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Мар�я 
Л�скевич-Карпа

П�дсумки д�яльност� на посад� директора
протягом 2016-2021



ПРО СЕБЕ
Директорка Опорного закладу«Івано-
Франк�вська ЗОШ І-ІІІ ступен�в �мен� Івана
Франка»;
Українська краєзнавиця;
Педагогиня (заруб�жна л�тература);
Ф�лологиня (рос�йська мова та л�тература;
англ�йська мова та л�тература); 1997 року
зак�нчила ф�лолог�чний факультет ЛНУ �м.
Івана Франка;
Письменниця;
Громадська актив�стка, активна членкиня
та сп�взасновниця ГО "АКЗОЯ";
Учасниця м�жнародних проєкт�в;



БУТИ ДИРЕКТОРОМ

Що думає моя сім'я Що думають діти
Що думають батьки

Що думають вчителі Що думаю я Що я роблю насправді



АКАДЕМІЯ ДИРЕКТОРІВ

орган�заторка та кер�вниця – Любомира
Мандз�й, директор департаменту осв�ти �
науки ЛОДА
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Льв�в

2018-2019 рр.



Реал�зац�я м�жнародного
проекту «Hubschool
rehabilitation» 
в рамках проекту «Опорн�
школи: П�лот 24» 

(2017 – 2019 роки)
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52 341,80 
Навчальне обладнання
для каб�нет�в ф�зики,
географ�ї, х�м�ї 

65 290,96
Навчальне обладнання
для каб�нет�в ф�зики,
х�м�ї 

37 955,00 
Навчальне обладнання
для каб�нету ф�зики 

12 185,00 
Навчальне обладнання
для каб�нету ф�зики 

6 700,00 
Навчальне обладнання
для каб�нету ф�зики 

20 062,50 
Навчальне обладнання
для каб�нету ф�зики 

Кошти, залучен� в рамках проекту “Опорн� школи. П�лот 24”



45 615,00 
Навчальне обладнання
для каб�нету ф�зики

212 175,60 
Навчальне обладнання для каб�нету
�нформатики (ПК вчителя –1 шт., ПК
студента –10 шт., мон�тор –11 шт.,
ноутбук –1 шт., програмне
забезпечення -12 шт. + 12 шт.,
�нтерактивна дошка –1 шт., проектор
–1 шт. –1шт.) 

2 370,00 + 
1 965, 00 +
 37 074, 00 
Спортивний �нвентар

181 102,20 
Влаштування
орган�зованої системи
водов�дводу з даху 

 28 435,50 
 Влаштування вх�дної
рампи для д�тей з
�нвал�дн�стю

103 759,30 
Перебудова
прим�щення та санвузла
на 1 поверс� п�д 3
санвузла (один для ос�б
з �нвал�дн�стю)

Кошти, залучен� в рамках проекту “Опорн� школи. П�лот 24”



 73 648,12 
Перебудова
прим�щення та санвузла
на 2 поверс� п�д 2
санвузла 

217 599,67 

Тепло та г�дро�золяц�я
даху над спортзалом та
встановлення дахового
вентилятора 

427800,00 
Монтаж даху з металевим
захисним листом –
встановлення г�дро�золяц�ї,
крокв, металопроф�лю–465
м кв(новий навчальний
корпус No1) 

121 562,50 
Зам�на в�кон 

Кошти, залучен� в рамках проекту “Опорн� школи. П�лот 24”
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1 647 642,15

ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ

Кошти, залучен� в рамках проекту “Опорн� школи. П�лот 24”



(Київ, 05 листопада
2020).

«НОВА
УКРАЇНСЬКА
ШКОЛА:
КОМПЕТЕНТНОСТІ
ЛІДЕРСТВА ТА
МЕНЕДЖМЕНТУ
КЕРІВНИКІВ
ОПОРНИХ ШКІЛ
ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ
ЯКОСТІ ОСВІТИ» 



Проект
"Профес�йний
розвиток педагог�в
опорних заклад�в
та їх ф�л�й"
2018-2019 РР.

