
Сучасний освітній 

простір
ДИРЕКТОР ОДЕСЬКОГО ЮРИДИЧНОГО ЛІЦЕЮ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ



Виклики часу



Виклики часу



Мобільність, поінформованість

Необхідність 

трансформуватися в умовах змін

Успішність життєдіяльності закладу

Мінливе 

середовище
Стрімкі

зміни
Зростання

потреб

Виклики сьогодення, як умови, в яких протікає 

життєдіяльність освітньої організації



Розвиток навчального закладу

Покращення шкільного клімату

Введення нової культури навчання

Розвиток шкільної програми

Покращення якості навчання

Розвиток школи Самостійна школа

Гл
и

б
о

к
і з

м
ін

и
, 
як

і 
тр

е
б

а
 

п
р

о
ф

е
с

ій
н

о
 о

р
га

н
із

у
ва

ти
  



Школа, як лабораторія освітніх змін



Перспективний 

план розвитку 

закладу

 Яким є сьогодні заклад, його 

сильні та слабкі сторони?

 Яким би хотілося бачити 

заклад у майбутньому?

 Що необхідно зробити, щоб 

досягти мети?



Яким є сьогодні заклад, його 

сильні та слабкі сторони?

 Оберіть топ 3 слабкі та топ 3 сильні сторони 

школи;

 Звідки ви це зрозуміли? Які висновки ви 

зробили на основі проведеного аналізу 

(SWOT, PEST, SNW, анкетування);

 Які ваші характеристики допомагають або 

заважають вам розвиватися (Портфель 

компетенцій).



Яким би хотілося бачити заклад 
у майбутньому?

 Навіщо ми існуємо? Куди ми прямуємо? 

 Цінності;

 Правила взаємодії (організаційна структура);

 Місія (Якою школа хоче стати? Як буде 

виглядати?);

 Візія (Як школа зміниться протягом наступного 

року?)



Що необхідно зробити, щоб 

досягти мети?

 Стратегічні цілі (SMART);

 Організаційні завдання;

 Три внутрішніх і три зовнішніх зміни (Як ми це 

зробимо? План дій. Необхідні ресурси. Звідки 

беремо?);

 Шлях: операційний план; фінансовий план;

 Індикатори досягнення цілей.



Освітнє середовище



Школа, як лабораторія освітніх змін

 Потрібно створити інноваційне середовище, в якому учні
отримують навички й вміння самостійно оволодівати знаннями

протягом життя та застосовувати ці знання в практичній діяльності.



Система оцінювання



Педагогічна діяльність



Кадровий потенціал

Інноваційний розвиток освітньої організації

(навчального закладу) має лінійну

залежність від розвитку інноваційного

потенціалу кожного учасника освітнього

процесу.



Кадровий потенціал

Зміна ролі вчителя

 Експерт;

 Помічник;

 Порадник і наставник 
(тьютор);

 Фасилітатор;

 Суддя;

 Зразок для наслідування…



Кадровий потенціал

 Спрямованість на розвиток пізнавальних 

навичок;

 Спрямованість на розвиток умінь самостійно 

створювати план професійного саморозвитку 

(конструювати свої знання);

 Орієнтування в інформаційному просторі;

 Уміння узагальнювати й інтегрувати здобуті 

знання з різних джерел у процесі 

теоретичного та практичного навчання в 

практику роботи.



Створення справжньої та дієвої 

Ради

 Співпраця і комунікація

показують, як функціонує

сама школа і як вона реагує

на оточення. Тобто реагує на

те суспільство, якому вона

служить, на учнів, для яких

вона існує, а також на їх

батьків, які є учасниками

шкільних процесів.



Управлінські процеси





Хто, якщо не Я?!

Коли, якщо не зараз?!


