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Кам'янський еколого-

економічний ліцей в 

програмі «Інноваційні 

школи Черкащини»

Вступ

кожному ліцеїсту гідні й 

необхідні умови розвитку

та реалізації свого

потенціалу

Стратегія

еколого-економічна, 

багатопрофільна

Модель

інноваційного розвитку

Кам'янського еколого-

економічного ліцею

«Камелія»

Програма



Кам'янський еколого-економічний ліцей
Per Aspera Ad Astra

Ліцей «Камелія»
Ліцей «Камелія» – це 

академічний заклад, який 

передбачає профільне 

навчання на основі поєднання 

змісту освіти, визначеного 

стандартом профільної 

середньої освіти, і 

поглибленого вивчення 

окремих предметів з 

урахуванням здібностей та 

освітніх потреб здобувачів 

освіти з орієнтацією на 

продовження навчання на 

вищих рівнях



Ми завзяті ліцеїсти!

Серед багатьох доріг

Обираймо пошук істин

Наукових і людських.

У цілому світі

Багато є квітів

Та знаємо ти і я:

Найкращий, мій брате,

Ліцей – альма матер,

Це наша Камелія!

Економіку й природу

Об’єднаєм назавжди.

Ми гуртом дійдемо згоди –

Землю треба берегти.

Будем рідну Україну

Славить з заходу на схід,

А про Кам’янську родину

Хай дізнається весь світ!



Особливістю ліцею «Камелія» є цілеспрямована діяльність щодо пристосування 

навчального закладу до соціальних та демографічних змін в регіоні. 

Вони знайшли своє відображення в стратегії розвитку ліцею: місії, меті, напрямах

надання високоякісної освіти, створення умов для навчання і розвитку 

здібностей учнів для професійного самовизначення і творчої самореалізації; 

залучення їх до систематичної науково-дослідницької, пошукової, 

експериментальної роботи; виховання потреби в здоровому способі життя

Місія ліцею

забезпечення якісних змін освітнього процесу, що сприятиме 

формуванню особистості учня, здатного до подальшої життєвої 

самореалізації

Мета ліцею

профільне навчання, 

науково-методичне 

забезпечення, інновації

Напрями ліцею

Інноваційна практика функціонування та

розвитку ліцею описана у статтях

О.А.Чумаченка в науково-методичних

журналах («Рідна школа» №1-2, 2017 та

«Педагогічний вісник», №1-2, 2021)



Інноваційні школи Черкащини
2016-2023
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Використання в освітньому процесі

отриманих сучасних кабінетів

Цифрова лабораторія Еinstein™

Комплекс дозволяє проводити велику

кількість різноманітних шкільних

дослідів, перетворюючи звичайний

комп'ютер, планшет чи смартфон у 

повноцінну цифрову природничо-

наукову лабораторію



Використання в освітньому процесі

отриманих сучасних кабінетів

Кабінет інформатики Лінгафонний кабінет
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Рейтинг Кам'янського еколого-економічного ліцею 

Інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua» склав рейтинг 

загальноосвітніх шкіл України за підсумками ЗНО 2017-2021 років

2017 2018 2019 2020 2021

серед 300 

загальноосвітніх

навчальних

закладів Черкаської

області у рейтингу 

шкіл України за 

результатами ЗНО 

2017 року

7 місце

серед 300 

загальноосвітніх

навчальних

закладів Черкаської

області у рейтингу 

шкіл України за 

результатами ЗНО 

2018 року

24 місце

серед 300 

загальноосвітніх

навчальних

закладів Черкаської

області у рейтингу 

шкіл України за 

результатами ЗНО 

2029 року

7 місце

серед 300 

загальноосвітніх

навчальних

закладів Черкаської

області у рейтингу 

шкіл України за 

результатами ЗНО 

2020 року

82 місце

серед 300 

загальноосвітніх

навчальних

закладів Черкаської

області у рейтингу 

шкіл України за 

результатами ЗНО 

2021 року

__ місце



Стратегія розвитку
Кам'янського еколого-економічного ліцею 

Кам'янської міської ради Черкаської області



Завдання стратегії розвитку
Кам'янського еколого-економічного ліцею Кам'янської міської ради Черкаської області

