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Рік Назва закладу 

з 1985 по 1998 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 29 

з 1998 по 1999 Гімназія № 9 

з 1999 по 2001 
Спеціалізована загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів 

№ 29 з поглибленим вивченням англійської мови 

з 2001 по 2007 Гімназія № 9 

з 2007 по 2018 
Одеська гімназія № 9 

Одеської міської ради Одеської області 

з 22.10.2018 
Одеський ліцей № 9 

Одеської міської ради Одеської області 

Середня загальноосвітня школа № 29 була відкрита 1 вересня 1985 

року як новобудова на Таїровському масиві м. Одеси за адресою: проспект 

Академіка Глушка 1-Г. Першим директором, який у 1985 році приймав і 

комплектував школу-новобудову був Олійник І.А. 
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 В 1999 році загальноосвітній школі № 29 було надано статус 

спеціалізованої загальноосвітньої І-ІІІ ступенів № 29 з українською мовою 

навчання та поглибленим вивченням англійської мови. 

 В 2001 році рішенням Одеської міської ради від 04.07.2001 року 

спеціалізовану загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 29 з українською 

мовою навчання та поглибленим вивченням англійської мови було 

реорганізовано у гімназію № 9 за тією ж адресою. 

 В 2018 році рішенням Одеської міської ради від 22.10 Одеська гімназія 

№ 9 отримала статус ліцею. 

Діяльність педагогів у ліцею спрямована на впровадження 

різноманітних методів, форм і прийомів освітньої діяльності на всіх ступенях 

навчання і виховання, які сприяють формуванню життєвої компетентності 

ліцеїстів. 

Головна мета Одеського ліцею № 9 – виховання здорової, творчої, 

компетентної особистості – громадянина України – носія національних 

цінностей, загальнолюдських, наукових, філософських досягнень, що живе в 

гармонії з природою, сама з собою, вміє самовизначитися й 

самореалізовуватися. Досягнення цієї мети можливе шляхом об'єднання 

зусиль педагогічного колективу та батьків (сім'ї, родини) в гармонійну 

систему виховання дітей і формування ліцеїста на основі кращих людських 

якостей (любові до ближнього, добра, милосердя). 

Основними завданнями освітньої діяльності ліцею є: 

 забезпечення високого рівня освіченості та вихованості свідомого 

громадянина України; 

 створення оптимальних умов для виховання фізично й морально 

здорової дитини; 

 виховання у ліцеїстів національної свідомості і честі, любові до рідної 

мови, культури, відродження духовності та історичної пам'яті; 

 виховання поваги до святинь українського народу, загальнолюдських 

цінностей, любові та поваги до своїх батьків, Батьківщини; 

 формування активної громадянської позиції особистості ліцеїста; 

 прищеплення навичок до самоосвіти та самовдосконалення; 

 розвиток творчої працелюбної особистості; 

 формування естетичних смаків і почуттів, уміння поважати прекрасне у 

вчинках людей; 

 створення оптимальних умов для розвитку особистісних творчих 

задатків і талантів ліцеїстів; 

 виховання справжніх лідерів учнівських колективів і формування у 

ліцеїстів організаторських здібностей та відповідальності за колективну 

справу. 



 

Міжнародне співробітництво є одним із важливих напрямів діяльності ліцею. 

Проект М-18 – це громадсько-освітній проект залучення молоді, 

молодшої 18 років, що направлений на розвиток громадянської активності 

дітей і молоді, формування їх активної життєвої позиції та здійснення 

політичної просвіти. Він здійснюється в рамках міжнародного проекту «За 

розвиток громадянської активності дітей та молоді у Східній Європі» за 

підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини. На території 

Одеської області було охоплено 13 населених пунктів, створено 23 

імітаційних дільниці, в грі брало участь понад 4000 школярів.  

В рамках даного проєкту наші старшокласники разом з вчителем 

громадянської освіти І.М. Гуляновичем І.М.  та координатором проєкту 

Голтвян-Томачинською Я.Р. вчилися створювати свої партії із своїми 

програми та їх шляхами реалізації, а також зробили спробу визначити 

суспільно - позитивні та негативні якості сучасної особистості. 

 
 

Під час проведення  імітації виборів президента,всі ролі виборчого 

процесу  виконували діти. Голова, секретар та члени комісії, журналісти та 

екзитпол, спостерігачі та виборці, одним словом імітація дорослої гри 

вдалася, враховуючи шифрування кандидатів. Окремо хочеться сказати про 

дані екзитполу. Була опитана вибіркова частина виборців і ці дані співпали з 

кінцевим результатом.  

 



 

Цього року, незважаючи на дистанційне навчання в Одеському ліцеї № 9 

була проведена  Всеукраїнська імітаційна гра-моделювання для дітей і 

молоді менші за 18 років "Я обираю місцеву владу". Вибори для дітей 

проходять традиційно в стінах нашого ліцею, а от онлайн голосування в 

такому форматі відбулося вперше.  
 

