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У славетному сузір’ї видатних імен Кіровоградщини, 
України, світу яскравою зорею сяє ім’я педагога-гуманіста  

Василя Олександровича Сухомлинського.

Впродовж 23 років Василь Олексан дрович очолював Павлиську 
середню школу, створивши власну оригінальну систему 
навчання і виховання всебічно розвиненої особистості.

Їдуть у Павлиш звідусіль, тому що ідеї Василя Олександровича 
співзвучні нашо му сьогоденню.

В умовах розбудови національної освіти його педагогічна 
спадщина стає особливо актуальною, а ідеї і традиції 
продовжують жити в стінах навчальних закладів.

Славиться наша земля визнаними тради ціями на педагогічній 
ниві, але Василь Олександрович Сухомлинський займає 
особливе місце. Ім’я павлиського Добро творця, якого 
називають «Зіркою першої величини» на педагогічному небосхилі, 
покладає на нас, земляків, особливу відповідальність.

Тому зусилля всього педа гогічного колективу Кірово град-
ського обласного комплексу  (гім назія-інтернат - школа 
мистецтв) сьогодні спрямовані на глибоке вивчення його 
педагогічних ідей, творче трансфор мування їх у практику 
реформування і модернізації навчально-виховного процесу 
в сучасній школі відповідно до основних положень націо-
нальної док трини розвитку освіти.

Василь Олександрович завжди під креслював, що кожна 
школа повинна мати «своє» обличчя: свої звичаї і традиції. 
Наш комплекс таке «обличчя», безперечно, має.

ПЕРЕДМОВА
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КОРОТКОВ
АНАТОЛІЙ ЄГОРОВИЧ

...Нам випало жити в непростий час: молода 
держава, багато проблем, негараздів. Але, як я 
кажу, коли йдеться про якісь великомасштабні 
труднощі, – туман завжди розсіюється, 
і обов’язково засяє сонце. Візьму на себе 
сміливість сказати, що справа, якою займаюся 
теж вагомий внесок у розсіювання того туману. 
Мистецтво вічне – і цим все сказано.

Анатолій Коротков – народний артист України, професор, 
завідувач кафедри хореографічних дисциплін Кірово-

градського державного педаго гічного університету імені 
Володимира Винниченка. З 1970 року працює художнім 
керівником ство реного ним народного хорео графічного 
ансам блю «Пролісок». Робота з цим колективом стала 
фундаментом становлення, розвитку та удоско налення 
педагогічної майстер ності митця.

У 1990 році за ініціативою Короткова почала діяти обласна 
школа мистецтв. З 1996 року на її базі утворено Кіровоград-
ський обласний навчально-виховний комплекс (гімназія-
інтернат - школа мистецтв), контингент якого складає 
близько 2000 учнів.

Свідченням його постійного педагогічного удоско налення та 
пошуку нових освітніх ідей є авторські публікації, методичні 
розробки, рекомен дації для вчителів хореографії та викладачів 
хореографічних дисциплін педвузів. Багато його учнів стали 
відомими керівниками хореографічних колективів, артистами 
балету.

Кавалер ордена «За заслуги» (1999, 2009, 2011 рр.), лауреат 
обласної премії імені В.Винни ченка (1996 р.), лауреат обласної 
педагогічної премії імені В.О.Сухом линського (2006 р.), лауреат  
Премії  Верховної  Ради  України (2010 р.), нагороджений 
медаллю «За трудову відзнаку» (1986 р.), ювілейною медаллю 
«20 років Незалежності України» (2011 р.), Почесною відзнакою 
Кі ровоградської області «Честь і слава Кірово градщини» 
(2007 р.), грамотою Президії Верховної Ради України (1988 р.), 
«Почесний громадянин» міста Кіровограда (2011 р.).
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ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Комплекс було створено як учбовий заклад 
нового типу 1996 року. Контингент 
комплексу складає понад 2000 учнів.

Головними завданнями обласного 
навчально-виховного комплексу є:

 ▶ пошук і відбір талановитої учнівської 
молоді, в першу чергу з сільської 
місцевості Кіровоградської області;

 ▶ здійснення довузівської підготовки учнів;

 ▶ профільне навчання старшокласників, 
спрямоване на здійснення науково-
практичної підготовки талановитої молоді, 
набуття ними навичок дослідницько-
пошукової діяльності;

 ▶ створення умов для здобуття освіти понад 
державний мінімум;

 ▶ розвиток інтелектуальних здібностей 
і обдарованості, творчого мислення, 
моральних, фізичних, соціальних якостей, 
прагнення до саморозвитку та самоосвіти;

 ▶ організація безперервного навчання 
учнів в одному навчальному закладі від 
підготовчих груп школи мистецтв до 
випускників Кіровоградського державного 
педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка.
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СТРУКТУРА ЗАКЛАДУ

м.Кропивницький 
Гімназія-інтернат ІІ ступеня: 5-9 класи. 
Гімназія-інтернат ІІІ ступеня: 10-11 класи, інтернат.

м.Олександрія
Гімназія-інтернат ІІ-ІІІ ступеня, інтернат

Мала академія наук учнівської молоді. Відділення:
фізико-математичне; техніко-технологічне; обчислювальної техніки;
історико-географічне; хіміко-біологічне; філології та мистецтвознавства.

Школа мистецтв: підготовче відділення (діти 5-6 років), 
хореографічне відділення (1-4 кл.), 
хореографічне відділення (5-9 кл.), класи профорієнтації.
Народний хореографічний ансамбль «Пролісок».

Фінансово-господарська частина:
бухгалтерія, інтернат, їдальні, відділ постачання, медична 
служба, технічний відділ, комунально-побутовий відділ.

Адміністративне 
управління:
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МАТЕРІАЛЬНО-
ТЕХНІЧНА БАЗА

 ▶ 38 навчальних кабінетів  
(фізико-математичний, фізичний, хіміко-
біологічний тощо);

 ▶ 6 кабінетів іноземних мов;
 ▶ 3 кабінети інформатики;
 ▶ бібліотечно-інформаційний центр;
 ▶ 3 медичні кабінети;
 ▶ 2 технічні центри;
 ▶ 2 їдальні;
 ▶ гуртожиток для дітей із сільської місцевості 

на 210 місць;
 ▶ 8 балетних залів;
 ▶ тренажерний зал;
 ▶ концертний зал на 300 місць.

Єдиний інформаційний простір закладу об’єднує сучасні 
технології, нормативну базу, засоби ІКТ, інформаційно-

телекомунікаційні системи, що функціонують на основі єдиних 
принципів і забезпечують інформаційну взаємо дію учасників 
навчально-виховного процесу. 

Заклад має потужну базу для інформатизації діяльності педагогів 
та учнів. Кабінети всіх служб (адміністрації, технічні центри, 
учительські, методичні кабінети, бібліотечно-інформаційний 
центр, Мала академія наук учнівської молоді) та навчальні кабінети, 
оснащені сучасною комп’ю терною технікою з відповідним 
програмним забезпеченням: 158 комп’ютерів, підключених до 
широкосмугового Інтернету, 29 принтерів, 11 сканерів, 13 багато-
функціональних пристроїв, 24 мультимедійні проектори та  
9 інтерактивних дошок.

У закладі є всі необхідні технічні засоби навчання 
для здійснення високоефектив ного навчаль но-
виховного процесу.
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Гімназія-інтернат ІІ ступеня
(Тарковського, 16)

Гімназія-інтернат ІІІ ступеня та
навчально-побутовий корпус

(Дворцова, 7)

ЄДИНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ 
ПРОСТІР
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КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Директор комплексу, народний артист України, професор 

Коротков Анатолій Єгорович

Головний балетмейстер комплексу, народний артист України, 
професор Похиленко Віктор Федорович

Заступник директора з навчально-виховної роботи, завуч гімназії 
III ступеня, заслужений вчитель України, вчитель вищої категорії, 

вчитель-методист Якимчук Олександр Наумович
Завуч гімназії II ступеня, вчитель вищої категорії, вчитель-методист 

Загуменна Яна Станіславівна
Заступник директора з виховної роботи, вчитель вищої категорії 

Шепель Валентина Олексіївна
Заступник директора з навчально-виховної роботи, завуч школи 
мистецтв, вчитель вищої категорії Цапенко Євгенія Володимирівна

Заступник директора з навчальної роботи, вчитель II категорії 
Шеремет Павло Миколайович

Заслужений діяч мистецтв України, викладач хореографічних 
дисциплін Короткова Валентина Миколаївна

Заслужений працівник культури України, методист комплексу 
Брояковська Ніна Василівна

Заслужений вчитель України, вчитель вищої категорії, вчитель-
методист Свириденко Олена Леонідівна

Доктор педагогічних наук, професор, вчитель вищої категорії, 
вчитель-методист Вовкотруб Віктор Павлович

Кандидат педагогічних наук, доцент, вчитель вищої категорії, 
вчитель-методист, майстер спорту Шевченко Ольга Володимирівна

Кандидат біологічних наук, вчитель вищої категорії, 
вчитель-методист Нєворова Людмила Василівна

Кандидат філософських наук, вчитель вищої категорії, вчитель-
методист Харченко Сергій Петрович

Кандидат педагогічних наук, вчитель вищої категорії, вчитель-
методист Ганжела Сергій Іванович

Кандидат педагогічних наук, вчитель вищої категорії 
Пасічник Наталія Олексіївна

Кандидат педагогічних наук, вчитель першої категорії 
Юрчак Вікторія Володимирівна

Кандидат педагогічних наук, вчитель першої категорії, 
майстер спорту Мельнік Анастасія Олександрівна

Кандидат педагогічних наук, вчитель першої категорії 
Прибора Роман Іванович

Кандидат педагогічних наук, культорганізатор 
Мазур Неля Іванівна

Відмінники освіти України, вчителі вищої категорії, 
вчителі-методисти:

Богданович Людмила Броніславівна,
Кривенко Андрій Веніамінович,
Нікітенко Наталія Петрівна,

