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Успішний керівник 
у сучасному освітньому просторі

України
Не кожному директору доля надає унікальну нагоду починати свій шлях із будівництва школи. 

Мазур Ольга Миколаївна працює на посаді директора школи з 1988 року, а саме в той рік 
гостинно відчинилися двері тільки-но збудованого навчального закладу.

Маючи п’ятдесятирічний педагогічний стаж, Ольга Миколаївна вважає, що свій життєвий шлях 
обрала правильно. В 14 років стала студенткою педагогічного училища. З 1972 року викладала 
історію в школі №1 міста Марганець Дніпропетровської області, навчаючись у Донецькому дер-
жавному університеті заочно. П’ять років роботи в школі №20 міста Миколаєва – час формування 
педагогічної зрілості як вчителя, так і адміністратора.

За роки керівництва Ольга Миколаївна стала джерелом натхнення, генератором ідей і моти-
ватором для вчителів. Увесь попередній досвід педагога, керівника, а також висока вимогливість 
до себе й підлеглих, відповідальність, уміння мислити перспективно, спостережливість, високий 
рівень емоційно-вольової сфери стали запорукою успішного формування, становлення й розвитку 
педагогічного колективу загальноосвітньої школи №56, яка у 2011 році отримала звання «Флагман 
освіти і науки України», у 2013 та 2018 – почесну відзнаку «Освіта Миколаєва» Миколаївської місь-
кої ради, а також є дипломантом Міжнародних виставок «Сучасні заклади освіти», «Інноватика в 
сучасній освіті», лауреатом Всеукраїнського конкурсу «Школа ХХІ століття». З 2011 по 2016 рік Ми-
колаївська загальноосвітня школа №56 була активним учасником дослідно-експериментальної ро-
боти Інституту соціальної та політичної психологіі Національної академії педагогічних наук України 
з теми: «Науково-методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіаосвіти в навчально-ви-
ховний процес загальноосвітніх навчальних закладів».

У 2017-2018 навчальному році Ольга Миколаївна ініціювала участь учителів 1-х класів у пілотно-
му проекті «Упровадження технології інтегрованого навчання в освітньому процесі на засадах ідей 
та положень Нової української школи», що стало важливим кроком в організації освітнього процесу 
на основі педагогіки партнерства учителя й учня у нових умовах. А тепер учні двох перших класів 
навчаються за інноваційним освітнім проектом «На крилах успіху».

Ольга Миколаївна Мазур належить до лідерів, які вміють будувати колектив з тих, хто праг-
не до вершин успіху, вона уміє притягувати до себе людей і створювати команду послідовників, 
однодумців. І сьогодні школа – це згуртований стабільний педагогічний колектив, у якому панує 
доброзичлива творча атмосфера. Девізом педагогів є слова Софії Русової: «Головна мета школи – 
привчити до життя, розуміти його, знайти в ньому своє місце». Досвідчені педагоги і молоді вчи-
телі перебувають у постійному пошуку оптимальних методів, прийомів навчання і розвитку дітей, 
активно оволодівають сучасними освітніми технологіями, прагнуть до оновлення. У школі працює 
27 спеціалістів вищої категорії, 13 – спеціалістів першої категорії, а 15 – мають педагогічні знання. 
Ольга Миколаївна заохочує вчителів йти стежинами зростання, ставлячи перед собою високі цілі, 
спонукає до самовдосконалення, підвищення професійної компетентності. Педагоги беруть актив-
ну участь у професійних конкурсах різного рівня, проводять вебінари й «майстер-класи», посідають 
почесні місця, отримуючи нагороди. 

Адміністрація школи на чолі з директором – команда лідерів-однодумців – здійснює комплексно- 
цільовий менеджмент, що зумовлює розвиток навчального закладу на основі нової філософії освіти. 
«Якщо, ви хочете, щоб педагогічна праця давала вчителям радість, щоб повсякденне проведення у 
років не перетворювалось на нудну одноманітну повинність, введіть кожного вчителя на щасливу 
стежку дослідника». Ці слова належать видатному педагогу В.О. Сухомлинському і є визначальним 
кредо управління розвитком освітнього закладу.

Сухомлинський В.О. зазначав, що керівник школи буде хорошим, авторитетним наставником 
учителів, учнів лише до тих пір, поки він вдосконалює свою майстерність вчителя і вихователя. 
Ольга Миколаївна – талановитий творчий вчитель, активно впроваджує інноваційні методи нав-
чання, залучає дітей до предметних конкурсів, відвідування музеїв, проводить позаурочні заходи. 
Вона не тільки приймає, але й передбачає нововведення, бачить перспективи діяльності освітнього 
закладу, дбає разом з батьками про розвиток здібностей та задоволення освітніх потреб дітей, 
забезпечує змістовне дозвілля, створюючи умови для роботи філії музичної школи, спортивних 
секцій, гуртків за інтересами.

Саме тому Миколаївська загальноосвітня школа №56 – це конкурентоздатний освітній заклад, 
де створені умови формування життєвої компетентності школярів на основі плідної співпраці вчи-
теля з учнями, їх взаємного самовдосконалення. Ольга Миколаївна поєднує в собі всі необхідні 
якості керівника нової формації, тому можна сказати, що майбутнє школи – в надійних руках.
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