
Повна назва навчального закладу: 

Одеський ліцей «Приморський» Одеської міської ради Одеської області 

Керівник навчального закладу: 

директор - Переступняк Алла Василівна 28 липня 1960 року народження, у 1984 році закінчила Одеський 

державний університет ім. І. І. Мечникова, історик, вчитель історії. Загальний стаж роботи - 40 років. 

Алла Василівна Переступняк розпочала свою педагогічну діяльність старшою піонервожатою в 1977 році у ЗОШ 

№18. 

В 1979 році, вже будучи студенткою ІІ курсу історичного факультету вечірнього відділення Одеського Державного 

університету ім. І. І. Мечникова, почала працювати вчителем початкових класів у ЗОШ № 117. Пройшла шлях від вчителя 

до заступника директора з виховної роботи та заступника директора початкової школи. Була класним керівником, викладала 

історію. 

ЗЗ  11999944  ррооккуу  ппррааццююввааллаа  вв  ггііммннааззііїї  №№  11  ззааввііддууююччооюю  ккааффееддррооюю  ссууссппііллььнниихх  ннаауукк,,  ккллаасснниимм  ккееррііввннииккоомм,,  ввииккллааддааллаа  

ііссттооррііюю,,  зз  11999966  ррооккуу  ппррииззннааччееннаа  ззаассттууппннииккоомм  ддииррееккттоорраа  зз  ннааввччааллььнноо--ввииххооввннооїї  ррооббооттии..  ППіідд  ччаасс  ррооббооттии  ззаассттууппннииккоомм  

ддииррееккттоорраа  ппррооввооддииллаа  ссееммііннааррии  ттаа  ккооннффееррееннццііїї  ддлляя  ззааввііддууююччиихх  ррааййооннннииммии  ммееттооддииччннииммии  ккааббііннееттааммии  ооббллаассттіі,,  ззааввііддууююччиихх  

ррааййввііддддіілліівв  ооссввііттии,,  ооббллаассттіі..  ППррооввооддииллаа  ввееллииккуу  ооррггааннііззааццііййннуу  ттаа  ммееттооддииччннуу  ррооббооттуу  зз  ууччииттеелляяммии  ррііззннооггоо  ррііввнняя  ммааййссттееррннооссттіі  

ггііммннааззііїї  ттаа  ррааййооннуу..  ККееррууввааллаа  ппееддааггооггііччннооюю  ппррааккттииккооюю  ссттууддееннттіівв  ООддеессььккооггоо  ННааццііооннааллььннооггоо  ууннііввееррссииттееттуу  іімм..  ІІ..  ІІ..  ММееччннииккоовваа..  

З лютого 2002 року та по теперішній час працює на посаді директора Одеського ліцею «Приморський».   

ППееррееббууввааююччии  ннаа  ппооссааддіі  ддииррееккттоорраа  ллііццееюю,,  ттррииввааллиийй  ччаасс  ввииккллааддааллаа  ппррееддммеетт  ««ЛЛююддииннаа  іі  ссууссппііллььссттввоо»»..  ГГллииббооккоо  ззннааєє  яякк  

ссаамм  ппррееддммеетт  ттаакк  йй  ммееттооддииккуу  ввииккллааддаанннняя..  ВВммііллоо  іі  ддооццііллььнноо  ввииккооррииссттооввууєє  ііннннооввааццііййнніі  ттееххннооллооггііїї..  ППооввннооюю  ммііррооюю  ввооллооддіієє  

ммееттооддииккооюю  ррііввннееввооїї  ддииффееррееннццііааццііїї..  ППооссттііййнноо  ввииввччааєє  ннооввииннккии  ммееттооддииччннооїї  ллііттееррааттууррии,,  ппііддввиищщууєє  ппррооффеессііййнниийй  ррііввеенньь..  

ССлліідд  ззааззннааччииттии,,  щщоо  ррооббооттии  ППеерреессттууппнняякк  АА..ВВ..  ддррууккууввааллии  вв  жжууррннааллаахх  ААККШШУУ  ««ШШккііллььнниийй  ккуурр’’єєрр»»,,  ««ШШккііллььнніі  

ііннннооввааццііїї»»,,  ттаа  ввооннаа  ччллеенноомм  ррееддааккццііййннооїї  ккооллееггііїї  жжууррннааллуу  ««ШШккііллььнниийй  ккуурр’’єєрр»»..  ВВ  ннооммііннааццііїї  ««ККооннттрроолльь  ттаа  ккееррііввннииццттввоо»»  ззддооббууллаа  

ддииппллоомм  ззаа  ккрраащщуу  ррооббооттуу..    

УУ  22000088  ррооцціі  ллііццеейй  ззддооббуувв  ннааггооррооддуу  ««ЗЗаа  ввааггооммиийй  ввннеессоокк  уу  ррооззввииттоокк  ооссввііттии  іі  ннааууккии  УУккррааїїннии»»  уу  ннооммііннааццііїї  ««ФФллааггммаанн  

ссууччаассннооїї  ооссввііттии»»..  

