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ПЕРЕДМОВА 

 

Лінії розвитку католицьких закладів освіти та неформальних виховних 

ініціатив стосуються передовсім осіб, які є учасниками освітнього процесу. 

Часто запитують: що саме робить заклад освіти за наповненням 

католицьким? Ключовим, у  відповіді на це запитання, є особистості, які 

творять освітню спільноту цього закладу. Насамперед  йдеться про осіб, яких 

характеризує християнська тотожність та набір певних особистісних і 

професійних компетенцій. Саме у цій збірці формаційних програм різних 

членів педагогічних спільнот ми можемо ознайомитись з тими складовими, 

які творять якісну освіту та  безпечне і якісне виховне середовище.    

Особливо цікавим у цій програмі формації є градація за рівнем розвитку 

окремо взятих компетенцій. Цю деталізацію ми отримали завдяки 

багатолітньому досвіду виховної та освітньої діяльності салезіанських 

педагогів та науковцям, зокрема зібраному досвіду о. Мігуеля  Гарсії, СДБ, 

який  ласкаво надав нам ці напрацювання. Вже з 2015 року салезіянським 

педагогічним досвідом для української католицької  освітньої спільноти 

щедро ділиться о. Петро Майба, СДБ. Саме з його ініціативи ми отримали та 

пристосували до наших реалій ці напрацювання.  

Сподіваємось, що ця програма формації буде корисна як для 

новостворених закладів, так і тим, які вже мають власний досвід діяльності. 

Нехай викладенні пропозиції сприяють зросту кожного учасника освітнього 

процесу.  

Ці матеріали не є правилом формації, вони, радше, є доброю основою для 

планування формаційних програм спільноти католицьких педагогів в Україні 

та педагогічних спільнот поодиноких закладів формальної чи неформальної 

освіти. Тому вони є важливим внеском в розвиток християнської освіти в 

Україні. 

Висловлюємо вдячність редакторам цього видання та всім, хто долучився 

до створення української версії «Ліній розвитку», таким чином завершуючи 

цикл формаційних книг для вчителів «Покликані до любові та 

витривалості». Назва формаційного циклу вказує на те, що педагогічне 

покликання реалізує основне покликання людини – зростати в любові, та 

виокремлює її ознаку – витривалість.  

Нехай постійність виховних зусиль, витривалість та любов плекають нові 

покоління вільних і відповідальних людей з наших дітей та молоді.  

 
  

 

с. Христофора Буштин, СНДМ  

Голова Комісії у справах освіти та виховання УГКЦ 
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ВСТУП 

Католицька освіта як місія 

 

Церква отримала від Бога місію євангелізації, яка особливо стосується 

дітей та молоді. Це завдання, яке всі ми – як члени християнської спільноти 

– намагаємося виконувати в умовах, у яких живемо. Вірність місії вимагає від 

християнських педагогів і душпастирів чіткого усвідомлення особистої 

ідентичності, що поглиблюється шляхом постійного формування і навчання. 

Це зобов’язання триває протягом усього життя. Воно вимагає від людей 

відповідального ставлення до завдання, яке вони виконують, а також 

своєчасного вдосконалення, щоб адекватно реагувати на реалізацію 

навчально-виховної місії. У цьому сенсі освіта – не лише акт 

відповідальності, а й вірності, вона є реалізацією педагогічного покликання, 

отриманого від Бога. 

Будучи водночас і духовним досвідом, католицька освіта має місію 

формування людей – як дітей, так і дорослих. У цьому сенсі ми розуміємо 

формування як персоналізований вплив, здатний розвивати в кожному 

найкраще, не порушуючи при тому свободи його волі. Виховання є досвідом, 

який триває на різних етапах життя людини та формує усе те, що у 

подальшому має стати життєвими навичками. Окрім загального виховного 

впливу, який також описано в цьому посібнику, католицька освіта базується і 

на здатності вчителів й адміністрації інтегрувати різноманітний особистий 

досвід учнів, водночас вдосконалюючи власні компетенції як педагогічних 

працівників. 

Зусилля, спрямовані на формування особистості, насамперед залежать 

від кожної людини (учня та педагога), але також – від самої інституції. 

Тому духовний та професійний супровід дітей і вчителів є в 

католицькому закладі фундаментальною потребою. Саме супровід зумовлює 

постійне й гармонійне вдосконалення кожного члена спільноти школи і 

пропонує необхідні засоби для цього. 

Основний вектор і завдання католицької освіти – це християнське 

навчально-виховне служіння молоді, спрямоване на її гармонійний розвиток, 

вдосконалення і зростання. Освіта, здійснювана в Боже Ім’я – це водночас 

прояв апостольської місії, спосіб педагогічної дії та глибокий духовний 

досвід. Тому процес формування, який пропонується, має на меті поєднання 

цих трьох компонентів у цілісний комплекс, що включає визначення намірів, 

спосіб мислення, дій і висловлювань католицького педагога. 

 

Потреба формації працівників педагогічної сфери 

 

Цей посібник розроблений таким чином, аби стати в нагоді педагогам із 

різних сфер і середовищ католицької освіти: шкіл, парафій, молодіжних 

закладів, соціальних платформ, спортивних гуртків, аніматорських вишколів. 

Також наша аудиторія – це всі люди, так чи інакше залучені до християнської 
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педагогіки. Зокрема, директори і працівники шкільної адміністрації, вчителі 

й інші педагогічні працівники, волонтери, працівники сфери обслуговування 

й інші співробітники закладів освіти. 

Кожен педагог та працівник освітнього закладу відповідно до своїх 

завдань і сфер відповідальності має певний професійний профіль, про що 

теж йдеться у цьому посібнику. Це, отже, стає нашим орієнтиром для 

професійної підготовки і постійної формації, окресленої за рівнями 

компетенції. 

Цей нарис про формаційну роботу з педагогами – перша спроба 

органічно викласти концепцію такої підготовки. Тому автори залишають 

його відкритим для послідовних змін та подальшого вдосконалення – 

особливо зважаючи на динамічний характер сучасної освіти. Відповідно, 

згадані тут орієнтири у той чи інший спосіб потребуватимуть постійного 

оцінювання й перегляду – з огляду на нові виклики часу, потреби Церкви і 

суспільства загалом. 



 

 
 

 
 
 
 

 

РОЗБУДОВА КАТОЛИЦЬКОГО СЕРЕДОВИЩА ОСВІТИ 

ТА КОМПЕТЕНЦІЇ ПЕДАГОГА У НЬОМУ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль I 
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1. 1. Загальне поняття про формацію педагогів та розбудову 

католицького середовища освіти 

 

Можна визначити кілька загальних цілей і постійних напрямів розвитку 
формації педагогів та розбудови католицького середовища освіти. Вони 
важливі для кожного закладу, де освіта трактується в якості християнської 
місії та апостольського завдання. 
 

 Навчити всіх католицьких педагогів, незалежно від сфери їхньої 
діяльності, бачити свою діяльність і навчально-наставницьку практику у 
контексті християнських духовно-моральних цінностей. 
 Сприяти розвитку особистості, християнської та професійної 
ідентичності кожного католицького педагога. 
 Скеровувати педагогів і працівників сфери освіти на якісну і творчу 
реалізацію тих функцій та компетенцій, які вони взяли на себе. 
 Заохочувати до спільної відповідальності та лідерства в спільнотах 
католицьких шкіл й інших освітніх закладів. 
 Інтегрувати всі заходи, які відбуваються в освітньо-душпастирських 
середовищах, у єдину концепцію діяльності та всебічного розвитку. 
 У контексті спільного підходу до освіти як апостольської місії 
формувати на території нашої країни згуртованість та солідарність усіх 
закладів, які визнають свою ідентичність як католицькі. 

 
1. 2. Суттєві критерії розбудови католицького середовища освіти 

 

Разом із принципами та цілями визначимо також критерії впливу, 

відповідно до яких зміцнюватиметься досвід педагогів, що потребує 

формування. 

 

❖ Глобальність. Кожному педагогу нашого середовища необхідна 

гармонійна формація. Вона допомагає встановити критерії та шляхи 

духовного і професійного зростання, разом із тим спираючись на власні 

ключові компетенції педагога. 

❖ Безперервна освіта і постійна формація. Від самого початку 

професійної педагогічної діяльності треба заохотити педагога до постійної 

формації, освіти та самоосвіти, а також до постійного підвищення 

кваліфікації. Це сприяє якнайбільш якісному досягненню цілей, що стоять 

перед католицькою освітою, а також протягом усього життя навчає вчасно 

визначати потребу здобуття додаткової (спеціальної) кваліфікації або 

перекваліфікації. 

❖ Акцент на компетенціях. Формаційні заходи мають допомогти 

педагогам помітно збільшити рівень їхньої компетенції, необхідний для 

виконання професійних завдань. 

❖  Субсидіарність і компліментарність. Ми розуміємо 

«субсидіарність» як критерій, який формує – перш за все у педагога – 

відповідальність на кожному рівні освітньої діяльності. Під 
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«компліментарністю» мається на увазі необхідна співпраця на трьох рівнях 

(особистім, у педагогічному колективі, в спільноті закладу в цілому) для 

реалізації освітньої програми закладу. 

❖ Гнучкість. Формація передбачає гнучку градацію та різні рівні 

впливу, бере до уваги рівні різних компетенцій, які має розвинути кожен 

педагог під час своєї професійної діяльності та протягом усього життя. Крім 

того, ця формаційна концепція має задовольняти потреби різних освітніх 

середовищ (на рівні школи, неформальної освіти, аніматорства, спортивних 

занять, відпочинку, освітньо-релігійної сфери тощо) та враховувати 

специфіку кожної форми навчально-виховного впливу. 

❖ Визнання та гарантії. За будь-яких обставин навчання мусить мати 

певне визнання. У деяких випадках – місцевого рівня, в інших – 

регіонального або національного рівня. В умовах спеціалізованої підготовки 

гарантії надаватимуться у вигляді офіційних документів про освіту, які 

видаватимуть конкретні суб’єкти освітньої діяльності. 

❖ Персоналізація. Супровід є важливим критерієм, коли йдеться про 

гарантування педагогу можливості отримати досвід формування та 

адекватно культурно і професійно його сприйняти. Цей процес набуватиме 

різноманітних форм відповідно до рівня і специфіки кожного напрямку 

освітнього впливу. 

  

1. 3. Профіль католицького педагога 

 

Католицький педагог у своїй діяльності покликаний поєднувати три 

фундаментальні елементи: 

 

 християнську антропологію, коли йдеться про розуміння людини; 

 освітні прийоми і методи – у контексті християнських духовно-

моральних цінностей, а також кращих зразків католицької педагогіки; 

 зростання досвіду віри, який спонукає його трансформувати свій 

життєвий християнський досвід у професійний. 

 

Життя католицького педагога виражається в гармонійній єдності 

чотирьох сфер розвитку: 

 

а) особистий розвиток, що розуміється як людське зростання; 

б) професійний розвиток, що стосується галузі освіти; 

в) загальна християнська ідентичність, досвід віри; 

г) власна специфічна духовна ідентичність (реалізація педагогічного й 

особистого покликання через певні обрані шляхи духовності, яких багато 

в Церкві). 
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На практиці у кожній із цих сфер розвиток педагога може здійснюватися 

через узгодження компетенцій, представлених нижче. Вони актуальні для 

різноманітних освітньо-церковних середовищ. 

Кожній компетенції відповідає рубрика, яка передбачає чотири рівні її 

набуття. Робота над компетенціями спрямована на те, аби вони стали 

інструментом для відбору педагогічного, адміністративного і технічного 

персоналу, його постійного супроводу, розвитку та навчання. 

 

У таблиці ви можете зауважити, що деякі компетенції позначені не 

лише цифрами (1, 2, 3…), але й буквами (2б, 8б, 8в…). Йдеться про те, що 

основна компетенція йде першою (наприклад, 8), а пов’язані з нею 

позначені буквами (відповідно, 8б, 8в). Тобто для роботи в команді (8а) є 

важливими такі компетенції, як відкритість (8б) і делегування (8в). 

 
Таблиця 1. Компетенції у шкільному середовищі 

 

Середовище 
/ рівень 

№ Загальні компетенції 

Рівень 
особистого 
розвитку 

1 Розсудливість: стриманість і тактовність, аби вміти відповідно 
діяти та говорити. 

2a Послідовність: пряма, чесна поведінка, спрямована на 
дотримання певних морально-етичних норм та взятих на себе 
зобов’язань. 

2б Гнучкість: здатність ефективно працювати в різноманітних 
ситуаціях, відмінних від стандартних, та з різноманітними групами 
людей. 

3 Автономія: можливість діяти й працювати з відповідальністю та 
особистою ініціативою. 

4 Емпатія: здатність сприймати те, що може відчувати інша людина. 
Відчуття емоційного залучення однієї людини в реальність, котра 
впливає на іншу людину. 

5 Відповідність: вміння слухати та розуміти іншого, а також чітко, 
коректно та своєчасно передавати власну точку зору щодо 
висловлювань інших людей. 

6 Ініціатива: відповідальне ставлення до якнайкращого виконання 
роботи, постійна схильність до доброго виконання завдань та 
готовність до нових викликів. 

Професійно-
педагогіч-
ний рівень 

7 Лідерство: здатність мотивувати групу учнів та / або педагогів, за 
яку взята відповідальність, і одночасна оптимізація її діяльності. 

8а Робота в команді: навички співпраці з іншими людьми задля 
досягнення спільних цілей; у разі обґрунтованої потреби – 
помірковане підпорядкування особистих інтересів командним. 

8б Відкритість: здатність діяти з увагою до потреб учнів, їхніх батьків 
і своїх колег, розуміючи їхні вимоги та генеруючи ефективні 
рішення відповідно до цих потреб. 
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8в Делегування: здатність без маніпуляції здобувати прихильність 
людей, вселяючи у них довіру та залучаючи їх до досягнення 
поставлених цілей. 

9 Професіоналізм: прагнення підвищення кваліфікації; якісне 
виконання роботи та постійне удосконалення (самопідготовка) 
відповідно до поставлених цілей. 

10 Медіація: вміння позитивно й рішуче реагувати на конфліктні 
ситуації, шукаючи можливості вирішення проблеми шляхом діалогу 
та переговорів. 

11 Медіація у навчанні: здатність сприяти навчанню та 
самонавчанню у групах. 

11б Планування: здатність розробляти різні розклади та ставити 
завдання, яких вимагає поставлена мета. 

12 Інновація: здатність постійно вдосконалювати продукти, послуги 
та процеси. Ставлення до освіти за принципом «СЗПД» (спланувати, 
зробити, перевірити, діяти). 

Християн-
ське 

середовище 

13 Досвід віри: розвиток особистого досвіду віри. 

14 Досвід богослужбових практик: участь у богослужбових 
заходах, вміння заохочувати їх у спільноті закладу, особливо серед 
учнів і батьків. 

15 Погляд на світ очима віри: чутливість до розбудови суспільства, 
відкритого до цінностей Євангелія, що свідчить про професійне 
покликання людини як християнського педагога. 

16 Духовна ідентичність: реальний зв’язок із цінностями 
католицької інституції, її освітнім стилем, належним їй характером і 
духовністю. 

17 Приналежність: знання і застосування у своїй праці педагогічно-
душпастирської концепції закладу. 

18 Відповідальність: охоплення особистою турботою кожної дитини 
та молодої людини шляхом встановлення різноманітних форм 
душпастирської опіки. 

19 Соціальна чуйність: уважне ставлення до дітей та молодих 
людей, які перебувають у складних життєвих обставинах, створення 
механізмів дієвої уваги до їхніх потреб. 

20 Оптимізм та радість: позитивний підхід до освітньої реальності, 
прокладання шляхів досягнення поставлених цілей та 
вдосконалення педагогічно-душпастирської концепції закладу. 

21 Допомога: здатність встановлювати освітні відносини з усіма 
членами спільноти на основі доброти та чуйності; відкритість на 
обмін досвідом. 

 

Враховуючи те, що на професійному рівні жодної компетенції майже не 
можливо набути одразу, далі ми поговоримо про розвиток особистих, 
професійних і духовних компетенцій педагога. Тут виокремлено чотири рівні 
їхнього набуття: базовий, середній, високий і професійний. 
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Таблиця 2. Розвиток компетенцій педагога 
 на рівнях їхнього набуття 

 

→ ОСОБИСТИЙ РОЗВИТОК 

Особиста зрілість і рівновага: вміння педагога розвиватися з автономією та 
позитивним ставленням, беручи на себе відповідальність, властиву своїй ролі та 
потребам закладу, і підтримуючи технічні можливості та емоційну стабільність, аби 
гідно поводитися у різних повсякденних ситуаціях. 

1. Розсудливість: стриманість і тактовність, аби вміти відповідно діяти та говорити. 

БАЗОВИЙ СЕРЕДНІЙ ВИСОКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ 

Особа може 
розрізнити, про 

яку 
інформацію не 

слід запиту-
вати, й чого не 

передавати 
далі. 

Приймає від будь-
якої людини і 

передає будь-якій 
іншій людині (а не 
іншим групам, які 

цього не потре-
бують) лише ту 

інформацію, яка 
стосується її 

роботи. 

Збирає та фільтрує 
інформацію таким 

чином, аби 
гарантувати 

конфіденційність і 
безпеку людей, від 

яких вона була 
отримана, і кому 

передана для 
виконання роботи. 

