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Успіх, незалежно від 

того, в якій точці ви 

знаходитеся і 

скільки у вас 

грошей, це перш за 

все здатність весь 

час піднімати 

планку
Андрій Федорів



* 

• Навчання сприймаю як феномен, а освітній процес – постійне творення, гармонію між 
пізнанням нового, грою, самовдосконаленням та результатом.

• Головне від учителя – майстерна пропозиція, продаж, дарунок  найкращого «товару» -
уроку!

*
• 45 хвилин заради того, щоб  розкрити таланти, показати перспективи, вселити віру і 

впевненість…

*
• Результат важливий, але людина важливіша за результат. 

*
• Не тільки школа для педагогів та учнів – не тільки педагоги та учні  для школи!

• Маю благородну амбітну ціль (БАЦ). Щодня, переступаючи поріг школи, думаю про те, що 
йду її покращувати, і, сподіваюся, що мені це вдається! 



Мета. 



а) Заклад стабільно розвиватиметься та функціонуватиме як 
конкурентноспроможний заклад серед однотипних закладів 

загальної середньої освіти.

Гімназія або академічний ліцей

б) У закладі надаватиметься якісна освітня послуга та забезпечуватиметься 
якісна допрофільна та профільна підготовка учнів. Відбуватиметься зростання 

особистості учня. 

в) Буде проводитися поміркована кадрова 
політика. Забезпечуватиметься професійне 

зростання педагогів.

г) Буде удосконалюватися культура управлінської діяльності -
високий рівень управлінської компетентності

д) Відпрацьована система фандрайзингу

Після хліба найважливіше для народу - школа
Жорж Жак  Дантон



Сильні сторони

Якісна освіта – високий рівень
знань та висока результативність -

одна із головних переваг закладу

Висококваліфікована команда 
фахівців

Колектив закладу забезпечує
гармонійний розвиток дітей, в основі
якого лежить індивідуальний підхід

до кожного учня та бажання його
всебічного розвитку.

Співпраця з іншими закладами освіти 

(іноземні) міжнародними закладами, установами.

Стипендійний фонд ім. Сутаруків в рамках проекту 
американських рад; FLEX – програма обміну 

майбутніми лідерами.

Слабкі сторони

Відсутність єдиного освітнього 
середовища, індивідуального простору,  

комфортного навчального простору 
для кожної дитини та педагога

Тимчасові незручності, пов’язані з 
реконструкцією основного корпусу 

(декілька навчальних приміщень, 
переміщення на уроки фізичної культури, 

трудового навчання…) 

Недостатній рівень використання 
закладом сучасних інформаційних 

технологій. Відсутність єдиного 
електронного освітнього середовища.

Невідповідність «візитівки» – сайту 
закладу, іміджу закладу. (Змінити формат,  

осучаснити, надати чіткості,  

презентабельності, тощо)



Створення  безпечного, комфортного, сучасного освітнього середовища

Надання якісної освітньої послуги. Активне впровадження новітніх 
засобів навчання та технологій. Забезпечення освіти дітям з особливими 
освітніми потребами

Робота з педагогічними кадрами, забезпечення зростання  

Наскрізний процес виховання «Я - славутчанин!» з опорою на 
громадсько активну, патріотичну  позицію та ціннісне ставлення до 
здоров’я  

Партнерство з батьками та громадою

Управління, фінансово-господарська діяльність



•шкільне подвір'я, приміщення і прилегла 
територія є безпечними - відносно!;

•санітарно-гігієнічні умови;

•пожежна та електрична безпеки;

•якісне, здорове харчування та кваліфікована 
перша  медична допомога;

•навчально-методичне та технічне 
забезпечення – потребує оновлення!;

•навчання  та практичні тренування 
персоналу та учнів з питань БЖД, надання 
домедичної допомоги; охорони праці  та НС.

•підготовка персоналу  закладу  з 
питань створення здорового 
психосоціального середовища; 

•активна політика щодо 
профілактики насильства та 
булінгу;

•відпрацювання системи надання 
психологічної  та психосоціальної 
підтримки.

Безпечне та 
комфортне 
середовище

Комфортне 
психосоціальне 

середовище 

Створення  безпечного, комфортного, сучасного освітнього 
середовища.

Облаштування 
навчальних 
кабінетів. 

Методичне 
наповнення, 

засоби навчання

Добудова 
навчального  
приміщення 

закладу. 
Благоустрій 
території.



Надання якісної освітньої послуги

Закон України «Про освіту», Закон України 

«Про повну загальну середню освіту», 

Державний стандарт освіти відповідних 

рівнів та освітня програма. 

Учні - не споживачі, а продюсери знань.

Освіта - це особиста справа, 

ми працюємо з людьми, 

маємо справу з людьми, які 

швидко розвиваються, чиї 

здібності – колосальні, от 

тільки їхній розвиток 

залежить від наших 

можливостей і того, як ми 

їх плекаємо.

Кен Робінсон



STEAM-освіти (у поєднанні

з профільними предметами).



Підтримувати 

стабільну роботу з 

обдарованими учнями. 

Робота НТУ.

Реалізація проекту 

«Навчаємося разом»?

Проект «Навчаємося разом»

Мета: усвідомлення ролі вчителя як лідера, фасилітатора, як людини, яка

забезпечує впровадження нових стандартів та методик у своєму закладі;

опанування технологіями, які дозволяють створити педагогічний простір, що

забезпечує формування ключових компетенцій учнів; опанування

психологічними, педагогічними підходами, методиками, які допоможуть

зреалізувати на практиці дитиноцентризм, педагогіку партнерства;

усвідомлення принципу академічної свободи і формування вміння його

застосовувавти у професійній діяльності.

