
Вас вітає колектив

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням англійської мови № 44 міста Києва



 Педагогічний колектив спеціалізованої школи  

I – III ступенів з поглибленим вивченням 

англійської мови №44 міста Києва

Якісний склад вчителів школи:

 «Спеціаліст вищої категорії» – 13

 «Спеціаліст першої категорії»  –1

 «Спеціаліст другої категорії» – 2

 «Спеціаліст з вищою освітою»– 6

Вчителі, які мають педагогічні звання:

 «Учитель-методист» – 4

 «Старший учитель» – 3



Спеціалізація
 1991 рік – школа отримала статус спеціалізованої з

поглибленим вивченням англійської мови.

 2001 рік – введено викладання німецької мови як другої

іноземної.

 2010 рік – розширення мовного простору відбулося за

рахунок введення другої іноземної мови італійської як

альтернативи німецької, що надало змогу учням

обрати мову, необхідну у користуванні.

 Основним завданням спеціалізованої школи є
формування в учнів комунікативної компетенції, що

означає оволодіння мовою як засобом міжкультурного

спілкування, розвиток умінь використовувати іноземну

мову як інструмент у діалозі культур і цивілізацій

сучасного світу.



Школа педагогічної

майстерності
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Позакласна 

робота

Всеукраїнські Олімпіади

Науково   товариство 

“Знавець”

Шкільне 

самоврядування

Школа сьогодні



Створення умов для навчання і виховання 
обдарованих дітей

 З метою створення сприятливих умов для
розвитку інтелектуального і творчого
потенціалу талановитих дітей і
стимулювання самовдосконалення учнів,
залучення обдарованої молоді до
науково-дослідницької діяльності та
піднесення статусу обдарованих дітей у
школі працює наукове товариство учнів
«Знавець»

 Плідна робота педагогічного колективу
сприяє активній участі учнів школи у
Всеукраїнських олімпіадах і конкурсі-
захисті науково-дослідницьких робіт
Малої академії наук



Призери Малої академії наук
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2004-2005 3 1
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2012-2013 5 4 2
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Міжнародні освітньо-культурні проекти спеціалізованої 
школи  I – III ступенів з поглибленим вивченням 

англійської мови №44 міста Києва

 У 2009 році школа стала учасником міжнародного 
освітньо- культурного  проекту «Україна – Італія: 
культурні діалоги без кордонів».

 2011 рік – підписано угоду про співпрацю з ліцеєм 
«Падаліно» міста Фано, Італія.

 2012 рік – підписано угоду про співпрацю з гімназією 
№1 ім. Х.Д. Штейнгауза міста Вроцлава, Польща.

 Навчальний заклад проводить роботу з міжнародних 
культурних обмінів школярів. Мета – вивчення історії, 
літератури, культури країн учасників проекту, 
впровадження сучасних навчальних програм та 
методик, проведення учнівських конференцій, 
олімпіад, організації спільного відпочинку та 
туристичних подорожей.



Міжнародні культурні обміни.

Україна. Київ

На Великодні Свята в рамках проекту “Україна - Італія: культурні діалоги без кордонів ” до 

спеціалізованої школи №44 м. Києва завітали учні та викладачі італійського ліцею 

"Падаліно" м. Фано.

Спеціалізована школа №44 гостинно зустріла учнів та викладачів ліцею “Падаліно” в 

Києві, організувала ряд розважальних і пізнавальних заходів, а також познайомила 

іноземців з історію, традиціями, побутом українського народу.



Міжнародні 

культурні обміни.

Італія. Фано

З 22 по 30 червня 2011 року 

учні спеціалізованої школи 

№ 44 на чолі вчителя 

Куцоконь Н.О. здійснили 

захоплюючу мандрівку до 

дивовижного міста Фано в 

Італії.



Міжнародні обміни школярів.