Обробляє інформацію, 
розрізняє і з обережністю 
ставиться до збирання та 

інформування кожної 
людини в закладі, що 

зумовлює діяльність на 
благо учнів і колег. 

2a. Послідовність: пряма, чесна поведінка, спрямована на дотримання певних 
морально-етичних норм та взятих на себе зобов’язань. Особа діє відповідно до того, що 

думає і що говорить. 

БАЗОВИЙ СЕРЕДНІЙ ВИСОКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ 

Працюючи з 
людьми, 

намагається 
діяти 

відповідно до 
встановлених 
критеріїв та 
норм, має 

здатність до 
підвищення 

ефективності 
праці. 

Діє відповідно до 
встановлених 

критеріїв та норм, 
зберігаючи 

послідовну лінію, 
що відповідає меті 

роботи. 

Зазвичай діє 
відповідно до 
критеріїв та 
цінностей 

християнського 
педагога, прагне до 
якісного виконання 

роботи. 

У будь-якій ситуації 
поводиться відповідно до 

критеріїв та цінностей 
християнського педагога, 
досягаючи максимальної 

ефективності своєї 
роботи. 

2б. Гнучкість: здатність ефективно працювати в різноманітних ситуаціях, відмінних 
від стандартних, та з різноманітними групами людей. 

БАЗОВИЙ СЕРЕДНІЙ ВИСОКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ 

Намагається 
адаптуватися 

до змін і людей 
та 

модифікувати 
свої дії 

відповідно до 
поточних 
потреб. 

Адаптується до 
змін і людей, 

конструктивно 
змінюючи вектор 
своєї поведінки. 

Легко адаптується до 
змін і людей, створює 

сприятливе робоче 
середовище та 

клімат, відкритий до 
нового та до 

різноманітності, 
глибоко втягується у 

зміни. 

Уважно ставиться до 
новинок професійного 

контексту та 
різноманітності, 

адаптуючи свою точку 
зору, поведінку та роботу 
відповідно до ситуацій, 

що виникають, та 
пропонуючи зміни і нові 
можливості для закладу. 
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3. Автономія: можливість діяти й працювати з відповідальністю та особистою 

ініціативою. 
 

БАЗОВИЙ СЕРЕДНІЙ ВИСОКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ 

Коли 
стикається з 
ситуацією, в 

якій необхідно 
прийняти 
рішення, 
просить 

додаткових 
рекомендацій 

та порад. 

Зіткнувшись із 
ситуацією, 

зазвичай приймає 
правильні 
рішення та 

аналізує їхні 
наслідки, завжди 

своєчасно 
звертаючись за 

порадою. 

У кожній ситуації 
зважує різні сценарії 

дій, враховуючи 
обставини, ресурси та 

вплив рішення на 
сферу діяльності; 

звертається за 
консультацією лише 

тоді, коли це є 
необхідним. 

Передбачає ситуації, які 
можуть виникнути в 
майбутньому, різні 
сценарії дій та їхні 

наслідки, 
консультуючись лише за 

необхідністю. 

Позитивна взаємодія та активне слухання: позитивна взаємодія з іншими 
людьми, прояв сердечності, чуйності та співчуття, спрямовування дій з огляду на 
інтереси учнів і колег. 

 
4. Емпатія: здатність сприймати те, що може відчувати інша людина. Відчуття 

емоційного залучення однієї людини в реальність, котра впливає на іншу людину. 
 

БАЗОВИЙ СЕРЕДНІЙ ВИСОКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ 

У відносинах 
при 

застосуванні 
правил і 

прийнятті 
рішень особа 
надає більшу 
вагу дотри-

манню правил. 

У відносинах при 
застосуванні 

правил і прийнятті 
рішень розуміє 

особисті наслідки 
в контексті співдії 
з групами й осо-

бами, з якими 
пов’язана. 

У відносинах при 
застосуванні правил і 

прийнятті рішень 
зазвичай чутлива до 

ситуацій та особистих 
точок зору групи або 
окремих осіб; бере до 

уваги наслідки, що 
випливають із 

рішень. 

У відносинах при 
застосуванні правил і 

прийнятті рішень розуміє 
емоційний стан інших та 
бере до уваги точку зору 
всіх груп і людей, завжди 
враховуючи наслідки та 

передбачаючи їхнє 
вирішення. 

 
5. Відповідність: вміння слухати та розуміти іншого, а також чітко, коректно та 

своєчасно передавати власну точку зору щодо висловлювань інших людей. 
 

БАЗОВИЙ СЕРЕДНІЙ ВИСОКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ 

Чітко й 
зрозуміло 

спілкується, 
слухаючи та 

демонструючи 
повагу, вислов-
люючи потреби 

та точку зору, 
коли 

запитують. 

Активно слухає 
інших і вміє 

висловлювати свої 
потреби, думки та 

розбіжності у 
поглядах спокійно 

й збалансовано. 

Активно слухає 
інших, розуміючи, 

що саме вони хочуть 
донести, своєчасно та 

правильно виявляє 
власні потреби, 

думки й розбіжності у 
поглядах, що сприяє 
вирішенню критич-

них ситуацій. 

Вміє керувати 
критичними ситуаціями, 

володіючи великим 
вмінням управляти 

різноманітними 
емоціями, беручи на себе 

ініціативу вислухати 
потреби інших та 

висловити власні, аби 
спілкування відбувалося 

за всіма напрямами. 
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6. Ініціатива: відповідальне ставлення до якнайкращого виконання роботи, постійна 
схильність до доброго виконання завдань та готовність до нових викликів. 

БАЗОВИЙ СЕРЕДНІЙ ВИСОКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ 

Особа фахово 
виконує 

професійні 
завдання 

відповідно до 
встановлених 

керівних 
принципів у 

звичних 
сферах, 

консультую-
чись у разі 
незначних 

непередбаче-
них обставин. 

Виконуючи 
роботу, може 

самостійно 
вирішувати 

незначні 
непередбачувані 

питання та 
співпрацювати з 

ініціативами, 
запропонованими 
іншими людьми. 

Самостійно 
залагоджує 

непередбачені 
ситуації, звертається 

за порадою лише 
тоді, коли це дійсно 
важливо; крім того, 
виявляє можливості 

для вдосконалення та 
шукає способи їхньої 

реалізації. 

Окрім виконання своєї 
роботи та автономної 

роботи у непередбачених 
ситуаціях, має глобальне 
бачення, яке спонукає її 

пропонувати нові 
ініціативи, залучаючи 

інших до процесу 
втілення ідей та 

подальшого 
професійного 

вдосконалення. 

→ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ РОЗВИТОК 

Командна робота: стимулювання участі всіх членів закладу освіти 
шляхом планування, встановлення цілей та пріоритетів у переліку завдань і 
заходів. Сприяння співпраці для досягнення запропонованих цілей. 

7. Лідерство: здатність мотивувати групу учнів та / або педагогів, за яку взята 
відповідальність, і одночасна оптимізація її діяльності. 

БАЗОВИЙ СЕРЕДНІЙ ВИСОКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ 

Правильно 
виконує 

елементарні 
функції: 

координація, 
дисципліна в 

групі та 
порядок. 

Правильно 
виконує 

елементарні 
функції, що 
зумовлює 
правильну 
побудову і 

виконання роботи 
в групі. 

Виконує елементарні 
функції правильно. 

Реагує на 
мотиваційні 

труднощі робочої 
групи, намагаючись 
знайти рішення так, 
аби були задіяні всі 

учасники, які 
отримують позитивні 

враження від 
співпраці. 

Окрім виконання своїх 
основних функцій, 
мотивує та залучає 

робочу групу до 
досягнення цілей, 

запобігаючи труднощам, 
демонструючи приклад 
інновацій та постійного 

вдосконалення, 
заохочуючи групу 

стимулювати постійне 
вдосконалення закладу. 

8а. Робота в команді: навички співпраці з іншими людьми задля досягнення спільних 
цілей; у разі обґрунтованої потреби – помірковане підпорядкування особистих інтересів 

командним. 

БАЗОВИЙ СЕРЕДНІЙ ВИСОКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ 

Виявляє 
схильності 

працювати в 
команді й 

підтримувати 
гармонійні 

відносини зі 
своїми 

колегами. 

Активно працює в 
команді, виявляє 
відкритість, добре 

комунікує, 
виявляє уважність 
до проблем інших 

людей. 
 

Активне задіяння у 
команду, співпраця, 
прийняття рішень 
групи. Щоденна 

робота узгоджується 
з рішеннями 

команди. 

Працює в команді 
активно та відповідально, 

контактує з іншими, 
заохочуючи їх до 

досягнення цілей та 
постійного 

вдосконалення. 
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8б. Відкритість: здатність діяти з увагою до потреб учнів, їхніх батьків і своїх колег,  

розуміючи їхні вимоги та генеруючи ефективні рішення відповідно до цих потреб. 
 

БАЗОВИЙ СЕРЕДНІЙ ВИСОКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ 

Приймає 
людей, слухає 

їх; у разі 
потреби знає, 

де шукати 
допомогу. 

Уважність і 
розуміння потреб 
людей, своєчасні 

та ефективні 
відповіді. 

Створює 
сприятливий клімат і 

бере на себе 
ініціативу, виявляє 

відкритість і 
готовність відповісти 
на виявлені потреби. 

Створює сприятливий 
клімат та сприяє тому, 

щоб уся команда, з якою 
працює, була орієнтована 

на передбачення та 
задоволення потреб й 

очікувань. 

 
8в. Делегування: здатність без маніпуляції здобувати прихильність людей, вселяючи у 

них довіру та залучаючи їх до досягнення поставлених цілей. 
 

БАЗОВИЙ СЕРЕДНІЙ ВИСОКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ 

Може довірити 
конкретні 

завдання за 
умови прямого 

постійного 
нагляду. 

Делегує конкретні 
завдання з 

періодичним 
наглядом. 

Чітко передає цілі та 
очікувані результати 

при делегуванні 
завдання, аби його 

можна було 
досягнути автономно. 

Залучає людей, 
заохочуючи їх спільно 

відповідати за цілі, 
підтримувати живий 

діалог і приймати 
наслідки своєї роботи. 

Орієнтація на досягнення та постійне вдосконалення: бути мотивованими 
для ознайомлення з конкретними найкращими практиками, котрі 

визначають нові можливості для росту і досягнення цілей для особистого й 
інституційного блага. 

 
9. Професіоналізм: прагнення підвищення кваліфікації; якісне виконання роботи та 

постійне удосконалення (самопідготовка) відповідно до поставлених цілей. 
 

БАЗОВИЙ СЕРЕДНІЙ ВИСОКИЙ ПРОФЕСІНИЙ 

Має необхідну 
для своєї 

посади освіту 
та 

кваліфікацію. 
Володіє 

достатнім 
рівнем 

опанування 
змістом 

предмета або 
функції, які має 

розвивати 
незалежно від 

інших сфер, 
людей або 
функцій. 

Накопичує більше 
умінь, ніж 

потрібно для 
роботи, сприяючи 

таким чином 
гнучкості закладу 

для виконання 
декількох 
функцій. 

Досконало володіє 
знаннями, 

демонструючи 
відкритість до 

роботи в 
міждисциплінар-

них сферах та з 
різними людьми. 

Окрім достатньої 
кваліфікації, 

постійно оновлює 
знання та покращує 

навички для 
професійної 
діяльності. Є 

схильність до того, 
аби працювати 

міждисциплінарним 
шляхом, збагачуючи 

своїм внеском 
проекти й завдання. 

Має енциклопедичні 
знання у сфері своєї 
діяльності, постійно 

самовдосконалюється. 
Бездоганна обізнаність із 
концептуальним змістом 
та процедурою предмета 

й функціями, що 
розвиваються. Керує 

міждисциплінарними 
проектами. 
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10. Медіація: вміння позитивно й рішуче реагувати на конфліктні ситуації, шукаючи 
можливості вирішення проблеми шляхом діалогу та переговорів. 

БАЗОВИЙ СЕРЕДНІЙ ВИСОКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ 

Не 
переймається 

проблемами та 
застосовує 
необхідні 
правила. 

Застосовує 
відповідне 

положення, 
обґрунтовує при-
чини прийнятих 

рішень з точки зору 
освітньої концепції 

закладу. 

Залучає відповідну 
команду до пошуку 
шляхів вирішення 

проблеми. Це сприяє 
особистому зростанню 
членів команди, самої 

особи та цілого 
закладу. 

Використовує досвід, аби 
віднайти способи 

вирішення конфліктів та 
ініціює процеси для 

поліпшення співпраці та 
взаємодії у спільноті 

закладу. 

11а. Медіація у навчанні: здатність сприяти навчанню та самонавчанню у групах. 

БАЗОВИЙ СЕРЕДНІЙ ВИСОКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ 

Розробляє свою 
програму, яка 

відповідає 
чинному 

законодавству 
та освітній 
концепції 
закладу. 

Цікавиться 
процесом навчання 

кожного учня та 
розробляє 

процедури для 
поліпшення їхніх 

результатів шляхом 
аналізу інформації, 

отриманої за 
підсумками 
оцінювання. 

Сприяє підвищенню 
самоосвіти кожного 
учня за допомогою 

активних методик та 
поліпшує результати 

на основі 
систематизованого 

оцінювання. 

Здійснює освітню 
діяльність, застосовуючи 

активні методики 
навчання й безперервне 
оцінювання; є зразком 

навчання всередині та за 
межами закладу. 

11б. Планування: здатність розробляти різні розклади та ставити завдання, яких 
вимагає поставлена мета. 

БАЗОВИЙ СЕРЕДНІЙ ВИСОКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ 

Знає зміст, 
методологію та 

джерела, де 
може знайти 

необхідні 
програми й 

підготувати їх у 
визначений 

термін. 

Виконує свої 
програми, 

адаптуючи їх до 
юридичних вимог 

та до реальної 
професійної 
діяльності. 

Вчиться на власному 
професійному досвіді 

для періодичного 
оцінювання й 

оновлення програм із 
освітньої діяльності. 

Систематично покращує 
свою програму шляхом 
постійного перегляду та 

включає власні 
методологічні ресурси. 

12. Інновація: здатність постійно вдосконалювати продукти, послуги та процеси. 
Ставлення до освіти за принципом «СЗПД» (спланувати, зробити, перевірити, діяти). 

БАЗОВИЙ СЕРЕДНІЙ ВИСОКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ 

Сприймає зміни 
та поліпшення, 
запропоновані 
організацією, з 
певним незадо-

воленням, 
вважаючи за 

краще працю-
вати відповідно 
до того, що вже 

було 
встановлено. 

Без примусу 
приймає зміни та 
вдосконалення, 
запропоновані 
організацією, 

розуміючи 
необхідність 
відповідної 
підготовки. 

Активно вносить зміни 
та пропонує 

поліпшення на основі 
навчання, яке 

отримує. 

Виявляє активність, 
передбачає зміни та 

залучає інших людей до 
вдосконалення й 

постійного навчання. 
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→ ХРИСТИЯНСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ 

Йдеться про досвід віри, практику євангельських цінностей та 
християнське ставлення до життя: наскільки педагог приймає та розвиває 
освітньо-душпастирську місію закладу, чи бере участь у її розвитку, чи 
прагне бути ефективним передавачем послання Євангелія. 

13. Досвід віри: розвиток особистого досвіду віри. 

БАЗОВИЙ СЕРЕДНІЙ ВИСОКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ 

Відкрита до 
пізнання 
духовних 
цінностей 

людина, яка з 
повагою 

ставиться до 
релігійних 
практик. 

Виражає 
особистий досвід 

Бога і ділиться 
ним у малих 

групах людей, 
коли це потрібно. 

Виражає особистий 
досвід Бога і ділиться 
ним у різні моменти, 

формальні та 
неформальні, даючи 

свідчення про 
християнське життя. 

Передає власний досвід 
Бога і природно дає 

свідчення про свою віру 
на рівні громадськості в 

будь-яких обставинах 
повсякденного життя, 

запрошує інших 
висловити свій досвід 

віри та поділитися ним. 

14. Досвід богослужбових практик: участь у богослужбових заходах, вміння 
заохочувати їх у спільноті закладу, особливо серед учнів і батьків. 

БАЗОВИЙ СЕРЕДНІЙ ВИСОКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ 

Особа відвідує 
богослужбові 

заходи в межах 
робочого часу 

та поза ним 
(згідно зі 

взятими зо-
бов’язаннями). 

Поважає 
богослужбові 
практики та 

сприяє участі у 
них іншим. 

Заохочує інших до 
участі у 

богослужбових 
заходах в межах 

освітньо-
душпастирського 

плану закладу. 
Сприяє тому, аби 

учасники 
отримували досвід 

усвідомленої 
участі в 

богослужіннях. 

Зі щирою готовністю 
ділиться своєю вірою 

під час 
богослужбових 

заходів (втому числі у 
формі молитви і 

свідчення, зокрема 
під час церковних 
урочистостей, на 

реколекціях тощо). 

Організовує молитву та 
запрошує на неї, 
використовуючи 

літургійну формацію та 
педагогіку віри, постійно 

набуває необхідного 
богословського 

формування. 

15. Погляд на світ очима віри: чутливість до розбудови суспільства, відкритого до 
цінностей Євангелія, що свідчить про професійне покликання людини як 

християнського педагога. 

БАЗОВИЙ СЕРЕДНІЙ ВИСОКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ 

Обмінюється 
інформацією та 
сприяє участі в 
кампаніях або 

заходах 
солідарності, 

які є частиною 
планування 

закладу. 