ППеерреессттууппнняякк  АА..ВВ..  ннааггоорроодджжееннаа::  

--  ггррааммооттооюю  ММііннііссттееррссттвваа  ооссввііттии  УУккррааїїннии,,  11999966  рр..;;  

--  нагрудним знаком «Відмінник освіти України», 2000 р.; 

- почесною відзнакою Одеського міського голови «За заслуги перед містом», 2004 р.; 

- відзнакою Одеського міського голови «За заслуги перед містом», 2004 р.;  

- нагрудним знаком «70 років Одеському військовому округу - Південному оперативному командуванню», 2009 р.; 

- почесною відзнакою Одеського міського голови «Знак пошани», 2010 р. 

У 2012 році присвоєно звання: «Заслужений вчитель України».   

Опис навчального закладу: 

Ліцей «Приморський» створений у 1993 році рішенням виконавчого комітету Приморського районного Ради 

народних депутатів від 02.04.1993 року № 517, зареєстрований виконавчим комітетом Одеської міської ради, реєстраційний 

№ 190 від 17 січня 1997 року. Заклад почав працювати як середня школа № 74 (з 1989 року – середня школа ІІІ ступені), а в 

1978 році працював як КПК.   

У роботі ліцей керується державними нормативними документами та власним Статутом. За час роботи ліцей себе 

зарекомендував як навчальний заклад з високопрофесійним творчим колективом. 

В ліцеї навчання здійснюється за двома напрямками: гуманітарним та природничо-математичним. Учні І та ІІ курсів 

мають змогу поглиблено вивчати англійську мову (гуманітарний напрямок), математику (природничо-математичний 

напрямок). З ІІІ курсу відбувається профілізація навчання, а саме:  

 суспільно-гуманітарний профіль з поглибленим вивченням правознавства, історії, економіки, англійської мови; 

 математичний профіль з поглибленим вивченням математики, фізики, інформатики; 

 хіміко-біологічний профіль з вивченням хімії та біології. 

Для підтримки профільного навчання в старшій школі за рахунок годин віріативної частини учні мають змогу 

вивчати спецкурси. 

Заняття проводяться за лекційно-семінарською системою. Для розвантаження учнів деякі предмети викладаються 

парами. 

Навчальний рік складається з двох семестрів з тривалими (30 днів) зимовими канікулами. 

Викладання ведеться українською та російською мовами. 

У ліцеї створено і функціонує Піклувальна Рада (заснована в 1996 році). Робота ПР спрямована на розвиток 

матеріально-технічної бази ліцею та роботу за програмою "Обдаровані діти". 

ДДооссввііддоомм  ррооббооттии  ллііццееюю  ббууллии  ззааццііккааввллеенніі  ффааххііввцціі  зз  ДДааннііїї..  ВВ  22000044  ррооцціі  ккееррііввннииккии  ооссввііттии  зз  ККооппееннггааггееннуу  ззннааййооммииллииссьь  вв  

ллііццееїї  зз  ппррооффііллььнниимм  ннааввччаанннняямм..  ВВ  22000055  ррооцціі  ббуувв  ппррооввееддеенниийй  ссееммііннаарр  ддлляя  ппооллььссььккиихх  ффааххііввцціівв..  ВВ  22000066  ррооцціі  ллііццеейй  ппррииййммаавв  

ддееллееггааццііюю  зз  ГГооллллааннддііїї..  

ВВ  22000066  ррооцціі  ннаа  ббааззіі  ллііццееюю  ппррооввооддииввссяя  ооббллаасснниийй  яяррммаарроокк  ппееддааггооггііччнниихх  ііддеейй..  ВВ  ццььооммуу  жж  ррооцціі  ллііццеейй  ббуувв  ппррееддссттааввллеенниийй  

ннаа  ммііжжннаарроодднніійй  ввииссттааввцціі  ««ССууччаассннаа  ооссввііттаа  вв  УУккррааїїнніі  ––  22000066»»..    

ВВ  22000077  ррооцціі  ппееддааггооггііччнниийй  ккооллееккттиивв  ппіідд  ккееррііввннииццттввоомм  ППеерреессттууппнняякк  АА..ВВ..  ссттаавв  ппееррееммоожжццеемм  ррааййооннннооггоо  ккооннккууррссуу  

««ППааннооррааммаа  ттввооррччооссттіі»»  вв  ннооммііннааццііїї  ««ШШккооллаа  ппррооффеессііййннооїї  оорріієєннттааццііїї»»..    

ЛЛііццеейй  єє  ммааййддааннччииккоомм  ооббллаассннооггоо  ііннссттииттууттуу  ввддооссккооннааллеенннняя  ввччииттеелліівв  іі  ппррааццююєє  ннаадд  ннааууккооввоо--ддооссллііддннииццььккооюю  ппррооббллееммооюю  

«Розвиток множинного інтелекту учнів у поліпрофільному ліцеї на основі модульної організації навчально-виховного 

процесу».  

ББааггааттоо  ууччнніівв  ллііццееюю  ссттааллии  ппееррееммоожжццяяммии  ррааййоонннниихх,,  ммііссььккиихх,,  ооббллаасснниихх  ооллііммппііаадд..  

ББллииззььккоо  110000%%  ввииппууссккннииккіівв  ллііццееюю  ссттааннооввлляяттььссяя  ссттууддееннттааммии  ввиищщиихх  ннааввччааллььнниихх  ззааккллааддіівв..  


