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ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО КУРСУ 
«СТРАТЕГІЯ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ. ОСНОВИ» 

 
Найменування освітньої опції: Стратегія освітнього закладу. Основи. 
 
Напрям: визначення управлінських проєктів із прописування шляхів їх реалізації, робота у умовах 

невизначеності, стимулювання креативного процесу, координація взаємодії з іншими учасниками 
освітнього (або іншого) процесу, навчання впродовж життя. 

 
Мета: надання освітнім управлінцям знань і вмінь формувати дієву стратегію освітнього закладу 

спільно з усіма учасниками освітнього процесу та вміти якісно її втілити та проаналізувати. А також 
розвиток загальних і фахових компетентностей, необхідних для ефективної діяльності в освітній та 
інших галузях, мотивація до обміну досвідом між учительством, допомога в побудові індивідуальної 
траєкторії професійного розвитку.  

 
Суб’єкт підвищення кваліфікації: Освітній центр для педагогів, батьків і дітей «Я І МОЯ ШКОЛА». 

 
Розробниця програми: 
Анна Уварова, освітня експертка. Співавторка онлайн курсів «Управління 

школою. Практикум», «Автономія школи», навчального курсу для шкільних 
команд «Школа 3.0» та освітніх управлінців «Школа освітніх управлінців».  

 
«Стратегія дає розуміння іншим, хто Ви, куди Ви рухаєтесь та чи їм з 

Вами по дорозі, а тим, хто разом з Вами її реалізовують – безпеку, 
сфокусованість і мотивацію». 
 

Форма і вид підвищення кваліфікації: форма – очна, вид – практичні заняття.  
 
Цільова аудиторія: адміністрація й керівники освітніх закладів. 
 



 
 
 

 

Обсяг в годинах та/або в кредитах ЄКТС: 9 годин (або 0,3 кредиту ЄКТС). 
 
Програма передбачає варіативність в обсязі, в годинах та/або в кредитах ЄКТС: від 2 до 60 годин 

(або 0,06 - 2 кредити ЄКТС). Більший обсяг надає можливість поглибленого вивчення матеріалу, а також 
проведення більшої кількості практичних занять за змістом програми.  

 
Мова навчання: українська. 
 
Строки і графік виконання програми: 3 години 3 рази на тиждень, загалом 1 тиждень – очно. 
 
Місце виконання програми: вул. Костомарівська, 2, Освітній центр для педагогів, батьків, дітей «Я 

І МОЯ ШКОЛА», або за місцезнаходженням замовника. 
 
Зміст: 
Під час навчання учасники й учасниці будуть розширювати і поглиблювати свої знання щодо 

побудови та якісного впровадження стратегії в освітньому закладі; навчатися логічно вибудовувати 
стратегію закладу із залученням всіх учасників освітнього процесу, поглиблять свої знання в 
методологічних підходах щодо аналізу діяльності школи, операційному та фінансовому плануванні. 
Особлива увага буде приділена підготовці до формування стратегії та якісному її впровадженню.  

Навчання буде складатися з теоретичних блоків, які будуть поєднуватися з практикою та 
реальними кейсами шкіл з усієї України. 

 
Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться: 
 
Фахові компетентності:  
Фахові: 

- соціальна компетентність ; 
- когнітивна компетентність; 
- підприємницька компетентність; 
- компетентність стратегічного управління закладом освіти; 
- компетентність забезпечення якості освітньої діяльності; 
- лідерська компетентність; 
- компетентність педагогічного, соціального та мережевого партнерства. 

 
Загальні компетентності:  
- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;  
- здатність працювати у команді;  
- здатність працювати у нетипових умовах;  



 
 
 

 

- навички міжособистісної взаємодії;  
- навички ефективної комунікації.  

 
Очікувані результати навчання: 
Учасники й учасниці після проходження тренінгу зможуть спільно із своїми командами 

сформувати стратегію освітнього закладу, а також зможуть:  
1. користуватися 4ма способами аналізу діяльності школи, які дозволять реалістично поглянути на 

стан справ у школі та стануть підгрунтям для формування стратегічний цілей, 
2. розробити/переглянути візію своєї школи, розробити стратегічні цілі, завдання та проєкти, які 

допоможуть її реалізувати, 
3. розробити операційний та фінансовий план, 
4. розробити стратегію освітнього закладу, залучаючи усіх учасників освітнього процесу. 
 
Мінімальна кількість осіб в групі: 5 осіб. 
 
Максимальна кількість осіб в групі: 80 осіб.  
 
Можливість надання подальшої підтримки чи супроводу: онлайн-консультування, додаткові 

глибинні тематичні майстер-класи. 
 
Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації: Надається персональний 

сертифікат в електронному та/або паперовому вигляді з унікальним номером (засвідчений підписами 
керівниці Освітнього центру «Я І МОЯ ШКОЛА» Міньковської І.І. і розробником/-цею/-ками програми). 
Сертифікат також протягом 10 днів із дня завершення навчання публікується в онлайн-реєстрі на веб-
сайті Центру.  

 
Вартість: 1500 грн. 
 
Додаткові послуги – за попередньою домовленістю: «няня» для дитини, організація трансферу, 

забезпечення проживання і харчування, допомога особам з інвалідністю. 
 
Записатися на курс:  
Google-форма: https://bit.ly/schoolstrategyinnus. 
 
* Програму укладено згідно з ЗУ «Про освіту» та відповідно до постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із 

змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133) і вимог Концепції «Нова українська 
школа» (наказ МОНУ від 18 жовтня року № 1310). 
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