішенням виявивленних проблем, які надають методичну підтримку колегам; 

-   Соціальні партнери - організації, які можуть забезпечити додаткові 

можливості для професійного розвитку педагогів і розширення пізнавальних 

інтересів учнів; 

-    Тьютори - педагоги ліцею, які надають консультаційну допомогу членам 

педагогічної спільноти і є провідниками освітніх маршрутів учнів.  

  

Якість умов організації освітнього процесу в динаміці 

Мета - навчити вчитися - реалізується через всю організацію шкільного 

життя: урочну і позаурочну діяльність, систему додаткової освіти, соціально-

творчої практики учнів. Орієнтація на розширення і активізацію самостійної 

пізнавальної діяльності учнів, на розвиток комунікативних навичок, на 

формування вміння робити усвідомлений і відповідальний вибір вимагає 

розширення для учня інформаційного простору, виходу за рамки переважно 

замкнутої шкільної системи.  Ліцей повинен бути ядром загального 

інформаційного простору, де створюються умови для вільної самоосвіти і 

самореалізації кожної дитини. 

 Для реалізації необхідно: 

а) Сформувати інформаційно-насичене середовище - середовище для 

спільної діяльності вчителя і учнів. Широке використання можливостей 

інформаційного освітнього середовища призводить «до виходу» освітнього 



 

процесу за рамки традиційної класно-урочної системи та супроводжується 

появою нових форм його організації: 

-  блоги (блог вчителя, блог проекту) - генератор колективної мережевий 

активності педагогів і учнів; 

-  мережеві інтернет-проекти; 

-  нові технології навчання: "перевернуте навчання", "навчання поза стінами 

класної кімнати ", модель" 1 учень: 1 комп'ютер "і ін. 

 Сучасні Інтернет-технології дозволяють вибудовувати одночасно різні 

види діяльності для груп учнів, координувати їх діяльність, вести постійний 

моніторинг успішності навчання. Педагоги свої розробки з використанням ІТ 

повинні представляти на районних, міських та Всеукраїнських курсах. 

б). Сформувати відділення додаткової освіти дітей за програми 

різноманітної спрямованості: науково-технічної, еколого-біологічної, художньо-

естетичної, фізкультурно-спортивної, соціально-педагогічної, тощо. 

Через систему додаткової освіти реалізується завдання «виховання 

неформальною освітою ». Навчальні фірми і ліцейська ігротека, участь ліцеїстів в 

довготривалих соціокультурних проектах, міжнародних проектах, тощо стануть 

лабораторією соціального успіху учнів. 

в). Сформувати інститут тьюторства: визначення напрямків і організаційних 

моделей тьюторського супроводу: підтримка, супровід (обдарованих дітей), 

фасилітація (супровід особистісного розвитку). 

Створити умови для збереження здоров'я учнів: 

- Виховання ставлення до здорового способу життя як цінності 

-  формування антинаркотичних установок, забезпечують реалізацію 

поведінки в рамках здорового і безпечного способу життя 

 - популяризація спорту 

  

Створити рівні умови для самореалізації суб'єктів освітнього процесу: 

- через дослідницьку і проектну діяльність з використанням ІКТ; 
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- через медіа-холдинг (шкільний сайт, електронний журнал, видавництво, шкільне 

радіо, тощо); 

- через організацію участі в різного рівня конкурсах, семінарах, конференціях, 

форумах; 

- через систему додаткової освіти (клуб цікавих зустрічей, дискусійний 

клуб, театральна студія, навчальні фірми, ділові ігри, екологічний клуб, тощо) 

Виховна робота 

Результатом виховної роботи буде постійне розширення поля можливостей для 

позитивної самореалізації особистості за рахунок відкриття нових клубів, гуртків, 

центрів, дитячих фірм і секцій різного спрямування, створення нових традицій, 

впровадження нових форм виховної роботи: 

- проведення благодійних акцій; 

 - створення Видавничого дому ліцею, що випускатиме газету, наприклад "З 

життя бджіл"  

- створення  сайту та  блог, наприклад  " Події в новому форматі "; 

-  сприяти роботі в режимі щоденного мовлення Ліцейському радіо; 

- сформувати дитяче екскурсійне бюро: " з культурним життям Бориспільщини 

знайомить Дитяче екскурсійне бюро".  

 -  регулярні екскурсії на ліцейному автобусі, відвідування виставкових залів, 

музеїв та ін.  