У партнерств� з КЗ ЛОР «ЛОІППО» 



Активна робота у
творч�й груп�
директор�в опорних
заклад�в Льв�вщини 

Ін�ц�аторка та
орган�заторка Ірина
Сислюк, викладачка
кафедри осв�тньої
пол�тики КЗ ЛОР
«ЛОІППО»



«Св�т
належить
вс�м»

13 лютого 2020 р. в
опорному заклад� «Івано –
Франк�вська ЗОШ І – ІІІ
ступен�в �мен� Івана Франка»
в�дбувся трен�нг для
директор�в шк�л Явор�вщини
"Св�т належить вс�м"

про захист прав людини, 
недискрим�нац�ю, �нклюз�ю та р�вн�сть у
сфер� осв�ти,
 дотримання основоположних свобод �
п�дтримку людської г�дност�.ТРЕНІНГ



Школа �нновац�й та
управл�ння 

(Київ, 2018 – 2019)

Форум �нновац�йної осв�ти,
Форум гуманної педагог�ки,
продовження проекту «П�лот
24"

(2017– 2021)

ВПЕРЕД!



Presentations are communication tools that can be lectures.

“Ментор
MASTERMINDS-груп в
осв�т�. Фасил�тац�йне
л�дерство 2.”

Навчання в школ� фасил�тац�йного
л�дерства 

ONLINE
КУРС



Сп�взасновниця,
активна членкиня,
секретарка

ГО «АСОЦІАЦІЯ
КЕРІВНИКІВ
ЗАКЛАДІВ
ОСВІТИ
ЯВОРІВЩИНИ»



онлайн-�нтенсив для директор�в шк�л
“Орган�зац�йна структура. Як налагодити
процеси у школ� онлайн” (2021 р�к, Київ, онлайн)

“Що таке орган�зац�йна структура школи та як
побудувати її онлайн”.
“Заглиблення в онлайн фасил�тац�ю як спос�б
прийняття орган�зац�йних р�шень. Сп�льн�
правила взаємод�ї”.
“Як оптим�зувати орган�зац�йну структуру
через онлайн-�нструменти”.
“Істор�я зм�н у контекст� орган�зац�йної
структури”.

Навчання
в школ�
Про.Св�т 



П�двищення
квал�ф�кац�ї

ПРИНЦИП "LIFELONG
LEARNING"

Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7
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ВІДКРИТО
ЛОГОПЕДИЧНИЙ ПУНКТ
ТА ОРГАНІЗОВАНО
ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ,
СТВОРЕНО КАБІНЕТ
ІНКЛЮЗИВНОГО
НАВЧАННЯ 

2018 р.

ПРОВЕДЕНО
МЕТОДИЧНИЙ ТРЕНІНГ
«ІНКЛЮЗИВНИЙ
ПРОСТІР. ПЕРШІ КРОКИ» 

(2018, тренер – Серг�й
Зап�сов, директор
Стрийської ЗОШ І
ступеня №11)

Впродовж 2017 – 2021
рр. у школі реалізовано
наступні методичні,
навчальні, освітні,
матеріально – технічні 
 проекти: 

«ПРОФЕСІЙНИЙ
РОЗВИТОК
ПЕДАГОГІЧНИХ
ПРАЦІВНИКІВ ОПОРНИХ
ЗАКЛАДІВ ТА ЇХ ФІЛІЙ»

(2017 – 2019 роки, КЗ
ЛОР «ЛОІППО»)

АВТОРСЬКА МЕТОДИЧНА
СТУДІЯ «ФОРМУВАННЯ
ОСОБИСТІСНО –
ГУМАННОГО ПРОСТОРУ В
ШКОЛІ» 

2017 – 2019 роки, Анна
Іван�вна Богосвятська

Реал�зовано
у школ�:



РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ
«HEALTHY SCHOOLS:
ЗАРАДИ ЗДОРОВИХ І
РАДІСНИХ ШКОЛЯРІВ»

реал�зується Центром «Розвиток
КСВ» та Mondelēz International
Foundation) (2018 – 2021 роки)

МОЛОДІЖНА ПРОГРАМА З
ЛІДЕРАМИ УЧНІВСЬКОГО
САМОВРЯДУВАННЯ «ІДЕЯ
ЗМІНЮЄ СВІТ»

2018-2020 рр.

