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Великоновосілківська гімназія з ЗОШ І ступеня

Школа! В сердце каждого вошла ты с букварём, с первыми лучами знаний. Ты научила
грамоте, открыла необозримые дали для человеческого ума, разбудила интересы и
мысль школьника. Навсегда в памяти учеников останется родная школа – светлый дом
юности, давший путёвку в жизнь .

До революции в селе Большой Янисоль была одна начальная школа. В 1896 году в
центре села на средства земства была построена греческая школа №1. Это здание
сохранилось до сих пор, в нем помещалась вечерняя школа рабочей молодёжи.

Сразу после Октябрьской революции в 1917 году в селе было открыто высшее
начальное училище. В это училище можно было поступить только выдержав экзамен.
Вскоре оно было переименовано в семилетку. В 1929 году открылась школа рабочей
молодёжи, а в 1932 году она была преобразована в десятилетку. Эта школа
располагалась на 9 квартале. Через некоторое время была построена новая
десятилетка, где преподавание велось на украинском языке (ныне гимназия).
Директором этой школы был Руденко Г. В., а завучем – Вебер Е. А. Учительский
коллектив дореволюционной школы возглавлял Новицкий Михаил Сергеевич
(математик). В школе работали учителя Джерих Г. Л., Костюченко Л. Ф., Михалевич И.
Г., Захарова С. Ф., Гоголь С. П., Булатова Е. В. В 1936 году был заложен фундамент
новой духэтажной школы на территории старого кладбища. В1938-39 учебном году
школа была сдана в эксплуатацию. Директором новой школы был назначен Руденко
Григорий Васильевич (историк). В это время в школе работали лучшие учителя района:
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Пидопригора М. Г. (математик), Гемза Л. И. (филолог), он же завуч, Мазченко Н. К.
(филолог), Скакун И. Г. (биолог), Середа О. В. (химик), Афендиков Ю. И. (физик), Совик
В. И. (географ), Червоненко Я. И. (историк), Мазченко Л. Т. (ботаник), Акрытов И. Г.
(физкультурник), Костюченко Л. Ф. (русский язык).

Началась Великая Отечественная война. Все учителя-мужчины защищали Родину.
Погибли директор школы Руденко Г. В., Пидопригора М. Г., зверски были замучены
гестаповцами Червоненко Я. И. и Акрытов И. Г.

При отступлении фашисты сожгли обе школы. Пришлось заниматься в старом здании,
которое уцелело (в центре).

В 1951 году ОШ № 1 была восстановлена, а в 1964 году расширена. В октябре 1951
года был осуществлён переход из старого здания школы в новое, восстановленное. В
1952-53 учебном году в школе было 20 классов, в которых работало 35 учителей: Дервиш
А. М., Бебей Г. К., Лихолетова Л. Ю., Балжи Г. Л.,Чейлях А. Н., Белая А. А., Чердакли Р.
Т., Гридасова Н. Т., Харахаш Г. И., Сулима Л. В., Кателло Е. А., Левентов А. Н.,
Халабузарь С. Г., Хараман Л. С., Христокина Ф. И., Мамука Е. А.

С 1946 по 1966 гг. получили среднее образование 635 учащихся. Из них с золотой
медалью школу закончили 9 учащихся, с серебряной – 29.

Почти 50 лет отдала делу воспитания подрастающего поколения прекрасной души
человек, педагог Костюченко Любовь Федосеевна (1885 – 1955). В 1907 году она с
отличием окончила Мариупольскую гимназию. Костюченко Л. Ф. работала
преподавателем русского языка и литературы Великоновоселковской СШ № 1. В 1950
году она была удостоена самой высокой правительственной награды – ордена Ленина.
Учителя Ханахбеев Евгений Петрович, Чердакли Раиса Терентьевна, Кателло Елена
Андреевна награждены значком «Отличник народного образования». Орденом «Знак
Почёта» награждены Дервиш Александра Михайловна и Мултых Полина Ильинична.
Бебей Галина Константиновна награждена значком «Отличник просвещения».