Заохочує до участі 
у кампаніях або 

заходах 
солідарності, які є 

частиною 
планування 
закладу; є їх 

безпосереднім 
учасником. 

Бере участь в 
організації проектів 

та заходів 
солідарності чи 

волонтерства, які 
виходять за межі 

робочого часу. 

Засвідчує в якості 
життєвої позиції свою 

християнську 
прихильність до 

найбільш незахищених. 
Глибоко залучається у 

наявні проекти 
солідарності та пропонує, 

впроваджує нові. 

Католицька ідентичність: знання, досвід та розуміння історії Церкви, 
католицької педагогіки й духовності. 
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16. Духовна ідентичність: реальний зв’язок із цінностями католицької інституції, її 
освітнім стилем, належним їй характером і духовністю. 

БАЗОВИЙ СЕРЕДНІЙ ВИСОКИЙ ПРОФЕСІНИЙ 

Знає цінності 
католицької 
інституції, 

розуміє 
християнський 

стиль освіти, 
відчуває 

прихильність до 
нього. 

Знає основні риси і 
освітню 

пропозицію 
католицької школи 

та її 
душпастирський 

підхід, враховує це 
на практиці. 

Знає католицьку 
педагогічну практику 
глибинно і всебічно, 
вважає її джерелом 
натхнення у своїй 

повсякденній 
педагогічній практиці. 

Живе католицькою 
духовністю і є живим 
свідченням для інших 
людей у формуванні 
власного життєвого 

проекту. 

17. Приналежність: знання і застосування у своїй праці педагогічно-душпастирської 
концепції закладу. 

БАЗОВИЙ СЕРЕДНІЙ ВИСОКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ 

Поважає проект 
і сумлінно 

працює над його 
практичним 
втіленням. 

Поділяє проект та 
позиціонує себе як 

члена спільноти 
школи, з 

ентузіазмом 
виконуючи взяті на 

себе обов’язки. 

Цілком поділяє проект 
і відчуває школу, як 

щось «своє», що 
відображається у 

рішеннях та 
прихильності до 

професійної 
діяльності. 

Живе освітою як 
професійним 

покликанням в контексті 
власного християнського 

життя і духовності, що 
значно перевершує його 
професійну діяльність; 

вважає себе служителем 
освітньої місії Церкви. 

18. Відповідальність: охоплення особистою турботою кожної дитини та молодої 
людини шляхом встановлення різноманітних форм душпастирської опіки. 

БАЗОВИЙ СЕРЕДНІЙ ВИСОКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ 

Особа 
долучається до 
душпастирської 

діяльності, 
пов’язаної зі 

своїми 
професійними 
обов’язками. 

Долучається до 
душпастирської 

діяльності, 
пов’язаної з 

обов’язками. Також 
співпрацює у 

питаннях власного 
розвитку, коли 
виникає така 
необхідність. 

Пропонує співпрацю в 
різноманітних 

душпастирських 
ініціативах, вкладає 
практичні духовні 

орієнтири в ті події, 
які організовує. 

Пропонує нові 
душпастирські ідеї. Бере 

участь в ініціативах, 
спрямованих на різнобічне 

вдосконалення 
душпастирського досвіду – 

від рівня початкової візії 
до поглиблення душпас-

тирської пропозиції 
закладу. 

19. Соціальна чуйність: уважне ставлення до дітей та молодих людей, які перебуваю-
ть у складних життєвих обставинах, створення механізмів дієвої уваги до їхніх потреб. 

БАЗОВИЙ СЕРЕДНІЙ ВИСОКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ 

Відповідає на 
окреслені 
особливі 

потреби учнів і 
колег 

відповідно до 
чинних правил 

та освітньо-
душпастирської 

концепції 
закладу. 

Коректно і чуйно 
спілкується. Вияв-
ляє потреби у лю-
дей, із якими пра-

цює. Повідомляє (з 
дотриманням усіх 
норм етики) відпо-
відним особам ін-
формацію про них 
із метою пошуку 

можливих рішень. 

В робочий час бере 
участь у певних 

заходах або в 
індивідуальних 
заняттях, аби 

відповісти на особливі 
потреби учнів і колег, 
навіть якщо це дещо 

збільшує робоче 
навантаження. 

Пропонує заходи та 
створює ефективні стру-
ктури, які відповідають 

особливим потребам дітей 
і дорослих. Знає, як пра-

цювати у внутрішній мере-
жі закладів, де враховують 
особливі потреби клієнтів, 

та взаємодіяти зі 
спеціальними організа-

ціями такого типу. 
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20. Оптимізм та радість: позитивний підхід до освітньої реальності, прокладання 
шляхів досягнення поставлених цілей та вдосконалення педагогічно-душпастирської 

концепції закладу. 

БАЗОВИЙ СЕРЕДНІЙ ВИСОКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ 

Особа виконує 
свої функції 
відповідним 

чином, за 
потреби 

періодично 
корегуючи їх. 

Виконує свою роль 
з ентузіазмом та 

гарним настроєм. 
Вважає, що ця 

діяльність корисна 
та необхідна; 

організація стає 
кращою від її 

якості. 

Виконує свої функції 
з помітним 

ентузіазмом. Вважає, 
що робота тут є 

корисною та 
важливою. 

Позитивно сприймає 
новинки, які 

запроваджуються. 

Ентузіазм, з яким 
розвиває та виконує 

власні функції, запалює 
оптимізмом та радістю 
інших членів спільноти 

закладу. 

21. Допомога: здатність встановлювати освітні відносини з усіма членами спільноти на 
основі доброти та чуйності; відкритість на обмін досвідом. 

БАЗОВИЙ СЕРЕДНІЙ ВИСОКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ 

Особа 
допомагає у 

побуті згідно зі 
своїми 

обов’язками. 
Відкрито 

ставиться до 
вирішення 
можливих 

конфліктів на 
побутовому 

рівні. 

Допомагає у 
побуті, коли 
належить, 
сердечно 

контактує з 
одержувачами у 

формальні, а 
також у деякі 
неформальні 

моменти, 
запобігає 

конфліктним 
ситуаціям. 

Допомагає у побуті та 
в інших 

неформальних 
ситуаціях, зазвичай із 

власної ініціативи; 
бере участь у 

діяльності, яка 
створює освітньо-

душпастирське 
середовище. 

Допомагає у побуті та в 
інших неформальних 

ситуаціях завжди з 
власної ініціативи, 

перетворивши це на 
стратегічне місце 

особистої підтримки тим, 
хто цього потребує. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 

 

ДОРОГОВКАЗИ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ КАТОЛИЦЬКИМ 
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2. 1. Адміністрація закладу освіти 

 

Керівний склад католицького закладу освіти в країнах Західної Європи 

насамперед складається з шести посадових осіб. Це головний директор          

(в Україні – директор закладу), педагогічний директор (заступник директора 

з виховної роботи), директор навчальної частини (заступник директора з 

навчально-методичної роботи), пасторальний координатор (душпастирський 

координатор / духівник), адміністратор, а також секретар (хоча у багатьох 

приватних закладах в Європі такої посади може не бути). Про завдання і 

обов’язки, характерні для кожної посади, ми поговоримо далі. 

 

Директор закладу освіти 

 

Організаційне середовище. Вказана посада стосується управлінської частини 
(адміністрації) закладу. Його призначає керівний орган, засновник, офіційний 
представник, а також відбувається офіційне призначення на певному рівні Церковною 
владою (згідно зі статутом закладу, установчих документів та відповідних документів 
Міністерства освіти і науки). 

Місія. Забезпечення ідентичності школи відповідно до її освітньої пропозиції. 
Презентація власника / власників (засновника) закладу для спільноти школи та інших 
зацікавлених осіб і організацій. Керівництво людськими та матеріальними ресурсами. 
Стратегічний підхід до діяльності закладу освіти. 

Основні обов’язки 
 
 Представляти власника (засновника) закладу (за його дорученням або за 

дорученням Церковної влади) з наданими повноваженнями, визначеними і 
задокументованими. 

 Забезпечувати ефективну реалізацію загальної та освітньо-душпастирської 
концепцій закладу. 

 Скликати засідання адміністрації та керувати ними, забезпечуючи ефективну 
координацію між секціями, що входять до структури закладу. 

 Затвердити політику в сфері якості та аналізувати результати контролю якості, 
керувати підходами, розвитком та оцінкою системи управління закладу. 

 Забезпечувати дотримання чинного законодавства та інших нормативних актів. 
 Призначати склад педагогів та інших співробітників закладу, визначати час роботи 

всіх працівників школи, а також формувати трудові відносини з ними, здійснювати 
керівництво всіма співробітниками. 

 Здійснювати з особливою турботою супровід персоналу протягом перших трьох 
років після прийняття на роботу. 

 Заохочувати співпрацю з сім’ями учнів, установами та організаціями, які 
полегшують взаємодію закладу із зовнішнім середовищем. Плекати шкільний 
клімат, який заохочуватиме до навчання й розвитку якомога більше число осіб, а 
також сприятиме цілісному формуванню знань і цінностей учнів згідно з освітньо-
душпастирською концепцією закладу. 

 Вирішувати питання щодо прийому учнів з урахуванням положень чинного 
законодавства та статуту закладу. 

 З освітньою та культурною метою встановлювати принципи співпраці з місцевими 
адміністраціями й іншими закладами, суб’єктами та організаціями. 

 Підтримувати взаємини (особисто або делегуючи повноваження іншій особі) з 
Асоціацією батьків учнів із метою забезпечення належної координації між школою 
та Асоціацією. 

 Представляти управлінські та представницькі посади (заступника директора з 
виховної роботи, душпастирського координатора, адміністратора, представників 
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шкільної ради) та погоджувати з відповідними особами інші посади закладу 
(заступників, координаторів етапів, керівників практичних занять), а також 
координаторів напрямків (якості, співпраці, розвитку інформаційно-
комунікаційних компетенцій / ІКТ та інших, для яких заклад може потребувати 
координатора). 

 Спільно зі своїми заступниками сприяти професійній та освітньо-душпастирській 
кваліфікації співробітників закладу, пропонуючи та затверджуючи локальний 
план навчання. 

 Здійснювати замовлення робіт, послуг та постачання, а також санкціонувати 
витрати відповідно до бюджету закладу, вказівок і рекомендацій власника. 

 Подавати на затвердження власникам, Церковній владі та Раді закладу річний 
бюджет та щорічну звітність у строки, передбачені статутом та відповідним 
законодавством. 

Вимоги, які посилюють ефективність діяльності на посаді 

Освіта. Відповідний ступінь для виконання педагогічної діяльності (та 
богословська формація) на одному або декількох рівнях закладу. 

Знання та досвід 
 
 Спеціальна підготовка (та богословська формація) відповідно до вимог посади. 
 Спеціальна підготовка в управлінні закладом освіти. 
 Принаймні три роки досвіду роботи в команді менеджменту (адміністрації) школи. 

 
Заступник директора з виховної роботи 

 

Організаційне середовище. Вказана посада стосується управлінської частини 
організації. Призначення на посаду здійснює керівний орган, офіційний представник. 

Місія. Гарантувати розробку та конкретизацію навчальних програм, інтеграцію 
християнських цінностей у процеси викладання/навчання, щорічне загальне 
планування, а також спокійне та збалансоване середовище серед усіх членів освітньої 
спільноти. 

Основні обов’язки 
 

 Керувати освітньою діяльністю, координувати її. 
 Запроваджувати академічне керівництво освітньою діяльністю викладацького 

персоналу, у т. ч.: розподіл годин, розклад, підготовка й організація замін, 
організація робочих груп. 

 Контролювати освітнє та академічне функціонування закладу: розробка 
навчальних програм, планування, складання звітів, подальша діяльність за 
щорічним загальним плануванням та функціонування робочих груп та відділів. 

 Затверджувати сертифікати та наукові роботи. 
 Координувати розробку загального річного планування закладу з метою більшої 

ефективності роботи викладацького складу в питаннях планування й організації 
освіти. 

 Готувати документи щодо організації закладу та звіти про закінчення курсу. 
 Зі стратегічним баченням підходити до всіх процесів у системі контролю якості, 

долучатися до діяльності зацікавлених груп у питаннях, що стосуються його 
повноважень. 

 У разі відсутності директора або за його дорученням скликати та очолювати 
засідання педагогічної та шкільної рад, а також структурних підрозділів освітнього 
закладу. 

 Виконувати рішення педагогічної та шкільної рад, а також різних робочих груп у 
межах своїх повноважень. 

 Заохочувати та координувати освітні інновації та педагогічне удосконалення 
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закладу, сприяти планам досягнення цілей освітньо-душпастирської концепції 
закладу. 

 Сприяти євангелізації та душпастирській діяльності під час шкільних заходів, що 
відбуваються у закладі. 

 Сприяти творенню морального клімату у спільноті школи, забезпечувати медіацію 
щодо врегулювання конфліктів та застосовувати відповідні протоколи в разі 
конфлікту відповідно до чинних правил та норм, зазначених у документах школи з 
питань внутрішнього режиму. 

 Пропонувати директору призначення на різні індивідуальні посади 
(координатори, педагогічні керівники, керівники відділів, тьютори тощо). 

Вимоги, які посилюють ефективність діяльності на посаді 

Освіта. Кваліфікація, яка відповідає вимогам освітнього адміністрування (та 
богословська формація) певного рівня.  

Знання та досвід 
 
 Спеціальна підготовка відповідно до вимог посади. 
 Спеціальна підготовка в управлінні школами (курс менеджерів освіти). 
 Досвід роботи у якості члена команди менеджменту (адміністрації) школи. 

 
Заступник директора з навчально-методичної роботи 

 

Організаційне середовище. Вказана посада стосується управлінської частини 
організації. Призначається керівним органом або його офіційним представником. 

Місія. Співпрацювати з директором та/або адміністрацією закладу в розробці 
дидактичних та методичних вказівок. Функції цієї посади можуть бути адаптовані до 
організаційної моделі закладу. 

Основні обов’язки 
 
 Координувати дидактично-методичну складову діяльності навчального закладу. 
 Скликати та очолювати засідання певних педагогічних рад за відсутності 

педагогічного директора. 
 Координувати роботу різних координаторів структурних підрозділів освітнього 

закладу. 
 Бути поінформованим заздалегідь про призначення координаторів циклових 

комісій (кафедр) та педагогів. 
 Підтримувати внутрішній режим освітнього закладу та координувати внесення 

змін, яких можуть потребувати умови, зазначені у Положенні про внутрішній 
режим. 

 Співпрацювати з педагогічним директором, допомагаючи йому в межах своєї 
компетенції. 

Вимоги, які посилюють ефективність діяльності на посаді 

Освіта. Кваліфікація, яка відповідає вимогам (та богословська формація) 
освітнього адміністрування цього рівня. 

Знання та досвід 
 
 Спеціальна підготовка (та богословська формація) відповідно до вимог посади. 
 Спеціальна підготовка в управлінні школами (курс менеджерів освіти). 
 Досвід роботи у якості члена команди менеджменту (адміністрації) школи. 
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Душпастирський координатор 
 

Організаційне середовище. Вказана посада стосується управлінської частини 
організації. Призначається керівним органом, офіційним представником та узгоджується 
з відповідною церковною владою. 

Місія. Забезпечення самобутності й католицької ідентичності школи, координація 
взаємодії людей у житті спільноти закладу. Планування заходів, що сприяють 
євангелізації, міжкультурному діалогу та духовному розвитку членів спільноти школи. 

Основні обов’язки 
 
 Планувати, координувати та реалізовувати євангелізаційні аспекти освітньо-

душпастирської концепції закладу. 
 Співпрацювати в плануванні та реалізації навчальної діяльності закладу, сприяти 

координації діяльності педагогів у межах своєї компетенції. 
 Забезпечувати належний душпастирський супровід учнів і всіх членів спільноти 

школи. 
 Ініціювати скликання координаційних нарад, на яких відбувається узгодження 

співпраці у сфері душпастирської опіки. 
 У співпраці з директором готувати виховні пропозиції для освітньо-

душпастирської концепції. 
 Пропонувати директорові навчальні плани проведення курсів душпастирської 

формації для педагогів та інших членів шкільної спільноти. 
 Сприяти навчально-виховному процесу в сфері навчання релігії та налагодження 

діалогу між релігією і культурою. 
 Заохочувати координацію душпастирської діяльності закладу з локальною 

Церквою, католицькими школами та навчальними закладами. 
 Розробляти щорічний душпастирський бюджет. 

Вимоги, які посилюють ефективність на посаді 

Освіта. Кваліфікація, яка відповідає вимогам (та богословська формація) 
освітнього адміністрування цього рівня. 

Знання та досвід 
 
 Спеціальна підготовка відповідно до вимог посади. 
 Спеціальна підготовка в освітньо-душпастирській діяльності шкіл. 
 Досвід діяльності в якості співробітника проектів, реалізованих із метою освітньо-

душпастирської опіки молоді. 
 Богословсько-духовна освіта. 

 
Адміністратор 

 

Організаційне середовище. Вказана посада стосується управлінської частини 
організації. Призначення відбувається за рішенням керуючої інституції за участі 
фінансового директора (головного бухгалтера). 