здійснення освітньої діяльності, 

спрямованої на залучення та 

підготовку учнів до наукової, 

науково-технічної та 

експерементальної діяльності

завдання

01 забезпечення здобуття учнями

освіти понад вимоги відповідного

державного освітнього стандарту

завдання

02

організація навчання учнів, які 

виявили здібності у певній освітній 

галузі відповідно до наукового 

профілю закладу освіти

завдання

03 підготовка випускників ліцею, здатних до 

успішної самореалізації в суспільстві, 

що володіють ключовими життєвими 

компентентностями та наскрізними 

вміннями «Нової української школи» -

особистостей, інноваторів, патріотів

завдання

04



Співпраця ліцею
Поглиблення та урізноманітнення форм співпраці з метою створення належних умов для 

організації науково-дослідницької роботи учителів та учнів ліцею 

ЧОІПОПП
http://oipopp.ed-sp.net

/ 

Черкаський обласний

інститут

післядипломної освіти

педагогічних

працівників

ЧНУ

https://cdu.edu.ua/ 

Черкаський

національний

університет імені

Богдана 

Хмельницького

ЧДТУ

https://chdtu.edu.ua/ 

Черкаський 

державний 

технологічний 

університет

МАН

http://man.gov.ua/ 

Мала академія 

наук України



ЧДТУ & ліцей Камелія
Договір про співпрацю

3 березня 2021 року ректор Черкаського

державного технологічного університету

Григор Олег Олександрович і директор

Кам'янського еколого-економічного ліцею

Чумаченко Олег Анатолійович підписали

Договір про співпрацю для максимальної

реалізації та розвитку творчого та

науково-дослідницького потенціалу, 

а також розвитку економічного та

культурологічного потенціалу учнівської

молоді



16 переможців ІІІ етапу конкурсу Малої академії наук України



Переможці Малої академії наук України

Сергій 

Голобородий

Денис 

Ємець

Руслана 

Штрик

Ольга

Іванченко

Віталій 

Кулініч

Олександр 

Стрельцов

Олександр 

Морозов

Віолетта 

Ходоровська



Складові стратегії розвитку
Стратегічний план розвитку ліцею розрахований на 5 років

Перша

Освітню та 

виховну 

складову

І
складова частина

Друга

Методичну 

складову

ІІ
складова частина

Третя

Систему 

збереження та 

зміцнення

здоров’я ліцеїста

та вчителя

ІІІ
складова частина

Четверта

Матеріально-

технічну 

складову

IV
складова частина



Модель розвитку
Кам'янського еколого-економічного ліцею 

Кам'янської міської ради Черкаської області

на 2021-2026 роки



Базисом створення інноваційної моделі розвитку ліцею «Камелія» 

стали ідеї та принципи особистісно орієнтованого підходу

01 02

03

0405

06

Принцип Принцип

Принцип

ПринципПринцип

Принцип

В кожній дитині існує потреба в 

актуалізації своїх інтелектуальних, 

комунікативних, художніх і 

фізичних здібностей

Принцип самоактуалізації

Віра у творчі потенції

вихованця, довіра до нього, 

підтримка його намагань до 

самореалізації та 

самоствердження

Принцип довіри та підтримки

Досягнення успіху в тому чи іншому

виді діяльності сприяє формуванню

позитивного «Я»

Принцип творчості та успіху

Враховуючи індивідуальні й особистісні 

особливості дитини слід здійснювати 

супровід її подальшого розвитку

Принцип індивідуальності

Індивідуальність притаманна 

лише тій людині, яка реально 

володіє суб’єктними якостями та 

повноваженнями, вміло 

використовує їх при побудові 

діяльності, спілкування та взаємин. 

Принцип суб’єктності

Педагогічно доцільно, щоб вихованець жив, 

учився і виховувався в умовах постійного 

вибору, володів суб’єктними 

повноваженнями під час вибору мети, 

змісту і засобів навчання, поведінки, мотивів

Принцип вибору



Еколого-економічна модель
2003-2026 роки

Профілі навчання: 

 екологічний (поглиблене вивчення біології і хімії) 

 економічний (поглиблене вивчення математики і економіки)



Мережа класів ліцею
Набір учнів на 2021-2022 навчальний рік станом на 18.06.2021

13 1916 15

10 клас

поглиблене

вивчення

математики і 

економіки

11 клас

поглиблене

вивчення

математики і 

економіки

9 клас

поглиблене

вивчення

математики і 

економіки

8 клас

поглиблене

вивчення

математики і 

економіки



Модель розвитку
багатопрофільного ліцею "Камелія"

з 2027 року



Модель розвитку з 2027 року

1 
Екологічний профіль
Поглиблене вивчення біології і хімії

2 
Економічний профіль
Поглиблене вивчення математики і економіки

3 
Суспільно-гуманітарний профіль
Поглиблене вивчення історії і англійської мови

4 
Технологічний профіль
Поглиблене вивчення математики і інформатики



Профілі 

Поглиблене 

вивчення 

предметів

Спецкурси Факультативи

Хіміко –

біологічний

профіль

Хімія.

