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На порядку денному інноваційні  

управлінські  технології 

 

Левківський Микола Костянтинович 

Посада: директор Першотравневого  

закладу загальної середньої освіти  

І–ІІІ ступенів Гладковицької сільської  

ради 

Педагогічний стаж: 25 років. 

Стаж керівної роботи: 10 років. 

Категорія: вища. 

Звання: «Старший вчитель». 

Педагогічне кредо: «Час, як вершина,  

  що кличе бути сучасним та досвідченим, 

  учити себе та інших рухатися вперед». 

 

Нагороди: 

 подяки Першотравневої селищної ради; 

 грамоти Овруцької райдержадміністрації; 

 Почесні грамоти відділу освіти Овруцької райдержадміністрації; 

 Почесна грамота Національної Академії педагогічних наук України; 

 подяка голови Житомирської обласної ради; 

 дипломи І, ІІ ступенів відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Овруцької райдержадміністрації; «За активну співпрацю у вихованні учнівської 

молоді»; 

 подяка відділу освіти, культури, молоді та спорту Овруцької 

райдержадміністрації «За плідну працю, педагогічний талант, професійну 

майстерність та якісну підготовку до нового 2019–2020 навчального року»; 

 грамота Коростенської районної ради. 

Не кожен досягає вершин майстерності у своїй професії. Для цього треба 

бути закоханим у свою справу і не тільки вчити, а й постійно вчитись самому, 

завжди бути в творчому пошуку. Микола Костянтинович Левківський – 

успішний директор Першотравневого ЗЗСО І–ІІІ ст. Гладковицької сільської 

ради, що максимально реалізовує себе на цій посаді. Мудрий, порядний, 

надзвичайно відповідальний, сучасний та перспективний. Він же – менеджер 

освіти, дизайнер, ініціатор усіх шкільних справ і просто людина, яка вміє 

працювати з колективом, турбується про його високу репутацію. Саме тому 

Першотравневий заклад – один з найкращих у районі, де фахівці досвідчені й 

компетентні, де учні почуваються захищеними й щасливими, а батьки 

задоволені освітнім процесом.  

Існує думка, що школа завжди схожа на свого директора, бо від його 

професіоналізму, мобільності, спроможності, готовності до змін, творчого 
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підходу до справи залежить доля освітніх реформ. Сьогодення ставить великі 

вимоги до керівника закладу освіти. Тому Микола Левківський не просто 

висококласний фахівець у сфері освіти, а й людина ідеї, з власним баченням 

мети й завдань сучасної школи, чітко визначає вектор розвитку – стати 

найкращими, зробити освітній простір сучасним.   

Двадцять п’ять років на  педагогічному терені,  на посаді директора –10 

років. Молодим спеціалістом, учителем історії, прийшов у Першотравневу 

загальноосвітню школу І–ІІІ ступенів. 

2005 року вперше за конкурсом призначений на посаду директора школи.  

На плечі молодого керівника лягла відповідальність за педагогів, учнів, батьків, 

а найголовніше – імідж закладу.  

Потім певний час обіймав посаду голови Першотравневої селищної ради. 

Важливим етапом у житті М. К. Левківського стало навчання у Національній 

академії державного управління при Президентові України, після закінчення 

отримав диплом із відзнакою. 

2015 року повертається на директорську посаду. Для здійснення задумів у 

Миколи Левківського є багато проєктів, напрацювань. Перші досягнення – це 

придбання комп’ютерної техніки для створення двох сучасних комп’ютерних 

класів.  

Багато зроблено щодо оформлення приміщення школи, її фасаду та 

зміцнення матеріально-технічної бази. 

Для створення сучасного освітнього простору Нової української школи 

усі класи початкової школи облаштовано новими меблями, придбано 

оргтехніку та сучасні засоби навчання. Також реалізовано проєкт 

«Енергоощадна школа».  

З вересня цього року Першотравневий заклад має структурний підрозділ 

дошкільної освіти. Тому обов’язків у керівника стало вдвічі більше.  

В основі всіх успіхів закладу – злагоджена творча робота педагогів, 

батьків та учнів. Учителі закладу є переможцями обласної виставки передового 

педагогічного досвіду «Сучасна освіта Житомирщини». Два останні роки   

стають лауреатами конкурсу «Учитель року». Це доказ того, що колектив 

Першотравневого ЗЗСО І–ІІІ ст. є високопрофесійним і творчим. 

На результат працюють і учні цього закладу. Вони є щорічними 

переможцями обласних, районних конкурсів та олімпіад. 

Виборці Коростенського району обрали М. К. Левківського депутатом 

районної ради, він є заступником голови гуманітарної комісії. 

У вирі сучасних подій директор має встигати все, бути універсальним 

менеджером, який оперативно реагує на виклики сьогодення.  

Підготовлено завідувачем лабораторії методичного забезпечення  

КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР  

Печенюк А. П. 