Етапи реалізації

І. Дослідницький простір.

1. Вибір об’єкта дослідження.

2. Планування напрямків та етапів роботи над проблемою.

3. Всебічне вивчення проблеми. Проведення практичних аспектів,

накопичення матеріалів.

ІІ. Простір взаємодії, творчий простір.

1. Оформлення учнівських дослідницьких проєктів.

2. Підготовка до учнівської конференції.

ІІІ. Презентаційний простір – учнівська конференція.

ІV. Простір «Спілкування «face to face»». Професійна педагогічна

взаємодія.

1. Створення загальної моделі проведення методичного семінару

«Платформа професійного розвитку» та розподіл у ній активностей

кожного методичного об’єднання чи творчої групи.

2. Підготовка до семінару - обговорення ідей, визначення етапів діяльності,

добір методів, координація діяльності всіх учасників.

V. Простір обміну інформацією. Підвищення професійної компетентності.

Семінар-практикум «Платформа професійного розвитку»

VІ. Простір розвитку – навчання впродовж життя.

1. Рефлексія – роздуми та обмін думок, критичний аналіз проробленої роботи

в рамках проекту.

2. Виявлення проблемних зон і напрацювання щодо діяльності на 2021-2022

навчальний рік.



Командоутворення
– команда 

«важливих людей»  

Навчання 
впродовж життя. 

Зростання

Свідомий вибір  та 
відповідальна 

свобода.

«Справжня свобода – це не 

означає життя без 

правил. Свобода не 

дорівнює анархії. За 

християнським 

розумінням, свобода – це 

здатність спонтанно і 

вільно обирати добро. 

Справжнє, автентичне 

добро, яке будує і 

розвиває».

Святослав Шевчук, єпископ 

Української греко-католицької 

церкви

Робота з педагогічними кадрами, забезпечення зростання  



Наскрізний процес виховання «Я - славутчанин!» з опорою на громадсько
активну, патріотичну  позицію та ціннісне ставлення до здоров'я

Дієве учнівське
самоврядування !!! 

Конкурс учнівських класних
проєктів: «Від інніціативи у 
класі до розвитку закладу»

Проєкт «Уроки від  юних 
педагогів»



Партнерство з батьками та громадою

Благоустрій 
території

Активна 
взаємодія в 
освітньому 

процесі

Створення 
сприятливого 

освітнього 
середовища

Відпрацювати систему фандрайзингу
як інструменту залучення донорської допомоги для 

гімназії. Залучити ґранти для реалізації задумів. 

1. Визначення «ключової фігури» , менеджера, 
людини, яка б очолювала робочі групи, надавала 

консультації
2. Створення робочої групи. 

3. Вивчити пропозиції освітніх , соціальних , 
екологічних , ін. проєків в Україні.

4. Проаналізувати пропозиції, взяти участь (5-6).



Партнерство з батьками та громадою

Благоустрій 
території

Активна 
взаємодія в 
освітньому 

процесі

Створення 
сприятливого 

освітнього 
середовища



Загальні збори

Конференція

Педагогічна 
рада

Батьківське 
самовряду-

вання

Учнівське 
самовряду-

вання

Управління, фінансово-господарська діяльність



Проведення
SWOT – аналізу. 

В цілепокладанні
аналіз та 

обгрунтування
потенційних

можливостей, 
планування
діяльності

закладу. 

Упорядкуванн
я шкільних

нормативних
документів. 

(Статут, 
Правила 

внутрішнього
трудового 

розпорядку, 
Положення про 

Педагогічну
раду, тощо)

Підвищення
кваліфікації

керівника
закладу 

(впровадження
в управлінні

закладом освіти
емоційного

менеджменту). 

Підтримання
інформативнос
ті і відкритості

закладу

Побудова
внутрішньої

системи
забезпечення
якості освіти

закладу

У разі максимальної відкритості досягається 

високий рівень довіри, в співпраці простежується 

компроміс між спірними моментами взаємодії. 

Почуття довіри і причетності 

впливають на бажання віддавати 

більше, ніж це прийнято згідно з 

посадовими обов’язками. Створений високим 

рівнем спілкування енергетичний потік, на 

емоційному підйомі забезпечує максимальний 

управлінський процес організації. Під час взаємодії 

творча енергія людей досягає максимального рівня, і 

чим більше колектив втягнутий в аналіз і 

виконання завдань, чим відвертіша і триваліша 

їхня участь в цьому процесі, тим відчутніша творча 

віддача кожного і відданість тому, що вони 

створюють. 



Управління, фінансово-господарська діяльність



.. ми живемо в часи

колосальних, радикальних, 

глобальних змін. 

Це фундаментальні зміни, а 

отже, до певної міри, 

революційні

… на передовій цих змін

перебуває освіта …

… ми маємо почати робити все 

по-іншому …

Освіта – одна з найбільших інвестицій, що її будь-яка культура, будь-яка країна робить

у власне майбутнє. І коли я кажу «інвестиція», то маю на увазі не просто гроші, а 

процес, упродовж якого ми прагнемо плекати таланти, 

навички й ресурси, що їх потребує кожне нове покоління, щоб

знайти свій шлях у цьому світі й долучитися до зростання й 

розвитку своїх спільнот.