Семеняченко Тетяна Тимофіївна,
Якимчук Ганна Валентинівна,

Литвин Марина Юріївна,
Павленко Вікторія Володимирівна.
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Відмінники освіти України, вчителі вищої категорії, старші вчителі:
Головенко Яніна Вікторівна, 
Подгорна Наталія Авимівна,
Коваленко Наталія Михайлівна,
Сивоконь Юрій Михайлович,
Відмінники освіти України, концертмейстери вищої категорії:
Гайдай Лариса Володимирівна
Горденко Ольга Петрівна,
Карчевська Тетяна Володимирівна.
Вчителі вищої категорії, вчителі-методисти:
Буряк Юрій Володимирович,
Михайлін Юрій Миколайович,
Рудас Людмила Іллівна.
Вчителі вищої категорії, старші вчителі:
Андріанова Світлана Володимирівна, 

Данілов Ігор Вікторович,
Коротков Андрій Анатолійович, 
Леоновець Андрій Сергійович,
Момот Наталія Володимирівна, 
Сущенко Костянтин Миколайович. 
Вчителі вищої категорії, 
майстри спорту:
Виноградова Людмила Степанівна,
Михайліченко Анатолій Васильович
Вчителі вищої категорії:
Берлін Ольга Анатоліївна,
Горобець Денис Олександрович,
Дмитрієва Владлена 
Володимирівна,
Дроздова Ірина Володимирівна,
Ерніязов Арслан Джумабайович,
Коротков Андрій Анатолійович,
Кушнєрова Світлана Вікторівна,
Малявкіна Тетяна Володимирівна,

Маєвський Василь Васильович,
Мироненко Віктор 
Анатолійович,
Петренко Ірина Анатоліївна,
Черткова Наталія Сергіївна,
Шупер Олена Анатоліївна,
Концертмейстери вищої 
категорії:
Гаян Олена Миколаївна,
Сайко Наталія Олександрівна,
Українцева Наталія Миколаївна,
Чумаченко Олександр 
Миколайович.
Вчителі І категорії:
Долінко Ольга Валеріївна,
Кравець Алевтина Юріївна,
Костенко Олександра Сергіївна,
Руденко Лариса Миколаївна,
Скрипник Вікторія Сергіївна,
Французан Наталія 
Олександрівна,
Школьна Ольга Олексіївна 
Вчителі II категорії:
Денисов Денис Олександрович,
Дмитракова Ірина 
Володимирівна,
Здебська Ірина Олександрівна

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНА
РОБОТА

Методична рада обласного комп лексу відповідно до 
закону України «Про освіту», орієнтуючись на гумані зацію 

цілеспрямо ваного процесу виховання й навчання в інтересах 
людини, суспільства, держави, реа лізуючи принципи державної 
політики в галузі освіти, забезпечує:

 ▶ досягнення учнем установ лених державою освітніх рівнів 
(освітніх цензів);

 ▶ формування у закладі креа тивного освіт ньо-ви хов ного про-
стору на основі пріоритету загальнолюдських цін ностей, 
життя та здоров’я людини, вільного розвитку особистості;

 ▶ виховання громадянськості, працьовитості, поваги до 
прав і свобод людини, любові до Батьківщини, родини, 
навколишньої природи;

 ▶ адаптацію освітньої установи до нових умов та особли-
востей розвитку учнів, побудова загально доступної освіти 
з урахуванням рівня сучасної педагогічної науки та творчої 
практики навчання й виховання.

Методична рада забезпечує формування й розвиток професійних 
якостей учителя, вихователя, підвищен ня їхньої професійної 
майстерності.

Основними умовами організації методичної діяль ності в освітній 
установі є:

 ▶ максимальне урахування соціального замов лення на освітні 
послуги та особистісно зорієнтована побудова діяльності 
педагогів у різних структурах методичної служби;

 ▶ розгляд активного позитивного досвіду методичної роботи 
кожного члена педаго гічного колективу як опорного в 
побудові загальної системи методичної роботи.

Організаційним центром методичної роботи з педа гогіч ними 
працівниками в облкомплексі є науково-методичний центр 
навчального закладу.

Педагогічна проблема:
Реалізація основних напрямів оновлення освітніх 
процесів в облкомплексі з урахуванням вимог 
сучасного інформаційно-технологічного 
суспільства.
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНА
РОБОТА З ХОРЕОГРАФІЇ

Мета діяльності:

 ▶ розробка технологічних умов 
художнього виховання дітей та 
юнацтва засобами хорео графічного 
мистецтва;

 ▶ розробка і реалізація педагогічних 
техно логій виховання на різних 
рівнях хореогра фічної освіти;

 ▶ визначення змісту хореографічної 
освіти та форм і методів її 
організації у закладах різного типу;

 ▶ створення методології викладання 
хорео графічних дисциплін у 
закладах освіти художньо-
естетичного спрямування;

 ▶ проведення перепідготовки 
педагогічних кадрів з хореографії;

 ▶ науково-методичне забезпечення 
хорео графічної підготовки в 
закладах різного типу.

Методична рада комплексу

Психологічна службаБібліотечно-
інформаціний центр

Науково-
методичний центр

Індивідуальні форми 
методичної діяльності

Методичні
об’єднання

Творчі об’єднання 
педагогів

Адміністрація Педагогічна рада Методична рада

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА
РОБОТА
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ПРЕДСТАВНИЦТВО УЧНІВ ПО 
РАЙОНАХ ОБЛАСТІ У
2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

КРОПИВНИЦЬКИЙ 213 МАЛА ВИСКА 10

ОЛЕКСАНДРІЯ 139 ПЕТРОВЕ 8

ЗНАМ’ЯНКА 72 БОБРИНЕЦЬ 5

ОЛЕКСАНДРІВКА 27 ГОЛОВАНІВСЬК 4

ГАЙВОРОН 26 НОВГОРОДКА 4

СВІТЛОВОДСЬК 26 НОВОАРХАНГЕЛЬСК 4

НОВОУКРАЇНКА 25 ВІЛЬШАНКА 3

ДОБРОВЕЛИЧКІВКА 20 ОНУФРІЇВКА 3

КОМПАНІЇВКА 11 БЛАГОВІЩЕНСЬКИЙ 3

УСТИНІВКА 11 НОВОМИРГОРОДСЬКИЙ 2

МАЛА ВИСКА

ОЛЕКСАНДРІВКА

ЗНАМ’ЯНКА

СВІТЛОВОДСЬК

ОНУФРІЇВКА

ОЛЕКСАНДРІЯ

ПЕТРОВЕ

ДОЛИНСЬКА

НОВГОРОДКА

КОМПАНІЇВКА

БОБРИНЕЦЬ
УСТИНІВКА

НОВОУКРАЇНКА

НОВОМИРГОРОД
НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК

ДОБРО-
ВЕЛИЧКІВКА

ВІЛЬШАНКА

ГОЛОВАНІВСЬК

УЛЬЯНІВКА

ГАЙВОРОН

КРОПИВНИЦЬКИЙ
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ВІННИЦЯ

КРОПИВНИЦЬКИЙ

ЧЕРКАСИ

КИЇВ

ОДЕСА

МИКОЛАЇВ

ДНІПРО

ПОЛТАВА ХАРКІВ

ДОНЕЦЬК

ХЕРСОН

ЛЬВІВ

УЖГОРОД
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬК

ЧЕРНІВЦІ

СІМФЕРОПОЛЬ

ЗАПОРІЖЖЯ

ЛУГАНСЬК

СУМИ
ЧЕРНІГІВ

ЖИТОМИР

РІВНЕ
ЛУЦЬК

ТЕРНОПІЛЬ
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

ПО
ЛЬ

ЩА

області, до вузів яких 
вступили випускники 
гімназії

КИЇВ 58 КРЕМЕНЧУК 2 ХЕРСОН 1

КРОПИВНИЦЬКИЙ 32 ТЕРНОПІЛЬ 2 ЧЕРКАСИ 1

ХАРКІВ 10 БІЛА ЦЕРКВА 1 ЧЕРНІВЦІ 1

ОДЕСА 8 ЛЬВІВ 1 ПОЛЬЩА 5

ВІННИЦЯ 2 МИКОЛАЇВ 1

ДНІПРО 2 УМАНЬ 1

ПРЕДСТАВНИЦТВО
ВИПУСНИКІВ 2016 РОКУ У ВНЗ 
УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖЖЯ
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НАШІ ВИПУСКНИКИ
За 20 років існування комплексу його закінчили 1674 
учні, 99% випускників стали студентами кращих 
вищих навчальних закладів України і зарубіжжя.
У  2016 році гімназію закінчили 131 учень (з них 
нагороджені золотою медаллю 6 випускників та 
срібною медаллю 1 випускник). Із них вступили до 
вищих навчальних закладів України - 123 (94%), до 
вузів інших держав - 6 (5%) (з них форма навчання 
державна - 95 (74%), комерційна - 34 (26%).
У зовнішньому незалежному тестуванні 
брали участь 100% випускників, всі отримали 
сертифікати ЗНО з базових дисциплін тільки з 
позитивними результатами.

