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Гімназія №9 – інноваційний 
освітній заклад 

Педагогічний колектив на цей 
момент є учасником 5
експериментів всеукраїнського 
та регіонального рівнів



Авторська школа

Наказ Міністерства освіти і науки 
України № 79 від 19.01.2017 «Про 
проведення всеукраїнського 
експерименту за темою «Теоретико-
методологічні засади моделювання 
розвитку авторських шкіл» на базі 
загальноосвітніх навчальних 
закладів України» 





Інноваційна школа
Рішення Черкаської обласної 

ради від 07.10.2016 № 9-2/VII 
було затверджено обласну 
цільову програму «Інноваційні 
школи Черкащини» на період до 
2020 року. 





100 шкіл України
Два перших класи гімназії 

навчалися за новими 
Державними стандартами в 
рамках проекту “Нова українська 
школа”





Інтелект України
 Один із перших класів 

навчався за проектом 
“Інтелект України”





ІННОВАЦІЙНА ОСВІТА



Кабінети фізики, хімії, біології
 допомагають реалізувати Концепцію 

природничо-математичної освіти



Кабінет фізики



Кабінет хімії



Кабінет біології



Кабінети початкової школи



Кабінети початкової школи



Кабінети початкової школи



Кабінет та обладнання Лего



Лего-архітектура



Віртуальний тир 



ВИХОВНІ ПРОЕКТИ
 Кожен клас гімназії (учні, вчитель, батьки) 

обирають тему виховного проекту і 
працюють за нею упродовж навчального 
року 



Виховні проекти



ПОДІЇ
 Гімназія виступає ініціатором, 

організатором або співорганізатором 
безлічі подій міського та обласного рівнів



Chak Champ Open 2018



Фестиваль STEM-весна



Spring панянки-фест 2018



День кадета



Олімпійський тиждень 



РОБОТОТЕХНІКА



Регіональний чемпіонат 



Всеукраїнський FLL



Robotika 2018



Відкритий чемпіонат Європи 



ФІНАНСОВА СКЛАДОВА



Освітня субвенція на суму 
1 мільйон 212 тисяч гривень

 Придбали:
мультимедійні дошки з проекторами, 
набір робототехніки LEGO,
навчальні кабінети фізики та хімії



Бюджет розвитку на суму 
3 мільйони 618 тисяч гривень
 Спрямували на:
спортивне обладнання, 
засоби навчання для кабінету біології, 
капітальний ремонт санвузлів та роздягалень,
реконструкцію прилеглої території та фасаду, 
капітальний ремонт спортивного майданчика.



Загальний фонд на суму 
415 тисяч гривень
 Придбали:
 електротовари, миючі та господарські 

засоби, будівельні та сантехнічні товари, 
шкільні меблі, виконали поточний ремонт 
приміщення та промивку каналізаційних 
труб



Платні послуги на суму 
72 тисячі гривень
 Використали на:
 придбання будівельних товарів, навчально-

розвиваючий комплекс LEGO, пульт 
мікшерний, сушарки для рук.



Спонсорська допомога на 
832 тисячі гривень
 Придбали:
 телевізор, проектор, шафи для взуття, 

меблеві стінки, комплекти меблів, ноутбуки, 
принтери, багатофункціональні пристрої, 
комплекти обладнання для кабінетів 
фізики, хімії, біології 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


	Слайд номер 1
	Гімназія №9 – інноваційний освітній заклад 
	Авторська школа
	Слайд номер 4
	Інноваційна школа
	Слайд номер 6
	100 шкіл України
	Слайд номер 8
	Інтелект України
	Слайд номер 10
	ІННОВАЦІЙНА ОСВІТА
	Кабінети фізики, хімії, біології
	Кабінет фізики
	Кабінет хімії
	Кабінет біології
	Кабінети початкової школи 
	 Кабінети початкової школи 
	Кабінети початкової школи 
	Кабінет та обладнання Лего
	Лего-архітектура
	Віртуальний тир 
	ВИХОВНІ ПРОЕКТИ
	Виховні проекти
	ПОДІЇ
	Chak Champ Open 2018
	Фестиваль STEM-весна
	Spring панянки-фест 2018
	День кадета
	Олімпійський тиждень 
	РОБОТОТЕХНІКА
	Регіональний чемпіонат 
	Всеукраїнський FLL
	Robotika 2018
	Відкритий чемпіонат Європи 
	ФІНАНСОВА СКЛАДОВА�
	Освітня субвенція на суму �1 мільйон 212 тисяч гривень
	Бюджет розвитку на суму �3 мільйони 618 тисяч гривень
	Загальний фонд на суму �415 тисяч гривень
	Платні послуги на суму �72 тисячі гривень
	Спонсорська допомога на �832 тисячі гривень
	ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