Місія. Управління матеріальними та економічними ресурсами школи з метою 
кращого забезпечення її освітньо-душпастирської місії. 
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Основні обов’язки 
 
 Готувати економічні звіти, попередні бюджети (проекти кошторисів) закладу на 

відповідний фінансовий та навчальний рік. 
 Організовувати, адмініструвати та управляти закупівлями послуг і витратних 

матеріалів, технічного обслуговування будівель і роботи закладу. 
 Контролювати надходження та витрачання коштів відповідно до вимог чинного 

законодавства, а також виконання закладом зобов’язань перед бюджетами різних 
рівнів та здійснення платежів до фондів соціального страхування. 

 Контролювати та аналізувати рахунки-фактури. Організовувати платежі та 
керувати банківськими рахунками закладу відповідно до повноважень, наданих 
керівником. 

 Інформувати директора про економічний стан справ закладу. 
 Керувати веденням обліку та інвентаризацією активів закладу. 
 Координувати фінансово-майнові аспекти діяльності адміністративного 

персоналу. 
 Контролювати дотримання санітарно-гігієнічних норм та положень щодо 

епідеміологічної, пожежної та інших видів безпеки закладу. 
 Забезпечувати відповідність чинним планам і положенням усіх документів 

закладу, зокрема, дозволів на роботу, можливих документів про активні чи пасивні 
фінансові операції закладу, страхових полісів усіх видів – як особистих, так і 
майнових. 

 У визначені строки управляти доходами та слідкувати за платіжною дисципліною, 
забезпечувати облік учнівських квитанцій про оплату за навчання, академічних та 
адміністративних зборів, субсидій тощо; вимагати у контрагентів своєчасного 
погашення зобов’язань перед навчальним закладом. 

 Управляти спільно з директором пошуком альтернативних ресурсів для постійного 
покращення якості закладу. 

 Взаємодіяти з фінансовою службою (бухгалтерією) засновника щодо відповідності 
керівних принципів управління навчальним закладом, розроблених засновником. 

 Надавати інформацію про економічний стан школи засновникам. 

Вимоги, які посилюють ефективність діяльності на посаді 

Освіта. Відповідна кваліфікація: диплом чи академічний ступінь у галузі економіки 
або бізнесу; еквівалентні кваліфікації (та богословська формація). Досвід роботи. 

Знання та досвід 
 
 Здійснювати відповідні облікові процедури відповідно до встановлених правил. 
 Перевіряти інвентаризацію ресурсів закладу й  обґрунтовувати необхідність нових 

закупівель. 
 Мати власну позицію щодо стабільності економічної ситуації закладу. 
 Своєчасно готувати обґрунтування субсидій і регулярно готувати пропозиції щодо 

змін та доповнень до бюджетів школи. 
 Активно шукати нові джерела доходу. 
 Базова підготовка за профілем роботи. 
 Економічна підготовка в сфері недержавних (у т. ч. католицьких) закладів освіти. 

 
Секретар 

 

Організаційне середовище. Вказана посада не є обов’язковою у приватних 
школах. Може бути замінена на посаду технічного секретаря (рішення залежить від 
директора та системи адміністрування закладу). 

Місія. Гарантувати зберігання документального архіву навчальної роботи. 
Реєструвати вхідну та вихідну офіційну документацію закладу. Організовувати 
документообіг та діловодство. 
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Основні обов’язки 
 
 Добросовісне дотримання всіх правових норм, що стосуються діяльності закладу. 
 Працювати під керівництвом директора та адміністрації закладу. 
 Видавати довідки про статус членів шкільної спільноти, отримані ними 

сертифікати та оформлювати інші документи закладу. 
 Гарантувати оновлення даних у власних та зовнішніх інформаційних базах, мережі 

Інтернет, в інших електронних засобах комунікації. 
 Реєструвати офіційну кореспонденцію школи у відповідних книгах. 
 Забезпечувати архівне зберігання документації закладу. 
 Координувати діяльність технічного персоналу закладу. 
 Забезпечувати збереження і захист інформації та персональних даних, отриманих 

під час діяльності закладу освіти. 

Вимоги, які посилюють ефективність діяльності на посаді 

Освіта. Відповідна кваліфікація секретаря: вища освіта, професійно-технічна освіта 
у сфері діловодства або адміністрування (та богословська формація). Навички роботи на 
комп’ютері з власними та зовнішніми інформаційними базами. 

Знання та досвід 
 

 Спеціальна підготовка у галузі освітнього законодавства (та богословська 
формація). 

 Спеціальна підготовка за напрямами: секретар-референт, діловодство та 
документообіг (або інший аналогічний напрямок). 

 
2. 2. Педагогічний колектив закладу освіти 

 
Педагогічний колектив католицької школи об’єднує не лише вчителів 

(педагогів), але й координаторів, відповідальних за різні освітні напрямки, 
що існують у закладі. 
 

Вчитель (педагог) 
 

Організаційне середовище. Вказана посада безпосередньо залежить від 
педагогічного керівника, періоду, в якому відповідний структурний підрозділ та його 
керівник виконують свої завдання або здійснюють координацію функцій, делегованих їм. 
Призначається на роботу директором. 

Місія. Реалізовувати навчально-душпастирське завдання закладу за допомогою 
моніторингу та супроводу груп учнів, закріплених за ним. 

Основні обов’язки 
 
 Викладати предмети відповідно до розроблених навчальних планів та програм. 
 Координувати процеси розробки навчальних програм та критеріїв оцінювання 

групи. 
 Безпосередньо відповідати за розвиток навчального процесу групи та кожного 

вихованця, довіреного його опіці. 
 Реалізувати освітньо-душпастирський проект у співпраці з групою та сім'ями її 

учасників. 
 Керувати та моделювати процес оцінювання рівня знань учнів групи, яку йому 

довірено. 
 Слідкувати за станом успішності групи, розуміти особливості кожного учня; 

сприяти розвитку особистості кожного з них у всіх вимірах. 
 Координувати навчальні дії педагогів, які працюють із групою, та володіти 
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інформацією про учнів – як із точки зору академічного, так й особистого 
спостереження. 

 Супроводжувати, узагальнювати й уніфікувати інформацію щодо успішності 
освітньої діяльності вихованця, що забезпечуватиме єдність вимог і 
координованість виховних дій школи та родини вихованця. 

 Підтримувати регулярні контакти з сім’ями вихованців та інформувати їх про 
успішність та академічні досягнення учнів, долучати їх до освітнього процесу в 
якості учасників. 

 Налагоджувати між вчителем і учнями у позаурочний час міжособистісні зв’язки, 
засновані на довірі, комунікації, розумінні та повазі сторін відповідно до цінностей 
християнської педагогіки. 

 Здійснювати супровід учнів у напрямку розвитку їхніх академічних та освітніх 
можливостей, а також консультувати щодо вибору факультативних дисциплін, 
навчальних циклів та різних напрямів профільного навчання у старших класах. 

 Аналізувати потреби і проблеми учнів. За необхідності у співпраці зі старостою 
групи учнів бути медіатором між учнем та іншими вчителями з метою вирішення 
проблем, що виникли. 

Вимоги, які посилюють ефективність діяльності на посаді 

Освіта. Відповідає характеристикам навчальних предметів, стадій та етапів, у 
межах яких діятиме вчитель. 

Знання та досвід 
 
 Базова підготовка за профілем. 
 Базова педагогічна освіта. 
 Конкретна базова підготовка у сфері виховання. 

 
Координатор виховної роботи 

 

Організаційне середовище. Вказана посада залежить від заступника директора 
з виховної роботи; на посаду призначає директор за пропозицією заступника директора з 
виховної роботи. 

Місія. Координувати співпрацю з іншими педагогами у сфері виховання учнів; 
душпастирсько-виховна діяльність; позакласна робота з учнями та батьками; організація 
шкільних богослужінь та святкувань. Організовувати та брати участь у нарадах класних 
керівників, контролювати відвідування учнями занять, сприяти встановленню доброго 
клімату в учнівських спільнотах. 

Основні обов’язки 
 
 Координувати виховну діяльність. 
 Співпрацювати з душпастирським координатором для виконання заходів, 

запланованих в освітньо-душпастирському плані закладу. 
 Співпрацювати з керівництвом структурних підрозділів та з окремими педагогами 

щодо розробки планів виховної діяльності закладу. 
 Керувати запланованими виховними заходами. 
 Сприяти нормальному функціонуванню навчальних груп (класів) у разі відсутності 

вчителя через хворобу, наради або інші аналогічні заходи. 
 Співпрацювати зі заступниками директора у тих академічних завданнях, які 

належать до сфери його компетенції. 

Вимоги, які посилюють ефективність діяльності на посаді 

Освіта. Кваліфікація, яку вимагає відповідна адміністрація (та богословська 
формація). 
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Знання та досвід 
 
 Спеціальна підготовка за напрямком діяльності (та богословська формація). 
 Робота в команді, лідерські навички.  

 
Координатор (керівник) циклової комісії 

 (кафедри / методичного об’єднання) 
 

Організаційне середовище. Вказана посада залежить від заступника директора 
з навчально-виховної роботи; кандидата на посаду призначає директор за пропозицією 
заступника директора. 

Місія. Управляти та координувати навчальні курси конкретних дисциплін за 
циклом (напрямком), запроваджувати й оновлювати дидактичні методи ІКТ. 

Основні обов’язки 
 
 Готувати, скликати, провадити наради циклових комісій (кафедр). 
 Координувати роботу циклової комісії (кафедри) під час підготовки та подальшої 

діяльності відповідно до плану. Забезпечувати логічність і послідовність розподілу 
вмісту на всіх рівнях та циклах: у пропозиції мінімальних цілей та критеріїв 
оцінки, у виборі навчальних матеріалів та своєчасних нововведень. 

 Складати та подавати запити про потреби циклової комісії (кафедри) для 
підготовки річного бюджету закладу та здійснювати моніторинг виконання 
встановленого бюджету. 

 Аналізувати потреби циклової комісії (кафедри) та подавати пропозиції щодо 
підготовки кадрів для педагогічного управління. 

 Передавати ініціативи й пропозиції циклової комісії (кафедри) відповідним 
посадовим особам школи. 

 Планувати, координувати та оцінювати додаткові заходи (лекції, культурні та 
технічні практикуми, семінари, екскурсії тощо). 

 Оновлювати інвентар та інші ресурси закладу. 
 Брати участь у підготовці до церемонії закінчення закладу. 

Вимоги, які посилюють ефективність діяльності на посаді 

Освіта. Кваліфікація, яку вимагає адміністрація закладу (та богословська 
формація). 

Знання та досвід 
 
 Профільна освіта та педагогічний досвід (та богословська формація). 
 Освіта у галузі координування діяльності груп (педагог-вихователь, організатор, 

менеджер, адміністратор). 
 Навички роботи з комп’ютером, достатні для внутрішньої комунікації. 

 
Координатор з професійної орієнтації та профільного навчання 

Можливі напрямки:  
ІКТ, бізнес-школа, мовна спеціалізація тощо. 

 

Організаційне середовище. Вказана посада належить до педагогічного 
персоналу, який займається окремими напрямками професійної орієнтації та 
профільного навчання учнів старших класів. Призначається директором. 
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Місія. Керувати та координувати всі дії, що входять до визначеної сфери діяльності, 
при необхідності розробляючи план роботи закладу за напрямком професійної 
орієнтації та профільного навчання. Координувати співпрацю з установами та 
підприємствами, які можуть бути партнерами чи базами практики для здобуття певних 
спеціальностей. 

Основні обов’язки 
 
 Координувати всіх працівників закладу, які залучені до визначеної сфери 

діяльності. 
 Сприяти впровадженню плану дій, що погоджений адміністрацією закладу, в 

рамках стратегічного планування професійної орієнтації та профільного навчання 
для певної галузі. 

 Створювати мережу між школою, установами та підприємствами, а також іншими 
закладами освіти у сфері професійної орієнтації та профільного навчання. 

 Сприяти новим ініціативам, які будуть спрямовані на безперервне вдосконалення 
процесу професійної орієнтації та профільного навчання. 

Вимоги, які посилюють ефективність діяльності на посаді 

Освіта. Кваліфікація, яку вимагає адміністрація закладу (та богословська 
формація). 

Знання та досвід 
 
 Профільна освіта та педагогічний досвід (та богословська формація). 
 Освіта у галузі координування діяльності груп (педагог-вихователь, організатор, 

менеджер, адміністратор). 
 Навички роботи з комп’ютером, достатні для внутрішньої та зовнішньої 

комунікації. 
 Навички у сфері професійної орієнтації учнів та їхнього подальшого профільного 

навчання. 

 
Координатор роботи з персоналом і учнями 

 

Організаційне середовище. Вказана посада залежить від адміністрації закладу. 
Функції координатора охоплюють різні рівні; передбачається виконання завдань щодо 
нагляду та організації у сфері педагогічного управління. 

Місія. Координувати й просувати процеси, що сприяють розвитку усіх членів 
спільноти школи. Співпрацювати з командою педагогів щодо розробки планів розвитку 
особистої та професійної зрілості членів шкільної спільноти. 

 
Основні обов’язки 

 
 Консультувати адміністрацію та колектив учителів щодо дій, які належать до 

сфери педагогічного управління. 
 Консультувати й координувати відповідне планування; сприяти розвитку 

діяльності закладу. 
 Співпрацювати з адміністрацією закладу в питаннях підвищення кваліфікації 

викладацького складу, атестації педагогічних працівників, освітніх інновацій 
тощо. 

 Брати участь у розробці планів академічної профорієнтації. 
 Взаємодіяти з зовнішніми організаціями з метою належної співпраці (як 

академічної, так і соціального характеру) у роботі з учнями з інвалідністю 
(соціальні установи, дитяча психологічна опіка, індивідуальний супровід тощо). 

 У разі виявлення у школі випадків залякування, цькування  (булінгу) брати участь 
у розв’язанні конфліктних ситуацій. Якщо це необхідно, залучати представників 
правоохоронних органів і фахівців з профілактики булінгу. 
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 Розробити програми психоемоційного розвитку для учнів та педагогів. Готувати 
звіти про психопедагогічну оцінку їхнього стану. 

 Відстежувати та звітувати директору про потреби в особливих умовах навчання або 
праці для здійснення відповідних заходів і залучення відповідних ресурсів. 

Вимоги, які посилюють ефективність діяльності на посаді 

Освіта. Базова освіта: магістерський ступінь із психології, педагогічної психології, 
педагогіки, управління освітою (та богословська формація). 

Знання та досвід 
 
 Розробка навчальних планів. 
 Техніки аналізу та методів оцінювання. 
 Проведення інтерв’ю. 
 Управління групами та відносинами з державними й приватними установами у 

сфері своєї діяльності. 
 Навички роботи з комп’ютером. 
 Знання законодавства у галузі освіти. 

 
2. 3. Адміністративний персонал та допоміжні служби 

 
Персонал рецепції 

 

Організаційне середовище. Посада належить до категорії допоміжного 
персоналу. Підпорядковується адміністрації школи; працевлаштування залежить від 
директора. 

Місія. Контролювати та організовувати прийом людей, які приїжджають до 
закладу. Приймати та відповідати у християнському стилі на запити тих, хто звертається 
до закладу. Відповідати на телефонні дзвінки. Консультувати людей, які звертаються до 
рецепції за інформацією. 

Основні обов’язки 
 
 Ввічливо, уважно та з повагою ставитися до людей, які просять надати 

інформацію. 
 Супроводжувати інформаційні запити до різних відповідальних осіб. 
 Відповідати за прийом повідомлень, телефонний зв’язок; передавати необхідну 

інформацію тим, кого вона стосується. 
 Координувати переміщення персоналу на вході та направляти учнів до виходів, що 

призначені для них. 
 Знати співробітників закладу та орієнтуватися у їхніх професійних обов’язках. 
 Бути в курсі фактичного розташування у закладі його навчальних залів, аудиторій, 

лабораторій, зовнішніх об’єктів, культурного й спортивного простору, технічних 
приміщень тощо. 

 Відповідати на телефонні дзвінки, зустрічати гостей у встановлені години візитів. 
 Координувати візити батьків учнів до працівників закладу (адміністрації, 

координаторів, консультантів, педагогів тощо). 
 Отримувати поштові посилки, інші пакунки й товари, повідомляти про це 

відповідних осіб. 
 Підтримувати робоче середовище в чистому та охайному вигляді. 

Вимоги, які посилюють ефективність діяльності на посаді 

Освіта. Базова освіта (середня, професійно-технічна) з планом постійного розвитку 
та підвищення кваліфікації (та богословська формація). Курси секретаря, секретаря 
керівника. 
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Знання та досвід 
 
 Робота з людьми (та богословська формація). 
 Телефонна комунікація, ІКТ. 
 Опрацювання та аналіз інформації. 

 
Персонал секретаріату 

 

Організаційне середовище. Посада належить до категорії допоміжного 
персоналу. Вона підпорядковується секретарю; працевлаштування залежить від 
директора. 

Місія. Підготовка документації про успішність, свідоцтв та іншої навчальної 
документації. 

Основні обов’язки  
 
 Документувати, архівувати та оновлювати інформацію, що засвідчує успішність та 

академічний розвиток кожного учня. 
 Надавати інформацію про навчання особам, які зробили відповідний запит. 
 Співпрацювати з персоналом рецепції. 
 Укладати кваліфікаційні вимоги; вносити правки, запропоновані викладацьким 

складом. 
 Формувати списки учнів, які допущені до навчання, а також перелік свідоцтв й 

іншої документації про успішність. 