 ▶ Кіровоградський державний педагогічний університет 
імені Володимира Винниченка  (28)

 ▶ Київський національний університет ім. Тараса Шевченка  (3)
 ▶ Військовий інститут Київського національного університету 

ім. Тараса Шевченка (1)
 ▶ Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут» (12)
 ▶ Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана (4)
 ▶ Національний медичний університет імені О.Богомольця (3)
 ▶ Національний авіаційний університет (м. Київ) (4)
 ▶ Київський національний педагогічний університет 

імені М. Драгоманова (2)
 ▶ Київський університет ім. Б. Грінченка (6)
 ▶ Київський національний лінгвістичний університет (2)
 ▶ Національний університет "Києво-Могилянська академія" (1)
 ▶ Національна академія СБУ (м. Київ) (1)
 ▶ Київський національний торговельно-економічний 

університет (11)
 ▶ Національний університет біоресурсів і 

природокористування (2)
 ▶ Національна академія  внутрішніх справ (м. Київ) (2)
 ▶ Київський національний університет технології та дизайну (1)
 ▶ Національний університет харчових технологій (м. Київ) (2)
 ▶ Київський національний університет культури і мистецтв (1)
 ▶ Білоцерківський національний аграрний університет (1)
 ▶ Вінницький національний медичний університет 

імені М. І. Пирогова (1)
 ▶ Вінницький національний аграрний університет (1)
 ▶ Дніпропетровський національний університет 

імені О. Гончара (1)
 ▶ Дніпропетровська медична академія (1)



19

 ▶ Донецький національний медичний університет імені 
Горького (1)

 ▶ Кіровоградський національний технічний університет (1)
 ▶ Кіроградська льотна академія Національного авіаційного 

університету (2)
 ▶ Кременчуцький льотний коледж Національного 

авіаційного університету (1)
 ▶ Кременчуцький національний університет імені Михайла 

Остроградського (1)
 ▶ Національний університет «Львівська політехника» (1)
 ▶ Одеський державний університет внутрішніх справ (1)
 ▶ Національний університет "Одеська юридична 

академія" (3)
 ▶ Одеська національна академія харчових технологій (2)
 ▶ Одеський національнийуніверситет імені І. Мечникова (2)
 ▶ Південноукраїнский національний педагогічний 

університет імені К.Д.Ушинського (1)
 ▶ Тернопільський державний педагогічний університет імені 

Володимира Гнатюка (1)
 ▶ Уманський педагогічний університет імені П. Тичини (1)
 ▶ Національний технічний університет "Харківський 

політехнічеий інститут" (1)
 ▶ Національний аерокосмічний університет імені 

Жуковского "Харківський авіаційний інститут" (1)
 ▶ Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого (м. Харків) (3)
 ▶ Харківський національний університет імені В.Каразіна (2)
 ▶ Харківський національний університет 

радіоелектроніки (2)
 ▶ Харківський дорожньо-транспортний університет (1)
 ▶ Херсонсьий державний університет (1)
 ▶ Черкаський державний технологічний університет (1)
 ▶ Чернівецький національний університет 

імені Ю. Федьковича (1)
 ▶ ВНЗ інших держав (Республіка Польща) (5)
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 ▶ 5-9 гімназійні класи суспільно-гуманітарного та художньо-
естетичного напряму, допрофільна підго товка учнів. До 
гімназії-інтернату II ступеня зарахо вуються учні, які закінчили 
4 класи спеціалізо ваної чи загальноосвітньої школи і пройшли 
конкурсний відбір.

 ▶ 10-11 гімназійні класи універсального, природничо-
математичного та суспільно-гуманітарного  напрямів. 
До гімназії-інтернату III ступеня зараховуються учні, які 
закінчили 9 клас спеціалізованої чи загальноосвітньої школи 
і пройшли конкурсний відбір. Обдарована молодь з районів 
Кіровоградщини проживає в сучасному інтернаті.

Середній загальноосвітній навчально-виховний 
заклад, який здійснює пошук, відбір та навчання 
талановитої молоді, в першу чергу з сільської 
місцевості Кіровоградської області та обласного 
центру.

1. Інваріантна складова

Українська мова та література
Зарубіжна  література
Іноземна мова (англійська, німецька)
Математика
Історія України
Всесвітня історія
Правознавство
Географія, природознавство
Біологія, екологія
Фізика, астрономія
Хімія
Художня культура
Музичне мистецтво
Образотворче мистецтво
Фізкультура
(гімнастика, акробатика)
Захист Вітчизни
Основи медичних знань
Основи здоров’я
Людина і світ

2. Варіативна складова

Класичний танець
Народно-сценічний танець
Сучасний танець
Українська мова
Інформатика
Математика
Інформатика
Історія
Музичний інструмент, 
сольний спів,  малюнок

ГІМНАЗІЯ-ІНТЕРНАТ
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КОНЦЕПЦІЯ 
ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Профільне навчання спрямоване на набуття 
старшокласниками навичок самостійної науково-

практичної, дослідницько-пошукової діяльності, розвиток 
їхніх інтелектуальних, психічних, творчих, моральних, 
фізичних, соціальних якостей, прагнення до саморозвитку та 
самоосвіти.

Основними завданнями профільного навчання є:
 ▶ створення умов для врахування й розвитку навчально-

пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, 
здібностей і потреб учнів старшої школи в процесі їхньої 
загальноосвітньої підготовки;

 ▶ виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов 
для їхнього життєвого і професійного самовизначення, 
формування готовності до свідомого вибору і оволодіння 
майбутньою професією;

 ▶ формування соціальної, комунікативної, інформаційної, 
технічної, технологічної компетенцій учнів на 
допрофесійному рівні, спрямування молоді щодо 
майбутньої професійної діяльності;

 ▶ забезпечення наступно-перспективних зв’язків між 
загальною середньою і професійною освітою відповідно 
до обраного профілю.

У гімназії-інтернаті облкомплексу з 2004 року 
здійснюється профільне навчання, метою якого є 
забезпечення можливостей для рівного доступу 
учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої 
профільної та початкової допрофесійної 
підготовки, неперервної освіти впродовж 
усього життя, виховання особистості, здатної 
до самореалізації, професійного зростання й 
мобільності в умовах реформування сучасного 
суспільства.
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СТРУКТУРА ПРОФІЛЬНОГО 
НАВЧАННЯ

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПРОФІЛІЗАЦІЇ

м. ОЛЕКСАНДРІЯ

ПРОФІЛЬНІ ПРЕДМЕТИ:
ІСТОРІЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА, ХУДОЖНЯ
КУЛЬТУРА, МИСТЕЦЬКІ ДИСЦИПЛІНИ

СУСПІЛЬНО-
ГУМАНІТАРНИЙ

ПРОФІЛЬ

МАТЕМАТИЧНИЙ
ПРОФІЛЬ

ПРОФІЛЬНІ ПРЕДМЕТИ:
МАТЕМАТИКА, ФІЗИКА, 

ІНФОРМАТИКА

УНІВЕРСАЛЬНИЙ
ПРОФІЛЬ

ПРОФІЛЬНІ ПРЕДМЕТИ:
УКРАЇНСЬКА МОВА ТА 

ЛІТЕРАТУРА,
МАТЕМАТИКА, ІСТОРІЯ

м. КІРОВОГРАД

ПРИРОДНИЧО-
МАТЕМАТИЧНИЙ

ПРОФІЛЬ
ПРОФІЛЬНІ ПРЕДМЕТИ:
МАТЕМАТИКА, ФІЗИКА, 

ІНФОРМАТИКА

ПРОФІЛЬНІ ПРЕДМЕТИ:
ІСТОРІЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА, ХУДОЖНЯ
КУЛЬТУРА, МИСТЕЦЬКІ ДИСЦИПЛІНИ

СУСПІЛЬНО-
ГУМАНІТАРНИЙ

ПРОФІЛЬ

УНІВЕРСАЛЬНИЙ
ПРОФІЛЬ

ПРОФІЛЬНІ ПРЕДМЕТИ:
УКРАЇНСЬКА МОВА ТА 

ЛІТЕРАТУРА,
МАТЕМАТИКА, ІСТОРІЯ
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УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ 
НАВЧАННЯ

УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА

БОГДАНОВИЧ Людмила  Броніславівна 
вчитель вищої категорії, вчитель-методист
ПАВЛЕНКО Вікторія Володимирівна 
вчитель вищої категорії, вчитель-методист
ШЕПЕЛЬ Валентина Олексіївна 
вчитель вищої категорії
КОСТЕНКО Олександра Сергіївна 
вчитель І категорії
РУДЕНКО  Лариса Миколаївна 
вчитель І категорії
ШКОЛЬНА Ольга Олексіївна 
вчитель І категорії
Вивчення української мови та літератури в гімназії 
передбачає використання різноманітних форм і методів 
навчання, спрямованих на реалізацію концепції естетичного 
комплексного виховання в даному навчальному закладі.

Завданням викладачів літератури гімназії є використання 
рівневої диференціації навчання під час вивчення державної 
мови та літератури, виховання національно свідомого 
громадянина, вивчення традицій та звичаїв українського 
народу, тісна співпраця з викладачами-хореографами на 
основі відродження і розвитку національної культури.
Вчителі у своїй практичній роботі використовують різні 
форми уроку: урок-семінар, усний журнал, урок-лекція, 

Без поваги, без любові до рідного слова не 
може бути ні всебічної людської вихованості, 
ні духовної культури... Мовна культура - це 
живодайний корінь культури розумової, всього 
розумового виховання, високої справжньої 
інтелектуальності.

В. Сухомлинський
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урок-конференція, які втілюють 
у собі ідею співпраці вчителя й 
учнів, стимулюють пошуково-
дослідницьку діяльність гімназистів, 
розвивають їх мислення, навички 
спілкування, вдосконалюють 
володіння лексич ними нормами 
літературної мови.
В основі технології уроків лежить 
робота в малих групах за рівневими 
диференційованими завданнями, 
створення ситуацій пошуку 
шляхом введення питань і завдань 
проблемного харак теру (уроки 
розвитку мов лення в 7-9 класах).

АНГЛІЙСЬКА ТА НІМЕЦЬКА МОВИ
Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина?

