
Як стати успішним керівником 

 

Кожен із нас якимось чином пов'язаний зі школою. Адже кожен пішов у 

доросле життя саме після школи. Тут ми усі отримуємо не лише уроки 

різних дисциплін, але й уроки життя. Тут знаходимо друзів і першу любов. 

Але ж у школі є і керівники. Цікаво, чи важко стати ним? От сьогодні і 

дізнаємося це і ще трохи у директора Грицівського ЗЗСО Віктора 

Петровича Старого.  

                                  
 

-            Всі ми родом із дитинства. А коли Ви були дитиною, як Вас 

називали друзі і знайомі? 

- Якогось особливого прізвиська не було. Називали просто Вітьок. 

Мені відомо, що свою кар’єру Ви починали у молодому віці. Були 

вчителем у селі Вишньовка, Вербівці, директором у Вовківцях, 

Орлинцях, а згодом і в Грицеві.  

- Ваше рішення стати вчителем було запланованим чи спонтанним? 

- Спонтанним! Я загалі планував бути науковцем. Пішов навчатися 

на фізико-математичний факультет. І вже під час навчання виявилося, 

що можу бути й педагогом. Тому можна було просуватися в обох 

напрямках. Сталось так, що я сам помітив у собі природний дар. Одразу 

ж після закінчення інституту (у 20 років) я пішов працювати вчителем. А 

коли мені ще не виповнилося 22 роки, я вже був на посаді директора. 

Тоді я помітив, що маю здібності згуртовувати колектив, ставити мету й 

досягати її. І таким чином я – директор вже протягом 40 років. 

- Ви брали активну участь у будівництві нової школи. Що у ті часи 

виявилося для Вас найважчим? 

- Школа будувалася дуже довго ( майже 22 роки). Основною 

проблемою в той час було знайти фінанси, які б дали можливість 

продовжити будівництво школи. Але це було не лише моєю проблемою, 



а й проблемою владних структур. Проте усі проблеми подолані, і ми 

бачимо результат. 

- У Вас родина педагогів. Ви директор школи, дружина – дитячого 

садочка, донька також вчитель. Чи хотіли б Ви, щоб це продовжувалося 

далі, і хтось із Ваших внучок пішов по цій лінії і також став вчителем? 

- Вчительська професія сьогодні дуже важка. Щоб стати вчителем, 

не достатньо одного бажання, треба мати обдарування від природи. Як 

то кажуть, від Бога… 

- У Вас досить напружений графік. Чи достатньо Вам вільного часу? 

- Я настільки навчився розподіляти свій час, що мені вистачає його 

практично на все. Я даю лад своїм справам та обов’язкам. Маю 

захоплення – це шахи, шашки… Я – кандидат в майстри спорту. Беру 

участь у районних та обласних змаганнях. Раніше і на всеукраїнських 

змагався. Колись був і чемпіоном Криму з цього виду спорту. 

- У своєму житті Ви досягли успіху, і Вами можна пишатися. Але ж, 

аби досягти результату, потрібна підтримка. А яка підтримка була у Вас? 

- У молоді роки я отримував підтримку від батьків. Це, як у 

кожного, була матеріальна підтримка. А так, я завжди покладався на 

себе, свої сили і розум. Рідко звертався по допомогу до когось.  

- Ви на посаді директора Грицівського ЗЗСО вже майже 18 років. 

Які у Вас плани на майбутнє щодо цієї школи? 

- Згідно Закону України «Про освіту», діти, які цього року підуть у 

перший клас, будуть закінчувати 12 класів. Вже в 2027 році перед ними 

стане вибір – куди йти далі? У 10, 11 та 12 класах діти будуть 

отримувати не загальноосвітні знання, а обиратимуть професійні нахили, 

тому кожній дитині потрібне буде шукати, де вчитися. У мене в планах 

зробити все для того, що на базі нашої школи відкрити школу-ліцей. 

Крім цього, хочеться створити міцну матеріальну базу в наших 

кабінетах. Ми маємо кабінети хімії, фізики, біології, географії та ряд 

інших кабінетів, які потребують «начиння», що дійсно проводити 

різноманітні досліди й експерименти. Хочеться «вискочити» на такий 

рівень, де можна проводити наукові дослідження. 

- Що Ви можете порадити людям, які хочуть чогось досягти в 

житті? 

- Я кажу всім, що найперше – це не лінуватися, а використовувати 

цей час, щоб взяти максимум знань у школі, аби далі можна було 

продовжити навчання і знайти своє місце в житті.  

     Ті методи навчання, які були 50 років тому, вже «не проходять», і 

треба практично самому шукати інформацію, оволодівати нею, а в школі 

лише питати у вчителя, що не зрозуміло. Це самонавчання.  

     Часто я зустрічаю випадки, що учень 7 класу вже володіє навчальним 

матеріалом за 9, 10 класи. Підходячи до ЗНО, такі учні нічого не бояться 

і впевнені у своїх силах. А ті, хто вчиться в загальноосвітніх класах, 

отримують мінімум того, що треба, а це дуже мало.  



     Також я кажу всім: «Одразу обирайте два-три предмети, які вам 

потрібні і до яких ви маєте нахил, і більше «натискайте» на них. Усі інші 

предмети, звісно, також треба вчити, вони дають розвиток». 

     Зараз потреба у фахівцях повернулася на 180 градусів. Раніше не 

вистачало юристів, фінансистів, бухгалтерів, а зараз держава дала 

поштовх до того, що треба професіоналів  природничо-математичної 

галузі. Тобто конструкторів, програмістів, електроніків… 

     Якщо немає від природи знань до фізики й математики, то ти можеш 

мати золоті руки і ними заробляти на життя. Є такі, що вміють усе: і 

зварювати, і плитку класти, і штукатурити… Вони їдуть десь на 

заробітки. Хоча можна було стати чудовим керівником, гарним 

інженером і не працювати так важко. Може, щось було упущено в школі. 

Дуже важливі уроки математики. Якщо знаєш математику, то знатимеш 

усі природничі науки. Адже математика – цариця всіх наук.  

     Аби досягти успіху, потрібно якомога більше читати. Замість того, 

щоб просто сидіти в Інтернеті чи грати в ігри, краще візьміть і 

почитайте. Зараз дуже багато цікавих енциклопедій, які дають змогу 

поглибити свої знання. Тоді, наближаючись до державних іспитів, ви 

будете впевнені у собі і обов’язково досягнете успіху! 

- Дякую Вам за поради і відповіді. Було досить-таки цікаво 

поспілкуватися з Вами. До побачення! 

- Удачі! До побачення. 

 

 

 

 

                                                          Бондаровська Кароліна, учениця 8-А класу 


