
ТВОРЧИЙ ЗВІТ 

про проведення заходу 

Програма лідерського розвитку “Liberal Arts” 

 

1. Організація, відповідальна за здійснення заходу: ГО «Українська академія 

лідерства» (м. Київ, вул. Сім’ї Кульженків, 35, к.161) 

 

2. Строки здійснення заходу: 

1. Програма “Liberal Arts” у Миколаївській області, с. Мішково-Погорілове: 

початок - 9:00, 6 грудня 2021 року 

завершення - 18:00, 6 грудня 2021 року 

 

2. Програма “Liberal Arts” у Волинській області, м. Луцьк 

початок - 9:00, 11 грудня 2021 року 

завершення - 17:30, 11 грудня 2021 року 

 

3. Місце здійснення заходу:  

Миколаївська область, с. Мішково-Погорілове, вул. Валі Котика 23;  

Волинська область, м. Луцьк, вул. Шкільна 24. 

 

4. Рівень здійснення заходу: місцевий. 

 

5. Зміст заходу: освітньо-виховний 

 

6. Підстава для здійснення заходу: Закон України “Про Державний бюджет України 

на 2021 рік”, Постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 384 “Про 

порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення 

заходів з підтримки розвитку лідерства в Україні” (зі змінами та доповненнями 

внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2018 р. № 964), 

План заходів на 2021 рік громадської організації “Українська академія лідерства”, що 

затверджений наказом Державного секретаря Кабінету Міністрів України № 178 від 1 

жовтня 2021 року. 

 

7. Категорія та кількість учасників, які взяли участь у здійсненні заходу: усього 273 

особи, молодь з 2 областей країни віком 18 - 35 років.   

 

8. Перелік організацій, які залучалися до здійснення заходу: 

ГО «Українська Академія Лідерства», м. Київ, вул. Сім'ї Кульженків, буд. 35, кв. 161.  

 

9. Мета та цілі заходу:  

Метою програми «Liberal Arts» було створення інтелектуальної платформи для зустрічі, 

діалогу, дискусії та співпраці лідерів думок, вчителів, менторів з метою набуття нових 

знань та пошуку нових механізмів в роботі зі школярами та студентами. Програма 

передбачала надання комплексу знань, які мають слугувати інноваційним підходом для 

реформування освіти та підготовки вчителів-лідерів. Крім того, в рамках програми ми 

надавали нових інструментів для розвитку особистості школяра/студента, навчання 

критичному мисленню і вмінню висловлювати свої думки, виховання справжніх лідерів 

серед спільноти вчителів та освітян.  



Регіональні форуми програми «Liberal Arts» в Миколаївській та Волинській областях 

були спрямовані на залучення та навчання нових учасників до Програми, а також 

активізації освітян в ОТГ. В форумаг взяли участь вчителі, управлінці освіти та голови 

ОТГ, завдяки чому нам вдалось показати комплексність та взаємозалежність питання 

освіти та її вплив на життя громади. Ми об’єднали вчителів та освітян, які вже мають 

досвід вільних мистецтв та їх імплементацію в шкільній програмі, та вчителів, які не 

брали участь в схожих заходах з метою побудови конструктивного діалогу та вивчення 

кращих практик розвитку лідерства.  

Під час форуму фахівці з різних громадських ініціатив, практикуючі викладачі та 

освітяни презентували напрацювання в роботі із учнями, налаштування навчального 

процесу та управління в освітянській сфері. 

 

10. Сценарний план здійснення заходу: 

 

Миколаївська область, с. Мішково-Погорілове 

 Вчителі Управлінці освіти 
Голови 

ОТГ/заступники 

9:30-10:00 Реєстрація учасників, ранкова кава, нетворкінг 

10:00-10:20 
Відкриття форуму: виступи Кім Віталія, Замазєєвої Ганни, Ірини Цуркан, 

Павла Клімкіна, Алли Валіховської 

10:20-10:50 Знайомство учасників 

10:50 - 11:00 Кава-перерва, нетворкінг 

11:00-12:00 

Олена Іванова: 

"Емоціний інтелект 

учителя" 

Михайло Альохін: "КМДШ. Досвід приватної 

освіти" 

12:00-13:30 Обід 

13:30-14:30 Універмаг освіти: “Можливості розвитку школи” 

Павло Клімкін: 

"Можливості для 

залучення додаткових 

ресурсів. Створення 

бренду громади" 

14:30 - 15:00 Кава-перерва, нетворкінг 

15:00-16:00 

Максим Борисенко: 

"Global teacher prize. 