УЧАСТЬ У ШВЕЙЦАРСЬКО-
УКРАЇНСЬКОМУ ПРОЕКТІ
«РОЗВИТОК
ГРОМАДЯНСЬКИХ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В
УКРАЇНІ-DOCCU» 

2018 - 2019 рр.

 МЕТОДИЧНИЙ ПРОЕКТ
«ВПРОВАДЖЕННЯ
НАСКРІЗНИХ ЗМІСТОВИХ
ЛІНІЙ В НАВЧАЛЬНИЙ
ПРОЦЕС» 

2019 р.

Впродовж 2017 – 2021
рр. у школі реалізовано
наступні методичні,
навчальні, освітні,
матеріально – технічні 
 проекти: 

Реал�зовано
у школ�:



Впродовж 2017 – 2021
рр. у школі реалізовано
наступні методичні,
навчальні, освітні,
матеріально – технічні 
 проекти: 

Реал�зовано
у школ�:

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
«ОПОРНІ ЗАКЛАДИ»

(2018 – 2021 роки; закуп�вля
обладнання для навчальних
каб�нет�в, загальна варт�сть –
1.400.000 грн)

ВСТАНОВЛЕННЯ
ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ 

2019 р.

 ПІДКЛЮЧЕННЯ
ШВИДКІСНОГО
ІНТЕРНЕТУ, КОРПУС №1

2019 р.

ПРОЕКТ «IREX: ВИВЧАЙ
ТА РОЗРІЗНЯЙ: ІНФО –
МЕДІЙНА ГРАМОТНІСТЬ»

2019 - 2021 рр.



Цикл навчальних
сем�нар�в та
навчальних
сем�нар�в –
трен�нг�в для
педагог�чних
прац�вник�в
опорного закладу  

З ВИДАЧЕЮ
ВІДПОВІДНИХ
СЕРТИФІКАТІВ:

«Використання платформи
Google Workspace для орган�зац�ї
дистанц�йного та зм�шаного

навчання»

·«Використання серв�су Canva for
education для орган�зац�ї

дистанц�йного та зм�шаного
навчання»;

 

·«STEAM — драйвер розвитку в
учн�в ключових компетентностей

� навичок
майбутнього;·«Актуальн�

напрями в осв�т�. STEM в умовах
сучасної школи»

 
 

·«Правила дистанц�йної
комун�кац�ї м�ж учасниками

осв�тнього процесу»
 



Цикл навчальних
сем�нар�в та
навчальних
сем�нар�в –
трен�нг�в для
педагог�чних
прац�вник�в
опорного закладу  

З ВИДАЧЕЮ
ВІДПОВІДНИХ
СЕРТИФІКАТІВ:

 
«Презентац�я можливостей
електронних журнал�в та
щоденник�в NZ.UA»

 

·«Використання онлайн – дошки
Padlet для роботи з учнями

класу»;
 

«Електронна атестац�я
педагог�чних прац�вник�в»

 
 

·«Використання табличного
процесора Excel в методичн�й та

осв�тн�й д�яльност�».
 



Шк�льний веб – сайт
 http://yanivschool.kl.com.ua/



ОСОБИСТІ
ДОСЯГНЕННЯ

Презентац�я книги
«Л�топис Ян�вської
школи»
 (в-во «Каменяр».
Льв�в, 2018).



Присяжна у суд� присяжних
Явор�вського районного суду

Льв�вської област� 
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Не в�рте тим, хто стверджує, н�би осв�та
– прив�лей людей в�льних, а в�рте
ф�лософам, як� кажуть, що т�льки

осв�чен� люди в�льн�.

ЕПІКТЕТ

https://uk.wikiquote.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%82


Моє оточення

С�м'я, друз�, колеги! мої 
�нтереси та
вподобанняНаука

Істор�я, пол�тика,
географ�я,
л�тература

Хоб�

Подорож�, м�й блог



Instagram

@liskevichkarpa

Facebook

Мар�я Л�скевич-Карпа

Email Address

liskevuch1975@ukr.net
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


