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народився  25 березня 1969 року в с. Випасне 

Білгород-Дністровського району Одеської області.  

У 1986 році закінчив Білгород-Дністровську 

середню школу № 4.   

З 1987 по 1989 роки проходив строкову військову 

службу.   

З 1989 по 2001 рік працював у Білгород-

Дністровській середній школі № 11 на посадах 

лаборанта, вчителя, заступника директора.  

У 1996 році закінчив філологічний факультет 

Одеського державного університету ім. І.І. 

Мечникова за спеціальністю «Українська 

філологія». 

На посаду директора призначений у серпні 2002 

року.  

У 2004 році закінчив магістратуру ЦІППО АПН 

України за спеціальністю «Управління 

навчальним закладом». 

Спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист, 

відмінник освіти України.  

Обирався депутатом Білгород-Дністровської 

міської ради двох скликань.  

Голова ради директорів загальноосвітніх та 

позашкільних закладів м. Білгорода-

Дністровського.  

Нагороджений Почесними  грамотами МОН 

України, АПН України, Одеської обласної ради.  

Одружений. Дружина – лікар ОПБ № 4. Донька – 

студентка Одеського національного медичного 

університету. 

 

 

 

        Білгород-Дністровський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня 

школа ІІ ступеня – ліцей» - перший на півдні Одеської області 



загальноосвітній навчальний заклад нового типу, відкритий у 1991 році як 

Школа юних менеджерів, співзасновником якої стала Одеська національна 

академія харчових технологій. У 1993 році заклад отримав статус ліцею, а в 

2006 році реорганізований у навчально-виховний комплекс «загальноосвітня 

школа ІІ ступеня – ліцей».  

        Білгород-Дністровський НВК «школа – ліцей» - це інноваційний 

навчальний заклад, де утверджується інтелект української нації, а учням 

створюються умови для реалізації здібностей на терені пошукової діяльності. 

        Сучасну молоду людину можна виховувати виключно в оновленому  

українському освітньому закладі. Таким вважають і свій рідний ліцей понад 

400 учнів і 35 вчителів. 53 % педагогів мають педагогічні звання «вчитель-

методист» і «старший учитель», 7 педагогів відзначені нагрудним знаком  

«Відмінник освіти України», заступник директора з виховної роботи                    

Л.Г. Пораденко – отримала почесний знак «Софія Русова», а вчитель 

української мови та літератури А.С. Швага – знак «Василь Сухомлинський».  

        «Від творчого вчителя - до творчого учня» - основне завдання науково-

методичної роботи в НВК, яка спрямована на удосконалення професійної 

майстерності вчителів і розвиток творчої особистості учнів. Індивідуально-

творчий підхід до організації методичної роботи – це оптимальне зерно 

науково-методичної роботи вцілому, адже творчість – це не тільки здатність 

глибокого осмислення власного досвіду, але й вміння орієнтуватися в 

інноваційному просторі, вишукувати новинки й завжди бути в центрі подій. 

Не випадково серед педагогів навчального закладу призери обласних і 

всеукраїнських конкурсів «Класний керівник року», «Учитель року», 

«Сучасний заступник з виховної роботи».  

         У 2012 році НВК «загальноосвітня школа ІІ ступеня – ліцей» 

удостоєний почесного звання «Флагман  освіти і науки України». 

 У 2014 та 2016 роках інформація про основні засади  роботи закладу 

ввійшла до  видання   «Науковці та освітяни  України».  

         З 2005 року навчальний заклад успішно впроваджує інноваційну 

освітньо-виховну технологію «Психолого-педагогічне проектування 

особистісного розвитку учня загальноосвітнього навчального закладу» (автор 

- кандидат педагогічних наук НАПН України В.О. Киричук). 

        Педагогічний колектив – це талановиті вчителі, які працюють сьогодні   

над вирішенням науково-методичної проблеми «Розвиток інноваційного 

потенціалу учня як особистості, здатної до креативності, життєтворчості та 

самореалізації шляхом використання технології продуктивного навчання». 



        Про результати роботи педагогічного колективу з обдарованою молоддю 

свідчать моніторингові дослідження. За п’ять останніх років учителями 

закладу підготовлено: 

 825 переможців ІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад; 

 182 призери ІІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад; 

 59 призерів ІІ і ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН. 

 1735 призерів Всеукраїнських інтерактивних конкурсів. 

          

        У 2016, 2017  роках навчально-виховний комплекс ставав лауреатом 

всеукраїнського конкурсу-рейтингу навчальних закладів по роботі з 

обдарованими дітьми «Школа – джерело талантів». 

 

        З 2005 року творчі колективи НВК стабільно посідають призові місця на 

міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних рівнях: команда «Нові 

люди» з питань здорового способу життя, команда «Рикошет» з екологічних 

проблем, «Форсаж» - юні інспектори руху, зразкова студія сучасного танцю 

«Модерн данс». 

         

        Серед вихованців закладу – переможці обласних і всеукраїнських 

інтелектуальних, спортивних і творчих конкурсів. Досягнення учнів 

навчально-виховного комплексу відзначені грамотами та дипломами, кращі  

вихованці удостоєні стипендій Президента України, Кабінету Міністрів 

України, Білгород-Дністровського міського голови та стипендії імені Тараса 

Шевченка. З 2012 року близько 50 учнів 7-11 класів НВК отримали почесну 

нагороду - нагрудний знак «Надія ліцею» за значні особисті досягнення на   

обласному та  всеукраїнському рівнях.  

        Протягом останніх років зусилля педагогічного колективу спрямовані на 

вирішення проблеми підвищення якості знань учнів з метою утвердження 

позитивного іміджу і конкурентоспроможності закладу на ринку освітніх 

послуг.  

         Педагогічний колектив навчально-виховного комплексу працює під 

гаслом: «Пам’ятай, що ти людина!». Провідна ідея виховної системи – 

формування компетентної особистості з творчим потенціалом, багатою 

духовністю, яка має активну життєву позицію і готова до самореалізації в 

сучасному житті. 

        У закладі успішно діють нові підходи до побудови структури та змісту 

професійно спрямованого навчання, що передбачають розвиток здібностей 

особистості й формування її  умінь і навичок у поєднанні з  шкільною 



освітою, створення бази подальшої професійної діяльності, забезпечення 

умов для особистісного самовизначення і самовдосконалення, врахування 

стрімкого розвитку інформаційних технологій. 

        Білгород-Дністровський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня 

школа ІІ ступеня – ліцей» посідає гідне місце в системі освіти Одещини. 

Щороку випускники стають студентами  провідних вищих навчальних 

закладів України. Ліцей закінчило майже 1800 учнів, які гідно несуть звання 

випускника Білгород-Дністровського навчально-виховного комплексу.  

 

 

 
 

 



 
 

 

 



 

 

 

 

 



Контактні дані 

67001, м. Білгород-Дністровський,  вул. Маяковського, 29;   

телефони  +380484922174, +380484933866, e-mail: nvk.bd@ukr.net 