Польща, Вроцлав

Згідно угоди про співпрацю між

спеціалізованою школою І-ІІІ ступенів з

поглибленим вивченням англійської

мови № 44 міста Києва та гімназією №1

ім. Х. Д. Штейнгауза міста Вроцлава з

метою розвитку українсько-польських

зв‟язків між школами-побратимами з 18

по 27 березня 2013 року учні нашої школи

відвідали республіку Польщу.









Міжнародні обміни школярів. 

Україна. Київ
• З 07 по 13 жовтня 2013 року навчальний заклад відвідала школа -

партнер гімназія № 1 імені Штейнгауза, Польща.

• Гості познайомилися з культурною спадщиною українського народу,
історико - архітектурними пам’ятками, визначними місцями столиці
під час екскурсій, які організували та провели вчителі та учні школи.

Серед цілого ряду заходів хотілося б відзначити:

• Круглий стіл на тему: «Проектна діяльність на уроках іноземної мови».

• Презентація роботи наукового товариства спеціалізованої школи № 44
міста Києва « Знавець». Участь учнів школи у Всеукраїнських
учнівських олімпіадах та конкурсі захисті науково – дослідницьких
робіт МАН

Як підсумок зустрічі розроблено план роботи з питань навчальної 
діяльності.

1. Написання у співавторстві наукових робіт на конкурс до Малої академії
наук України ( 9 – 11 класи. Україна).

2. Організація один раз на рік учнівської онлайн-конференції на тему
«Польсько-українські зв’язки в історико-культурологічному вимірі» з
можливістю публікації тез доповідей (7 – 11 класи. Польща, Україна).

3. Проведення спільних скайп-занять з мови один раз на семестр (7 – 11
класи. Польща, Україна).















Науково-методична робота

Вчителі школи беруть активну участь у  

районних, міських, Всеукраїнських, 

міжнародних семінарах, конференціях









Міжнародний круглий стіл «Італійська мова в Україні: стан, 

проблематика, перспективи»

В рамках Десятого
всесвітнього тижня італійської
мови на базі Київського
національного університету
імені Тараса Шевченка 18
жовтня 2010 року було
проведено засідання
Міжнародного круглого столу
на тему «Італійська мова в
Україні: стан, проблематика,
перспективи», активну участь в
роботі якого брали директор
спеціалізованої школи № 44 м.
Києва Бриковець Н.А. та
кандидат філологічних наук,
доцент кафедри іспано-
італійської філології Інституту
філології КНУ ім. Тараса
Шевченка вчитель італійської
мови спеціалізованої школи
№44 м.Києва Пономаренко О.В.

З ліва на право: В. Сораче Мареска – директор Інституту італійської культури Посольства Італії в 

Україні.

Н.А. Бриковець – директор ЗОШ № 44 міста Києва

О.В. Пономаренко – доцент кафедри іспано-італійської філології Інституту філології Київського 

національного університету ім. Т. Шевченка.

М.К. Піщалковська – директор ЗОШ № 130 міста Києва

В.Граціозі – письменник.

А. Монтекіарі – професор кафедри італійської мови та літератури Державного інституту готельного 

господарства, ресторанної справи та туризму “Д.Варнеллі” міста Чінголі.

П.О. Бех - проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв'язки) Київського національного 

університету ім. Т. Шевченка.

П„єтро Джованні Доннічі – Посол Італії в Україні.

О.О. Мотузенко – директор Центру географічних та культурних досліджень Італії.

Е. Карфанія – Директор Державного інституту готельного господарства, ресторанної справи та туризму 

“Д. Варнеллі” міста Чінголі.



В рамках освітньо-культурного проекту ”Україна – Італія: культурні

діалоги без кордонів” з нагоди ХІ Всесвітнього тижня італійської мови 21

жовтня 2011 року в спеціалізованій школі №44 м.Києва відбувся

міжнародний круглий стіл на тему:

“Італійська мова у навчальних закладах міста Києва:

стан, проблематика, перспективи”.

