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КЗ «Тимошівська

загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів»

Освіта –

вища 
Бердянський 

педагогічний 

інститут,1988 

рік,вчитель 

початкових 

класів

Педагогічний 

стаж – 40 років

Стаж на посаді директора – 19  

років
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« Мети 

досягає той, 

хто її

прагне»

«Щоб вести за собою, необхідно 

самому рухатись, не 

зупиняючись»
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Банк 

про підвищення інформаційної та педагогічної грамотності

директора КЗ «Тимошівська ЗОШ І-ІІІ ступенів» 

за атестаційний період (2018-2022 р.р.)

Інклюзія 2018 2019 2020 2021

41 година 45 годин 90 годин 217 годин 138 годин
Онлайн-курс   

(EdEra)«Участь батьків у 

організації інклюзивного 

навчання»

3 години

(Сертифікат від 

23.09.2018)

Онлайн-курс

(EdEra)«Недискримінаційни

й підхід у навчанні»

32 години

(Сертифікат від 16.09.2018)

Онлайн-курс

(EdEra)«Ефективні 

комунікації для освітніх 

управлінців»

(Сертифікат від 10.02.2019)

Курс «Протидія та 

попередження боулінгу 

(цькуванню) в закладах 

освіти»

(Prometheus)

(80 годин)

(Сертифікат від 09.09.2020)

Онлайн-курс 

(Prometheus)

«Стартуємо до успішної 

школи» 

30 годин  

(Сертифікат від 26.04.2021)

Онлайн-курс   

(EdEra)«Робота вчителів 

початкових класів з 

дітьми з особливими 

освітніми потребами»

30 години

(Сертифікат від 

24.09.2018)

Онлайн-курс   

(EdEra)«Домедична 

допомога»

3 години

(Сертифікат від 23.09.2018)

Всеукраїнський онлайн-

марафону Нова Українська 

Школа: перші підсумки та 

прогнози

(видавництво «Ранок»)

(Сертифікат від 26.02.2019)

Курс «Медіограмотність для 

освітян »

(Prometheus)

60 годин

(Сертифікат від 03.04.2020)

Онлайн-курс

(Prometheus)

«Секрети успішних директора і 

директорки» 

24 години  

(Сертифікат від 28.04.2021)

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Рівні серед рівних: 

навчання дітей з 

особливими освітніми 

потребами»

8 годин

(Сертифікат 

№1712/116905)

Тренінг

КЗ «ЗОІППО»

«нова українська початкова 

школа:управлінський 

аспект»

10 годин

(11.04.2018)

(Сертифікат №

2018-1498)

Курс «Навчаймось вчитись: 

Потужні розумові 

інструменти для опанування 

складних предметів»

(Prometheus)

(Сертифікат від 17.03.2019)

Вебінар 

«Атестація педагогів в 

умовах оновленого змісту 

освіти»

(Всеосвіта)

2 години

(Сертифікат від 15.10.2020)

Онлайн-курс

(Prometheus)

«Успішне вчителювання- прості 

рецепти на щодень» 

30 годин  

(Сертифікат від 10.05.2021)
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Курс «Критичне мислення 

для освітян»

(Prometheus)

30 годин

(Сертифікат від 

17.03.2019)

Курси підвищення 

кваліфікації 

КЗ «ЗОІППО»

Директори закладів освіти 

всіх типів, завідувачі філій 

опорних шкіл

75 годин

(з 21.04 до 30.04.2020)

(Свідоцтво СПК №

02136146/2386-20)

Онлайн-курс

(Prometheus)

«Школа та громада для дитини» 

18 годин  

(Сертифікат від 10.05.2021)

Курс «Освітні інструменти 

критичного мислення »

(Prometheus)

60 годин

(Сертифікат від 

25.03.2019)

Онлайн-курс 

(Prometheus)

«Управління якістю освіти в школі» 

30 годин  

(Сертифікат від 26.10.2021)