Вимоги, які посилюють ефективність діяльності на посаді 

Освіта. Бажано – вища освіта в адмініструванні чи аналогічній сфері (та 
богословська формація). 

Знання та досвід 
 
 Уважне ставлення до людей, які прагнуть вирішити певні питання. 
 Богословська формація.  
 Тактовність, вихованість та шанобливість. 
 Навички роботи з комп’ютером. 

 
Адміністративний персонал, фінансовий відділ 

 

Організаційне середовище. Посада належить до категорії допоміжного 
персоналу. Вона підпорядковується адміністрації; працевлаштування залежить від 
директора. 

Місія. Виконувати бюрократичні та бухгалтерські функції.  

Основні обов’язки  

 
 

 Обізнаність із бухгалтерськими програмами широкого застосування. 
 Оновлювати бухгалтерські програми та готувати звіти, необхідні адміністрації. 
 Відповідати на запити, які надійдуть від адміністрації. 
 Контроль та інвентаризація (щорічні перевірки).  

Вимоги, які посилюють ефективність діяльності на посаді 

Освіта. Освітня підготовка за напрямами: документознавство, архівування, 
зберігання, технічна підтримка, основні документи бухгалтерського обліку. Бажано – 
вища освіта в сфері адміністрування та фінансів. Участь у богословській формації. 
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Знання та досвід 
 
 Навички роботи з комп’ютером та відповідним програмним забезпеченням. 
 Ведення бухгалтерського обліку у відповідних програмах. 
 Розуміти, як необхідно оновлювати інвентар та інші ресурси закладу. 

 
Технічний персонал 

 

Організаційне середовище. Посада належить до категорії допоміжного 
персоналу. Вона підпорядковується адміністрації; працевлаштування залежить від 
директора та адміністрації. 

Місія. Виправляти несправності, що виникають у результаті експлуатації 
приміщень та приладів загального використання. 

Основні обов’язки 
 
 Усувати пошкодження в загальних приміщеннях. 
 Повідомляти відповідні компанії, коли потрібна допомога для ліквідації 

несправностей. 
 Періодично перевіряти об’єкти (як-от обладнання) з метою виконання 

профілактичних робіт. 
 За погодженням із адміністрацією організовувати свою роботу так, аби постійно 

було забезпечено якісний стан функціонування об'єктів. 

Вимоги, які посилюють ефективність діяльності на посаді 

Освіта. Освіта за професією; досвід роботи на аналогічних посадах. Бажано – 
диплом про базову вищу освіту. Участь у богословській формації. 

Знання та досвід 
 
 Виконання завдань, пов’язаних із утриманням будівель, а також побутових 

приладів та обладнання. 
 Організовувати роботу, дотримуючись інструкцій із ремонту побутової техніки, 

приладів та обладнання. 
 Виявляти джерело несправностей, щоб ефективно здійснювати ремонтні роботи. 

 
Допоміжний персонал та тьютори 

 

Організаційне середовище. Посада належить до категорії допоміжного 
персоналу, а крім того – педагогічної спільноти. Працевлаштування залежить від 
директора та адміністрації школи. 

Місія. Приділяти увагу учням та здійснювати їхній супровід. Із пильністю 
ставитися до супроводу учнів з інвалідністю та особливими освітніми потребами. 
Поповнювати фонд навчально-методичних матеріалів закладу, слідкувати за 
надходженням тематичних новинок. 

Основні обов’язки 
 
 Надавати додаткові послуги щодо супроводу та активізації навчання школярів. 
 Дбати про чистоту шкільних приміщень; передбачати інші гігієнічні потреби. 
 Співпрацювати у сфері надання шкільних послуг, здійснювати персональний 

моніторинг, спілкуватися з учнями в класах за відсутності вчителя. 
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Вимоги, які посилюють ефективність діяльності на посаді 

Освіта. Професійно-технічна освіта / педагогічна освіта / спеціальна освіта. Участь 
у богословській формації. 

Знання та досвід 
 
 Базова освіта за спеціальністю. 
 Базова педагогічна освіта (навчально-методичні процеси, спеціальні педагогічні 

навички; спеціальні комунікативні навички). 
 Попередній досвід педагога в освітньому середовищі, не обов'язково шкільному. 
 Надання першої домедичної допомоги та допомоги з догляду (при потребі). 

 
 



 
 

 

 

 
 

 

НАВЧАЛЬНІ ЗАХОДИ, ВАЖЛИВІ ДЛЯ РОЗБУДОВИ 

КАТОЛИЦЬКОГО СЕРЕДОВИЩА ОСВІТИ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Модуль IІІ 
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3. 1. Заходи у межах базової формації педагогів 

 

 

 

3.1.1. Формаційні вікенди (вихідні дні) для вчителів, які нещодавно 

(до трьох років) приєдналися до спільноти школи 

 

Завдання 

 Прийняти нових вчителів у середовищі наших шкіл, щоб 
розпочати ознайомлення з християнським освітнім стилем та 
освітньо-душпастирською концепцією католицького закладу 
освіти. 

 Визначити позицію педагога, яка сприяє розвитку учнів. 
 Відкритися на ефективне спілкування та командну роботу з метою 

сприяння справжнім людським та ціннісно-орієнтованим 
взаєминам у католицькому закладі освіти. 

 Заохочувати та мотивувати нових вчителів до становлення як 
християнських педагогів. 

Цільова 
аудиторія 

Вчителі, які нещодавно приєдналися до закладу та експериментують, 
отримують досвід базової формації. 

Компетенції, 
які 

розвиваються 

Персональні Професійні Християнські 

 Впевненість. 

 Ініціативність. 

 Послідовність. 

 Робота в команді. 

 Доступність. 

 Духовна ідентичність. 

 Оптимізм, радість. 

 Відкритість на 
християнські духовні 
цінності. 

Основний 
зміст 

Бути християнським вчителем 
 
 Позиція, яка сприятиме розвитку учнів. 
 Мої дари як вчителя. 
 Мої труднощі як вчителя. 
 Багатство покликання педагога у католицькій школі. 
 Ефективне спілкування та співпраця у спільноті школи. 
 Мотивація та розвиток чеснот педагога. 

Методичне 
забезпечення 

Режим пансіонату. Використовується «педагогіка занурення»: 
переживання особистого досвіду, збагачене мотиваційними виступами 
інших педагогів та спільними роздумами з іншими учасниками 
(наприклад, праця у малих групах). 

Оцінювання Учасники заповнюють відповідну форму-відгук. 

 
3.1.2. Формаційний тиждень для вчителів, які нещодавно (до трьох 

років) приєдналися до спільноти школи 

 

Завдання 

 Знати й визнавати основи, на яких будується освітньо-
душпастирська концепція католицької школи. 

 Зміцнювати духовну ідентичність педагогів і в знаннях, і в 
світогляді. 

 Ділитися досвідом з педагогами інших католицьких закладів. 

Цільова 
аудиторія 

Усі вчителі, які перебувають на етапі базової формації. 
Передбачається, що тиждень розпочнеться через деякий час після 
формаційного вікенду. Цей етап має бути реалізований протягом 
перших трьох років діяльності педагога у католицькому закладі освіти. 
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Компетенції, 
які 

розвиваються 

Персональні Професійні Християнські 

 Послідовність. 

 Гнучкість. 

 Автономія. 

 Впевненість. 

 Ініціативність. 

 Робота в команді. 

 Медіація. 

 Супровід у 
навчанні. 

 Відкритість. 

 Планування. 

 Духовна ідентичність, 
відкритість до супроводу, 
душпастирський 
оптимізм. 

 Досвід віри та особистої 
молитви. 

 Досвід участі у 
богослужіннях. 

Основний 
зміст 

      Модуль I: Моє покликання християнського вчителя. 

 Суть християнської педагогіки. 
 

Модуль II: Школа як безпечний простір свободи. 

 Безпека. Братні відносини з ближніми. Можливість отримати 
допомогу. 

 Супровід та спілкування зі сім’ями й учнями. 
 
                     Модуль ІІІ: Школа як місце освіти й дозвілля. 

 Комплексна організація життя школи згідно з підходами 
християнської педагогіки. 

 Співвідношення спільного дозвілля, богослужбових практик та 
особистого вільного часу в католицькій школі. 

 
Модуль IV: Школа як місце підготовки до життя. 

 Християнська педагогіка та навчально-методична робота. 

 Школа та навчальні програми. 
 

                     Модуль V: Школа – центр євангелізації. 

 Душпастирське служіння для дітей і молоді. 

 Освітньо-душпастирський проект «Католицька школа». 

Методичні 
вказівки і 
примітки 

Режим пансіонату. Методологія буде практичною та 
різноманітною; чергування особистих роздумів із працею в групах та 
оглядом презентацій. 

Оцінювання 

Учасники заповнюють форму-відгук для оцінки кожної 
формаційної сесії. 

Тренери дають оцінку групі – як щодо якості їхньої участі, так і 
активності. 

 
3.1.3. Локальна формація з метою супроводу нових вчителів                  

(на прикладі методів св. Івана Боско, засновника  

салезіянської педагогіки) 

 

Завдання 

 Створити місце зустрічі, де нові вчителі, супроводжувані 
досвідченими колегами, ділитимуться досвідом. 

 Систематично підходити до ключових елементів історії 
християнської педагогіки та духовності, шукаючи шляхи її 
практичного застосування у сучасній школі. 

Цільова 
аудиторія 

Педагоги та студенти педагогічних вишів, які інтегруються в освітню 
християнську спільноту та католицький освітній стиль. Кожен рік 
формації можна розбити на декілька сесій. 
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Компетенції, 
які 

розвиваються 

Персональні Професійні Християнські 

 Емпатія. 

 Впевненість. 

 Узгодженість. 

 Медитація. 

 Командна 
робота. 

 Приналежність. 

 Супровід. 

 Духовна ідентичність. 

 Допомога. 

 Християнська 
прихильність. 

 Досвід віри. 

Основний 
зміст 

 Перший рік: Десять критеріїв св. Івана Боско для навчання 
учнів. 

 Другий рік: Запобіжна система виховання. 

Методичні 
вказівки і 
примітки 

Зустрічі відбуваються в самому закладі освіти згідно з вказаними 
вище темами. Їхній формат визначає директор закладу. Вони можуть 
тривати одну або декілька формаційних сесій, а також організовуватися 
на регулярній основі. 

Оцінювання 

Учасники заповнюють форму-відгук для оцінки кожної 
формаційної сесії. 

Модератори періодично дають оцінку групі – як щодо якості їхньої 
участі, так і активності. 

 
 
 
 

Десять критеріїв св. Івана Боско для навчання учнів 

 
 
 
 

Цілі 

 Проаналізувати десять освітніх критеріїв св. Івана Боско. 
 Поділитися досвідом, здобутим у закладі освіти, з урахуванням цих 

критеріїв. 
 Виокремити низку конкретних правил для власної педагогічної 

практики. 

Цільова 
аудиторія 

Педагоги та новий персонал (на розсуд адміністрації закладу). Цей 
етап формації також можна запропонувати вчителям, які вже достатньо 
часу працюють у закладі, але досі не пройшли його. 

Компетенції, 
які 

розвиваються 

Персональні Професійні Християнські 

 Емпатія. 

 Впевненість. 

 Супровід. 

 Відкритість. 

 Духовна ідентичність. 

 Приналежність до 
спільноти школи. 

 Розвиток чеснот. 

 Взаємодопомога і 
підтримка. 

Основний 
зміст 

1. Пам’ятайте, що освіта є справою серця1. 
2. Поясніть, чого ви хочете. 
3. Проголошуйте християнські цінності. 
4. Говоріть про важливість зусиль. 
5. Довіряйте вихованцям. 
6. Слухайте їх. 
7. Оберіть час та відповідні способи виправлення в разі переступів і 

порушень. 
8. Будьте присутніми під час перерв і дозвілля. 
9. Допоможіть учням бути вільними. 
10. Вчіть їх так, аби вони знали, як сприймати розчарування. 

                                                
1 Додатково: Зрілість і лідерство. Навчально-практичний посібник для формування християнських аніматорів. 

Львів, Свічадо, 2018. Див. від стор. 44, 64, 77, 83, 93 (заняття про життя св. Івана Боско та салезіянську педагогіку). 
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Методичні 
вказівки і 
примітки 

Протягом усього курсу пропонується від двох до десяти зустрічей з 
педагогами та співробітниками закладу освіти. На зустрічі доречно 
запросити досвідчених духовних осіб та / або мирян, обізнаних із 
педагогічними принципами св. Івана Боско. 

Оцінювання 

Учасників заохочують до роздумів над такими питаннями: 

 Який із цих критеріїв привернув вашу увагу? 

 Ви вважаєте, що хтось легше здобуває щось, аніж ви? 

 У чому ви потребуєте додаткової допомоги чи підтримки? 

 Як ви плануєте запровадити ці критерії у свою педагогічну 
практику? 

 Ви вже почали користуватися якимсь із цих критеріїв? 

 Як вони можуть вплинути на вашу виховну концепцію? 

 Чи хотіли б ви додати будь-який інший пункт до запобіжної 
системи? 

 
 
 

Запобіжна система виховання Св. Івана Боско 

 
 
 
 

Цілі 

 Знати, що таке запобіжна система та вміти відрізняти її від інших 
систем. 

 Розуміти, як застосовувати цю систему в щоденному житті класу, як 
вони впливають на навчальний процес та шкільне життя. 

 Ділитися досвідом, здобутим у закладі освіти, у контексті 
запобіжної системи. 

Цільова 
аудиторія 

Педагоги та новий персонал (на розсуд адміністрації закладу). Цей 
етап формації також можна запропонувати вчителям, які вже достатньо 
часу працюють у закладі, але досі не пройшли його. 

Компетенції, 
які 

розвиваються 

Персональні Професійні Християнські 

 Емпатія. 

 Впевненість. 

 Посередництво. 

 Професійність. 

 Супровід. 

 Оптимізм та радість. 

 Взаємодопомога і 
підтримка. 

 Духовна ідентичність. 

 Досвід віри. 

 Досвід участі у богослу-
жбових практиках. 

Основний 
зміст 

Запобіжна система виховання 
 Загальний зміст запобіжної системи виховання. 
 Запобіжна система для молоді, яка зазнає небезпеки. 
 Цілі, методи та переваги запобіжної системи. 
 Запобіжна система: порівняння з іншими педагогічними теоріями. 

Методичні 
вказівки і 
примітки 

Протягом усього курсу пропонується від двох до десяти зустрічей з 
педагогами та співробітниками закладу освіти. На зустрічі доречно 
запросити досвідчених духовних осіб та / або мирян, обізнаних із 
педагогічними принципами св. Івана Боско. 

Оцінювання 

Учасників заохочують до роздумів над такими питаннями: 
 Як би ви коротко сформулювали основні ознаки запобіжної 

системи? 
 Чи ця система актуальна для сучасної педагогіки? 
 Чи бачите ви шляхи вдосконалення запобіжної системи? 
 Які аспекти ви вважаєте найкориснішими у щоденній діяльності 

педагога? 
 Чи у вашій школі є «молодь, яка зазнає небезпеки»? 
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3.1.4. Навчальний курс «Місія християнського педагога». 

Можлива форма реалізації: онлайн-курс 

 

Цілі 

 Роздумувати над покликанням і місією християнського вчителя та 
знати особисті, освітні й нормативні вимоги, які впливають на 
особистий, професійний та духовний розвиток. 

 Стати педагогом у католицькому освітньому закладі. 
 Прийняти та практикувати відповідні виховні й навчальні навички. 

Цільова 
аудиторія 

Вчителі мають пройти цей етап формації протягом перших двох 
років перебування в закладі католицької освіти. Він передбачає 
поглиблення компетенцій різного рівня: особистих, християнських, 
освітніх, професійних. Пропонується, щоб цей етап відбувся між 
вікендами для молодих вчителів. 

Компетенції, 
які 

розвиваються 

Персональні Професійні Християнські 

 Емпатія. 

 Впевненість. 

 Супровід у 
навчанні. 

 Командна 
робота. 

 Духовна ідентичність. 

 Духовний супровід. 

 Взаємодопомога і 
підтримка. 

 Досвід віри. 

Основний 
зміст 

Тема 1. Персональний рівень. 
 

 Педагог католицького закладу. 

 Чому я працюю в цьому закладі? 

 Мій стиль роботи у закладі. 

 Мій особистий стиль. 

 Я перед викликом змін. 

  
Тема 2. Християнський рівень. 

 

 Спільнота нашого закладу освіти. 

 Наша освітньо-душпастирська концепція. 

 Духовне життя й розвиток педагога. 

 Профіль християнського педагога. 

 Духовенство, монашество та миряни виконують єдину місію 
Церкви. 

 Наші заклади в майбутньому. 
 

Тема 3. Освітній рівень. 
 

 Навчально-методичний процес. 

 Супровід та душпастирство. 

 Спільнота школи. 

 Оцінювання. 

 Єдність у різноманітності. 

 Командна робота. 

 Діалог. 

 Освітньо-душпастирська концепція. 

 Лідерство педагога. 

  
Тема 4. Професійний рівень. 

 

 Школа в контексті державного права. 

 Школа в контексті канонічного права. 
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Методичні 
вказівки і 
примітки 

Метод індивідуального планування академічного навантаження, що 
дозволяє учасникам самостійно регулювати свій графік та ритм у межах 
встановленого курсу. Застосовуються різні дидактичні методи, щоб 
учасник міг отримати практичні знання у найбільш придатний для себе 
спосіб. 