НІКІТЕНКО Наталія Петрівна 
вчитель вищої категорії, вчитель-методист
СЕМЕНЯЧЕНКО Тетяна Тимофіївна 
вчитель вищої категорії, вчитель-методист
АНДРІАНОВА Світлана Володимирівна 
вчитель вищої категорії, старший вчитель
ГОЛОВЕНКО Яніна Вікторівна 
вчитель вищої категорії, старший вчитель
ЛЕОНОВЕЦЬ Андрій Сергійович 
вчитель вищої категорії, старший вчитель
ПЕТРЕНКО Ірина Анатоліївна 
вчитель вищої категорії
СКРИПНИК Вікторія Сергіївна 
вчитель I категорії
ПРИБОРА  Роман  Іванович 
вчитель ІІ категорії, кандидат педагогічних наук
ДМИТРАКОВА Ірина Володимирівна 
вчитель ІІ категорії
МИРОНЕНКО Олена Володимирівна 
вчитель II категорії
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Система роботи з вивчення іноземної мови спрямована 
на отримання учнями знань. Враховуючи індивідуальні 

особливості учнів гімназії (розвинутий художній смак, сценічна 
майстерність, творчий підхід до вирішення проблем, почуття 
краси та гармонії), вчителі мають можливість створити 
сприятливу атмосферу свідомого оволодіння знаннями з 
іноземної мови і зробити цей процес цікавим.
Уроки-диспути, заочні подорожі в історичне минуле, 
написання творчих робіт та їх захист перед великою 
аудиторією сприяють поглибленню знань учнів із англійської 
та німецької мов.
У гімназії працює клуб іноземних мов, де діти збагачують 
свої знання з предмету. Засідання клубу проводяться у формі 
подорожей, дискусій, засідань за круглим столом. Враховуючи 
інтерес молоді до комп’ютерної техніки та можливості гімназії, 
діти індивідуально працюють із комп’ю терними програмами, 
удосконалюючи свої знання з граматики іноземної мови.
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ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА
Геніальна література живе вічно     
   М. Булгаков

ЯКИМЧУК Ганна Валентинівна 
вчитель вищої категорії, вчитель-методист
МОМОТ Наталія Володимирівна 
вчитель вищої категорії, старший вчитель
МАЛЯВКІНА Тетяна Володимирівна 
вчитель вищої категорії

Учителі зарубіжної літератури будують свої уроки так, щоб учні відчули, що література - 
це мистецтво слова. Цілісний підхід учнів до художнього твору - це сприйняття тексту 

як складного цілого. Предметом аналізу є художня форма твору, тобто за допомогою яких 
засобів та прийомів автор втілює у життя власну естетичну, філософську та ідейну концепцію.

Майстерні фахівці навчають учнів аналізувати твір, висловлювати свою думку, розуміти 
позицію автора, мотивацію героїв тощо.

У позакласній роботі з предмету розвиваються 
творчі здібності учнів, проводяться різноманітні 
заходи, під час яких поєднується багато 
видів дитячої творчості: гра на музичних 
інструментах, виконання пісень та романсів 
на вірші відомих поетів, виразне читання, 
хореографічні композиції, театралізовані 
постановки.
Професійна майстерність, комунікабельність, 
висока працездатність та наполегливість 
вчителів світової літератури допомагають 
учням отримувати міцні знання з предмету.
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ПРИРОДНИЧО- 
МЕТАМАТИЧНИЙ ПРОФІЛЬ

МАТЕМАТИКА
Математика – дивовижна вчителька в 
мистецтві спрямовувати думки, наводити 
порядок там, де вони не впорядковані, 
викорчовувати безглуздя, фільтрувати  брудне  і  
наводити  ясність.

Ж. Фабр

СВИРИДЕНКО  Олена  Леонідівна 
заслужений вчитель України, лауреат премії 
Верховної ради України, вчитель вищої категорії, 
вчитель-методист
ЗАГУМЕННА Яна Станіславівна 
вчитель вищої категорії, вчитель-методист
БЕРЛІН  Ольга  Анатоліївна 
вчитель вищої категорії
ДОЛІНКО Ольга Валеріївна 
вчитель І категорії

Забезпечення якісної загальної математичної грамотності, 
створення умов для розвитку математичних здібностей 

учнів є умовою вдосконалення не лише освіти, а й суспільства 
в цілому. Вчителі математики гімназії розкривають перед 
дітьми глибинний зміст математичних понять, одягнувши 
їх у привабливі образні шати, не пожалкувавши для цього 
фарб і фантазії, проводять заняття різноманітно, інколи 
нестандартно. Частими гостями на уроках математиків 
є вчителі міста, області, а також студенти педагогічного 
університету, зв’язок з яким завжди підтри мується.
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ФІЗИКА, АСТРОНОМІЯ ТА 
ІНФОРМАТИКА
Внутренняя занимательность преподавания 
основана на том законе, что мы внимательны ко 
всему тому, что ново для нас, но не настолько 
ново, чтобы быть совершенно незнакомым и 
потому непонятным; новое должно дополнять, 
развивать или противоречить старому, словом, 
быть интересным, благодаря чему оно может 
войти в любую ассоциацию с тем, что уже 
известно. 

К. Ушинский

Головні методичні ідеї вчителів математики гімназії:
 ▶ створення умов зацікавленості навчанням;
 ▶ наукова організація праці вчителя та учнів;
 ▶ забезпечення 100% зайнятості учнів на уроці, поєднання 

навчання і виховання учнів;
 ▶ проблемно-розвиваюче навчання;
 ▶ розвиток самостійності учнів;
 ▶ активізація пізнавальної діяльності гімназистів;
 ▶ використання принципів особистісно-зорієнтованого 

навчання, вивчення особистості учня, визначення його 
ставлення до навчального процесу.
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ВОВКОТРУБ Віктор Павлович 
вчитель вищої категорії, вчитель-методист, 
доктор педагогічних наук 
ГАНЖЕЛА Сергій Іванович 
вчитель вищої категорії, вчитель-методист, 
кандидат педагогічних наук
БУРЯК Юрій Володимирович 
вчитель вищої категорії, вчитель-методист
МИРОНЕНКО Віктор Анатолійович 
вчитель вищої категорії
ДЕНИСОВ Денис Олександрович 
вчитель ІІ категорії

Збільшенню ефективності освітнього процесу на уроках 
фізики сприяють не тільки наочні ресурси, які активно 

використовують у своїй роботі вчителі, але й пізнавальні 
навчаючі програми, які дозволяють моделювати досліди 
та експерименти, а також тестування з швидким виводом 
результатів на дошку.

Актуальним у роботі вчителів фізики є використання 
інтерактивних технології та різних засобів (навчальні посібники 
для учнів, збірники задач та контрольних запитань, сучасні 
навчальні дидактичні матеріали, навчально-методичні посіб-
ники для самостійної роботи учнів, комп'ютерні тренажери). 
Контроль результатів із теми та діагностику рівня її засвоєння 
забезпечують система тестів та плани теоретичних заліків. 
Учителі фізики взяли участь в апробації програмних засобів з 
предмету, за результатами якої створили авторські розробки. 
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ХІМІЯ, БІОЛОГІЯ, ГЕОГРАФІЯ, 
ПРИРОДОЗНАВСТВО
Урок – це перша іскра, що запалює смолоскип 
допитливості і моральних переконань.

В. Сухомлинський

ЛИТВИН Марина Юріївна 
вчитель вищої категорії, вчитель-методист
РУДАС  Людмила  Іллівна 
вчитель вищої категорії, вчитель-методист
ФРАНЦУЗАН Наталія Олександрівна 
вчитель І категорії
ШЕРЕМЕТ Павло Миколайович 
вчитель ІІ категорії 

Вчителі біології, хімії, географії та природо знавства гімназії 
будують уроки так, щоб учні змогли відчути себе дослідниками, 

вчились зіставляти, порівнювати, аналізувати, шукати та 
самостійно знаходити відповідь, надають їм можливість вчитися 
так, щоб відчути радість пізнання, радість відкриття нового.

Професійна майстерність вчителів визна чається їх 
комунікативними здібностями, що розкриваються на уроці 
в процесі взаємодії та взаєморозуміння між ними та учнями. 
Опти мальну працездатність учнів педагоги забез печують 

завдяки узгодженню дидак тичних задач із психофізіологічними можливостями школярів. Із 
цією метою вони використовують вправи на зіставлення і порівняння конкретного матеріалу, 
виділення най істотніших ознак, причинно-наслідкових зв’язків у явищах тощо.

Вчителі широко використовують у процесі викладання дослідження та експерименти. Вони 
будують навчальний процес так, щоб знання наукових істин і законо мірностей природи стало 
знаряддям, інстру ментом, ключем до роз в’язання завдань творчої праці, ключем проник-
нення в таємниці природи, подальшого пізнання навколишнього світу.
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ІСТОРІЯ ТА ПРАВОЗНАВСТВО
Гармонійна людська особистість народжується 
материнською і батьківською мудрістю, 
багатовіковим досвідом і культурою народу, 
втіленими у знаннях, неминущих скарбах, які 
передаються від покоління до покоління.
      В. Сухомлинський

ЯКИМЧУК Олександр Наумович 
заслужений вчитель України, 
вчитель вищої категорії, вчитель-методист
ХАРЧЕНКО Сергій Петрович 
кандидат філософських наук, 
вчитель вищої категорії, вчитель-методист
ГОРОБЕЦЬ Денис Олександрович 
вчитель вищої категорії
ДМИТРІЄВА Владлена Володимирівна 
вчитель вищої категорії
КУШНЄРОВА Світлана Вікторівна 
вчитель вищої  категорії

Посібник О.Н.Якимчука “Краєзнавчий матеріал на уроках 
історії” пропонує вчителям області матеріали, що охоплюють 

значний період історії краю – від первіснообщинного ладу 
до кінця XVIII ст. з питань економічної, соціальної, політичної 
історії краю, розвитку його культури. Матеріали, зібрані 
автором посібника, викладені цікаво і дохідливо, відповідають 
вимогам сучасної історичної науки. У методичному збірнику 
«Система роботи вчителя історії з краєзнавства у загально-
освітньому навчальному закладі» узагальнено багаторічний 
досвід навчально-виховної роботи з проблем краєзнавства, 
розглядаються її різні форми, наведені зразки уроків, 
факультативних занять позакласних заходів та методика їх 
проведення.

СУСПІЛЬНО- 
ГУМАНІТАРИНИЙ ПРОФІЛЬ
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ПОДГОРНА Наталія Авимівна 
вчитель вищої категорії, старший вчитель
ЮРЧАК Вікторія Володимирівна 
вчитель вищої категорії, кандидат педагогічних 
наук
ЕРНІЯЗОВ Арслан Джумабайович 
вчитель вищої категорії   
КРАВЕЦЬ Алевтина Юріївна 
вчитель І категорії

Мовна культура - це живодайний корінь культури 
розумової, всього розумового виховання, високої 
справжньої інтелектуальності.

В. Сухомлинський

Естетичне виховання учнівської молоді - невід’ємна частина 
національного виховання. У закладі розроблені Концепція та 

Комплексна програма художньо-естетичного виховання учнів.

