
Вас вітає 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з 

поглибленим 

вивченням англійської мови № 44 міста Києва



A language is not a subject which

can be taught, it is a subject which

must be learnt and we know how

to make pupils learn English.

Мова - це не предмет, який

Може бути вивчений, а предмет,

Який повинен бути вивчений і 

ми знаємо, як навчити дітей 

англійської мови

Тема над якою працює школа:
«Виховання творчої особистості – головне завдання школи ХХІ століття»

Творче кредо:



1. Поглиблене навчання за напрямками:

- лінгвістичний (англійська мова та література, німецька та 

італійська мови, країнознавство, технічний переклад); 

- географічний (факультативний курс “Основи 
екскурсознавства та музеєзнавства”  

2. Співпраця з навчальними закладами республіки Італія 
(інтернаціональний проект “Італіамо”) та Польщі. 

3. Співпраця з вищими навчальним закладами:

- Київський національний лінгвістичний університет;
- Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка;

- Київський педагогічний університет імені М. Драгоманова

3. Формування соціально – активної особистості, розвиток її 
індивідуальних здібностей і талантів та забезпечення 

умов її самореалізації.

Школа сьогодні це



25 педагогів з вищою педагогічною освітою з них:

 вчителів з вищою категорією 12

 спеціалістів І категорії 2

 спеціаліста другої категорії 2

 спеціалістів 4

 вчителів, які мають педагогічне 

звання “старший вчитель” 3

 вчителів, які мають педагогічне 

звання “учитель-методист” 4

Школа сьогодні це



Школа сьогодні це 

ВЧИТЕЛІ

Розвиток 

міжнародних культурних 

зв’язків

Школа педагогічної

майстерності
Гуртки,

факультативи

Всеукраїнські

олімпіади,

Наукове

товариство

“Знавець”

Позакласна 

робота
Екскурсії

УЧНІ

ШКОЛА

Шкільне 

самоврядування

Виховання 

творчої

особистості

БАТЬКИ



З метою створення сприятливих умов для врахування індивідуальних особливостей, 
інтересів і потреб учнів, для формування у школярів орієнтації на майбутню 
професійну діяльність та забезпечення виконання принципу безперервності освіти у 
вересні 2009 року спеціалізована школа № 44 м. Києва розпочала співпрацю з 
центром  географічних та культурних досліджень Італії Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка та стала учасником освітньо-культурного
проекту «Україна – Італія: культурні діалоги без кордонів». Основними завданнями 
реалізації цього проекту є вивчення історії, літератури, культури Італії та України, 
впровадження сучасних навчальних програм та методик, обмін школярами, 
проведення учнівських конференцій, олімпіад організація спільного відпочинку та 
туристичних подорожей для учнів.

 У вересні 2010 року в школі введено викладання італійської мови як другої іноземної 

та організовано роботу туристсько-краєзнавчого гуртка «Знавці 

 Італії». На святковому заході, який символізував початок роботи проекту з вивчення 
італійської мови, учнів вітали директор Інституту культури при Посольстві Республіки 
Італії в Україні доктор Вієрі Сораче Мареска, професор Інституту культури при 
Посольстві Республіки Італії в Україні Джуліва Міло, директор центру географічних та 
культурних досліджень Італії Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, директор Київських державних курсів іноземних мов "Інтерлінгва" 

Мотузенко О. О.. 

Освітньо-культурний проект «Україна –

Італія: культурні діалоги без кордонів



У квітні 2011 року підписано угоду між 

спеціалізованою школою № 44 та ліцеєм 

"Падаліно" м. Фано, Італія. 

Також учасниками міжнародного круглого столу 

стали наймолодші учасники проекту «Україна –

Італія: культурні діалоги без кордонів», це школярі 

учні 2, 3 та 6 класів, які висловили своє позитивне 

ставлення щодо участі у роботі проекту, 

поділилися яскравими враження від поїздки 

Освітньо-культурний проект 

«Україна – Італія: культурні 
діалоги без кордонів



Незабутня подорож 

до Італії

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.



Італійці в Києві



Пізнаємо своє місто
Пожежна 

частинаМузей 
води

Фабрика 
іграшок

Національна бібліотека для 

дітей

Бібліотека імени Симоненка Свято Святого 
Миколая



Пізнаємо свою країну



“Твори диво своїми 

руками”

Виховна робота

Стінгазети

Інтелектуальна гра 

“Що? Де? Коли?”
“Наум, наведи на ум!”

Мій татусь-

найкращий

Люби і оберігай свій
край - зроби із нього рай!



Свято поезії



“Джерельце”
(театральний гурток)



Греко-римська боротьба



“Військово-патріотичне виховання”



“Робота з бісером”



“Хореографічний гурток”



Призери Малої академії наук
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учасники

преможці

призери

навчальний рік учасників призери І 

туру

( районний)

призери ІІ 

туру

( міський)

2004-2005 3 1

2008-2009 2 2

2010-2011 5 3

2011-2012 3 3

2012-2013 5 4 2



Призери Всеукраїнських 

учнівських олімпіад

1

2

3

призери

Навчальни

й рік

Призери  ІІ етапу Всього 

призових 

місць

Призери ІІІ 

етапу

( міський)І ІІ ІІІ

2010-2011 - 1 4 5 1

( правознавство)

2011-2012 1 1 4 6

2012-2013 1 3 4 8 1

(математика)



Активні 
помічники