Оцінювання 
Для того щоб оцінити цей формаційний етап, учасники наприкінці 

процесу заповнюють анкету-відгук. 

 
3.1.5. Навчальний курс «Духовний супровід у католицьких школах» 

 

Цілі 

 Сприяти інтеграції учнів у спільноту та позитивній динаміці 
розвитку школи. 

 Підтримувати процеси особистого дозрівання, розвитку власної 
ідентичності та системи цінностей у вихованців. 

 Відстежувати загальний освітній процес для формування 
необхідних рішень. 

 Консультувати учнів та їхні родини протягом навчально-виховного 
процесу. 

 Сприяти створенню християнського освітньо-виховного 
середовища в школі. 

 Планувати й виконувати дії відповідно до навчального плану 
католицької школи. 

Цільова 
аудиторія 

Етап призначений для педагогів, які вже пройшли 
формаційний тиждень для вчителів або тих, хто збирається 
розпочати або вже розпочав свою педагогічну діяльність, або для 
педагогів, які не отримали спеціальної підготовки для роботи у 
католицькій школі. 

Компетенції, 
які 

розвиваються 

Персональні Професійні Християнські 

 Емпатія. 

 Відкритість. 

 Тактовність. 

 Лідерство. 

 Командна робота. 

 Педагогічний 
супровід. 

 Духовний супровід. 

 Педагогіка як 
особливе 
покликання. 

 Розвиток 
християнських 
чеснот. 

Основний 
зміст 

 
Навчальні заходи. Загальні поняття. 

 Загальна мета супроводу. 

 Основні засади супроводу. 
 

Супровід у католицьких школах у процесі всього освітньо-
виховного процесу. 

 Освіта та виховання – це мистецтво. 

 Супровід у різних традиціях католицької педагогіки. 
 

Індивідуальний аспект супроводу. 

 Індивідуальне навчання з точки зору католицького виховного 
підходу. 

 Особистий супровід. 

 Навчальний моніторинг. 

 Профорієнтація. 

 Типова діяльність індивідуального супроводу. 
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Зустрічі з вихованцями. 

 Діалог з вихованцями. Комфортність виховання. «Активне 
слухання». 

 Процедури інформування та формування інтелектуальної 
діяльності. 

 Процедури залучення до участі. 
 

Сім’я та супровід. 

 Особливості та реалії сім’ї. 

 Сімейне консультування. 

 Спільна відповідальність сім’ї та педагогів за виховання дитини. 

 Можливі дії для супроводу сім'ї. 
 

Спілкування зі сім’ями. 

 Аспекти й напрямки спілкування педагога з батьками. 

 Структура спілкування з батьками. 
 

Місце та роль учнів у навчальному процесі. 

 Суб’єктність вихованця та його активність. 

 Активізація діяльності учнів у навчально-виховному процесі.  
 

Діяльність у групах та лідерство. 

 Ціль та завдання діяльності в групі. 

 Група та її внутрішня структура. 

 Педагог та його роль у діяльності групи. 

 Специфіка діяльності в групі у католицькій школі. 

 Технологія розвитку діяльності в групі у католицькій школі. 

 Ролі в групі. 

 Лідерство в групі. 
 

Планування навчально-виховної діяльності. 

 Навчально-виховна діяльність та її планування (далі – НВДП). 

 Організаційні критерії НВДП. 

 Розподіл функцій різних структурних підрозділів католицької 
школи. 

 Елементи НВДП. 

 Рівні НВДП. 

 Зміст навчально-виховної діяльності. 

 Навчання у групі. 

Методичні 
вказівки і 
примітки 

Метод індивідуального планування академічного навантаження, що 
дозволяє учасникам самостійно регулювати свій графік та ритм у межах 
встановленого курсу. Застосовуються різні дидактичні методи, щоб 
учасник міг отримати практичні знання у найбільш придатний для себе 
спосіб. Для узгодженості теорії та практики пропонуватимуться чотири 
додаткові процеси: відображення головних теоретичних аспектів як 
основи для практики; розуміння основних стратегій супроводу; аналіз 
щоденної практики; обмін думками, обговорення досвіду та ініціатив з 
колегами. 

Оцінювання Учасники заповнюють анкету-відгук. 
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3. 2. Заходи у межах постійної формації педагогів 

 

3.2.1. Дні підвищення кваліфікації для досвідчених вчителів 

(понад 10 років педагогічного досвіду) 

 

Цілі 

 Аналіз та обговорення досвіду викладання для усвідомлення сенсу 
покликання християнського педагога. 

 Поділитися власним досвідом застосування католицького стилю 
освіти. 

 Поглиблення міжшкільних взаємин на інституціональному та 
особистому рівнях. 

Цільова 
аудиторія 

Цей етап передбачається для вчителів, які мають багаторічний 
досвід освітньої діяльності у католицьких закладах (понад 10 років). 

Компетенції, 
які 

розвиваються 

Персональні Професійні Християнські 

 Послідовність. 

 Самостійність. 

 Впевненість. 

 Відкритість. 

 Професійність. 

 Педагогічний 
супровід у 
навчанні. 

 Інновації. 
 

 Приналежність до 
спільноти школи. 

 Духовний супровід. 

 Розвиток педагогічного 
покликання. 

 Розвиток християнських 
чеснот. 

 Досвід віри. 

Основний 
зміст 

Моє становлення як християнського педагога. 
Взаємини у католицькій школі: спілкування з вихованцями та їхніми 

сім’ями. 
Обмін досвідом десяти років педагогічної діяльності. 

Методичні 
вказівки і 
примітки 

Пропонується три зустрічі у різних закладах освіти (режим 
дводенного пансіонату). 

Оцінювання 
Учасники заповнять анкету-відгук, в якій оцінюються різноманітні 

аспекти цього етапу формації. 

 
3.2.2. Підготовка директорів 

 

Цілі 

 Сформувати знання про актуальні напрями управління та анімації 
закладів освіти. 

 Обмінюватися ідеями щодо викликів, які стоять перед освітою та 
управлінням. 

 Сприяти розвитку мотивації та християнської ідентичності. 

Цільова 
аудиторія 

Члени шкільних адміністрацій. 

Компетенції, 
які 

розвиваються 

Персональні Професійні Християнські 

 Ініціативність. 

 Самостійність. 
 

 Лідерство. 

 Командна 
робота. 

 Професійність. 

 Інновації. 

 Приналежність до 
спільноти. 

 Християнська 
ідентичність. 

 Досвід віри. 
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Основний 
зміст 

 Планування діяльності закладу освіти та управління ним. 

 Супровід й організація роботи з людьми. 

 Запровадження інновацій. 

 Освітньо-душпастирська концепція. 

 Управління організацією та сучасні підходи до нього. 

 Управління та особиста ефективність. 

 Інституційні відносини та зовнішнє середовище. 

Методичні 
вказівки і 
примітки 

Режим пансіонату. 

Оцінювання 
Учасники заповнять анкету-відгук, де оцінюватимуться 

різноманітні аспекти формаційного процесу. 

 
3.2.3. Підготовка педагогів 

 

Цілі 
 Самоаналіз та актуалізація напрямів своєї педагогічної діяльності. 
 Уніфікація підходів і напрямів взаємодії у структурних підрозділах 

шкіл. 

Цільова 
аудиторія 

Педагоги споріднених предметних циклів, а також представники 
шкільних адміністрацій – відповідно до теми, яку розглядають. 

Компетенції, 
які 

розвиваються 

Персональні Професійні Християнські 

 Ініціативність. 

 Тактовність. 

 Професійність. 

 Супровід у навчанні. 

 Запровадження 
інновацій. 

 Приналежність до 
спільноти. 

 Християнська 
ідентичність. 

 Розвиток 
покликання. 

Основний 
зміст 

 Особистий, академічний та професійний супровід. 

 Навчально-методичні процеси. 

 Педагогічна діагностика. 

 Психолого-педагогічна взаємодія. 

 Педагогіка католицької школи: єдність у різноманітності. 

 Психологія розвитку. 

 Групова психологія. 

 Психічне здоров'я. 

 Приналежність до спільноти та діяльність у групі. 

 Міжособистісні та спільнотні взаємини. 

 Управління та використання ІКТ. 

Методичні 
вказівки і 
примітки 

Зустрічі відбуваються у ранішні години (можуть також тривати 
повний день). 

Оцінювання Учасники заповнюють анкету-відгук. 
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3.2.4. Конференції та монографічні курси 

 

Цілі 

 Сприяти  здобуттю знань та зацікавленню проблемами сучасної 
освіти. 

 Підготовка й удосконалення кваліфікації педагогів з певної 
тематики, із залученням значного числа вчителів. 

 Виявляти вдалі та інноваційні педагогічні ініціативи, які 
покращують освітньо-виховний процес у цілому та сприяють 
налагодженню фахових комунікацій між педагогами. 

Цільова 
аудиторія 

Насамперед вчителі та працівники адміністрації закладів освіти. 

 
Компетенції, 

які 
розвиваються 

Персональні Професійні Християнські 

 Ініціативність. 

 Самостійність. 
 

 Командна робота. 

 Професійність. 

 Педагогічний 
супровід у 
навчанні. 

 Інновації. 

 Приналежність до 
спільноти. 

 Християнська 
ідентичність. 

 Розвиток 
покликання. 

Основний 
зміст 

Тема визначається відповідно до плану підвищення кваліфікації або 
іншого подібного плану діяльності католицької школи, як-от у сфері: 
методології, педагогічних інновацій, супроводу тощо. 

Методичні 
вказівки і 
примітки 

Призначається на день, вільний від шкільних занять, аби дати змогу 
учасникам якомога простіше долучитися до участі у формаційному 
етапі. Церемонія відкриття організації. Презентації та семінари з 
експертами. Круглі столи та обмін досвідом у другій половині дня. 

Оцінювання 
Учасники заповнюють анкету-відгук. 

 

 

 

 

3.2.5. Зустрічі вчителів (середня і профільна освіта)  

 

Цілі 

 Отримати спеціальні знання для виховної роботи. 
 Підготовка й удосконалення кваліфікації педагогів з певної 

тематики, із залученням значного числа вчителів. 
 Обмінюватися знаннями, роздумами й ініціативами з колегами з 

інших закладів освіти задля створення міжшкільної спільноти 
педагогів певного предметного циклу. 

Цільова 
аудиторія 

Переважно вчителі, які здійснюють педагогічну діяльність 
(середня, профільна освіта).  

Компетенції, 
які 

розвиваються 

Персональні Професійні 

 Ініціативність. 

 Самостійність. 

 Командна робота. 

 Професійність. 

 Супровід у навчанні. 

 Інновації. 

Основний 
зміст 

Заходи, присвячені темам широкого профілю, які становлять інтерес 
для вчителів певного предметного спрямування: наприклад, конкретні 
методології; психо-емоційний розвиток вихованців; проблеми змісту й 
методів навчання; вдосконалення педагогічних навичок; питання 
практичного навчання тощо. 
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Методичні 
вказівки і 
примітки 

Створення можливостей для налагодження зв’язків та комунікацій 
між вчителями різних католицьких шкіл, обміну досвідом, консультацій 
з експертами тощо. 

Ранок або повний день. 

Оцінювання Учасники заповнюють анкету-відгук. 

 
3. 3. Дворічний курс для служителів шкільних душпастирств 

Рекомендоване навантаження – 80 акад. год. та 16 акад. год. 

монографічних курсів 

 

Цілі 

 Сформувати погляди й уявлення про принципи й цілі 
призначення душпастиря для католицької школи. 

 Забезпечити теоретико-практичну підготовку в трьох основних 
галузях компетенцій (людській, професійній і християнській) 
задля якісного виконання душпастирського служіння у 
католицькій школі. 

 Здійснювати формацію для майбутнього розвитку спільноти 
школи та збагачення богослужбового життя у ній. 

Цільова 
аудиторія 

Душпастирські координатори та служителі душпастирств 
католицьких шкіл. Інші педагоги, які цікавляться душпастирством і 
хочуть бути аніматорами у цій сфері. 

Компетенції, 
які 

розвиваються 

Персональні Професійні Християнські 

 Послідовність. 

 Тактовність. 

 Ініціативність. 
 

 Лідерство. 

 Командна 
робота. 

 Педагогічний 
супровід. 

 Душпастирська 
ідентичність. 

 Приналежність до 
спільноти. 

 Духовний супровід. 

 Досвід віри. 

 Досвід 
богослужбових 
практик. 

 Розвиток у 
покликанні. 

Основний 
зміст 

Перший рік 
 

 Вихідний пункт: душпастирська практика в контексті особистої 
історії. 

 Молодіжне служіння та сучасна культура. 

 Структура молодіжних та освітніх комісій у Церкві. 

 Основні риси християнської проповіді: віра та сенс життя. 

 Освітньо-душпастирська спільнота католицької школи. 

 Біблійні ключі: освіта і виховання у Старому Завіті. 

 Розвиток віри в школі. 

 Командна робота та врегулювання конфліктів. 

 Вступ в індивідуальний духовний супровід. 
 
Додатково: «У пошуках любові. Посібник супроводу підлітків та молоді 
в особистісному зростанні» (Комісія у справах освіти та виховання УГКЦ, 
Львів, Свічадо, 2018). 
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Другий рік 
 

 Біблійні ключі: освіта і виховання у Новому Завіті. 

 Основні поняття християнської моралі. 

 Професійна культура в католицькій освіті. 

 Турбота про духовне і богослужбове життя. 

 Знаки Бога в житті людини – Таїнства Церкви. 

 Христос як Учитель учителів. 

 Нові освітні можливості та соціальні мережі. 

 Таїнство Бога та розвиток віри у житті людини. 
 
 

Додатково: «У пошуках життєвого покликання. Посібник супроводу 
підлітків та молоді в розпізнаванні власного покликання» (Комісія у 
справах освіти та виховання УГКЦ, Львів, Свічадо, 2018). 

Методичні 
вказівки і 
примітки 

План формації координаторів та служителів душпастирств 
здійснюється протягом двох років поспіль. Щорічні заняття триватимуть 
в інтенсивному режимі один тиждень (від понеділка до п’ятниці) 
протягом першого семестру навчального року; крім того, додатково 
передбачається один одноденний монографічний курс протягом другого 
семестру навчального року. 

 
Формаційні зустрічі триватимуть вісім академічних годин щодня 

(вранці та в другій половині дня). Методологія передбачає активність 
учасників, поєднану з обміном думками, дискусіями та часом для 
особистого осмислення інформації. 

 
Надзвичайно важливим є творення спільноти учасників 

формаційного етапу та ділення душпастирським досвідом у малих 
групах. 

 
Протягом тижня передбачаються щоденне служіння Літургії та час 

для особистої молитви. 

Оцінювання 

Усі учасники формаційного етапу в письмовому вигляді мають 
зробити особисте дослідження на тему душпастирського служіння для 
молоді та скласти відповідний письмовий звіт. Наприкінці курсу їм буде 
надано сертифікат, що підтверджує отриману кваліфікацію та 
підготовку. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ ТА  

СУЧАСНА КАТОЛИЦЬКА ОСВІТА 
 

 

 

 

Модуль IV 



    
 

48 

4. 1. Педагогічні інновації в системі освіти 

 
Розробка та підтримка плану запровадження інновацій мають важливе 

значення для процесу оновлення будь-якого елемента католицьких шкіл – це 
прямий та безпосередній обов’язок адміністрації школи. План має 
передбачати глобальні й структуровані в часі кроки, які кожен заклад має 
здійснити задля свого майбутнього. Для практичного втілення підготовки 
кадрів шкіл ми пропонуємо формат карти та маршрут, які допомагають 
кожному закладу розробити свій план освітніх інновацій. 

 
Для того, аби бути католицькими школами ХХІ ст., заклади освіти мають 

розвиватися за чотирма напрямами: 
 

 персоналізація навчання; 

 переосмислення ролей учитель – учень; 

 реорганізація навчальних планів та запровадження креативного 
підходу при їх укладанні та реалізації; 

 реконструкція навчальних приміщень. 
 
З цією метою закладам освіти пропонується систематичне навчання для: 
 
а) керівників; 
б) членів робочих груп із запровадження інновацій; 
в) фахівців з різних методологій і методик; 
г) вчителів та інших педагогічних працівників. 
 
Інноваційна освіта має бути систематизованою, з поєднанням теорії та 

практики. Тому вона має передбачати як процес засвоєння навчального 
матеріалу, так і контроль за рівнем засвоєння теоретичного матеріалу та 
формуванням вмінь і навичок застосування теоретичних знань у практичній 
діяльності вихованців. 

Директор та адміністрація школи має надавати постійну підтримку 
процесу підготовки та перепідготовки педагогічного персоналу, яка 
передбачає: 

 
a) створення та розвиток і підтримка систем міжособистісних та 
міжінституційних зв’язків поміж спільнотами різних католицьких шкіл; 
б) проведення регулярних тренінгів для керівників, експертів та робочих 
груп із запровадження інновацій; 
в) щорічні формаційні ініціативи та конференції з обміну досвідом; 
г) створення, розвиток та підтримка на рівні школи та міжшкільної 
мережі бази контактів інноваційних тренерів та експертів для сприяння 
розвитку локальних планів інновацій; 
ґ) створення інноваційного веб-простору. 
 
