
Школа, що крокує 
у майбутнє

На древній чернігівській землі, у краю озер та 
лісів, розташоване містечко Славутич Київської 
області. На території міста функціонує чотири 
школи. Одна з них — загальноосвітня школа І —
III ступенів №4. Як перша українська школа міста 
була відкрита 1 вересня 1998 року.

На початку своєї діяль
ності, шукаючи шляхи підви
щення престижу і статусу 
школи, педагогічний колек
тив на чолі з директором В.В. 
Янковським поставив собі за 
мету створити таку систему 
навчання і виховання шко
лярів, яка б відповідала спе
цифіці українського народу, 
що саме українська школа в 
Славутичі повинна стати цен
тром відродження рідної мо
ви, літератури, історії свого 
народу, його традицій, зви
чаїв, особливостей культури, 
основ родинної педагогіки, 
які б стали благодатним ма
теріалом для найповнішого 
врахування природних за
датків дітей. В основу вихов
ної системи були покладені 
вічні, загальнолюдські мо
ральні цінності: людина,
сім'я, земля, вітчизна, праця, 
знання, культура, мир. Роки 
становлення і розвитку вида
лися нелегкі. Важливим було 
все: і структура закладу, і 
принципи організації на
вчально-виховного процесу, і 
колектив однодумців, і ви
роблення мотивації учнів, і 
позиція батьків, і визнання 
громадськості. Але крок за 
кроком здобували визнання і 
йшли до омріяної мети.

За період роботи В.В. Ян- 
ковського директором школи

З її СТІН вийшли у життя 237 
учнів, 5 випускників нагород
жені золотими медалями та 1 
— срібною. Шкільна бібліоте
ка була визнана однією з кра
щих у місті. При підтримці 
батьківської громади "Наші 
діти" у 2000 році створено 
"Золотий фонд", який щоро
ку поповнювався інфор
маційно-довідковою літера
турою.

Естафету продовжила і 
творчо розвинула далі дирек
тор О.М. Резан, яка обійняла 
цю посаду з вересня 2003 ро
ку. Школа почала працювати 
над реалізацією науково-ме
тодичної проблеми "Ор
ганізація навчально-виховно
го процесу з формування ду
ховно та фізично здорового 
покоління", стала базовою з 
морально-етичного, право
вого виховання. Активно по
чали впроваджуватись здо-

ров'язберігаючі 
технології. Вели
ка робота прово
диться зі збере
ження та
зміцнення здо
ров'я, формуван
ня здорового 
способу життя як 
учнів, так і вчи
телів. Цьому сприяють за- 
гальношкільні спортивно-ма
сові заходи, які тривають 
протягом усього року. На 
особливу увагу заслуговують 
дні здоров’я, змагання "Тато, 
мама, я — спортивна сім'я".

У закладі створені всі умо
ви для надання освітніх по

слуг. Учні мають змогу навча
тися в класах універсального, 
технологічного, суспільно-гу
манітарного профілів, по
глиблено вивчати українську 
мову, природничі науки, 
інформатику.

Як сонце і тепло необхідні 
для розквіту квітки, так лю
бов, повага і беззастережне 
прийняття кожного є  переду- 
мовами розквіту педагога- 
майстра, творчого вчителя, 
здатного виховати обдарова

ну особистість. Сьогодні у 
школі працює 52 учителі, 2 
бібліотекарі, 1 медсестра, 
26 чоловік обслуговуючого 
персоналу, 9 працівників 
їдальні. Серед педагогів 1 
відмінник освіти України, 1 
вчитель-методист, 3 старших 
учителів, 10 вчителів вищої

категорії, 14 вчителів І кате
горії, 11 вчителів II категорії, 
17 учителів-спеціалістів. Зла
годжена робота адміністрації 
та педагогічного колективу 
школи дала певні результати. 
На базі закладу працює 12 
гуртків: "Сходинки твор
чості", "Логіка", "Моделюй, 
міркуй, твори", "Українське 
народознавство", "Країна 
слова", "Юний журналіст", 
"Висота", "Майбутнє почи
нається сьогодні", "Мрії та

перешкоди та ін ш і, зай
мається футзалом команда 
дівчат ЗОШ № 4. Обладнано 
33 навчальних кабінети, 
комп'ютерний клас, 2 шкільні 
майстерні, 2 спортивні зали, 
методичний кабінет, актова 
зала, бібліотека, читальна за
ла, їдальня.

За 10 років роботи школа 
має великий загін випуск
ників — 736. З них — 11 ме
далістів, 502 учні нагород
жено Похвальними листами, 
59 — Похвальними грамота
ми за особливі успіхи у вив
ченні окремих предметів. 
Щорічно учні школи беруть 
участь у Всеукраїнських 
учнівських олімпіадах з базо
вих дисциплін, Міжнародно
му конкурсі знавців ук
раїнської мови ім. П.Яцика, 
Міжнародному математично
му конкурсі "Кенгуру", пред
метних конкурсах та турнірах. 
Гордістю школи є переможці 
та призери конкурсів: К. Во
вченко, М. Скварник, К. Коло- 
сай, Д. Кириченко, О. Пуль- 
няєва, О. Рафаловська, Ю. 
Матущенко, І  Левківський, 
М. Михальова, Є. Лихачова, 
А. Івашко, Л. Антонова, Г. 
Мекшун та ін.

Стало традицією на базі 
закладу проводити загаль
номіські спортивні змагання 
"Ігри патріотів", "Веселі стар
ти". Учні школи неодноразо
во ставали переможцями та 
призерами спортивних зма
гань, нагороджені диплома
ми та кубками. Випускники 
Валентин Копилов, Ігор Па- 
сенко, Тетяна Прибильська 
— майстри спорту України, є 
членами олімпійського ре
зерву збірної країни. Вален
тин Копилов став перемож
цем у номінації "Спортсмен

року-2007".
У закладі діє соціально- 

психологічна служба, яка до
помагає дітям адаптуватись у 
школі, розвивати творчі 
здібності, батькам — краще 
розуміти підлітків, долати й 
запобігати конфліктам 
"батьків і дітей", педагогічно
му колективу — відбирати та
лановитих дітей та організо
вувати навчально-виховну 
роботу.

У 2005/06 навчальному 
році створений шкільний 
парламент, який є органом 
учнівського самоврядування. 
Виховну роботу педагогічний 
колектив намагається буду
вати на рівні сучасної педа
гогіки — використовує різно- 
манітні за змістом методик 
форми організації роботи, 
розвиває індивідуальні особ 
ливості учнів, їх уміння прий
мати відповідальні рішення, 
розвиває ініціативу, ак
тивність школярів. Це роз
криває перед учнями мож
ливість самореалізації через 
вільний вибір діяльності.

У 2007 році був створений 
шкільний web-сайт
http://osvita.slavutich.info/sco 
оІ4, де висвітлюються події 
шкільного життя.

Минають роки. Шкільне 
життя наповнене різно
маніттям дитячих голосів — 
радісних, захоплених, серй
озних. Колектив ЗОШ № 4, як 
і раніше, у творчому пошуку, і 
його мрії спрямовані в май- 
бутнє. Наше завдання — зро- 
бити школу найліпшою: шко- 
лою без поразок, яку діти 
закінчували б, усвідомлюючи 
свої таланти і здібності, свій 
інтелектуальний рівень, що 
допоможе їм стати тим, ким 
вони забажають.

Л. ЖИВЕЦЬ, 
заступник директора 
з НВР ЗОШ № 4, 
фотоТоmshа digital
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