Методичне забезпечення: 

- становлення інституту тьюторства: визначення напрямків і організаційних 

моделей тьюторського супроводу; 

- розвиток системи внутрішньофірмового навчання педагогів: зміна форм і 

методів підвищення кваліфікації, передача досвіду безпосередньо, від вчителя до 

вчителя 

- Творчі об'єднання вчителів (модель "освіта в команді") 

- Майстер-класи кращих педагогів (семінари та конференції) 

- Навчальні семінари та майстер-класи для педагогів ліцею і педагогічного 

спільноти (навчання через діяльність, навчання через саморефлексію) 
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- Постійне поповнення методичної скарбнички на сайті ліцею 

 

- Віртуальний методичний кабінет для педагогічних працівників, типу  

"Конструюємо сучасне середовище навчання "  

- Проведення та участь у конференціях (різних рівнів), семінарів. 

- Публікації педагогів 

Освітні інформаційні технології на базі сучасних інтернет-технологій 

 Важливим чинником у створенні сучасних умов праці є інформатизація та 

впровадження новітніх технологій. В цьому напрямку діяльності ліцею потрібно 

постійно нарощувати кількість комп'ютерної техніки, досягнути забезпеченості 

ПК робочих місць педагогів та збільшення ПК на одного учня один комп’ютер, 

створювати мультимедійні комплекси для оснащення навчальних кабінетів.  

 Існує ряд особливостей, які необхідно враховувати при використанні 

сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі. Вони стосуються, в 

першу чергу, питань організації та контролю процесів сприйняття, уваги, пам’яті 

тощо. Основна їх частина згрупована навколо основних каналів сприйняття 

інформації (візуальний, аудіо та кінетичний). 

Кінетичний канал. Тут можна відзначити декілька напрямів: 

- використання мікрофону при вивченні мов тощо; 

- використання графічних планшетів або музичних клавіатур у гуманітарних 

предметах; 

- використання наборів ЛЕГО в курсі технології, а також у курсах фізики, 

хімії, біології та ін.; 

- використання вимірювальних лабораторій для комп’ютерних досліджень, та 

науково-навчальних лабораторій для робіт в області  фізики, хімії, біології 

тощо. 

Візуальний канал. Візуальне сприйняття об’єктів учнем має ряд особливостей. 

Так, первинне обстеження об’єкту здійснюється за допомогою багаточисленних 

рухів очей. Після того, як об’єкт досліджений, увага до нього слабшає. Надалі 

учень реагує тільки на зміни, що відбуваються з об’єктом або в об’єкті, тому до  

                                                                                                                                 4  



 

 

навчального процесу мають активно залучатись мультимедійні проектори та 

інтерактивні дошки.  

Мультимедійний проектор (відеопроектор) – технічний засіб, призначений для 

проектування різних зображень на великий екран із джерела відеосигналу. 

Інтерактивна дошка  – це сенсорний екран, приєднаний до комп’ютера, 

зображення з якого передається на дошку за допомогою мультимедійного 

проектора. 

Мультимедійний проектор та інтерактивна дошка  дозволяє: 

- користуватись будь-якими комп’ютерними додатками; 

- використовувати на заняттях навчальні відеофайли; 

- демонструвати презентацію для аудиторії; 

- використовувати матеріали глобальної мережі Інтернету тощо. 

Застосування проектора та інтерактивної дошки в навчальній діяльності дозволяє 

збільшити рівень наочності навчального процесу. 

 Електронні бібліотеки.  Однією з важливих задач сучасної освіти є 

організація доступу до електронних інформаційних ресурсів. Одним із 

найефективніших способів рішення даної проблеми є створення електронних 

бібліотек. Електронні бібліотеки – це розподілені каталогізовані інформаційні 

системи, що дозволяють зберігати, обробляти, поширювати, аналізувати, а також 

організовувати пошук у різноманітних колекціях електронних документів через 

глобальні мережі передачі даних.  

 Електронні бібліотеки орієнтовані на аналіз, пошук даних, а також на 

структуризацію, класифікацію та систематизацію інформації. Традиційні 

бібліотеки – тільки на систематизацію за певними правилами. Електронна 

бібліотека є електронним ресурсом, який може включати ресурси, що належать не 

одній організації, а різним організаціям або навіть приватним особам; 

Основною метою електронних бібліотек на сьогоднішній день є: 

- зробити інформацію більш доступної; 

- сприяти збереженню наукової та культурної спадщини; 
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- підвищити ефективності роботи та навчання. 

Основні задачі електронних бібліотек – інтеграція інформаційних ресурсів і 

ефективна навігація в них Завдяки широкому розповсюдженню доступу до 

глобальної мережі Інтернету електронні бібліотеки стають доступні практично 

всім. 

 Завдяки електронним бібліотекам, учень має нагоду одержувати нові 

знання, не виходячи з будинку. 

 Вебінари. Дистанційна освіта останнім часом набуває все більше значення. 