Відповідно до державного освітнього стандарту початкової 
та загальної середньої освіти в Україні, предмети освітньої 
галузі «Мистецтво» в Кірово градському обласному комплексі 
охоплюють всі роки навчання на засадах цілісності, наступності, 
безперервності:

 ▶ Хореографія. Школа мистецтв: підготовче відділення (діти 
5-6 років), хореографічні відділення (1-4 кл., 5-8 кл.), класи 
профорієнтації; гімназія-інтернат II ступеня (5-9 кл.), гімназія-
інтернат III ступеня (10-11 кл.).

 ▶ Музичне мистецтво: гімназія-інтернат II ступеня (5-8 кл.), 
гімназія-інтернат III ступеня (10-11 кл., курс за вибором).

 ▶ Музика (теоретична та вокально-хорова практична 
діяльність): гімназія-інтернат III ступеня (10-11 кл.).

 ▶ Образотворче  мистецтво.   Школа мистецтв: рисунок (1-3 
кл.), гімназія-інтернат II ступеня (5-7 кл.), гімназія-інтернат III 
ступеня (10-11 кл., факультатив).

 ▶ Художня культура: гімназія-інтернат ІІ та III ступеня  (9 кл. та 
10-11  кл.).

 ▶ Музичний інстру мент (за вибором): гімназія-інтернат III 
ступеня (10-11  кл.).

ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА,
ОБРАЗОТВОРЧЕ ТА
МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО
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Краса – могутній засіб виховання чутливості 
душі. Це вершина, з якої ти можеш побачити те, 
чого без розуміння й відчуття прекрасного, без 
захоплення і натхнення ніколи не побачиш. Краса 
- це яскраве світло, що осяває...

В. Сухомлинський

КОРОТКОВА Валентина Миколаївна 
заслужений діяч мистецтв України
ГОЛОВЕНКО Яніна Вікторівна 
вчитель вищої категорії, старший вчитель
КОВАЛЕНКО Наталія Михайлівна 
вчитель вищої категорії, старший вчитель
ДАНІЛОВ Ігор Вікторович 
вчитель вищої категорії, старший вчитель
КОРОТКОВ Андрій Анатолійович 
вчитель вищої категорії, старший вчитель
СИВОКОНЬ Юрій Михайлович 
вчитель вищої категорії, старший вчитель
СУЩЕНКО Костянтин Миколайович 
вчитель вищої категорії, старший вчитель
ЦАПЕНКО Євгенія Володимирівна 
вчитель вищої категорії
ТВЕРДОХЛІБ Сергій Сергійович 
вчитель ІІ категорії
ПАНЧЕНКО Наталія 
Володимирівна 
вчитель

МИСТЕЦЬКІ ДИСЦИПЛІНИ: 
ХОРЕОГРАФІЯ, 
МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО
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ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ
ШЕВЧЕНКО Ольга Володимирівна 
вчитель вищої категорії, вчитель-методист, 
кандидат педагогічних наук, майстер спорту, 
старший тренер області з художньої гімнастики
ВИНОГРАДОВА Людмила Степанівна 
вчитель вищої категорії, майстер спорту
МИХАЙЛІЧЕНКО Анатолій Васильович 
вчитель вищої  категорії, тренер-викладач 
СДЮШОР «Надія», майстер спорту СРСР з 
акробатики
МАЄВСЬКИЙ Василь Васильович 
вчитель вищої категорії
МЕЛЬНІК Анастасія Олександрівна 
вчитель І категорії, кандидат педагогічних наук, 
майстер спорту 

Фізична культура - складова частина загальної культури 
суспільства, що спрямована на зміцнення здоров’я, розвиток 

фізичних, морально-вольових та інтелектуальних якостей з 
метою гармонійного формування її особистості та розвитку 
активної життєдіяльності.
Програма з гімнастики складена на основі програми з 
фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів 
(1-11 класи), затвердженої Міністерством освіти України (пр. №1 від 
30.01.1998р.) і передбачає формування теоретико-методичних 
знань, практичних навичок та умінь, необхідних для підвищення 
спеціально-хореографічної та загально-фізичної підготовки 
учнів.
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ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА
Складність і багатогранність душі учня не 
можна глибоко пізнати, якщо лише керувати 
його навчальною діяльністю. Насамперед слід 
враховувати закони природного розвитку 
дитини, її анатомо-фізіологічні, психологічні, 
національні особливості.
 В. Сухомлинський

Спрямованість діяльності психологічної служби 
визначається як психологічний супровід дитини на 

шляху її розвитку. Своєрідність цієї діяльності полягає в 
максимальному врахуванні особливостей дитини в освітньо-
виховному процесі.

Основними напрямками роботи психологічної служби є:
 ▶ забезпечення психологічної адаптації дитини до нових 

умов навчально-виховного процесу гімназії;
 ▶ психологічне обстеження класних колективів, моніторинг 

змісту та умов індивідуального розвитку дітей, визначення 
причин, що ускладнюють їхній розвиток та навчання;

 ▶ профорієнтаційна робота з учнями профільних класів;
 ▶ надання психологічної допомоги учням, що її потребують 

у кризовій життєвій ситуації;
 ▶ своєчасне попередження відхилень у фізично-психічному 

розвитку та становленні особистості, міжособистісних 
стосунках; запобігання конфліктним ситуаціям у 
навчально-виховному процесі; 

 ▶ консультативно-методична допомога всім учасникам 
навчально-виховного процесу з питань навчання, 
виховання, розвитку дітей, підлітків та юнацтва; 

 ▶ психологічна просвіта – підвищення психологічної 
культури всіх учасників навчально-виховного процесу 
(психолого-педагогічний семінар «Розвиток компетентної 
особистості через диференціацію навчання та формування 
національної свідомості учнів комплексу», клуб за 
інтересами «Пізнай себе», творча група вихователів по 
впровадженню проективних методик, газета «Пролісок»).

ЯКИМЧУК Ганна Валентинівна 
психолог вищої категорії, 
практичний психолог-методист
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ТИМОФЄЄВА Тетяна Борисівна 
педагог-організатор вищої категорії
ФРАНЦУЗАН Наталія Олександрівна 
педагог-організатор І категорії
МАЛЯВКІНА Тетяна Володимирівна  
вихователь вищої категорії, 
вихователь-методист
МОМОТ  Наталія  Володимирівна 
вихователь вищої категорії, вихователь-методист
ПОДГОРНА  Наталя  Авимівна 
вихователь вищої категорії,     
вихователь-методист
БЕРЛІН  Ольга  Анатоліївна 
вихователь вищої категорії, старший вихователь
КУШНЄРОВА  Світлана  Вікторівна  
вихователь вищої категорії
БРАЙКО  Аліна  Анатоліївна 
вихователь вищої категорії
ДМИТРІЄВА  Владлена  Володимирівна 
вихователь вищої категорії
КОНДАКОВА  Алла  Олександрівна 
вихователь вищої категорії
МУРОМЦЕВА  Валентина Іванівна 
вихователь вищої категорії
КОСТЕНКО  Олександра  Сергіївна 
вихователь І категорії

ВИХОВНА РОБОТА
Що означає хороший учитель? Це насамперед 
людина, яка любить дітей, знаходить радість у 
спілкуванні з ними, вірить у те, що кожна дитина 
може стати доброю людиною...

В. Сухомлинський
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М. КРОПИВНИЦЬКИЙ

В основу позакласної роботи гімназії покладені Концепція, Комплексна програма 
художньо-естетичного виховання учнів та Програма виховної роботи з учнями 5-11 класів  

«Я - особистість». У позакласній виховній роботі плідно співпрацюють вчителі-предметники, 
вихователі, педагоги-хореографи. Результатом такої співпраці є традиційні загальногімназійні 
заходи, при підготовці та проведенні яких  особливо розкриваються талант та творчі 
здібності учнів. У комплексі розроблений і практично реалізується план спільної роботи з 
обласною філармонією, академічним обласним українським музично-драматичним театром 
імені М. Л. Кропивницького, музеями та бібліотеками міста.

МИРОНЕНКО  Олена  Володимирівна 
вихователь І категорії
СУЩЕНКО  Вікторія  Сергіївна 
вихователь І категорії
ТИМАРСЬКА  Ірина Вікторівна 
вихователь І категорії
БОРОВИКОВ Валентин Валентинович  
вихователь ІІ категорії
ВАРТАНОВА Лариса Іванівна 
вихователь ІІ категорії
ДМИТРІЄВА Олена Євгеніївна 
вихователь ІІ категорії
ЗДЕБСЬКА Ірина Олександрівна 
вихователь ІІ категорії
ЗУБ Григорій Леонідович 
вихователь ІІ категорії
КУЗЮТІЧЕВ Сергій Геннадійович 
вихователь ІІ категорії
САЛЕНКО Вікторія Валеріївна 
вихователь ІІ категорії
СМІШКО Іван Іванович 
вихователь ІІ категорії
ВЕЛИКОІВАНЕНКО Сергій Вадимович 
вихователь
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Учнівське самоврядування - це спосіб організації життя 
учнівського колективу, залучення учнів до планування, 

організації, контролю та підведення підсумків їх навчальної, 
трудової, суспільно-громадської діяльності. Учнівським активом 
проводяться рейди-перевірки зовнішнього вигляду гімназистів, 
санітарного стану кімнат у гуртожитку, випускаються 
«Блискавки». До календарних та ювілейних дат учні кожного 
класу готують стіннівки, в яких демонструють свою творчість, 
художні та  поетичні здібності, беруть участь у конкурсах 
малюнків на асфальті.

Самоврядування сприяє виробленню в учнів почуття господаря 
гімназії; формує навички співпраці на прин ципах рівності 
та демокра тизму; виховує громадя ни на, якому притаманне 
гармонійне поєднання духовного багатства, мо ральної чистоти 
та фізич ної досконалості; розши рює діапазон діяльності вчителів 
та учнів як членів єдиного колективу, створює умови для їхньої 
співпраці, творчого пошуку. 

