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Кількість учнів – 1208 Кількість класів – 42 Кількість вчителів – 97 Кількість кабінетів - 43ГіМназія
сьОГОдні:

хіміко-біологічний

Багатопрофільність: велика кількість профілів дає можливість розвивати здібності кожної дитини

ПрОфіЛі:
фізико-математичний 

суспільно-гуманітарний з поглибленим 
вивченням історії

військово-спортивний 

інформаційно-технологійчний 
з поглибленим вивченням математики

філологічний (українська мова  
й література або дві іноземні мови)

Міжнародна діяльність:
• участь у проекті «Відкрита  

Польща»
• угода із Sopocka Szkola Wyzsza 

(м. Сопот)

Успіхи учнів

Модульна система навчання:

розвантажувальна  
та здоров`язберігаюча  
технологія
Урок – це модуль, який склада-

ється із трьох міні-модулів, трива-
лістю 30 хвилин

Учні готують на день не більше 4 
різних предметів

Участь в експериментальному 
проекті
Гімназія – учасник Всеукраїнсько-

го експерименту з упровадження 
інноваційного освітнього проекту 
в навчальних закладах України за 
темою “Створення науково-мето-
дичних засад формування у дітей 
навчально-дослідницьких умінь”. 

Дослідницький процес діє за 
принципом наступності: почина-
ється у дитячому садочку № 22 і 
продовжується в гімназії. 

дитяча організація  
«сходинки»
Основною метою її діяльності є за-

лучення дітей, підлітків, і дорослих до 
корисних і добрих справ, захисту їх прав 
і інтересів, розвитку здібностей, організа-
ції відпочинку. 

Визначено чотири об`єднання за віком:
• «Республіка Семибарв»  

(1-4 класи),
• «Синій кит» (5-7 класи),
• «Ровесник» (8-9 класи),
• «Старшокласник» (10-11 класи). 

Гімназія – член асоціації  
“Відроджені Гімназії України”
Це - об’єднання керівників гімназій, 

ліцеїв, колегіумів, НВК України на 
професійній основі з метою розбудови 
національної системи освіти в Україні, 
як важливого засобу   творення   дер-
жави,   сприяння громадсько-держав-
ному  управлінню  освітою та захист 
прав і інтересів своїх членів. 

над ЧИМ ПраЦЮЄМО зараз:

• Фасад потребує 
капітального ремонту

• Продовження 
капітального  
ремонту тиру

• Створення умов для 
дистанційного навчання 
учнів, в тому числі 
обдарованих дітей

• Створення сучасного 
тренажерного залу 

• Гімназія займає третє 
загальнокомандне місце в 
місті за результатами прове-
дення Всеукраїнських олім-
піад з базових дисциплін:

47 призерів міського 
етапу
13 призерів обласного 
етапу
5 учасників всеукраїн-
ського етапу

• Участь у Всеукраїн-
ському конкурсі-захисті 
науково-дослідницьких 
робіт МАН:

9 призерів міського етапу
9 призерів обласного 
етапу
2 учасники всеукраїн-
ського етапу

• Участь у Всеу-
країнському літера-
турному конкурсі 
«Розкрилля душі», 
Все українськом у 
турнірі юних біоло-
гів, Всеукраїнсько-
му турнірі юних 
журналістів



Ефективно використовуються сучасні форми виховної роботи: квести, 
флешмоби тощо

«родзинки» навчально-виховного процесу

Запроваджено роздільне навчання хлопчиків та дівчаток: кадети та паняночки

Особлива система роботи з 
обдарованими учнями: літня наукова 
школа «Сузір`я»

Шкільна газета «Лідер» накладом 
10000 примірників розповсюджується 
в мікрорайоні

Створена особлива система військово-
патріотичного виховання: діє 4 
кадетські класи

Створено Музей 254-ї стрілецької 
Черкаської, ордена Леніна, 
Червонопрапорної, ордена Суворова, 
Кутузова, Богдана Хмельницького 
дивізії, яка звільняла Черкаси

Діють Дебатні клуби, команди гри 
«Модель ООН»

Співпраця з Інститутом пожежної 
безпеки, навчальним центром 
“Оршанець”

Співпраця із Дитячою школою 
мистецтв

Вільний WiFi по всій гімназії



Матеріально-технічна база 

Комп`ютерних класів – 4  
Всього в гімназії: 94 комп`ютери, 19 
проекторів, 23 ноутбуки

Мультимедійних класів – 1: 
інтерактивна дошка ZnayBoard, робо-
че місце вчителя ZnayBook, система 
управління класом Mythware, роутер, 
проектор та 20 планшетів

19 телевізорів в рекреаціях та класних 
кімнатах допомагають організовувати 
навчально-виховний процес

Сучасна студія звукозапису
Актова зала зі світло-звуковим облад-
нанням

Прес-центр з усім необхідним облад-
нанням

Співпраця з «Приватбанком»: термінали 
в їдальні для швидкого розрахунку Обладнана бібліотека-медіатека Єдиний у місті сучасний тир

Спортивне обладнання: вуличні тренажери, тенісні столи Дитячий майданчик

Велопарковка
Постійно ведеться відеонагляд, 
охорона

Сучасний сайт з віртуальною 
екскурсією