Використовуючи сучасні інформаційно-комунікаційні технології, учні можуть 

навчатись або брати участь у навчальному процесі "не виходячи з будинку". 

 Системи електронних щоденників і журналів 

Система електронних щоденників і журналів – це єдине інформаційне середовище 

для ефективної взаємодії вчителів, учнів і батьків. 

Ведення електронних журналів і щоденників є обов'язковим в переважній 

більшості країн світу.  У даний час є достатньо широкий вибір інформаційних 

систем для досягнення цієї мети. Вибір же конкретної інформаційної системи 

залишається за самою установою. 

Можливості: 

- електронний щоденник, що дозволяє учням і їх батькам оперативно 

одержувати інформацію за оцінками, домашнім завданням тощо; 

-  електронний журнал, що дозволяє оперативно контролювати виконання 

навчального та педагогічного навантаження, аналізувати успішність і 

відвідування закладу учнями; 

- електронний розклад, що автоматично інтегрується в щоденник і журнал; 

- індивідуальна та зведена звітність за предметами; 

- спілкування користувачів у інформаційному просторі; 

- інформування про заходи, зміни в розкладі, домашні завдання тощо. 

 На жаль, ведення журналів і щоденників у електронному вигляді стає 

найважчою задачею для вчителів, які не завжди володіють достатньою 

компетентністю в області інформаційних технологій.  
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 Сучасний учитель повинен ураховувати розвиток інформаційних технологій 

і бути готовим використовувати їх у своїй практичній діяльності. 

 

Управління 

 Сучасна система управління має провадитись на основі проведення 

маркетингових досліджень ринку праці та постійного моніторингу ринку 

освітянських послуг, на вивченні сучасного досвіду та передових освітніх 

технологій і застосуванні їх у вибудуваному по-новому навчально-виховному 

процесі. 

Для роботи в цьому напрямі  необхідно створити постійно діючу групу (раду) 

досвідчених авторитетних фахівців ліцею, які визначать:  

- Цілі  (Для чого ми це робимо? Які результати хочемо отримати?) ; 

- Задачі (Як ми досягнемо цілей?) ; 

- Умови (Які необхідні ресурси?); 

- Заходи (Які необхідні ресурси?); 

- Терміни (Коли краще це робити?); 

- Виконавців (Хто це буде робити?); 

- Управління (Як збирати та обробляти інформацію? Як контролювати? Як 

координувати? Як корегувати?);; 

- Зауваження (Якщо не виконали, то чому? Що змінили і чому? Які висновки, 

зауваження, пропозиції?). 

Весь процес управління має слугувати конкурентоспроможності закладу  в 

сучасних умовах. Основою цієї роботи повинні слугувати нові технології у 

інформаційному полі. А це, в свою чергу, замикається на спроможності 

працівників сприймати нові форми роботи, вчитись працювати у інформаційному 

оточенні, що досить швидко змінюється, адекватно реагувати на ці зміни. Таким 

чином, незалежно від посади, рангу працівника, на перший план виходить його  
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здатність швидко адаптуватись до нових вимог часу. 

Кадрова політика 

Є сенс розділити роботу на 2 етапи. Спочатку сформувати колектив класичним 

способом – запросити найпотужніших і найкращих вчителів з тих, що будуть 

мати бажання працювати в академічному ліцеї . На другом етапі - створити умови 

для залучення до життя ліцею найкращих фахівців міста, регіону та сусідніх 

регіонів  з метою подальшої їх інтеграції у педагогічний колектив ліцею. 

Створити на базі ліцею постійний майданчик обміну передовим досвідом, що 

надасть можливість виявити і залучити цінні кадри. Важливою складовою 

підвищення рівня кваліфікації педагогів ліцею має стати  науково-дослідницька 

або науково-методична робота. Необхідно продумати систему заохочення 

вчителів до постійної участі   у  конференціях, публікаціях, виданні методичних 

посібників, підготовки ліцеїстів до предметних олімпіад, до написання науково-

дослідницьких робіт. 

Фінансово-господарська діяльність.  

Крім традиційних джерел фінансування академічного ліцею таких як: 

- кошти державного та місцевого бюджетів; 

- кошти юридичних і фізичних осіб, громадських організацій, фондів; 

- спонсорські та доброчинні внески і пожертвування 

Планується залучати: 

-  кошти міжнародних грантів,  

-  кошти від участі у інноваційних проектах та оргвнесків від наукових 

конференції, що будуть проводитись на базі академічного ліцею.   

Нагальними завданнями ліцею є укомплектування та матеріальне забезпечення 

навчальних кабінетів, майстерень, спортзалу відповідно до сучасних вимог. 
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