Комісією інформації готується та випускається щомі сячний 
інформаційний вісник „Пролісок”, що сприяє розвитку творчої 
активності учнів, особистісному самовираженню та само-
ствердженню. Завдячуючи плідній роботі учнів, вчителів та 
працівників технічного центру «Пролісок» став лауреатом XIV 
Національного конкурсу шкільних газет.

Комісією екології, спорту та здорового способу життя  
організовуються та проводяться олімпіади з шахів, шашок.
Активну участь беруть гімназисти  у проведенні акцій милосердя 
та у  волонтерському русі.

УЧНІВСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ 
ГІМНАЗІЇ
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НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО 
УЧНІВ «ДИВОСВІТ»

НТУ «Дивосвіт» створене як добровільна громадська 
організація учнів гімназії-інтернату обласного комплексу. НТУ 

„Дивосвіт” здійснює свою діяльність відповідно до Положення 
про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних 
дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової 
майстерності (наказ МОН України №305 від 18.08.1998 р.).

Головною метою НТУ «Дивосвіт» є залучення учнів до наукових досліджень, розвиток 
інтелектуальних здібностей учнів, їх творчого мислення, сприяння професійному 
самовизначенню гімназистів. Із врахуванням профільності навчання визначені такі напрями: 
природничо-математичний, філологічний, еколого-природний, історичний. Викладацьким 
складом гімназії розроблені рекомендації щодо виконання наукових учнівських робіт. 
Із найкращими роботами з кожного предмету та їхніми авторами учні мають змогу 
ознайомитися на традиційній підсумковій конференції. Матеріали підсумкової конференції з 
тезами виступів друкуються у щорічному збірнику.

Учні, які написали найкращі наукові роботи з відповідних напрямів діяльності НТУ «Дивосвіт» 
та стали у своїх секціях переможцями, за рекомен дацією вчителів-наукових керівників 
мають право на представлення та захист своєї роботи на II етапі Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-до слід ницьких робіт учнів-членів  Малої академії наук України.Протягом І 
семестру 2014-2015 навчального року учні 9-11 класів під керівництвом викладачів виконували 
науково-дослідницькі роботи. Учні успішно представили  і захистили свої творчі роботи. Всі 
вони презентували свої дослідження на традиційних щорічних засіданнях секцій наукового 
товариства учнів «Дивосвіт”. 16 кращих творчих робіт представлено у збірнику тез, який 
отримає кожен переможець І етапу конкурсу-захисту. 

У 2015-2016 навчальному році на конкурс-захист подали свої науково-дослідницькі роботи 
201 учень 9-11 класів облкомплексу. За результатами оцінки науково-дослідницьких робіт та 
їх захисту визначено 73 переможці у таких секціях: математики та економіки – 17, географії 
– 5, української мови та літератури – 13, хімії – 2, біології – 6, ОМЗ – 1, історії – 6, світової 
літератури – 4, художньої культури – 2, фізики та астрономії – 3, іноземної мови (англійська, 
німецька) – 10, інформатики – 1, психології – 3, учні.
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Заклад має міцну матеріально-технічну базу. Основний  корпус 
будівлі гімназії-інтернату введений в експлуатацію в 1873   році 
з проектною потужністю – 300 місць. Всього в гімназії-інтернаті 
17 класних кімнат, в т.ч. навчальні кабінети – математики, 
фізики, біології, української мови, української літератури,  
світової  літератури, географії, історії, 2 кабінети інформатики, 
2 кабінети іноземної мови,  кімната творчості. 12 кабінетів, 
обладнані мультимедійними комплексами. Також є методичний 
кабінет, спортивний та тренажерний зали, два зали для занять 
хореографією,  бібліотека, медичний кабінет, їдальня з новим 
сучасним обладнанням. Гімназія підключена до мережі Інтернет, 
має свій сайт.

З метою формування у школярів орієнтації на той чи інший 
вид майбутньої професійної діяльності, реалізації принципу 
особистісно зорієнтованого навчання, розвитку в учнів інтелекту, 
навичок самостійної науково-дослідницької та пошукової 
діяльності в гімназії-інтернаті запроваджене  профільне 
навчання за математичним та філологічними  профілями, а у 
8-9-х класах здійснюється допрофільна підготовка з математики 
та української мови.  

У навчальному закладі працюють досвідчені  педагоги, які мають 
високий рівень професійних знань, з яких 4 відмінники освіти 
України, 2 вчителі-методисти, 5 старших вчителів, 18 вчителів 
мають вищу кваліфікаційну категорію.

Гімназія-інтернат м. Олександрії як 
структурний підрозділ  Кіровоградського 
обласного навчально-виховного комплексу 
(гімназія-інтернат-школа мистецтв) є середнім 
загальноосвітнім навчальним закладом ІІ – ІІІ 
ступеня, що забезпечує науково-теоретичну, 
гуманітарну, загальнокультурну підготовку 
обдарованих і здібних дітей з різних населених 
пунктів Кіровоградської області. У даний час у 
закладі навчаються діти з Олександрійського, 
Петрівського, Знам’янського, Світловодського, 
Новоукраїнського, Добровеличківського, 
Олександрівського, Устинівського, Онуфріївського, 
Компаніївського, Голованівського районів та  з 
міста  Олександрії. 

ГІМНАЗІЯ-ІНТЕРНАТ
М. ОЛЕКСАНДРІЯ
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У 2015-2016 навчальному році працювало 24 факультативи, 
предметні гуртки, хореографічні гуртки, гурток шаховий, 
4 спортивні секції, Євроклуб та Клуб з інтелектуальних ігор 
«Еверест».

Одним із основних принципів роботи гімназії є розкриття 
в процесі навчання дитячої обдарованості. Цій меті 
підпорядковувалася участь у Всеукраїнських учнівських 
олімпіадах з базових дисциплін та у Всеукраїнському 
конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів – членів 
Малої академії наук України.

У 2015-2016 навчальному році 10 учнів гімназії-інтернату 
стали переможцями  ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад, 22 учні – переможцями ІІ етапу Конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАНУ. Учениця 
11 класу Пуляєва Анна зайняла І місце в секції «Екологічно 
безпечні технології та ресурсозбереження», ІІІ місце в секції 
«Теоретична фізика» в ІІІ етапі Конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАНУ.

Успішною була участь гімназистів у інших конкурсах: 
IV Всеукраїнській науково-технічній виставці-конкурсі 
молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє України»  
(Диплом ІІ ступеня  Дєлієва Руслана, Яковлєв Олег); 
Всеукраїнському науково-технічному конкурсі INTEL ЕКО 
УКРАЇНА 2016 (Диплом за IV місце у категорії «Екологічна 
безпека»  Пуляєва Анна); Національному  турі Міжнародного 
конкурсу молодіжних проектів з енергоефективності «Енергія 
і середовище» (Грамота учасника фіналу Пуляєва Анна); 
Всеукраїнському конкурсі «Молодь енергетиці України» 
(Диплом І ступеня Пуляєва Анна ; Диплом ІІ ступеня Дєлієва 
Руслана, Кисленко Тарас, Диплом ІІІ ступеня Яковлєв Олег).

Випускники  гімназії-інтернату 2016 року  продовжили навчання 
в таких престижних вузах України як Київський національний 
торгівельно-економічний університет, Дніпропетровський 
національний університет імені Олеся Гончара, Одеська 
академія харчових технологій, Уманський педагогічний 
університет ім. Тичини, Харківський національний університет 
радіоелектроніки, Кременчуцький національний університет 
ім. Остроградського, Київський політехнічний університет, 
Черкаський державний технологічний університет, Київський 
національний економічний університет ім.В.Гетьмана, 
Військовий інститут Київського національного університету 
ім. Т.Г. Шевченка. 7 років в гімназії працює учнівське 
самоврядування. Воно здійснюється через роботу учнівського 
парламенту, метою  якого є  об’єднання зусиль  педагогічного 
та учнівського колективів для добрих і корисних справ, 
створення умов для змістовного і цікавого гімназійного 
життя. Події з гімназійного життя висвітлюються  в газетах 
«Всезнайко» та «Штрих».
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Заступник директора з навчально-виховної роботи, 
вчитель вищої категорії, старший вчитель 

Васіч Людмила Володимирівна
Заступник директора з навчальної роботи, , вчитель 

вищої категорії, вчитель-методист 
Литовка Валентина Яківна

Заступник директора з виховної роботи, вчитель 
вищої категорії, старший вчитель 

Снігур Світлана Володимирівна
Вчитель вищої категорії, вчитель-методист 

Груша Анжеліка Миколаївна
Вчителі вищої категорії, старші вчителі:

Аленькова Галина Мефодіївна
Денисенко Ольга Миколаївна

Скоморох Валентина Федорівна

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
М. ОЛЕКСАНДРІЯ

Вчителі вищої категорії:
Бабіч Віктор Іванович

Бовдуй Тетяна Василівна
Зайцева Валентина Андріївна

Івасенко Анастасія Юріївна
Коновалова Наталія Володимирівна

Конотоп Олена Василівна
Лелека Надія Петрівна

Манухіна Ірина Анатоліївна
Мірошниченко Олександр Іванович

Мірошниченко Тетяна Леонідівна
Мойса Ірина Петрівна

Пащенко Анатолій Михайлович
Вчителі першої категорії:

Бабіч Лілія Іванівна

Вчителі другої категорії:
Міщенко Дмитро Іванович

Пащенко Вікторія Вікторівна
Стависька Анна Сергіївна 

Терещенко Ірина  Олександрівна
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ВИХОВНА РОБОТА
Кожне слово вихователя повинно нести в собі 
добро, справедливість, красу – в цьому суть наших 
повчань. У цій справі немає дрібниць. Одне ваше 
слово може зруйнувати в дитини віру у вас як 
вихователя, збентежити дитячу душу.