В роботі конференції брали участь італійська делегація,

представники Центру географічних та культурних

досліджень Італії КНУ ім. Тараса Шевченка, управління

освіти Голосіївської РДА, вчителі середніх

загальноосвітніх закладів міста Києва, які вивчають

італійську мову.



Директор спеціалізованої

школи №44 м. Києва

Бриковець Н.А. 

Директор Центру географічних та 

культурных досліжень Італії, віце-

президент Асоціації сприяння розвитку 

італійської мови, культури та науки в 

Україні «Італіамо»

Мотузенко О.О.



Пасічна Лілія Миколаївна

методист районного науково-

методичного центру управління 

освіти Голосіївської районної  в 

місті Києві державної адміністрації

Колеснікова Світлана

Миколаївна

заступник начальника

управління

освіти Голосіївської районної  в

місті Києві державної адміністрації



Вітторіо Граціозі

письменник

Антонелла Монтекіарі

Професор кафедри італійської мови та 

літератури

Державного професійного

Інституту готельного

господарства, ресторанної

справи та туризму

“Д. Варнеллі”

Фабіо Боеро

Асоціація 

“Кочінелла”



На засіданні Міжнародного круглого столу обговорювалися 

наступні питання: 

- визначення стану викладання італійської мови в середніх 

загальноосвітніх навчальних закладах м.Києва. 

- сприяння створенню єдиної мережі навчальних закладів, у яких 

викладається італійська мова;

- створення вітчизняних україномовних навчальних підручників, 

посібників, словників, методичних розробок, інших подібних матеріалів, 

які б забезпечили навчальний процес на всіх рівнях, зробивши його 

простішим і загальнодоступним ;

- сприяння заснуванню на регулярній основі, підготовці, організації та 

проведенню національної олімпіади з італійської мови для 

загальноосвітніх навчальних закладів;

- сприяння виконання одного з основоположних принципів 

загальнодержавної програми «Освіта», а саме - безперервності 

навчального процесу, невіддільності навчального та виховного 

компонентів;

- організація планових заходів з популяризації італійської мови у 

навчальних закладах України (семінари, круглі столи, робочі наради, 

конференції тощо);



Співпраця з вищими навчальними закладами

Київський національний лінгвістичний університет;

Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Київський національний педагогічний університет імені  М.П. 

Драгоманова;

Міжнародний університет розвитку людини «Україна»;

З метою створення сприятливих умов для врахування

індивідуальних особливостей, інтересів і потреб учнів, для

формування у школярів орієнтації на майбутню професійну

діяльність та забезпечення дотримання принципу безперервності

освіти школа співпрацює з географічним факультетом Київського

національного університету імені Тараса Шевченка.

Як результат цієї співпраці вчителі школи разом з фахівцями

університету розробили програму навчальних курсів «Основи

туризму», «Основи екскурсознавства та музеєзнавства»,

«Рекреаційна географія» (схвалено для використання в

загальноосвітніх навчальних закладах МОН України).



Позакласна робота

Позакласна робота є невід‟ємною частиною

навчально-виховного процесу, сприяє вдосконаленню

знань учнів з предметів, розвитку їх творчих здібностей,

пізнавальних інтересів та формуванню здорового способу

життя.

Велика увага в спеціалізованій школі І – ІІІ ступенів з

поглибленим вивченням англійської мови №44 м. Києва

приділяється фізичному розвитку учнів та їх зайнятості в

позаурочний час. Для цього в навчальному закладі існує

мережа гуртків: хореографічний, театральний, робота з

бісером, автосправа, прикладне мистецтво.

На базі школи працює ДЮСШ “Школа боротьби”



Пожежна частинаМузей 
води

Фабрика 
іграшок

Національна бібліотека для 

дітей

Бібліотека імені Симоненка
Свято Святого 
Миколая

Свято поезії



“Джерельце”

(театральний гурток)



Греко-римська боротьба



“Військово-патріотичне 

виховання”



“Робота з бісером”



“Хореографічний гурток”



Дякуємо 

за увагу


