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Всеукраїнський  

щорічний проект  

"Педагоги-новатори в Україні" 

започатковано за ініціативи  

головного редактора всеукраїнського  

науково-практичного журналу  

„Директор школи, ліцею, гімназії” 

Ольги Виговської  

за підтримки НАПН України та 

членів редакційної Ради журналу   

в жовтні 2006 року. 

   Відтоді протягом 2006-2013 рр. педа-

гогічній громадськості було презентова-

но 9 сторінок!  
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Час проведення 

3 грудня 2014 р.  
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Реєстрація учасників  
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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ  

ЩОРІЧНИЙ ПРОЕКТ  

"Педагоги-новатори в Україні" 

Зміна освіти на краще – 

залежить від кожного з нас,  

а разом – ми потужна 

інтелектуальна сила держави!  

Шановні колеги! 

  Беручи участь у різних заходах, що 

постійно проводяться журналом, ми ра-

зом сприяємо створенню розвивального 

освітньо-управлінського середовища в 

Україні та утворенню єдиного освітньо- 

управлінського інформаційного просто-

ру країни – джерела прискореного роз-

витку національної школи.  
Це є шлях свідомого професіонала. 

Тож  запрошуємо Вас до участі у на-

шому Проекті!  

Проект створено для усіх освітян країни, 

щоб зірка кожного з Вас засяяла на осві-

тянському небі України!!! 
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Всеукраїнський науково-практичний журнал „Директор школи, ліцею, гімназії”  

святкує ювілей 

Наші Проекти 

"Педагоги-новатори в Україні“ 

Українська школа в діаспорі 

Педагогічна майстерня 

Університет керівника школи: відкри-

тий віртуально-очний формат 

“Творчий майданчик“ для усіх вболіва-

льників за долю української школи 

Міжнародні форуми для освітянських 

керівників “Лідери української школи: 

роль директора сучасного навчального 

закладу в становленні школи“ 

Всеукраїнський конкурс наставників об-

дарованої молоді “Первоцвіт” 

Круглі столи для педагогів 

Наші ювілеї 
 

15 років  
 

виходу журналу 
у світ 

Колегам  НОВАТОРАМ — МЕТОДИСТАМ і 

Вченим-НАУКОВЦЯМ, засновникам, членам 

редакційної Ради, авторам, читачам і шану-

вальникам всеукраїнського науково-

практичного журналу „Директор школи,  

ліцею, гімназії”  

Запрошуємо Вас на святковий захід з 

нагоди ювілейного Дня народження все-

українського науково-практичного журна-

лу „Директор школи, ліцею, гімназії”:  

15-річного виходу журналу для керівни-

ків середньої освіти у світ, його 90 номера.  

У програмі заходу  

творчий звіт-презентація вагомого  

15-річного доробку редакції ЖУРНАЛУ та  

відкриття  10-ї сторінки Всеукраїнського 

проекту НАПН України і журналу - 

“Педагоги-новатори в Україні“ (голова 

Ради проекту В.Г. Кремень, керівник 

проекту – О.І. Виговська), де презентува-

тиметься унікальний досвід  

15 Героя ПРОЕКТУ  

ДМИТРА  

КАЙГОРОДОВА 

ПАСПОРТ ЖУРНАЛУ 

Всеукраїнський науково-

практичний журнал  

"Директор школи, ліцею, гімназії" 

Головний і науковий редактор –  

Виговська Ольга Іванівна, автор ідеї і 

концепції журналу. 

Художній і відповідальний редактор 

– Виговський Олексій Сергійович,  

автор макету і дизайну журналу 

Дата народження: 22.11.1999 
Співзасновники:  

Міністерство освіти і науки України,  

Інститут педагогіки НАПН України,  

Національний педагогічний університет 

ім. М.П. Драгоманова,  

Інститут психології ім. Г.С.Костюка  

НАПН України,  

Всеукраїнський Центр ім. М. Пирогова. 

Передплатні індекси:  

22953, 23974 

Наш журнал – це творчий майданчик 

кристалізації вітчизняного управлінсько-

го досвіду, епіцентр акумуляції працюю-

чих ідей щодо розвитку української шко-

ли. Тож він має на меті з'єднати між со-

бою науку, як продуктивну силу, з педаго-

гічною й управлінською практикою  

Наші ювілеї 
 

90 номерів 
 

журналу 

Наші ювілеї 
 

10 сторінок  
 

проекту “Педагоги-
новатори в Україні” 

Кайгородов Дмитро Євгенович,  

директор КЦ «Кияночка»,  

директор Київського хореографічного коледжу, 

директор театру «Молодий балет Києва»,  

«Відмінник освіти України»,  

«Заслужений працівник культури України».  