С августа 1954 по август 1973 года директором школы работал Рипка Г. Я.,
заслуженный учитель Украины, завучами – Павленко Д. Г., Ханахбеев Е. П., Шлифер Д.
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Й., Хараман Л. С. А с 1974 года школу возглавляли Лисовский В. Ф., Семёнов Н. А.,
Момот В. В., Юрьева Л. Г., Колесник Т. А., Рипка Г. Я., Высоцкая А. И. В этот период
творчески работали учителя, отмеченные высокими правительственными наградами:
Мурзенко А. А., награждённый медалью «За дрблестный труд», Дегтяренко С. П. –
медалью «За трудовую доблесть», Мамука Е. А. – медалью «За доблестный труд»,
Чердакли Р. Т. - медалью «За доблестный труд», Халамиренко Л. И. - медалью «За
доблестный труд», значком «Отличник народного образования», Лисовский В. Ф. –
значком «За трудовое отличие», Лисовская Н. М. - значком «Отличник народного
образования», Дервиш Е. П. – значком «Отличник народного образования», Малтабар Р.
Ф., Высоцкая А. И. - значком «Отличник народного образования», «Отличник
просвещения СССР».

Строительство нового здания школы началось в 1989 году под руководством
директора школы Высоцкой А. И. и сдано в эксплуатацию в 1991 году. С 1982 года
завучем школы работает Осипцов Л. В.

С 1998 года школой руководит отличник образования Дегтяренко Л. И. В 2003 году
Великоновоселковская общеобразовательная школа №1 была реорганизована в
гимназию с общеобразовательной школой І ступени. За это время учебное заведение
стало пилотным в изучении новогреческого языка, истории греков Приазовья. Создана
музейная комната по этнографии греков. Учащиеся гимназии победители и призёры
Всеукраинских олимпиад по греческому народному творчеству в номинациях «Танцы»,
«Художники», «Чтецы», «Театр», «Вокал», «История». Учитель начальных классов
Теленчи И. П. – призёр Всеукраинского вокального конкурса имени Т. Кацы. На базе
гимназии работает преподаватель из Греции. Ежегодно в период летних каникул
лучшие учащиеся отдыхают в Греции.

Больших высот на районном, областном, республиканском уровне коллектив
добивается благодаря сплочённости, творчеству, поиску нового. Директор Дегтяренко
Л. И. сумела создать такие условия, где каждый педагог работает инновационно:
Ильченко Т. В., Теллы Л. П., Осипцова Е. Ф., Позывай С. Ф., Малич В. А., Дервиш Л. Б.,
Авилова Е. В., Хорош О. В., Чердакли В. И., Балжи Е. И., Самойлова Т. Н., Колесник Т. А.,
Мурзенко А. А. За последние 16 лет 767 молодых человека получили полное среднее
образование, из них 63 – золотые и серебряные медалисты. 257 выпускников получили
высшее образование и теперь трудятся на благо Украины.
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Всього навчається учнів - 469; кількість класів - 22.

Кількість працівників, які працюють у гімназії - 74

З них:

- педагогічних – 44

- бібліотекар – 1

- обслуговуючий персонал – 26

- робітники кухні - 3

Серед педагогічних працівників:

- відмінник освіти України - 6

- учитель-методист - 11
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- старший учитель - 7

- учитель вищої категорії - 17

- учитель 1 категорії - 14

- учитель 2 категорії - 4

- учитель-спеціаліст - 9

Директор гімназії Дігтяренко Любов Іванівна, вища категорія, учитель-методист,
відмінник освіти .

Заступники: Осіпцов Леонід Васильович, заступник директора з навчальної роботи,
вища категорія, учитель-методист, відмінник освіти.

Висоцька Ганна Іванівна, заступник директора з навчальної роботи, вища категорія,
учитель-методист, відмінник освіти.

Джеріх Тетяна Олександрівна, заступник директора з навчальної роботи, вища
категорія, учитель-методист.
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Авілова Олена Василівна, заступник директора з виховної роботи, вища категорія,
учитель-методист.

Проблемні питання, над якими працює школа:
Формування життєвих компетенцій в умовах оновлення змісту освіти.
Організація проектно-цільового планування навчально-виховного процесу для
забезпечення особистісних орієнтирів гімназійної освіти.
Вдосконалення моніторингу як основи розвитку творчих здібностей суб’єктів
навчально-виховного процесу.
Створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина
України. Демократизація як спосіб творчого керування учнівським і педагогічним
колективом.

У гімназії діють навчальні кабінети:

- фізики - 2 української мови і літератури - 1

- хімії - 1 іноземної мови - 4

- біології - 1 основ інформатики - 2

- спортзал - 2 трудового навчання – 4
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Позакласна та позашкільна робота

Виховні проблеми, над вирішенням яких працює педагогічний колектив:
Створення умов для розвитку й самореалізації кожного учня через форми
виховної роботи.
Виховання свідомого громадянина України.
Забезпечення особистісних орієнтирів, реалізація програми «Обдаровані діти».
Демократизація роботи класних органів учнівського самоврядування.