Курс «Сучасне 

керівництво проектами –

мистецтво порушення 

правил»

(Prometheus)

(Сертифікат від 

31.03.2019)

Вебінар

«Складаємо установчі документи ЗЗСО в новій редакції: практичні 

поради та зразки документів»

(Всеосвіта)

2 години

(Сертифікат від 29.06.2021)

Вебінар

«Підвищення кваліфікації та атестація педагогічних працівників ЗДО і 

ЗЗСО за новим профстандартом»

(Всеосвіта)

2 години

(Сертифікат від 06.12.2021)

Курс «Психологія стресу 

та способи боротьби з 

ним»

(Prometheus)

(Сертифікат від 

11.04.2019)

Вебінар

«Організовуємо освітній процес за новим змістом освітнього 

законодавства: структура, режим роботи,розклади занять»

(Всеосвіта)

2 години

(Сертифікат від 13.10.2021)





Моя управлінська філософія 

Якщо ви досягли вершин – піднімайтесь вище.

Робити мале, але з великою любов'ю.

Досягнення школи – це заслуга колективу, 

невдача – промах директора.

Бачу ціль – не шукаю перепон.

Ти оригінальний від народження. Не дай собі

вмерти блідою копією когось іншого.

Важливе не те положення, яке ми займаємо у 

житті зараз, а напрямок , у якому ми рухаємося.
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МІЙ СТИЛЬ 
УПРАВЛІННЯ
МІЙ СТИЛЬ 

УПРАВЛІННЯ

Розвиток 
делегування 
повноважень

Створення 
атмосфери 
співпраці

Створення 
умов реалізації 

Виявлення 
поваги та 
довіри до 

працівників

Урахування 
рівня розвитку 

колективу

Здійснення 
індивідульного

підходу до 
кожного
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Методична тема освітнього закладу

« Соціалізація особистості
на засадах створення

сприятливого освітнього середовища
в умовах компетентнісного підходу»

Тема, над якою працюю: 
« Впровадження інноваційних

технологій в управлінську діяльність »



Імідж – це «обличчя» школи, її престиж, популярність, репутація, 

конкурентоспроможність

Провідними компонентами позитивного іміджу школи є:

1 - 4 кл.

образ 

класного 

керівника

5 - 11 кл.

образ учителя-

предметника, 

образ 

директора

1 - 11 кл.

моніторинг якості 

освіти,

Результативність 

стилі роботи школи

Для 

старшокласників
Для батьків

учнів

Для учнів початкової

школи та їхніх батьків

1 - 11 кл.

Для  батьків дітей

з особливими 

потребами (інклюзивна 

освіта)

комфортність 

шкільного 

середовища
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Як керівник 
закладу, 

прогнозую:

Інноваційний розвиток  
закладу в освітньому 

просторі та співпрацю з 
іншими освітніми закладами

Перспективне планування 
розвитку матеріально –
технічної бази, кадрове 
забезпечення освітнього 

процесу

Планування роботи 
закладу, проведення 

загальношкільних заходів  
на навчальний рік

Процес професійного 
розвитку педагогічного 

колективу  школи

Формування громадської 
думки про  діяльність та 
результативність роботи 

школи
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інформаційно-пошукова 

система по працівниках та 

учнях.

Навчальна робота в 

початковій школі:                                     

матеріали ДПА, оцінювання 

учнів тощо.

Виховна робота: результати 

конкурсів, олімпіад, робота 

гуртків з різних напрямів.



Забезпечую 
інформаційний  

оперативний зв’язок з 
усіма учасниками 

освітнього процесу

Організовую роботу 
педколективу на 

реалізацію освітніх 
нововведень

Залучаю до 
управлінської діяльності 

всіх суб'єктів 
освітнього процесу

Спрямовую роботу 
закладу щодо  надання 
конкуретноспроможних

освітніх послуг

В управлінській 
діяльності я:
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