
МІСЬКИЙ СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ  

для директорів ліцеїв, навчально-виховних комплексів та спеціалізованих 

шкіл  за темою «Управлінський аспект розвитку інноваційної особистості 

сучасного вчителя та учня». 

 

 21 березня 2017 року на базі  Комунального навчального закладу  

«Фінансово-економічний ліцей» Дніпровської міської ради відбувся   міський 

семінар-практикум для директорів ліцеїв, навчально-виховних комплексів та 

спеціалізованих шкіл  за темою «Управлінський аспект розвитку інноваційної 

особистості сучасного вчителя та учня».  

   Семінар  окреслив основні шляхи розвитку інноваційної особистості 

учасника навчально-виховного процесу та управлінський механізм впливу на її 

становлення   у ліцеї. 

 Під час науково-теоретичного блоку 

семінару директор ліцею Новохатна Д.А 

представила брендінг «Ліцей у системі 

освітніх координат», зробивши акцент на 

управлінському аспекті становлення, 

розвитку та сьогодення профільного закладу.  

Заступник директора з науково-методичної роботи  Нікіфорова Т.І.  

виступила з доповіддю «Ефективність 

упровадження інноваційних та інтерактивних 

освітніх технологій у практику роботи 

навчального закладу», окресливши пріоритетні 

напрямки методичної роботи ліцею. 



Управлінську комунікацію на тему 

«Реалізація моделі освітнього моніторингу 

як інструмент підвищення якості освіти в 

процесі формування інноваційної 

особистості» запропонувала присутнім 

заступник директора з навчально-виховної 

роботи Перепелиця Т.О, ознайомивши 

присутніх з системою моніторингової роботи та моніторинговими дослідженнями, 

якими користуються адміністрація та педагоги ліцею: рейтингові показники, 

реальна крива навчання, рівень навченості учнів з предмету, ступені навченості, 

показники якості навченості (ПЯН), якість знань та ПЯН, відстеження динаміки 

особистих показників ліцеїстів.  

У ході педагогічного моделювання 

«Від творчої особистості – до 

компетентного випускника» заступник 

директора з виховної роботи                       

Срібненко О.О. розкрила систему виховної 

роботи ліцею. 

Про співпрацю у системі безперервної 

економічної освіти «Ліцей – Університет митної справи та фінансів» доповіла 

Даценко Вікторія Володимирівна, кандидат економічних наук,  доцент, декан 

економічного  факультету УМСФ. 

У практичному блоці семінару вчитель хімії Крайняк О.В. презентувала 

водно-інформаційний центр ліцею: «Від дослідження – до практичного 

застосування». Керівник центру доповіла 

про створення експозиції та науково-

дослідницьку роботу над проектом 

«Амурські перлини, яку ведуть члени 

гуртка «Гідробіологи», досліджуючи стан 

озер Амур-Нижньодніпровського району. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Інтерактивну доповідь «Сходинками юнацького пізнання Всесвіту» 

представила вчитель фізики та астрономії Нікіфорова Т.І., розкривши сутність 

інженерінгового напрямку створення моделей та проаналізувавши участь ліцеїстів 

у конкурсах «Космос. Людина. Духовність», «Мирний космос», «Діти 

Галактики». 

Соціальну домінанту сталого розвитку у взаємодії з Українським інститутом 

вивчення Голокосту «Ткума» розкрила вчитель української мови та літератури 

Мар’їна О.В., представивши роботи своїх вихованців – переможців Міжнародного 

конкурсу. 

З найбільш цікавими ліцейськими 

проектами – «Тематична  комп’ютерна газета 

«Fellow», «Діти – дітям», «Водно-

інформаційний центр», «Водний фестиваль», 

«Амурські перлини», «Наведи порядок у 

шкільному подвір’ї граючись», «Школа – мій 

рідний дім», Музейна експозиція «Грошова одиниця України» – ознайомила  

керівників навчальних закладів Срібненко О.О., завершивши свій виступ 

експонатами, що ожили у музейній експозиції «Грошова одиниця України».  

Підведення підсумків завершилось обговоренням методичних рекомендацій 

методистом методичного центру Грецькою Л.І., а також  виступами директорів 

шкіл, які дали високу оцінку організації та проведенню семінару, висловили слова 

вдячності  директору  Новохатній Д.А. та колективу ліцею за  створення 

належних умов для розвитку інноваційної особистості сучасного вчителя та учня. 

                             

  



РЕКОМЕНДАЦІЇ СЕМІНАРУ-ПРАКТИКУМУ 

 

1. Вивчати особливості та потенційні можливості виробничих, наукових, 

інформаційних установ, закладів соціокультурної сфери, сім'ї щодо створення 

належних соціально-педагогічних умов для розвитку інноваційної особистості 

вчителя та учня. 

2. Створити умови для творчого педагогічного колективу однодумців із 

позитивним педагогічним і креативним мисленням та здатністю до рефлексивної 

взаємодії й інноваційного пошуку. 

3. Організувати  роботу творчих груп педагогічних працівників та інших 

спеціалістів з метою  активізації  роботи членів предметних кафедр із 

упровадження інноваційних технологій, розглянути питання класифікації, 

доцільності та ефективності використання методів, прийомів, форм роботи, 

характерних для інноваційних технологій, що обрані вчителями. 

4. Здійснювати  аналіз наявних ресурсів щодо впливу введення інноваційних 

освітніх змін на стан формування соціально адаптованої особистості.  

5. Науково-методичній раді навчального закладу: 

а. продовжити роботу щодо розробки нормативного, науково-

психологічного, інформаційного забезпечення, упровадження інноваційних 

проектів; 

б. поглибити теоретико-методологічне обґрунтування впроваджених 

проектів; 

в. розробити стратегію участі навчального закладу в інноваційному проекті, що 

запроваджується у школі; 

г. продовжити практику популяризування на сторінках фахових журналів і 

науково-методичних збірників досвіду інноваційної діяльності, розроблень із 

упровадження педагогічних інновацій учителів навчального закладу. 

6. Зміцнювати матеріально-технічну, навчально-дидактичну базу 

інноваційної, наукової, дослідницької, гурткової, секційної роботи в навчальному 

закладі. 

 

 

Методист НМЦ                      Л.М.Башкатова 


