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Росія, Курська область, 

м. Дмитрієв 
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ім. І.І. Мечникова, 1982 р., філолог, 

вчитель російської мови та літератури; 

 

1982-1986 – викладач російської мови та 

методики викладання російської мови 

Білгород-Дністровського педагогічного 
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Історична 

довідка про 

створення 

навчального 

закладу   

     1 вересня 1982 року відбулося урочисте відкриття нової 

школи, 1 534 учнів сіли за парти. В школі працює творчий 

дружній педагогічний колектив однодумців, завдяки  яким школа 

є однією  з кращих шкіл міста,  школою  передового досвіду.   

  У 1990 році школа стає першою українською школи в місті. 

  В 1995 році на базі школи була відкрита гімназія і два роки 

гімназисти навчались в стінах шостої школи. Паралельно з 

існуванням гімназійних класів в 1997 році  почав працювати 

коледж підприємництва та соціальної роботи ОНУ                       

ім. І.І. Мечникова. Завдяки цій структурі школярі міста отримали 

можливість уже в десятому класі стати студентами одного із 

престижних вузів України.  

     З метою ранньої профілізації учнів в школі створені класи 

саморозвитку, які охоплюють учнів 1-9 класів, де додатково 

вивчають такі предмети, як право, економіка, основи 

інформатики, німецька мова, проводяться заняття з логіки, 

тренінг пам’яті. 

   1 вересня 2006 року в школі відкрито перший в місті 

мультимедійний клас, який обладнаний проектором та 

інтерактивною дошкою. У 2017 році в школі вже 20 кабінетів, 

обладнані мультимедійними проекторами, працюють три 

комп’ютерних класи.  

    У 2010 році розпочалася  реконструкція шкільного стадіону. 

30 жовтня 2011 року відкрито новий шкільний спортивний 

комплекс. Спортивна команда школи стала учасником фінальних 

змагань ХІІ Всеукраїнських дитячих спортивних ігор «Старти 

надій» в МДЦ «Артек», нагороджена бронзовими медалями. 

Школа працює над науково-методичною проблемою 

«Формування позитивного іміджу школи як основного чинника 

навчально-виховного процесу». 

В школі в 41 класі навчаються 1155 учнів, працюють 84 

педагогічних працівники. Мають звання «вчитель-методист» - 6 

педагогів, «старший вчитель» - 18, вищу категорію – 39 вчителів. 

В школі 37 навчальні кабінетів, 3спортивних зали, стадіон з 

футбольним, баскетбольним, волейбольним, гандбольним 

полями та біговими доріжками.  



 

 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 