Біологія

Основи екології.

Основи хімічного 

аналізу 

Фітотерапія. 

Закони функціонування 

живих систем

Екологічний 

профіль



Економічний 

профіль

Профілі 

Поглиблене 

вивчення 

предметів

Спецкурси Факультативи

Економіко-

математичний 

профіль

Економіка.

Математика 

Фінансова грамотність, 

Математична статистика

.

Підприємницька 

діяльність.

Прикладна 

математика



Суспільно-

гуманітарний 

профіль

Профілі 

Поглиблене 

вивчення 

предметів

Спецкурси Факультативи

Історичний.

Англійська мова

Історія.

Англійська мова

Ділове мовлення, 

рідний край, 

історія української 

культури

Основи логіки. 

Історія ліцею



Технологічний 

профіль

Профілі 

Поглиблене 

вивчення 

предметів

Спецкурси Факультативи

Інформаційно-

технологічний 

профіль

Інформатика.

Математика 

Програмування. 

Прикладна 

математика

Інформаційні 

технології.

Математичне 

моделювання



Програма розвитку
Кам'янського еколого-економічного ліцею 

Кам'янської міської ради Черкаської області



Розділи програми розвитку
Програма інноваційного розвитку Кам'янського еколого-економічного ліцею

Закономірною і обов’язковою 

умовою успішної реалізації 

завдання щодо створення якісно 

нової системи освіти є 

забезпечення випереджального 

розвитку загальної середньої 

освіти, головною ознакою якої 

стає інноваційність

Загальні положення

Розвиток креативного освітнього середовища

Модернізація  управлінської  діяльності

Інформатизація освітнього процесу

Моніторинг освітньої діяльності

Психологічний супровід інноваційної діяльності

закладу

Основні завдання та шляхи реалізації

- здійснення експериментально-дослідницької 

діяльності системного характеру;

- створення умов для особистісного розвитку і творчої 

самореалізації учасників навчально-виховного 

процесу, укріплення їх здоров′я;

- застосування новітніх інформаційно-комунікаційних 

технологій у навчально-виховному процесі та 

управлінні школою;

- удосконалення та активізація інноваційної діяльності 

педагогічних кадрів

Очікувані результати

Метою програми є забезпечення розвитку ліцею, 

якісних змін освітньої діяльності, які 

забезпечуватимуть зростання якості загальної 

середньої освіти, оптимізують процес навчання з 

урахуванням сучасних світових тенденцій та 

сприятимуть формуванню особистості учня, 

здатного до подальшої  успішної життєвої  

самореалізації

Мета та основні завдання

B

D

C

A



Впровадження 

інновацій в 

програмі 

розвитку ліцею 
розпочинати

впровадження нової

освітньої ініціативи;

працювати разом крізь

виклики та перемоги

вимірювати

результати та 

змінювати стратегію

досягнення змін за 

потреби

об’єднувати людей 

навколо спільної ідеї

формувати і 

вдосконалювати

бачення змін



Дякую за увагу
Чумаченко Олег Анатолійович - факти про ліцей   

колектив Кам'янського еколого-

економічного ліцею занесено в 2017 

році на районну Дошку Пошани

"Гордість Кам'янщини" в номінації

"Кращий заклад освіти"

2017

переможці конкурсу Малої 

академії наук України, 

Всеукраїнських предметних 

олімпіад

2003-2021

ліцей серед лідерів у рейтингу 

загальноосвітніх шкіл 

Черкаської області, що посіли 

найвищі місця у рейтингу шкіл 

України за підсумками ЗНО

2017, 2019

ліцей - переможець конкурсу 

“100 кращих шкіл України” в 

номінації школа професійної

кар’єри

2006

третє місце у номінації 

«Кращий загальноосвітній 

навчальний заклад» на 

конкурсі з нагоди відзначення 

60-річчя від дня утворення 

Черкаської області

2014

переможець конкурсного 

відбору учасників цільової

обласної програми

«Інноваційні школи

Черкащини» до 2023 року

2016

http://kamyanka.inf.ua/info/

http://kamyanka.inf.ua/info/