В. О. Сухомлинський

ЛЕЛЕКА Надія Петрівна 
педагог-організатор вищої категорії
АЛЕНЬКОВА Галина Мефодіївна 
вихователь вищої категорії
ЗАЙЦЕВА Валентина Андріївна 
вихователь вищої категорії
КОНОВАЛОВА Наталія Володимирівна 
вихователь вищої категорії
МОЙСА Ірина Петрівна 
вихователь ІІ категорії
ЗЕЛЬ Юлія Олександрівна 
вихователь
ЛАНОВЕНКО Юрій Володимирович 
вихователь
ПЕРЕМЕТ Дмитро Сергійович  
вихователь
ХОРОЛЬСЬКА Аліса Костянтинівна 
вихователь
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Любов, свобода і гармонія – найпотужніші  сили у вихованні. 
На любові до дитини, свободі у виборі сфери діяльності та  

гармонії творчого розвитку особистості побудована система  
виховної роботи в гімназії-інтернаті. 

Метою виховання є  сприяння розвитку особистості дитини, 
формування її інтелектуального та морального потенціалу; 
формування особистості патріота України - гідного 
громадянина, який усвідомлює свою приналежність  до 
сучасної європейської цивілізації та організації змістовного 
дозвілля. 

Участь у різних формах виховної роботи сприяє збагаченню 
й розширенню знань учнів, створенню, за словами  
Сухомлинського, інтелектуального фону, який сприяє 
свідомому і глибокому засвоєнню програмового матеріалу, 
поглибленню набутих на уроках знань, вихованню ініціативи, 
самостійності.

Інтелектуальна, пошуково-дослідницька робота здійснюється 
через роботу дебатного  клубу «Рубікон» (керівник 
Манухіна І. А.), екологічного штабу (керівник Скоморох В. Ф.), 
клубу інтелектуальних ігор «Еверест» (керівник Груша А. М.), 
предметних гуртків «Спікер», «Азимут», Євроклубу «Світоч» 
(керівник Івасенко А. Ю.)та багатьох інших. 

Розвиток  художньо-творчого потенціалу гімназистів у 
навчальному закладі реалізується на  заняттях вокальної 
студії та хору (керівник Кондратюк О.  В.), хореографічних 
ансамблів «Барвінок» (керівник Шандор Є.  В.), «Феєрія» 
(керівник Шандор Ю.  А.), гуртка сучасного танцю (керівник 
Шаповалова В. А.).

М. ОЛЕКСАНДРІЯ
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Учнівське самоврядування існує в гімназії  7 років, реалізується 
через роботу учнівського парламенту та має завдання  

виховання творчої, соціально активної особистості, здатної до 
саморозвитку й самореалізації. 

Метою учнівського парламенту є об’єднання зусиль  
педагогічного та учнівського колективів для добрих і корисних 
справ, створення умов для змістовного і цікавого гімназійного 
життя,  розкриття, розвитку та реалізації соціального, творчого і 
лідерського потенціалу дітей, виховання громадянина з високою 
демократичною культурою, сприяння ефективному входженню 
гімназистів в доросле життя.

УЧНІВСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ 
ГІМНАЗІЇ М.ОЛЕКСАНДРІЯ

Гімназійний парламент формується з представників від кожного класу, яких обирають 
на зборах. В учнівському парламенті працює сім комітетів: «Навчання і наука», «Культура 
і  дозвілля», «Дисципліна і порядок», «Спорт і здоров’я», ЗМІ, «Милосердя  й екологія», 
«Побутовий». Робота парламентських комітетів взаємопов’язана і полягає в організації 
змістовного  життя гімназії, класів через колективні творчі справи .

Учнівський парламент бере участь  у підготовці та проведенні традиційних загальногімназійних 
виховних заходів, співпрацює з вихователями у плануванні спільних виховних бесід, круглих 
столів,  обрядових свят, новорічних ранків, різноманітних конкурсів. За ініціативи учнівського 
парламенту проводяться благодійні акції та ярмарки.

Школа учнівського активу «Лідер» дає можливість розвивати у гімназистів організаторські 
здібності та відчувати себе особистістю.

Події з гімназійного життя учнівський парламент висвітлює в щотижневій газеті «Всезнайко». 
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НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО УЧНІВ 
«КВАНТ» М.ОЛЕКСАНДРІЯ

Наукове товариство учнів «Квант» — добровільне 
творче об’єднання учнівської молоді, що забезпечує 

її інтелектуальний та духовний розвиток, удосконалення 
науково-практичної діяльності, сприяє самовизначенню в 
майбутній професії.Інтегрована у навчальний процес науково-
дослідницька діяльність забезпечує глибоке проникнення у 
сутність проблеми, підвищує інтерес до навчання.

Залучення учнів до науково-дослідницької роботи сприяє 
знаходженню оптимальних шляхів зацікавлення дітей 
навчанням, підвищення їх розумової активності, спонукання 
до творчості, виховання школяра як життєво й соціально 
компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний 
вибір і приймати відповідальні рішення в різноманітних 
життєвих ситуаціях, вироблення вмінь практичного і творчого 
застосування здобутих знань.
Організовуючи науково-дослідницьку роботу учнів-
членів НТУ, педагогічні керівники дотримуються наступних 
принципів:
- дослідницька діяльність учнів є наближеною до науково-
дослідницької діяльності, її початком і найчастіше має 
продовження в подальшій науковій діяльності;
- зміст дослідження обов'язково повинен поєднуватися з 
навчальною метою, загальними потребами суспільства та 
питаннями сьогодення;
- наукове дослідження - безперервний процес, його не 
можна виконати за кілька днів;
- науково-дослідницька діяльність - обов'язково керований 
процес.
Кращими роботами в 2015-2016 н.р. відзначились 
учні: Скалозуб Ірина (художнья культура, керівник 
Снігур С. В.),  Котік Євгеній, Самсонов Артем (фізика, керівник 
Мірошниченко О. І.).
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МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК 
УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

Кіровоградська Мала академія наук учнівської 
молоді (МАНУМ) – профільний позашкільний 
навчальний заклад, основним напрямом діяльності 
якого є дослідницько-експериментальний, 
що передбачає залучення вихованців до 
науково-дослідницької, експериментальної, 
конструкторської та винахідницької роботи 
в різних галузях науки, техніки, культури і 
мистецтва.
Головними завданнями Кіровоградської МАНУМ є:

 ▶ виявлення, розвиток та підтримка юних талантів і обдарувань;
 ▶ задоволення потреб учнівської молоді в професійному 

самовизначенні відповідно до їх інтересів і здібностей;
 ▶ надання загальноосвітнім навчальним закладам методичної 

допомоги з питань роботи з обдарованою молоддю.
Кіровоградське територіальне відділення МАНУМ було створене 
при обласному центрі науково-технічної творчості учнівської 
молоді у 1996 році. З 1 вересня 2008 року Кіровоградська Мала 
академія наук учнівської молоді є структурним підрозділом 
Кіровоградського облкомплексу (гімназія-інтернат-школа 
мистецтв). При Кіровоградській МАНУМ діє Президія, до 
складу якої входять спеціалісти департаменту освіти і науки 
Кіровоградської обласної державної адміністрації, провідні 
науковці вищих навчальних закладів м.Кропивницького, 
керівники обласних позашкільних навчальних закладів, 
методисти МАНУМ. Характерною особливістю діяльності 
обласного відділення МАНУМ      є його багатопрофільність 
і різноплановість. Сьогодні  в МАНУМ створено та працює 
41 наукова секція, об’єднані в 6 наукових відділень: фізико-
математичне, техніко-технологічне, обчислювальної 
техніки, історико-географічне, хіміко-біологічне, філології та 
мистецтвознавства.

Навчання організоване за очно-заочною формою й проводиться  
на базі вищих навчальних закладів м.Кропивницького: 
Кіровоградського державного педагогічного університету 
імені Володимира Винниченка, Кіровоградського національного 
технічного університету, Кіровоградської льотної академії  
Національного авіаційного університету. Протягом року 
проводяться настановчі сесії та щотижневі навчальні заняття. 
Логічним завершенням кожного навчального року є участь 
слухачів у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-
дослідницьких робіт. 
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З метою залучення якомога більшої кількості учнів до 
науково-дослідницької діяльності, а кращих педагогів 
області – до їх педагогічного супроводу уже кілька років 
поспіль Кіровоградська МАНУМ ініціює відкриття наукових 
секцій на базі кращих навчальних закладів області, а також 
створення наукових товариств учнів та філій МАНУМ. На 
сьогодні в Кіровоградській області зареєстровано та діє 
66 НТУ. 

Результатом спільної діяльності всіх учасників навчального 
процесу в МАНУМ є щорічне зростання кількості учнів 
на конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт. Так 
цьогоріч на обласний етап конкурсу було подано 409 
науково-дослідницьких робіт від юних науковців з 
переважної більшості районів та міст області, а саме: з 
Бобринецького (6), Благовіщенського (7), Вільшанського (4), 
Гайворонського (21), Голованіського (1), Добровеличківського 
(13), Долинського (2), Знам’янського (6), Кіровоградського (6), 
Компаніївського (3), Маловисківського (15), Новгородківського 
(5), Новоархангельського  (12), Новомиргородського 
(9), Новоукраїнського (20), Олександрівського (9), 
Олександрійського (11), Онуфріївського (6), Петрівського (3), 
Устинівського (2) районів, міст Знам’янки (16), Кропивницького 
(56), Олександрії (54), Світловодська (8) та Кіровоградського 
облкомплексу (гімназія-інтернат-школа мистецтв) (100), 
Добровеличківської ЗШ-інтернат І-ІІІ ст. (7), Заваллівської 
ЗШ-інтернат (1). Не брали участі в Конкурсі учні зі шкіл Світловодського району.

Переможцями обласного етапу стали 200 учнів (І місце – 46 учнів, ІІ – 59, ІІІ – 95). Цього 
року значно розширилася географія учасників ІІІ етапу, що свідчить про підвищення рівня 
науково-дослідницької діяльності в районах та містах області, та залучення більшої кількості 
обдарованих учнів до навчання в МАНУМ.  У 2015/2016 н. р. у ІІІ етапі Конкурсу взяло участь 
48 учнів. Про високий рівень наукового потенціалу юних науковців Кіровоградської МАНУМ 
говорять їх ідеї і рішення, наукові дослідження та відкриття, які вони захищають на різного 
роду конкурсах, конференціях, олімпіадах.