 
 

 

Якщо проаналізувати дані за три роки участі у грі учнів Одеського 

ліцею №9, що брали активну участь у цьому проекті, а це учасники від 6 до 

18 років, 85 відсотків в порівнянні з 40 % під час першої гри, будуть знати, як 

і де застосовувати отриманий досвід, 90% учасників знають, як можна 

активно виявити свою громадянську позицію тощо. Отже,  завдяки участі в 

моделюванні виборів спостерігаємо, як починають формуватися 

громадянські й соціальні компетентності у дітей і молоді. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Одеський ліцей 9 бере активну участь у проекті «Вивчай та розрізняй: 

інфо-медійна грамотність»!  

На уроках української мови та літератури, історії та мистецтва вчителі 

інтегрують інфо-медійну грамотність в навчальні програми, створюють 

цікаві уроки, які учні по-справжньому запам'ятовують завдяки цікавим 

дискусіям, творчим завданням та креативним медійним підходам до 

викладання. Проєкт реалізується Радою міжнародних наукових досліджень 

та обмінів (IREX) за підтримки посольств Великої Британії та США, у 

партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією 

Української Преси.  

 Вчитель мистецтва Трубніков М.В. ознайомив учнів із історією 

соціальних мереж,  ризиками та небезпекою під час користування ними. Учні 

визначали роль медіа в поширенні мистецьких цінностей.  

Вчитель історії  Гулянович І.М. на прикладі  теми «Розвиток  

Туреччини, Персії (Ірану)та близького сходу у міжвоєнний час» показав 

можливості аналізу медіа-текстів ЗМІ. 

Вчитель української мови  Григорчук В.С. на своїх уроках  знайомила 

учнів знайомилися з  поняттями: мікроагресія та ненасильницьке спілкування 

та з особливостями орієнтування в ситуації спілкування в інтернет-просторі, 

зокрема в соцмережах. Тренувались уникати небажаного й небезпечного 

спілкування, протистояти маніпулятивним впливам. 

 

 

 



 
 

 

Зацікавлені дитячі очі, нестандартні питання та відповіді промовляють самі 

за себе: інфо-медійна грамотність цікава всюди - це потреби часу! 

 

За запрошенням Міжнародного Некомерційного Фонду 

«За Порозуміння Європейського» з метою співробітництва у форматі табору 

для підлітків щорічно учні ліцею зустрічаються із делегаціями молоді 

м. Кайзерлаутен (Федеративна Республіка Німеччини) та м. Лежно (Польська 

Республіка). Цей фонд було створено у 1989 році за ініціативою колишнього 

канцлера Німеччини Г.Коля та колишнього прем’єр-міністра Польщі    

Т. Мазовецького для зустрічей молоді двох країн та участі в інтеграційних 

заходах з метою формування адекватної точки зору щодо історичних подій 

минулого та уроків Другої Світової війни для нащадків. Україну було 

запрошено як третю сторону в форматі таких зустрічей, що позитивно 

вплинуло на плідність та зміст спілкування усіх країн-учасників. Для участі в 

міжнародних інтеграційних заходах у місті Кжижова (Польща)  

запрошуються учні віком від 15 до 17 років з трьох навчальних закладів: з 

України – Одеський ліцей № 9, з Польщі — гімназія м. Лежно та з 

Німеччини — гімназія м. Кайзерляутен. За традицією ці зустрічі молоді 

відбуваються безпосередньо в живописному маєтку-комплексі Хельмута 

Мольтке в Кжижові, який свого часу був відомим суспільним діячем-

антифашистом на початку ХХ сторіччя та намагався зупинити 

«вбивчу машину війни».  



 
Під час зустрічей обговорюються особливості досвіду навчання у 

навчальних закладах країн-учасників, їх культурологічні різниці, екологічні 

питання, проблеми біженців, можливості мовної комунікації та співпраці на 

трьох мовах, певні історичні події Другої світової війни у контексті екскурсій 

та завдань, та можливості подальшої співпраці та обміну досвідом між 

закладами-учасниками зустрічі. Протягом року,готуючись до поїздки,  

ліцеїсти проводять пошуково-дослідницьку роботу та підбирають  матеріали 

до  проекту, який представляють під час зустрічі. 

 
  Вони також відвідують меморіальний музей групи антифашистського 

опору «Берг Хаус» та Меморіал Гроссрозен (територію колишнього 

концтабору, а нині  історичний музей) 

 



Ліцеїсти систематично беруть участь у проєктах всесвітньої організації 

Generation Global. яка ініціюється та фінансується Фондом Тоні Блера, екс-

премьєра міністра Великобританії (1997-2007р.). Мета таких заходів – 

всебічний розвиток дитини, вдосконалення комунікативних навичок, 

формування соціокультурної компетенції. Протягом місяця діти у вільний 

час обговорюють у спеціально створених чатах різні теми із своїми 

однолітками з різних країн та підводять підсумки під час відео конференцій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