У 2010-2011 навчальному році педагогічний колектив гімназії вирішував наступні
виховні задачі, охоплюючи такі напрямки: громадянське виховання,
військово-патріотичне виховання, сімейне виховання, морально-етичне виховання,
трудове виховання, художньо-естетичне виховання, екологічне виховання, превентивне
виховання, здоровий спосіб життя, розвиток творчих здібностей:
-

Упровадження інноваційних технологій громадянського виховання.
Формування високої естетичної культури, культури поведінки, рівня вихованості.

Забезпечення розвитку творчого потенціалу учнів, якісної підготовки учнів до
олімпіад, конкурів, змаганням залучення їх до роботи МАН.
Підвищення ролі класного учнівського самоврядування, пошук нових шляхів
педагогіки співпраці.
Застосування нетрадиційних форм роботи у формуванні здорового способу
життя, здійсненні превентивного виховання.
Проведення моніторингових досліджень у вихованні учнів.
Зміцнення зв'язку навчального закладу з батьками. Пріоритетність сімейного
виховання.
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Традиційні заходи:

Проведення свята Першого та Останнього дзвоника.

Проведення першого тематичного уроку, місячника з попередження дитячого
травматизму.

Святкова програма до Дня вчителя.

Посвята в гімназисти. Свято День народження гімназії.

Проведення новорічних свят для учнів різних вікових категорій.

Місячник правових знань.

Свято «Мамі вклонюся до землі».

Тиждень профорієнтації.

Лінійка «Свято зі сльозами на очах».

Організація роботи психологічної служби для учнів, батьків, педагогів.
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Реалізація виховних проектів «Я – громадянин України», «Я - особистість», «Я і
родина», «Я і краса», «Я і природа» тощо.

Залучення до співпраці представників влади, правоохоронних органів, працівників
лікарні, соціальних служб, громадськості, ЦДЮТ, РСЮН, РКоКу «Нива».

Реалізація Закону України «Про мови», програми розвитку і функціонування
української мови.

Організація роботи учнівського самоврядування. Проведення дня самоврядування.

Реалізація програми відродження й розвитку українського козацтва.

Організація роботи з учнями пільгових категорій.

Реалізація програми щодо профілактики правопорушень і бездоглядності.

Проведення новорічних свят для учнів різних вікових категорій.

Організація туристсько-краєзнавчої роботи.

Організація військово-патріотичної роботи.

Організація роботи батьківського всеобучу.
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Проведення загальних батьківських зборів:

«Духовні ідеали сім’ї – першооснова життя дитини. Етичні норми в культурі
українського народу».

«Педагог, учень і батьки в системі національного виховання»

Проведення вечора-зустрічі з випускниками.

Проведення театрального фестивалю.

Участь у районних, обласних заходах.

Участь у Всеукраїнській олімпіаді з грецької народної творчості.

Проведення випускного вечора.

Гуртки гімназії

Учні гімназії активно відвідують гімназійні гуртки: вокальний (3-10 класи, керівник
Балабан І. П.) -15 учнів, танцювальний (7-10 класи, керівник Сахов С. С.) – 15 учнів,
«Танцювальна азбука» (2, 5-7 класи, керівник Балабан І. П.) – 15 учнів, «Різьба по
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дереву», керівник Сахов О. С.) – 15 учнів, «Компютерна грамотність» (4 класи, керівник
Афендіков О. І.) – 15 учнів, стрілковий (5 класи, керівник Пхенда М. М.) – 15 учнів,
живопису (2 класи, керівник Бастєєва М. І.) – 15 учнів, образотворчого мистецтва з
елементами дизайну (5-6 класи, керівник Балжі О. І.) – 15 учнів.

Позашкільні гуртки

Крім того, на базі гімназії працюють гуртки ЦДЮТ: паперова пластика – 25 учнів,
танцювальний – 25 учнів, «Кмітливі» - 25 учнів, «Українська філологія» - 15 учнів, легка
атлетика – 25 учнів.

Учні гімназії відвідують гуртки станції юних натуралістів – 30 учнів, РКОКу «Нива» - 15
учнів, професійного ліцею – 10 учнів.
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