
Перша серед перших
До 20-річчя з дня відкриття ЗОШ №1

В одному з наймальовничіших місць України, 
неподалік Дніпра, розташоване місто Славутич. 
Наше місто — це символ надії та відродження. 
Надії на краще життя і відродження після трагедії 
1986 року на ЧАЕС.

Наше місто — наймолодше в Україні. Красиве, 
затишне, квітуче. Згадуючи історію міста, ми 
відчуваємо глибоку вдячність до архітекторів, 
проектувальників, будівельників, які створили 
Славутич таким неповторним та прекрасним.

З історією міста тісно пов'язана й історія нашої 
школи, бо її будівництво розпочалось разом з 
будівництвом міста.

І нині ми святкуємо 20-річчя з дня її відкриття — 
1 квітня 1988 року.

Першим директором шко
ли, який керував 
будівництвом та облашту
ванням школи, формував пе
дагогічний та учнівський ко
лективи, став В . Янковський. 
Він очолював школу в період 
становлення, пошуку нових 
підходів до організації на
вчально-виховного процесу.

З 1989 по 1990 роки ди
ректором школи був Л. Лади- 
жев. У цей час педагогічний 
колектив бере активну участь 
у творчих семінарах, спор
тивних змаганнях, конкурсах 
художньої самодіяльності. 
Творчо працюють туристичні 
гуртки, які очолюють Л. Лади- 
жев та В. Лук'яненко. Учні 
школи взяли участь у першій 
Біломорській експедиції, по
бували в Карпатах, на озері 
Байкал, пройшли місцями 
форсування Дніпра та парти
занськими стежинами, 
відвідали Менський зоопарк.

чого навчання. Започатко
вується курс "Введення в 
шкільне життя" для першо
класників. Створюються ка
федри, розпочинають роботу 
секції МАН: з математики — 
вчитель М. Пихтар, орніто
логії — вчитель Л. Ладижев, 
фізики — вчитель С. Тараб- 
рова, хімії — вчитель Л. Архи
пова. У школі працюють 
різноманітні гуртки, прово
дяться спортивні змагання, 
відкривається шкільне кафе, 
функціонує басейн.

З  1998 року директором 
школи працює А. Рябченко.

В школі створюються умо
ви для всебічного розвитку 
особистості школяра: 
відкривається читальна зала, 
запроваджується адап
таційний курс "Перешийок" 
для учнів 5-х класів, ство
рюється дитяча організація 
РУУШ (Республіка учнівсько
го управління школою), роз

2003 року експертною 
комісією відділу освіти було 
прийнято рішення — педа
гогічний колектив школи пра
цює в режимі розвитку (най
вища з існуючих оцінок при 
фронтальній перевірці).

У 2004 році колектив шко
ли став переможцем у за
гальноміській програмі "Сла- 
вутчанин року — 2004", в 
номінації "Найкращий колек
тив соціальної сфери".

З 2006 року школа є цен
тром зовнішнього незалеж
ного оцінювання для випуск
ників навчальних закладів 
Славутича.

У 2008 році створено 
W EB-сайт школи в мережі 
Інтернет. Вчителі використо
вують у своїй роботі сучасні 
технології навчання та вихо
вання учнів.

Сьогодні педагогічний ко
лектив працює над пробле
мою "Створення психолого- 
педагогічних умов для подо
лання низького рівня на
вчальних досягнень та фор
мування активності і загаль
ної культури учнів".

Життя школи висвітлю
ється в шкільній газеті "The 
First", перший номер якої 
вийшов у 2007 році за 
ініціативи членів РУУШ В. 
Брасса, А. Дреманович, О. 
Долженка. Сьогодні над га
зетою працюють учні 9-х — 
11-х класів: Т. Денисенко, І. 
Стадник, М. Гайдучек, А. Дре
манович, допомагають їм за
ступники директора з НВР Т. 
Яковенко та Н. Віткалова.

В дні святкування ювілею 
ми з гордістю говоримо про 
успіхи та надбання нашого 
колективу.

Досягнення, якими пишається школа

Найкращі результати на II (міському) етапі всеукраїнських олімпіад 
з основ наук серед загальноосвітніх шкіл міста.

Протягом 16 років спортсмени школи виборюють І місце в 
загальноміській спартакіаді.

Найкраща організація заходів у рамках місячника "Молоде 
покоління обирає здоров'я" протягом б років.