Досвід, який надихає" 

Олександр Солонтай: "Можливості 

децентралізації. Важливість освіти" 

16:00-16:20 
Кава-перерва, нетворкінг 



16:20-17:10 Рефлексія 

Ірина Цуркан: "Досвід 

неформальної освіти" 

Руслан Рябошапка: 

"Як забезпечити 

безпеку в ОТГ?" 

17:00-17:30 Закриття форуму 

17:30 - 18:00 Вечеря, нетворкінг 

 

 

Волинська область, м Луцьк 

11.12.2021 Вчителі 
Управлінці 

освіти 
Голови ОТГ/заступники 

9:30-10:00 Реєстрація учасників, ранкова кава, нетворкінг 

10:00-10:20 Відкриття форуму: виступи Євгенії Матейчук, 

10:20-10:50 Знайомство учасників 

11:00-12:00 Орися Демська: " 

12:00-12:20 Перерва, нетворкінг 

12:20-13:30 

Видавництво "Портал": 

"Можливості для розвитку 

шкіл" 

Олександр Солонтай: "Можливості 

децентралізації. Важливість освіти"  

13:30-14:30 Обід 

14:30-15:30 
Мирослава Товкало: "КМДШ. Досвід приватної 

освіти" 

Павло Клімкін 

Можливості для 

залучення додаткових 

ресурсів. Створення 

бренду 

15:30-15:50 Кава-перерва, нетворкінг 

15:50-17:00 Рефлексія 

Євгенія 

Матейчук: 

"Досвід 

неформальної 

освіти" 

Руслан Рябошапка: "Як 

забезпечити безпеку та 

справедливість в ОТГ?" 

17:00-17:30 Закриття форуму 

 

11. Фактичний обсяг витрат на здійснення заходу:  

Загальний обсяг витрат: 345 540,00 грн, у тому числі:.  

- за рахунок коштів державного бюджету – 292 940,00 грн 

- за рахунок позабюджетних коштів –  52 600,00 грн 

 



12. Досягнуті результати здійснення заходу:  

У заходах взяли участь 273 (167 в Миколаївській області та 106 в Волинській області) 

особи з 2 областей України віком 18 - 35 років. Завдяки лекціям, груповій роботі та 

взаємодією між учасниками вдалось: 

- Проаналізувати модель лідерства, сформувати портрет “Вчителя-лідера”. 

- Запропонувати комплекс знань та інструментів, які мають слугувати 

інноваційним підходам у прийнятті рішень. 

- Вивчити існуючі практики у сфері приватної та неформальної освіти для 

подальшого впровадження позитивних змін в регіонах. 

- Напрацювати концепцію розвитку лідерського руху вчителів через вивчення 

досвіду, комунікації та налагодження зв’язків з лідерами думок. 

- Показати зв'язок учитель – управлінець освіти – місцева влада та напрацювати 

варіанти взаємодії цих трьох ланок. 

 

Крім того, було організоване інформаційне висвітлення заходу для популяризації 

принципів Liberal Arts у освіті не лише серед учасників, а й серед інших вчителів та 

широкої громадськості.  

 

13. Інші відомості про здійснення заходу: для ефективної реалізації регіональних 

форумів в рамках програми лідерського розвитку “Liberal Arts”: 

- організація харчування учасників на форумах;  
- забезпечення набором учасника (еко сумка, блокнот, ручка, бейдж); 
- забезпечення локаціями для проведення форуму; 
- забезпечення послуг фотографа та відеографа для медіависвітлення події; 
- забезпечення протиепідеміологічними засобами особистого захисту, проведення 

температурного скринінгу та перевірка наявності зелених сертифікатів щеплення. 

 

Публікації:  

 
https://www.facebook.com/ualeadershipacademy/posts/3210667779254780 
 
https://www.instagram.com/p/CXRQfPMMt_S/?utm_medium=copy_link 
https://www.instagram.com/p/CXWKQgDI7zy/  
https://www.instagram.com/p/CXIt541gDfW/ 
 
Фото: 
https://drive.google.com/drive/folders/1wbZpGOGyyW71le59OWqFW-MMGYFQjphV  
https://drive.google.com/drive/folders/1FW3xbkkx-WYCKlq4Gn8aCuAWGMuj-
bS0?usp=sharing  
 

https://www.facebook.com/ualeadershipacademy/posts/3210667779254780
https://www.instagram.com/p/CXRQfPMMt_S/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CXWKQgDI7zy/
https://www.instagram.com/p/CXIt541gDfW/
https://drive.google.com/drive/folders/1wbZpGOGyyW71le59OWqFW-MMGYFQjphV
https://drive.google.com/drive/folders/1FW3xbkkx-WYCKlq4Gn8aCuAWGMuj-bS0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FW3xbkkx-WYCKlq4Gn8aCuAWGMuj-bS0?usp=sharing

