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Ми беремо участь:Ми беремо участь:  

Ми прагнем все пізнати,  
До істини дійти,  

Всі труднощі здолати 
І всім допомогти! 

Ми впроваджуємо:Ми впроваджуємо:  

 Проектну технологію, 

 Технологію критичного мислення, 

 Інформаційно-комунікаційні технології, 

 Гуманно-особистісний підхід до дітей в 

освітньому процесі, 

 Навчальну технологію «Школа Ейдотех-

ніки», інші технології. 

 

- у Програмі інноваційного розвитку загальноос-

вітніх закладів «Школи - новатори» (ШНВК:сш-
ліцей), 
-  Національному проекті  «Відкритий 
світ» (ШСШ№1, ШЗШ-інтернат),  
- Проекті «Соціальна інтеграція та розвиток гро-
мадянської відповідальності молоді в Україні», 
зокрема, програмі Intel® «Шлях до успі-
ху» (ШСШ№1), 
- Міжнародному проекті українських DSD-шкіл /
Німецький мовний диплом/ (Гімназія), 
-  Н а у к о в о -  п е д а г о г і ч н о м у  п р о е к т і 
«Росток» (ШНВК:сш-ліцей, ШЗШ№4), 
- Науково-пошуковому проекті «Національна ме-
режа шкіл сприяння здоров’ю» (ШСШ№1, 
ШЗШ№11, ШЗШ-інтернат),  
- Обласному проекті «Підвищення психологічної 
культури учасників навчально-виховного проце-
су» (Гімназія). 

Наші досягненняНаші досягнення: 

Наші педагогиНаші педагоги:  

 Переможець ІІІ туру Всеукраїнського конкурсу 

«Класний керівник року - 2012», вихователь 

ШЗШ-інтернату Ліфиренко Н.М. 
 Лауреат ІІ (обласного) туру Всеукраїнського кон-

курсу «Вихователь року» вихователь ДНЗ №5 

«Теремок» Саприкіна С.М.  
 Лауреати ІІ(обласного) туру Всеукраїнського кон-

курсу «Учитель року-2013» учитель інформатики 

гімназії Пата О.І. та учитель фізики ШЗШ№11 

Козинець О.Г.  
 Лауреат ІІ(обласного) туру Всеукраїнського кон-

курсу «На кращий інноваційний урок фізичної 
культури та урок фізичної культури з елемента-

ми футболу» учитель ШНВК:СШ-ліцей Хлус С.А. 
 

Наші учні : Наші учні :   

На ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад вибороли 61 диплом, двоє учнів ШНВК:СШ-
ліцей Попов Н. та Логвіна А. (вчителі Максименко Л.І., 
Бур О.В.) стали переможцями ІV етапу олімпіад з інфо-

рмаційних технологій та математики. 

На ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
МАН вибороли 20 дипломів, троє учнів ШНВК:СШ-
ліцей Малишок М., Сербіна В., Храмченко М. (вчителі 
Бацура О.Є., Кривоніс В.В.) стали переможцями ІІІ  ета-

пу.   

Команда «Юних журналістів» ШНВК:СШ-ліцей - серед 

переможців на Всеукраїнському  турнірі журналістів. 

Команда-переможець Всеукраїнського конкурсу юних 
інформатиків, аматорів комп’ютерної техніки 

(Храмченко М., Панарін І., Попов Н., керівник  Пата О.І.) 



Форми роботи з педагогами:Форми роботи з педагогами:  

  

 Конкурси “Учитель року”, 

“Вихователь року”; 

 Виставки-ярмарки «Освіта і май-

стерність», «Я атестуюсь»,  

 Фестиваль-конкурс “Мій кращий 

урок”, “Моє краще заняття”; 

 Майстер-класи, конкурс зі створен-

ня електронних освітніх ресурсів 

«Школа знань майбутнього», кон-

курси методичних розробок; 

 Декади, вернісажи, творчі звіти,   

презентації; 

 Медіа-відеотека; 

 Комп'ютерні курси;  

 Курси за програмою “Intel@ На-

вчання для майбутнього ”; 

 Захист проектів.  

Методичний кабінет здійснює Методичний кабінет здійснює   

науковонауково--методичне забезпечення роботи:методичне забезпечення роботи:  
 

15 загальноосвітніх навчальних закладів, 

498 педагогів, які навчають 6406 дітей, 

13 дошкільних навчальних закладів,        

305 педагогів, які виховують 3021 дітей, 

8 позашкільних навчальних закладів,        

88 педагогів,  які надають додаткову осві-

ту 5937 дітям. 

Наша місія:  Наша місія:    
Допомагати стати успішними  

Ключове завдання:Ключове завдання:  

Зробити освіту міста якісною та 
привабливою.  

 

НауковоНауково--методична проблемна методична проблемна 

тематема:  

Забезпечення якісної освіти шляхом 

формування інноваційної культури 

педагога як важливого чинника в реа-

лізації державних стандартів, розви-

тку національно свідомої, творчої, 

життєво компетентної особистості  

Наші цінності:  Наші цінності:    

Взаєморозуміння і взаємодопомога.  

    Компетентність і творчість. 

            Співпраця і партнерство 

Кадрове забезпечення Кадрове забезпечення --  основа основа 

успіхууспіху   

Ларюк  
Емма  
Федорівна 

 

завідуюча 

Бокатова  
Надія  
Григорівна 

методист з дошкільної  

освіти 

Шинкаренко  
Ірина  
Федорівна 

методист з початкової  

освіти, бібліотечних  

фондів 

Чухно  
Зінаїда  
Іванівна 

методист  

з навчальних  

дисциплін загальної  

середньої освіти 

Ходькова 
 Любов  
Іванівна 

методист з соціально-

психологічної служби та  

виховної роботи 

Гаєва  
Ніна  
Михайлівна 

методист з трудового  

навчання, фізичного  

виховання та охорони   

праці  

Слуцька  
Ірина  
Анатоліївна 
(сумісник) 

методист  

з інформатики, ІКТ 

Левченко Зоя 
Павлівна  

бібліотекар 

Хмельницький 
Володимир 
Анатолійович  

фахівець  

відео-медіатеки  

Акуленко 
Ольга  
Михайлівна  

секретар-друкарка  