Протягом 2015/2016 навчального року учні-слухачі Кіровоградської МАНУМ проявили себе у 
багатьох конкурсах всеукраїнського рівня (Всеукраїнський літературний конкурс "Розкрилля 
душі", ХХІІ Міжнародна школа-семінар "Спектроскопія молекул та кристалів", VІ Всеукраїнська 
науково-технічна виставка-конкурс молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє України», 
VІ Всеукраїнська краєзнавча конференція учнівської молоді «Мій рідний край, моя земля 
очима сучасників», Всеукраїнський конкурс «IntelЕко – Україна 2015» – національний етап 
Міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів Intel ISEF 2015 (International 
Science and Engineering Fair), Всеукраїнський дитячий форум "Діти змінюють світ" за участю 
Президента України Петра Порошенка, Всеукраїнські літні профільні школи тощо).

Мала академія наук учнівської молоді в області набуває все більшої популярності, учні та їх 
батьки зацікавлені в отриманні додаткової якісної освіти. Тож як висновок про вищесказане, 
треба зазначити: на сьогоднішній день МАНУМ – одна із найефективніших форм пошуку, 
підтримки та розвитку майбутніх науковців, майбутнього потенціалу держави, тому ї ї 
потрібно всебічно підтримувати і розвивати.
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ШКОЛА МИСТЕЦТВ
ПОХИЛЕНКО Віктор Федорович 
народний артист України, професор
КОРОТКОВА Валентина Миколаївна 
заслужений діяч мистецтв України
ГОЛОВЕНКО Яніна Вікторівна 
вчитель вищої категорії, старший вчитель
КОВАЛЕНКО Наталія Михайлівна 
вчитель вищої категорії, старший вчитель
ДАНІЛОВ Ігор Вікторович 
вчитель вищої категорії, старший вчитель
КОРОТКОВ Андрій Анатолійович
вчитель вищої категорії, старший вчитель
СИВОКОНЬ Юрій Михайлович 
вчитель вищої категорії, старший вчитель
СУЩЕНКО Костянтин Миколайович 
вчитель вищої категорії, старший вчитель
ДРОЗДОВА Ірина Володимирівна 
вчитель вищої категорії
ЦАПЕНКО Євгенія Володимирівна
вчитель вищої категорії
ШУПЕР Олена Анатоліївна 
вчитель вищої категорії
СКРИПНИК Олександр Сергійович 
вчитель ІІ категорії
ТВЕРДОХЛІБ Сергій Сергійович 
вчитель ІІ категорії

Позашкільний заклад, в якому  навчаються діти 5-18 років:
 ▶ а)підготовче відділення (діти 5-6 років);
 ▶ б)хореографічне відділення (1-4 класи);
 ▶ в)хореографічне відділення (5-8 класи);
 ▶ г)класи профорієнтації (9-11 класи), а також учні професійно-

технічних училищ, технікумів, студенти вищих навчальних 
закладів.
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Навчання в школі мистецтв здійснюється за індивідуальним 
навчальним планом та за індивідуальними авторськими 

програмами.

Навчальні дисципліни:
 ▶ Творча гра
 ▶ Ритміка і танець
 ▶ Класичний танець
 ▶ Народно-сценічний танець
 ▶ Бальний та сучасний танці
 ▶ Початковий курс історії хореографії
 ▶ Підготовка концертних номерів
 ▶ Технічна та трюкова підготовка
 ▶ Образотворче мистецтво
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НАРОДНИЙ ХОРЕОГРАФІЧНИЙ 
АНСАМБЛЬ «ПРОЛІСОК»

Лауреат Міжнародних конкурсів та фестивалів,
лауреат обласної премії імені Юрія Яновського,
лауреат республіканської премії імені 
Миколи Островського, лауреат премії Ленінського 
комсомолу (колишнього Союзу).

Пролісок - перша весняна квітка, ніжна та тендітна. Символ 
весни, відродження, щастя та молодості.

Хореографічний ансамбль був створений у лютому 1970 року. 
Перший його виступ відбувся 9 травня 1970 року. Ця дата і є 
днем заснування ансамблю. «Пролісок» - це яскраве чудо, що, 
ніби чарівник, примушує молодіти кожного. За досить короткий 
період із невеличкої групи (20 чоловік) він перетворився на 
великий творчий колектив. Зараз в ансамблі нараховується 120 
учнів комплексу.

За роки існування ансамблю створено більше 100 хореографічних 
номерів малих і великих форм. Концертні програми (а їх 
у «Проліска» декілька) є синтезом збирання, вивчення та 
художньої обробки народно-пісенного мелосу, фольклору та 
творчого досвіду провідних митців України. Найбільш значні: 
«Квіти України», два клас-концерти, хореографічні композиції 
«Добрий вечір, щедрий вечір», «Вівчарські ігрища», «Купальська 
ніч», «Ярмарок у Сорочинцях», «Козачата» тощо.

Серед останніх робіт ансамблю: хореографічні композиції 
«Земля Кіровоградська», «Вечорниці на хуторі «Надія», «З хаосу 
виникли лелеки...», «Різдвяні свята в Україні», «Весняні грози» на 
музику А. Вівальді, «Кармен» за твором П. Меріме, «Болеро» на 
музику М. Равеля, «Україна молода».



53



54

МАЙСТЕР КЛАСИ

Із великим успіхом ансамбль «Пролісок» виступав у творчих звітах 
майстрів мистецтв та художніх колективів Кіровоградщини на 

сцені Національного палацу мистецтв «Україна» (м. Київ) в рамках 
Всеукраїнських оглядів народної творчості: «Легенди скіфських 
степів» (2001 р.), «Благословенна ти, земля Кіровоградська» 
(1999, 2009 рр.). Колектив брав участь у концертах та 
проводив майстер-класи з українського танцю (м.  Вроцлав, 
Польща, 2010 р.).

У листопаді 2011 року ансамбль, вперше за історію свого 
існування, був запрошений до Південної Америки, де взяв 
участь у XVIII Національному фестивалі українського танцю 
та провів майстер-класи для керівників хореографічних 
колективів  української діаспори в  Бразилії. Географія творчих 
гастрольних турне колективу величезна: Німеччина, Франція, 
Росія, Югославія, Болгарія, Нідерланди, Латвія, Бельгія, Японія, 
Марокко, Греція, Італія, Чехія, Угорщина, Португалія, Іспанія, 
Польща, Бразилія, Турреччина та інші країни.
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ФЕСТИВАЛІ Й КОНКУРСИ

Досягення ансамблю:
 ▶ Гран-прі Міжнародного фестивалю «Слов’янський базар» 

(Білорусь, 1997 р.);
 ▶ Гран-прі «Срібний дельфін» Міжнародного фестивалю 

«Music World» (Італія, 2002 р.);
 ▶ лауреат Міжнародного музичного фестивалю дітей та 

молоді «Метаморфози замків» (Чехія, 2005 р.);
 ▶ лауреат Міжнародного фестивалю «County Wandering» 

(Угорщина, 2006 р.);
 ▶ лауреат Міжнародних музичних фестивалів Португалії та 

Іспанії (2007 р.);
 ▶ Гран-прі II Всеукраїнського фестивалю-конкурсу народної 

хореографії імені Павла Вірського (2007 р.);
 ▶ Гран-прі та диплом абсолютного переможця VIII 

Міжнародного фестивалю-конкурсу на Півдні Чехії-Італії 
«Чеська казка» (2010 р.);

 ▶ Гран-прі ІІ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу народної 
хореографії імені Героя України Мирослава Вантуха 
(2011р.);

 ▶ Почесний гість XVIII Національного фестивалю 
українського танцю (Бразилія, 2011 р.);

 ▶ лауреат XIII Міжнародного фестивалю культури та 
мистецтв (Туреччина, 2012 р.);

 ▶ володар Головної нагороди VI Міжнародного фестивалю 
музики, мистецтва та фольклору (Польща, 2013 р.);

 ▶ лауреат ХІ Міжнародного фольколорного фестивалю 
"DOINA COVURLUIULUI " (Румунія, 2016).

Колектив бере активну участь в усіх заходах, 
оглядах і конкурсах, які проводяться в місті, 
області, державі та за її межами.
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ПЕДАГОГИ-НАСТАВНИКИ
45 років художнім керів ником ансамблю є народний 
артист України, професор А. Є. Коротков. Із 
ансамблем працюють педагоги-наставники: 
головний балетмейстер-постановник, народний 
артист України, професор В. Ф. Похиленко, 
балетмейстер-постановник, заслужений діяч 
мистецтв України В. М. Короткова та інші.

Керівництво області та міста високо оцінює 
здобутки колективу та його вагомий внесок у 
розвиток української культури,  мистецтва та 
виховання підростаючого покоління не лише в 
Україні, а й за кордоном.
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НАШІ ДОСЯГНЕННЯ

Комплекс має дуже високий авторитет в Україні. 
Педагогічний колектив зосереджує свої зусилля на 

впровадженні інноваційних та інформаційно-комунікативних 
технологій навчання, зміцненні навчально-матеріальної 
бази і наукового потенціалу. На базі комплексу постійно 
проводяться науково-практичні конференції та семінари, 
курси підвищення кваліфікації викладачів обласного, 
всеукраїнського та міжнародного рівнів.
За значні досягнення в освітній діяльності та вагомий внесок 
у створення гідного міжнародного іміджу України, сприянні 
її інтеграції в Європейський і світовий економічний простір 
комплекс нагороджено дипломом та пам’ятною медаллю як 
номінант альманаху “Золота книга української еліти” (2001 
р.), срібною відзнакою альманаху “Діловий імідж України” 
(2005 р.), дипломом лауреата Всеукраїнського конкурсу 
„100 кращих шкіл України – 2006” у номінації „Школа шкіл”,  
золотою відзнакою альманаху «Флагман сучасної освіти 
України» (2008 р.), золотою відзнакою альманаху «Діловий 
імідж України» (2009, 2010, 2012 рр.) та дипломами І ступеня 
Міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті» 
(2015-2016 рр.).
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