Програма формації відповідальних за інноваційний розвиток 

католицької школи може виглядати так: 
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Цілі 

 Навчити вчителів вирішувати нові завдання шкіл ХХІ ст. 
 Впроваджувати інновації, що передбачає набуття майстерності 

психології навчання і застосування активних методів навчання. 
 Розвивати у закладі освіти культуру колективної та спільної 

роботи та постійного оновлення. 
 Реалізовувати у закладах освіти необхідні зміни. 

Цільова 
аудиторія 

 Керівники. 

 Члени інноваційних команд. 

 Експерти у сфері різних методологій і методик. 

 Педагоги та вчителі. 

Компетенції, 
які 

розвиваються 

Персональні Професійні Християнські 

 Гнучкість. 

 Ініціативність. 
 

 Командна 
робота. 

 Професійність. 

 Супровід у 
навчанні. 

 Планування. 

 Інновації. 

 Приналежність до 
спільноти. 

 Вміння досягати 
порозуміння. 

Основний 
зміст 

Початковий рівень 

 Процес оновлення у католицьких школах. 
 

Базовий рівень (1) 

 Організація життя класу та малі групи. 

 Метод проектів у житті класу. Активні методи навчання. 

 Принципи оцінювання роботи учня. 
 

Базовий рівень (2) 

 Критичне мислення. 

 Інструменти ІКТ. 
 

Додаткове навчання 

 Супровід. 

 Творчість. 

 Сучасні методи навчання. 

Методичні 
вказівки і 
примітки 

Це середньо- та довгостроковий план, який передбачає різні 
формаційні заходи, які поєднують теорію та практику, тому процес 
включає практичні завдання та контроль за їхнім виконанням. 
Способи організації зустрічей: особиста присутність та онлайн-заняття; 
використання активних методів. 

Оцінювання 
Передбачається безперервний процес оцінювання кожного 

формаційного заходу. 
 

 

 

 

4. 2. Курси для фахівців із педагогічних інновацій 

Цілі 

 Поглиблення практичного й теоретичного підходів у відповідній 
методології. 

 Створити мережу з експертами з інших закладів, які 
використовують в освітній діяльності аналогічні методології. 

 Сприяти системі пошуку шляхів вдосконалення та оновлення 
освітньо-виховної діяльності, які сприяють запровадженню 
інновацій у закладі освіти. 

 Навчитися надавати рекомендації з інновацій у закладі освіти та 
відповідну консультативну підтримку. 
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Цільова 
аудиторія 

 Педагоги, визначені адміністрацією (один-два в кожному 
закладі або структурному підрозділі). 

Компетенції, 
які 

розвиваються 

Персональні Професійні Християнські 

 Гнучкість. 

 Ініціативність. 
 

 Лідерство. 

 Командна робота. 

 Професійність. 

 Супровід у 
навчанні. 

 Планування. 

 Інновації. 

 Приналежність до 
спільноти. 

 Розвиток 
покликання. 

 

Основний 
зміст 

 Курс проектних методів навчання. 

 Курс активних методів навчання. 

 Курс нових підходів до оцінювання досягнень вихованців. 

Методичні 
вказівки і 
примітки 

Навчальний онлайн-курс або класичний стаціонарний курс 
(близько 70-80 годин – протягом семестру, а 5 годин – особистих 
консультацій). 

Оцінювання Учасники заповнять анкету-відгук. 
 

 

 

 

4. 3. Початковий курс для директорів 

 

Цілі 

 Зрозуміти, усвідомити та розвинути ідентичність католицьких 
шкіл як відправну точку для їхньої роботи. 

 Розробити стратегії управління, необхідні для ефективного 
керівництва в закладі. 

 Аналізувати, розробляти й оцінювати різноманітні проекти 
закладу. 

 Управляти школою на адміністративно-правовому рівні. 
 Визначити, проаналізувати та впровадити в школі якісні, 

інноваційні, дослідницькі проекти. 
 Регулярно оцінювати освітні проекти, що розробляються. 

Цільова 
аудиторія 

Кандидати на керівні посади в короткостроковій перспективі. 
Персонал на початку здійснення управлінських функцій, особливо у 
разі відсутності досвіду. 

Компетенції, 
які 

розвиваються 

Персональні Професійні Християнські 

 Послідовність. 

 Гнучкість. 

 Самостійність. 

 Ініціативність. 

 Лідерство. 

 Делегування. 

 Професійність. 

 Супровід у 
навчанні. 

 Планування. 

 Інновації. 

 Ідентичність. 

 Духовність. 

 Приналежність до 
спільноти. 

 Планування. 

 Християнська 
підтримка. 

 Досвід віри. 

 
 
 
 
 
 
 

1. Ідентичність католицьких шкіл 
 

1.1. Християнське коріння католицької школи. 
1.2. Духовні джерела місії католицької освіти, її розвиток у Західній 
Європі та в Україні. 
1.3. Католицька школа у спільноті Церкви. 
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Основний 

зміст 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.4. Місія, бачення та цінності католицької школи: її освітньо-
душпастирська концепція. 
1.5. Християнська педагогіка як інтегральна частина моделі освіти. 
1.6. Профіль християнського педагога. 

 
2. Управлінська функція та кадрові ресурси 

 
2.1. Введення в управлінські функції в організаціях освіти. 
2.2. Лідерство у шкільному закладі. 
2.3. Комунікація в закладах освіти. 
2.4. Управління кліматом у навчальних організаціях. 
2.5. Підбір та підготовка кадрів в освітніх організаціях. 
2.6. Конфлікт, переговори й консенсус у закладі освіти. 
2.7. Освітні стратегії, маркетинг і комерційне управління в освітніх 
установах. 
2.8. Навички управління: робота в команді, зустрічі, використання 
часу, мотивація. 
2.9. Праця з людьми у католицьких школах. 
 

3. Розробка програм і проектів 
 

3.1. Вступ: важливість якісної розробки програм. 
3.2. Освітньо-душпастирська концепція закладу. 

 
4. Організація приватних шкіл та управління ними 
 

4.1. Вступ до системи прав і свобод людини в освітній системі 
України. Законодавство про освіту. 
4.2. Зв’язок навчального закладу з адміністрацією: освітня угода, 
інші угоди, субсидії. 
4.3. Додаткові та позашкільні послуги. 
4.4. Відносини навчального закладу зі спільнотами католицької 
школи (трудові відносини та відносини зі сім’ями). 
4.6. Документальний аудит та прозорість. 
4.7. Економічне управління, фінансування приватних шкіл й 
оподаткування. 

 
5. Якість управління освітою 

 
5.1. Відповідальність керівництва за реалізацію систем якості. 
5.2. Інструменти й процеси безперервного вдосконалення якості 
освіти. 
5.3. Управління якістю освіти. 
5.4. Стратегія й планування як ключові елементи управління якістю 
освіти. 

 
6. Актуалізація педагогічно-душпастирської концепції 

 
6.1. Критерії розвитку процесу педагогічно-душпастирського 
оновлення у католицьких школах. 
6.2. Оновлення системи: осередки інновацій та вектори змін. Фази 
змін. 
6.3. Інструменти оцінки поточної ситуації. 
6.4. Показники для моніторингу процесів оновлення. 

 
7. Заключний проект 

 
7.1. Презентація. 
7.2. Розробка. 
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Методичні 
вказівки і 
примітки 

Цей навчальний план має модульну структуру, він покликаний 
відповідати профілю управління закладом освіти. Передбачає змішану 
структуру підготовки (аудиторно та онлайн), яка має забезпечити 
охоплення трьох ключових елементів: 

1) безпосередній контакт учасників формаційного етапу з 
модератором та між собою задля налагодження особистих відносин 
та командної роботи; 
2) адаптація особистих і робочих ритмів учасників (онлайн-
частина); 
3) підготовка остаточного проекту, який містить програму 
поліпшення деяких реальних аспектів діяльності конкретних 
закладів освіти. 

 
Кожен тренувальний модуль може передбачати як аудиторні 

заняття, так і онлайн-семінари (залежно від загальної кількості годин, 
що передбачені на кожен із них). Наприкінці модулів планується 
презентація та захист певного проекту запровадження інновацій у 
закладі освіти, який в подальшому може бути реалізований у 
практичній діяльності кожного учасника формаційного етапу і, крім 
того, дозволить оцінити підсумки навчання кожного з учасників 
формаційної зустрічі. 

 
Курс може вважатися відповідником диплому у галузі менеджменту 

освітніх закладів. Тривалість – три тижні відвідування занять (раз на 
квартал). Щотижня мають проходити два модулі в режимі аудиторних 
занять, а потім – відповідна онлайн-частина. 

Оцінювання 

Основний елемент оцінки – підготовка остаточного проекту курсу, 
на який припаде 60% підсумкової оцінки. Важливо зрозуміти, 
наскільки кожен учасник був спроможний адекватно оцінити 
поточний стан свого закладу освіти та заглибитися в процес навчання. 
На засвоєння модулів відводиться 40 % підсумкової оцінки. 

 
4. 4. Курс для душпастирських координаторів 

 

Цілі 

Початком будь-якого інноваційного плану є його відповідність 
профілю навчального матеріалу: план повинен бути орієнтований на 
його досягнення. Ось низка особливостей, які треба врахувати при 
такому плануванні: 
 поглиблення досвіду віри людей і християнської ідентичності 

закладу; 
 розуміння роботи школи, її організації; 
 підготовка ідей та розробка теоретичних аспектів християнського 

молодіжного служіння; 
 досвід і знання католицької педагогіки; 
 лідерські риси, організаційні навички та ентузіазм; 
 особлива увага до нагальних потреб молодих людей; 
 відкритість на соціальні реалії. 

Цільова 
аудиторія 

 Душпастирські координатори католицьких шкіл, які виконують 
свої функції як у цілому, так і серед певних груп шкільної 
спільноти. 

 Люди, які планують виконувати обов’язки душпастирського 
координатора у найближчому майбутньому. 

 Інші члени шкільних душпастирств, які можуть скористатися 
таким досвідом. 
 



    
 

53 

Компетенції, 
які 

розвиваються 

Персональні Професійні Християнські 

 Послідовність. 

 Тактовність. 

 Ініціативність. 
 

 Лідерство. 

 Професійність. 

 Планування. 

 Інновації. 
 

 Християнська 
ідентичність. 

 Духовність. 

 Приналежність до 
спільноти. 

 Оптимізм та радість. 

 Досвід віри. 

 Досвід участі у 
богослужіннях. 

 Відкритість на 
християнські цінності. 

Основний 
зміст 

Модуль 1. Профіль душпастирського координатора 
 

1.1. Профіль душпастирського координатора. Професійні елементи. 
1.2. Вступ. Базові поняття: освіта, євангелізація, молодіжне служіння. 
1.3. Документи про католицьку освіту. 
1.4. Пропозиція освітньо-душпастирської концепції для католицької 
школи. 
1.5. Християнська педагогіка та ціннісно-орієнтовані освітні 
відносини. 
1.6. Профіль християнського педагога. 
1.7. Вихованці католицьких шкіл та їхні батьки. 

 
Модуль 2. Богословські елементи в служінні  

душпастирського координатора 
 

2.1. Вступ до християнської віри. 

 Одкровення й Слово Боже. 

 Віра як відповідь Богові. 

 Спільнота Церкви. 

 Богослов’я як систематичне відображення віри. 
2.2. Вступ у Таїнство Триєдиного Бога, явленого в Ісусі Христі. 

 Життя, послання та діяння Ісуса. 

 Смерть Ісуса. 

 Воскресіння Ісуса. 

 Бог Отець, Бог Син – Господь наш Ісус Христос, Бог Дух Святий. 
2.3. Церква як духовна та інституційна реальність. 

 Проголошення Божого царства. 

 Тайна вечеря та Хресна жертва Ісуса Христа. 

 Християнське життя та прагнення вічного спасіння. 

 Віра і Церква в сучасному світі: знаки часу. 
2.4. Біблійне богослов’я. 
2.5. Євангелізація дітей і молоді. 

 
Модуль 3. Навчальний проект «Євангелізація та освіта в 

школі» 
 

3.1. Сенс навчального проекту. 
3.2. Фундаментальні елементи навчального проекту. 
3.3. Душпастирська анімація навчального проекту. 
3.4. Педагогіка віри. 
3.5. Місце євангелізації у школі. 
3.6. Євангелізація й навчальні плани. 
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Модуль 4. Лідерство та управління командою. Підготовка 
педагогів як служителів шкільних душпастирств 

 
4.1. Християнське лідерство в освітніх організаціях. 
4.2. Самовиховання і самоформація (духовний аспект). 
4.3. Командна робота у контексті здорового лідерства. 
4.4. Підготовка вчителів-лідерів та служителів шкільних 
душпастирств. 

 
Модуль 5. Супровід вихованців і педагогів. 

 
5.1. Концепція духовного супроводу в католицькій освіті. 
5.2. Як організувати духовний супровід у школі або в інших освітніх 
центрах. 
5.3. Процес духовного супроводу та його фундаментальні елементи. 

 
Модуль 6. Семінари: практичні елементи, загальні 

обговорення, інноваційний досвід 
 

Модуль 7. Підсумковий проект-синтез. 
 

7.1. Особистий навчальний проект. 
7.2. Інноваційний проект душпастирства. 

Методичні 
вказівки і 
примітки 

Цей навчальний план має на меті формацію душпастирських 
координаторів. Застосовується змішана структура навчання (аудиторно 
й онлайн) з метою забезпечення двох ключових елементів: 

1. Безпосередній контакт учасників та тренерів. 
2. Адаптація до особистих і робочих графіків учасників (онлайн-
частина). 
Кожен модуль може включати як аудиторні зустрічі, так і онлайн-

заняття, залежно від загальної кількості годин у кожному з них. 
Наприкінці модулів планується підсумковий проект запровадження 
інновацій у закладі освіти, який в подальшому може бути реалізований 
у практичній діяльності кожного учасника формаційного етапу і, крім 
того, дозволить оцінити підсумки навчання кожного з учасників 
формаційної зустрічі. 

Курс відповідає рівню диплома у сфері менеджменту освітніх 
закладів. 

Навчальний курс включає три тижні відвідування занять (раз на 
квартал). Передбачається щотижневе проведення кількох модулів. 

Оцінювання 

Основний елемент оцінки – підготовка остаточного проекту курсу, 
на який припаде 60% підсумкової оцінки. Важливо зрозуміти, 
наскільки кожен учасник був спроможний адекватно оцінити 
поточний стан свого закладу освіти та заглибитися в процес навчання. 
На засвоєння модулів відводиться 40 % підсумкової оцінки. 
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4. 5. Принципи оцінювання, важливі для розуміння під час 

формаційних курсів 

 
Оцінка плану й тренувальних заходів 

 
Оцінити – це охарактеризувати, наскільки особа здатна поліпшувати 

навички та постійно самовдосконалюватися. Потрібно сформулювати 
процедуру, яка дасть змогу якомога точнішого ознайомлення з ефективністю 
формації членів спільноти католицького закладу освіти. Без адекватної 
діагностики власної діяльності ми ризикуємо зіткнутися з інерцією або 
неефективністю формаційного процесу.  

Навчальні плани доречно завершувати коротким описом обраної системи 
оцінювання досягнень людей, навчальних заходів та власне плану. 

 
Оцінювання досягнень людей 

 
● Аналіз досягнень у сфері особистого розвитку 

 
Всі особи, які брали участь у формаційному вишколі, мають підтвердити, 

що вони справді брали участь у тренінгах. На основі цього буде створено 
персональну форму для оцінювання кожного педагогічного працівника. 

Відтак педагог-учасник має пройти певну форму оцінювання досягнень 
його діяльності, яка матиме регулярний характер. Для оцінювання 
використовуються таблиці компетенцій із різними рівнями їхнього набуття. 
У школі передбачаються регулярні співбесіди адміністрації з педагогічними 
працівниками, за результатами яких відповідна інформація вноситиметься в 
таблицю й використовуватиметься далі для інтегрованого оцінювання 
досягнень педагогічного працівника та ефективності його професійної 
діяльності. Такі інтерв'ю сприятимуть постійному самовдосконаленню та 
якісному навчанню і розвитку працівника. 

Період початкової підготовки новоприйнятих на роботу вчителів має 
контролювати директор особисто, який звітує за це перед спільнотою школи. 
Відповідно, протягом перших трьох років праці усі наймані працівники 
католицького закладу освіти мають підлягати щорічному оцінюванню за 
загальними стандартами для католицьких шкіл. 

 
● План особистого вдосконалення педагогічного працівника 
 
Індивідуальний план вдосконалення педагогічного працівника – це 

логічний наслідок оцінювання його досягнень. Було б безглуздо оцінювати, 
не усвідомлюючи потреби вдосконалення у певній конкретній галузі. 
Зважаючи на оцінку, що відповідає кожному етапу формаційної підготовки, 
мають бути розроблені й особисті навчальні (формаційні) плани, адаптовані 
до нагальних потреб педагогічних працівників.  

 
Оцінка навчальних заходів: курси, конференції тощо 

 
● Анкети навчальних заходів 
 
Усі навчальні заходи мають завершуватися відповідною оцінкою, для 

чого створюється форма анкети-відгука, яка міститиме оцінювання 
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навчальної роботи, конференцій, курсів тощо. Для подальшого 
спостереження має бути створений реєстр директора католицької школи, 
який міститиме перелік та оцінки навчальних заходів, щоб у 
середньостроковій перспективі можна було перевіряти кожен з них або 
впроваджувати відповідні модифікації з метою вдосконалення навчального 
процесу. 