Перемога в обласному етапі Всеукраїнського огляду-конкурсу 
"Живи, книго!" —  2005 р.

У 2005, 2007 роках команда юних пожежників "Гідрант" посіла І 
місце у міських змаганнях.

У 2002, 2008 роках команда КВК посіла І місце серед команд міста.
Протягом б років команда учнів 11-х класів "Школа безпеки" була 

першою.

З 1990 по 1998 роки шко
лу очолював В. Ченков. В цей 
період відкриваються класи 
диференційованого навчан
ня, класи з поглибленим вив
ченням математики, почи
нається впровадження сис
теми розвиваючого навчан
ня. Школа співпрацює з 
Харківським науково-мето
дичним центром розвиваю

починається оформлення у 
коридорах школи виставки 
кращих робіт учнів з образо- 
творчого мистецтва, попов
нюється матеріально- 
технічна база школи та на
вчальних кабінетів, ство
рюється сучасний кабінет 
інформатики.

За результатами фрон
тальної перевірки у листопаді

За 20 років існування шко
ли 17 педагогів були пере
можцями та лауреатами 
міських, обласних та Всеук
раїнських конкурсів педа
гогічної майстерності "Учи
тель року", "Класний 
керівник року", "Бібліотекар 
року".

Методичні надбання пе
дагогів представляються на

міській педагогічній виставці 
"Освіта Славутича" та об
ласній виставці "Освіта 
Київщини" (цю роботу очо
лює заступник директора з 
НВР Н. Бардакова).

За час роботи школи пе
реможцями та лауреатами 
педагогічних виставок став 
51 учитель: видано 10
посібників, розробки уроків 
учителів О. Мандровного та 
С. Шарабріної надруковані у 
фахових журналах, досвід 
роботи вчителів І. Шишкиної 
та Н. Поліщук представлений 
у журналі "Світло", робота 
шкільної бібліотеки була 
висвітлена на сторінках жур
налу "Шкільна бібліотека. 
Плюс".

За 20 років школу закінчи
ли 1394 учні. Із них нагород
жено золотою медаллю "За 
високі досягнення у на
вчанні" 16 учнів, а  срібною — 
"За досягнення у навчанні" — 
17 учнів.

Переможцями та призе
рами всеукраїнських ол ім
піад з базових дисциплін ста
ли: у II етапі (міському) — 730 
учнів, у III етапі (обласному) 
— 93 учні, у IV етапі (всеук
раїнському) — 9 учнів.

Переможцями та призе
рами захисту науково- 
дослідницьких робіт Малої 
академії наук стали: у II (об
ласному) етапі конкурсу — 
26 учнів, у III (всеукраїнсько
му) етапі — 2.

Багато наших випускників 
працює на ЧАЕС, у ВП "АРС”, 
на підприємстві "Вітава", у 
сфері освіти, культури, меди
цини міста.

Нашій школі довіряють: 
приємно те, що випускники 
школи приводять у перший 
клас вже своїх дітей — на 
сьогоднішній день у нас на
вчається 68 дітей випускників 
минулих років.

За роки існування школи 
з'явились добрі традиції: 
свята "Ти уже першокласник, 
друже!", "Віват, 5-й клас!", 
новорічні свята, День 
працівників освіти, 8 Берез
ня, вечір зустрічі з випускни

ками, день народження шко
ли, реклама здорового спо
собу життя, реклама підруч
ників, інтелектуальні конкур
си, виступи агітбригад, КВК, 
свята до Всеукраїнського 
дня шкільних бібліотек та 
Міжнародного дня шкільних 
бібліотек. Учні школи активно 
займаються у гуртках, 
відвідують факультативні, до
даткові, індивідуальні занят
тя, курси, секції.

Важливою складовою 
діяльності школи є робота з 
батьками: створено піклу- 
вальну раду, батьківську гро

маду "Все для дітей". Прохо- 
дять дні відкритих дверей: 
батьки мають змогу вільно 
спілкуватись з вчителями та 
отримувати консультації 
спеціалістів.

У школі працює соціаль
но-психологічна служба, на
дається медична та логопе
дична допомога, бібліотеч
но-інформаційна підтримка, 
організовано гаряче харчу
вання учнів. І сьогодні школа 
працює в режимі розвитку, 
створюючи комфортні умо
ви для навчання кожної ди
тини.
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