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Концепція розвитку Технічного ліцею орієнтована на вирішення завдань 

упровадження сучасних механізмів, змісту і технологій передпрофесійної 

освіти, що забезпечують становлення Нової української школи і профільного 

навчання, високу якість освіти і соціалізації у відповідності до запитів 

громадянського суспільства і перспективних завдань розвитку української 

економіки та держави. 

 В основі діяльності педагогічного колективу та прогнозування 

результатів освітнього процесу лежить концепція розвитку ліцею як 

експериментального закладу нового типу, що поєднує в собі громадську 

орієнтованість і активне життєве та професійне самовизначення. 

 

 Громадська орієнтованість закладу через соціальну активізацію забезпечить 

здобувачам освіти здатність взаємодії з усіма ресурсами, що існують у громаді, 

діловими та промисловими колами, осередками освіти та культури; залучить 

до місцевого самоврядування, наочно продемонструє переваги  та можливості  

партнерства, безперервної освіти для людей різного віку, соціальних груп та 

інтересів, ефективного налагодження контактів  з людьми різних культур , тим 

самим сприяючи набуттю соціальних та громадянських компетентностей для 

навчання протягом життя. 

  

Система допрофільної, ранньопрофільної і профільної підготовки через 

інтелектуальну, пізнавальну та  творчу активізацію сприятиме життєвому та 

професійному самовизначенню учнів, їхньої  готовності творчо мислити, 

проявляти ініціативу, усвідомлювати переваги і недоліки власного «я», 

активно досліджувати світ, робити усвідомлений вибір згідно з об’єктивною 

оцінкою своїх сил, можливостей, нахилів та інтересів, формуючи 

загальнокультурні, ціннісно-смислові компетентності та спонукаючи  

здобувачів освіти до особистісного самовдосконалення. 

Націленість на виховання активного, професійно мотивованого та 

життєво успішного члена громади, потребує від навчального закладу 
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організовувати свою діяльність, зважаючи на такі основні складові навчально-

виховного процесу, як: 

 сучасні вимоги до освітніх результатів, предметних, міжпредметних та 

ключових компетентностей та їхній моніторинг в динаміці навчання , 

 наповнення освітньої програми: актуальне, лабільне та інформаційно 

насичене за рахунок цілеспрямованої взаємодії основної та додаткової 

освіти та  міжпредметної інтеграції змісту освітніх курсів; 

 пластичність, розширення меж освітнього середовища: 

 трансформація класно-урочної системи відповідно до завдань освітнього 

процесу, застосування можливостей музейної практики, міжнародного 

партнерства для навчання, створення інтелектуального, ігрового, 

коворкінгового простору для в умовах режиму повного дня. 

Місія Технічного ліцею –  залучення дітей та дорослих в безперервний процес 

активної взаємоосвіти та самовдосконалення, професійного та особистісного 

зростання; створення партнерської спільноти(батьків, випускників, окремих 

громадян, організацій тощо ) для громадсько корисної діяльності та  здобуття 

учнями якісної освіти, яка стала б запорукою майбутнього успіху і лідерських 

позицій в обраній професійній чи суспільній сфері. 

 

В сфері  громадської активності : 

- побудова діалогових взаємовідносин між школою та громадою; 

- створення сприятливих педагогічних умов та розвиток системи 

самоврядування для формування громадянської особистості; 

- демократизація зовнішньо -і внутрішньоліцейного простору  

- розвиток волонтерського руху; 

- залучення батьків і мешканців громади до освітнього процесу,  

- співпраця з громадськими організаціями та державними установами, 

- запровадження та підтримка и соціальнихх ініціатив та активностей. 
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В сфері професійного та життєвого самовизначення : 

- продуктивна комунікація ( спрямована на спонукання до дії,результат, 

створення мотиваційних комплексів для діяльності 

здобувача(здобувачів) освіти та формування відповідальності за обрану 

сферу діяльності); 

- безперервна інноваційно-проектна діяльність, що будується на 

принципах наступності та послідовності; 

- інтеграція урочної та позаурочної діяльності, формування комфортного 

психолого-педагогічного середовища, наповненого емоційними та 

інформаційними  подіями, активна організація відпочинку у взаємодії 

із батьківською громадою; 

- формування навичок самостійної пізнавальної діяльності, самоосвіти, 

самоменеджменту і практичного застосування набутих знань; 

- розвиток критичного мислення та емоційного інтелекту, використання 

активних ментальних  технік по роботі з інформацією; 

- орієнтація на широку диференціацію та багатопрофільність у виборі 

курсів і навчальних програм; 

- застосування різних форм організації навчання, ефективних  

інформаційних та телекомунікаційних в тому числі дистанційних, веб  

та дослідницьких засобів та технологій. 

Успішним підсумком реалізації концепції на рівні здобувачів освіти  можна 

вважати високий рівень знань, соціальної та громадської активності, та 

усвідомлене професійне самовизначення випускників як запоруки 

гармонійного розвитку особистості та збереження власної індивідуальності, 

 На рівні батьківсько-вчительського колективу–розширення 

партнерського громадського середовища в сфері освіти, залученого до 
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управління і програми розвитку навчального  закладу; оволодіння сучасними 

освітніми технологіями навчання та індивідуального супроводження, 

 медіації ;  створення  цікавого предметного, інформаційно-освітнього, 

соціокультурного середовища для вирішення освітніх завдань. 

На рівні навчального закладу - удосконалення освітнього процесу, 

створення організаційно-педагогічних умов для переходу на новий ступінь 

розвитку закладу як опорного профільного закладу освіти району. 

 