Оцінка навчального плану 
 
● Щорічно 
 
Особи, які відповідають за навчальні курси разом із служителями 

шкільного душпастирства, мають здійснювати контроль та перевірку 
кожного навчального курсу, щоб оцінити досягнення та в разі необхідності 
внести відповідні зміни. 

 
● Кожні три роки 
 
На трирічній основі відбудеться оцінювання всього комплексного плану 

формації в католицькій школі, включаючи будь-яку нову інформацію, яка 
може знадобитися з точки зору передбачених компетенцій, а також зміст 
освітніх заходів, включених до планів формації. 



Комісія у справах освіти та виховання УГКЦ –  Наші видання 

 
Для віку 4-6 років 

# 
 

Бібліографія Тематика Адресат 

1. 

 

Програма розвитку дітей 

дошкільного віку «Дитина – 

Божий дар» [Текст] /Романець Д. 

– Львів. – Видавництво «Свічадо», 

2017. – 88 ст. 

(та Папка з додатками) 

 

Гармонійний розвиток особис-тості 

дитини, саморегуляції, творчих 

навичок, радісних взаємин та 

формування християнської 

поведінки. 

Для планування у дошкільних 

закладах освіти. 

2. 

 

Книжка-розмальовка «Дівчинка зі 

Львова» [Текст] / Наталя Назар. 

[Ілюсрації] / Анна Сух. Львів: 
Видавництво «Скриня», 2013. – 12 ст. 

 

Розмальовка з віршами на честь 

Преподобної                             

Йосафати Гордашевської. 

Дошкільнятам та їхнім 

батькам і вихователям. 

Література для шкіл 

3. 

Ранкові зустрічі. Методичний 

посібник для вчителя початкової 

школи / упоряд. Наталія Партика. – 

Львів: Свічадо, 2019. – 328 с. 

 

Матеріал для “Ранкових зустрічей" у 

початковій школі, метою яких є 

формування в дусі гуманістичної 

педагогіки відкритих довірливих 

стосунків між вчителем і дитиною. 

Педагогам початкових класів. 

 

4. 

 

Білі плями історії України. 

Християнські сторінки історії 

Україні: методичний посібник з 

історії для вчителів середніх 

загальноосвітніх шкіл / Ред. 

Бошовська О. (с.Ореста, СНДМ).  – 

Львів: Свічадо, 2014. – 254 с. 

 

Події та вибрані постаті з історії 

християнства в Україні, про які є 

мало інформації у підручниках. 

 

Педагогам, учням, студентам, 

та зацікавленим читачам. 

5. 

Основи християнської 

етики: підруч. для 10 кл. 

загальноосвіт. навч. закл. / 

І.І.Бурнашова, Л.В.Гоголь, 

Н.М.Дементьєва і ін. –  Львів : 

Свічадо, 2016 – 216 с. 

 

Висвітлено морально-етичні 

основи християнської сім’ї, 

покликання чоловіка та жінки в 

подружжі, сутність сім’ї, любов, 

жертовність, взаємообдаруван-ня, 

проблеми створення та 

життєдіяльності сім’ї та родини в 

цивілізаційному виборі. 

 

Учням та педагогам. 

Для розпізнавання покликання та духовного супроводу 

6. 

 

У пошуках життєвого 

покликання.  Посібник супроводу 

підлітків та молоді в розпізнаванні 

власного покликання. 

Серія: «Формація підлітків та 

молоді». – Львів: Свічадо, 2018, – 232 с. 

Практичний порадник супроводу та 

розпізнаванню власної життєвої 

історії молоді 

Педагогам, молоді та 

духівникам. 

 

7. 

 

У пошуках любові. Посібник 

супроводу підлітків та молоді в 

особистісному зростанні. Серія 

«Формація підлітків та молоді». – 

Львів : Свічадо, 2018. – 96 с. 

Практичний посібник допоможе у 

вихованні та супроводі підлітків та 

молоді до зрілої любові й статевості 

та розпізнаванням покликання. 

Педагогам, духівникам, 

підліткам та молоді. 

 

Збірники та посібники 

8. 

 

Виховувати у свободі, правді та 

любові. Вибрані документи 

Церкви про католицьку школу, 

виховання, освіту. Львів: Свічадо, 

2017. – 576 с. 

 

Збірник документів про 

християнський підхід  до освіти та 

виховання. Вперше в Україні 

публікуються документи щодо 

католицької школи. 

Педагогам, студентам, 

капеланам, семінаристам. 

 

 

https://www.edu-ugcc.org.ua/resursy/nashi-vydannya/rankovi-zustrichi/
http://svichado.com/bili-pljami-istorii-ukraini.html
http://svichado.com/bili-pljami-istorii-ukraini.html
http://svichado.com/bili-pljami-istorii-ukraini.html
http://www.edu-ugcc.org.ua/resursy/nashi-vydannya/osnovy-hrystyyanskoji-etyky/
http://www.edu-ugcc.org.ua/resursy/nashi-vydannya/osnovy-hrystyyanskoji-etyky/
https://svichado.com/duxovnist/u-poshukah-jittyevogo-poklikannya
https://svichado.com/duxovnist/u-poshukah-jittyevogo-poklikannya
https://www.edu-ugcc.org.ua/resursy/nashi-vydannya/u-poshukakh-liubovi/
http://www.edu-ugcc.org.ua/resursy/nashi-vydannya/vyhovuvaty-u-svobodi-pravdi-ta-lyubovi/
http://www.edu-ugcc.org.ua/resursy/nashi-vydannya/vyhovuvaty-u-svobodi-pravdi-ta-lyubovi/
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9. 

 

Зцілюючи рани. 

Психолого-педагогічний супровід 

дітей трудових мігрантів: 

навчально-методичний посібник у 

2-ох частинах / [ М.І. Миколайчук і 

ін.]; за заг. ред. С. С. Стельмах. – 

Львів: Свічадо, 2014 . – 452 с. 

Аналізує виховні та психологічні 

потреби дитини,  виховні ролі 

матері та батька. Містить понад 

триста сторінок                     

практичних аспектів психолого-

педагогічного супроводу дітей. 

Педагогам, психологам, 

соціальним педагогам, 

студентам, батькам та 

опікунам. 

 

10. 

 

Вчимося позитивної взаємодії 

: практикум / [с.Христофора 

Буштин, СНДМ, Ірина Ковалик, 

Ірина Сіданіч та ін.] ; [укладач І.М. 

Матійків]. – Львів – Видавництво 
“Компанія “Манускрипт”, 2017. – 544 с.  

 

Як ладити з людьми, 

розв'язувати конфлікти,                     

управляти емоціями, думками, 

поведінкою. 

Психологам, соціальним 

педагогам,студентам та                  

зацікавленим. 

11. 

 

Як створювати християнські 

дошкільні центри чи заклади 

освіти? Порадник від А до Я. – 

Львів: Свічадо, 2019. – 128 с. 

 

Практичний порадник який 

допоможе заснувати християнський 

дошкільний центр чи заклад освіти. 

Ініціативним людям, батькам, 

парафіяльним спільнотам, 

педагогам, вихователям. 

12. 

 

Католицька школа: Модель 

діяльності закладу освіти. 

Практичний довідник. Серія: 

Католицька освіта // Комісія у 

справах освіти та виховання УГКЦ. 

Львів: Свічадо, 2019, 428 с. 

Довідник про основні засади 

організації та діяльності 

католицьких шкіл та закладів освіти 

християнського спрямування. 

Керівникам закладів освіти, 

зокрема католицьких, 

вчителям, усім зацікавленим 

у християнському 

шкільництві 

13. 

 

Шляхом душпастирського 

служіння в освіті. Збірник 

навчально-практичних матеріалів. 

Серія: Католицька Освіта. / Комісія 

у справах освіти та виховання УГКЦ. 

– Львів: Свічадо, 2019. – 116 с. 

 

Елементи початкової та постійної 

формації душпастирів у сфері освіті. 

Огляд основних тем душпастирства 

капелана католицького закладу 

освіти. 

Викладачам семінарій, 

духовних ЗВО та шкільним 

духівникам, педагогамта 

зацікавленим осібам. 

Для проведення таборів 

14. 

 

Олівці: порадник з організації та 

проведення християнських таборів 

для дітей та молоді [Текст] / 

укладач О. Є. Щур. – Львів. – 
Видавництво «Свічадо»,  2016. – 40 с. 

 

Практичний порадник про те,  як 

добре підготувати та провести 

християнський табір. 

Педагогам, семінаристам, 

катехитам і аніматорам. 

15. 

 

Калуська Л. Ігротека. Збірник 

роздаткових ігор для роботи з діть-

ми віком від 2 до 7 років / Серія: Ка-

линовий край / Авт-упоряд. Л.В. Ка-

луська. – Київ : Світ успіху, 2017. – 184 с. 

Ігри спрямовані на гармонійний 

розвиток дитини. У збірник 

включено різні види ігор відповідно 

до вікових  можливостей дітей 

раннього та дошкільного віку. 

педагогам, вихователям, 

батькам, студентам. 

16. 

 

Майба П., Гриновець О., 

Максименко І. Зрілість і 

лідерство. Навчально-практичний 

посібник для формування 

християнських  аніматорів. – Львів: 

Свічадо, 2018. – 217с. 

 

Охоплює різні аспекти цілісного 

християнського виховання, 

осягнення яких буде корисним для 

сучасної молоді. 

Аніматорам, педагогам, 

духівникам. 

 

Для розвитку вчителя ( та проведення тренінгів, реколекцій) 

17. 

 

Майба П., Максименко І. 

Покликані до любові та 

витривалості. Навчальний 

посібник основних засад духовності 
педагога. Львів: Свічадо, 2018. – 102 с. 

Основні засади духовності в житті 

педагогів, вихователів, викладачів 

та всіх, кому небайдужа тема 

християнського духовного розвитку. 

Педагогам, вихователям, 

духівникам, батькам. 

 

http://www.edu-ugcc.org.ua/resursy/nashi-vydannya/ztsilyuyuchy-rany/
http://www.edu-ugcc.org.ua/resursy/nashi-vydannya/vchymosya-pozytyvnoji-vzajemodiji/
http://www.edu-ugcc.org.ua/resursy/nashi-vydannya/vchymosya-pozytyvnoji-vzajemodiji/
https://www.edu-ugcc.org.ua/resursy/nashi-vydannya/yak-stvoriuvaty-khrystyians-ki-doshkil-ni-tsentry-chy-zaklady-osvity/
https://www.edu-ugcc.org.ua/resursy/nashi-vydannya/yak-stvoriuvaty-khrystyians-ki-doshkil-ni-tsentry-chy-zaklady-osvity/
https://www.edu-ugcc.org.ua/resursy/nashi-vydannya/yak-stvoriuvaty-khrystyians-ki-doshkil-ni-tsentry-chy-zaklady-osvity/
https://www.edu-ugcc.org.ua/resursy/nashi-vydannya/shliakhom-dushpastyrs-koho-sluzhinnia-v-osviti/
https://www.edu-ugcc.org.ua/resursy/nashi-vydannya/shliakhom-dushpastyrs-koho-sluzhinnia-v-osviti/
http://www.edu-ugcc.org.ua/resursy/nashi-vydannya/olivtsi/
https://www.edu-ugcc.org.ua/posibnyk-poklykani-do-lyubovi-ta-vytryvalosti/
https://www.edu-ugcc.org.ua/posibnyk-poklykani-do-lyubovi-ta-vytryvalosti/
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18. 

 

Покликані до любові та 

витривалості 2. Основні засади 

формування педагога: особистий, 

християнський і професійний 

рівень. Серія: Католицька освіта. / 

Комісія у справах освіти та 

виховання УГКЦ. – Львів: Свічадо, 

2019. – 145 с. 

 

Лінії формування педагога: 

особистий, християнський і 

професійний рівень. 

Педагогам, духівникам та усім 

зацікавленим. 

 

19. 

 

Покликані до любові та 

витривалості 3.  Лінії розвитку 

католицьких закладів освіти. 

Постійна формація педагогів і 

розбудова католицького 

середовища освіти. / Комісія у 

справах освіти та виховання УГКЦ. 

– Львів: Свічадо, 2019. – 58 с. 

 

Постійна формація педагогів і 

розбудова католицького середовища 

освіти. 

Педагогам, духівникам та усім 

зацікавленим. 

 

20. 

 

Засади формації вчителя: 

особистісні та духовні аспекти / 

упорядкування с. Георгія 

Припутницька. – Львів: Апріорі, 

2017. – Ч. 1. – 72 с. 

Духовні аспекти виховання, 

капеланство у школі,  богословський 

та особистісний вимір 

учительського служіння. 

Педагогам, духівникам та усім 

зацікавленим. 

 

21. 

 

Засади формації вчителя: 

виховні аспекти навчальної 

діяльності / упорядкування с. 

Георгія Припутницька. – Львів : 

Свічадо, 2018. – Ч. 2. – 84 с. 

 

Навчання дітей мислити, навчання 

методом екскурсії, медіа 

грамотність, здоровий спосіб життя, 

якісне спілкування, залучення 

інвесторів до освітніх проектів. 

Педагогам, духівникам та усім 

зацікавленим. 

 

Для зростання батьків, опікунів і виховників   (та для тренінгів та реколекцій) 

22. 

Формаційні матеріали 

«Батьківство як дар і 

покликання». – К.: Світ 

Успіху, 2017. — 84 с. іл. 

Сенс та значення християнського 

подружжя,                     виховання 

дітей, чи легко нині бути батьками? 

Як створити атмосферу в сім’ї, щоб 

діти почувалися щасливими? 

Батьки та освіта. 

Батькам, педагогам, 

вихователям, духівникам та 

молоді. 

 

 

23. 

 

Постійна формація 

батьків. Програма християнського 

зростання. – Київ: Комісія УГКЦ у 

справах освіти та виховання, 2017. – 54 с. 

 

Подружжя та сім'я, виховання дітей, 

батьківство,     освіта та 

християнське виховання та інші 

теми для семінарів. 

Лідерам батьківських 

спільнот, педагогам, 

психологам, аніматорам та 

зацікавленим. 

24. 

 

Аудіокнига та книга. 

Як виховувати дитину?  Поради 

Митрополита Андрея Шептицького. 

З нагоди 150-річчя з дня 

народження / Комісія у справах освіти 

та виховання УГКЦ, Живе телебачення: 

упорядн. Н. Пуряєва. – К., –24 с. 

Відповіді на актуальні питання 

освіти і виховання одного з 

найвизначніших українських 

культурних діячів ХХ ст. – 

Митрополита Андрея Шептицького. 

Педагогам, батькам та усім 

зацікавленим. 

 

Можна придбати : 

Де? Контакти: 

 
1. У видавництві «Свічадо»; 
2. В інтернет-магазинах: 
церковна крамниця УГКЦ                                           
https://shop-ugcc.com.ua; 
видання Патріаршої Курії 
https://www.vydannya-pc.com; 

3. В Патріаршій Курії УГКЦ у кабінеті № 113 Комісії 
освіти та виховання (м. Київ, вул. Микільсько-
Слобідська, 5); 
4. Відправляємо через Нову Пошту (замовлення через e-
mail: edu@ugcc.org.ua). 

 

E-mail: edu@ugcc.org.ua; 

Web: edu-ugcc.org.ua; 

Facebook: https://www.facebook.com/edu.ugcc/. 

https://www.edu-ugcc.org.ua/formatsijni-materialy-dlya-vchyteliv-osobystisni-ta-duhovni-aspekty/
https://www.edu-ugcc.org.ua/formatsijni-materialy-dlya-vchyteliv-osobystisni-ta-duhovni-aspekty/
https://www.edu-ugcc.org.ua/formatsijni-materialy-dlya-vchyteliv-vyhovni-aspekty-navchalnoji-diyalnosti/
https://www.edu-ugcc.org.ua/formatsijni-materialy-dlya-vchyteliv-vyhovni-aspekty-navchalnoji-diyalnosti/
https://www.edu-ugcc.org.ua/formatsijni-materialy-dlya-vchyteliv-vyhovni-aspekty-navchalnoji-diyalnosti/
https://www.edu-ugcc.org.ua/postiyna-formatsiia-bat-kiv/
https://www.edu-ugcc.org.ua/postiyna-formatsiia-bat-kiv/
https://shop-ugcc.com.ua/
https://www.vydannya-pc.com/
mailto:edu@ugcc.org.ua


 
 

 
Комісія у справах освіти та виховання УГКЦ 

 
 
 
 

Покликані до любові та витривалості 3. Лінії розвитку 
католицьких закладів освіти. Постійна формація педагогів і 

розбудова католицького середовища освіти 
 
 
 
 
 

За матеріалами:  
Мігуель Анжел Гарсія (Miguel Angel Garcia), СДБ 

 
 

Відповідальний за переклад:  
о. Петро Майба, СДБ 

 
 

Упорядкування української версії:  
Ірина Максименко,  
Олексій Браславець 

 
 

Літературна редакція:  
Оксана Сенчук 

 
 

Дизайн та макет:  
о. Дмитро Кудін  

 
 

Підготовка до друку:  
с. Христофора Буштин, СНДМ, Оксана Сенчук,  

с. Єротея Сорока, СНДМ 
 
 
 


