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Адміністрація закладу
Директор ліцею – Власенко Лариса
Ананіївна, вчитель вищої кваліфікаційної
категорії, педагогічне звання «вчительметодист»,
викладач
хімії,
високопрофесійний управлінець, який вміє
чітко поставити мету діяльності, вибрати
способи, засоби та шляхи її досягнення.
Створення в місті Борисполі закладу нового
типу для обдарованих дітей – з цікавою
концепцією
розвитку,
новаторськими
підходами у створенні змісту, управління й
організації навчально-виховної, науково-методичної роботи – все це завдяки
зусиллям директора ліцею.
Значний вклад зробила Лариса Ананіївна для увіковічення пам’яті
славетного земляка, чиє ім’я носить ліцей, Павла Чубинського. Це і
створення музею, і проведення 7 Всеукраїнських науково-практичних
конференцій, присвячених П.Чубинському, і організація заочної експедиції
«Шляхами Чубинського».
У вересні-жовтні 2000 року Л.А.Власенко стала переможцем
українсько-американської програми «Партнери в освіті».
Творча праця Л.А.Власенко відзначена державними та відомчими
нагородами: знаком «Відмінник освіти України», орденом Павла
Чубинського, орденом «Золотий хрест», має педагогічне звання «Вчитель методист», а в 2009 році їй присвоєно почесне звання «Заслужений учитель
України».
Тел./факс: (04595) 6-20-90

Заступники директора з навчально-виховної роботи
Адамець Людмила Олексіївна
Вчитель вищої кваліфікаційної категорії,
педагогічне
звання
«вчитель-методист»,
викладач української мови і літератури.
Результати педагогічного досвіду Адамець
Л.О. як учителя, класного керівника та
заступника директора ліцею апробовано на
багатьох науково-практичних конференціях
Всеукраїнського та Міжнародного рівнів, а
також публікаціях у наукових збірниках та
періодиці, серед яких 2 посібники.
Л.О.Адамець – переможець Всеукраїнського
етапу конкурсу «Класний керівник року-2005»,
міського етапу обласного конкурсу на кращу
програму виховної роботи в номінації «Краща
програма виховної роботи з учнями 10-11
класів» (2010р.) та міського етапу конкурсу «Сузір’я педагогічної
майстерності» (2010р.).
За високий професіоналізм нагороджена грамотами міського, обласного
управлінь освіти і науки, Почесною грамотою МОН України, знаком
«Відмінник освіти України», дипломом лауреата Бориспільської міської
премії «За заслуги в галузі освіти м. Борисполя», орденом Павла
Чубинського.
Тел./факс: (04595) 6-20-90
Литвин Володимир Миколайович
Вчитель
вищої
кваліфікаційної
категорії, педагогічне звання «вчительметодист», викладач української мови і
літератури.
Як заступник директора з науковометодичної роботи виявив себе вмілим
керівником і організатором. Ініціатор і
організатор семи всеукраїнських науковопрактичних конференцій (спільно з Інститутом
філології
Київського
національного
університету),
присвячених
Павлу
Чубинському. Розробив ліцейну програму
«Обдарованість».
Науково-методична
проблема закладу «Інноваційна технологія
«Дизайн-освіта»: ліцей – вищий навчальний

заклад» успішно реалізується в ліцеї.
Неодноразово був переможцем районного літературного конкурсу
імені Павла Чубинського, переможець всеукраїнського радіодиктанту,
лауреат всеукраїнського літературного конкурсу «Поетична зима-2006»,
автор поетичних збірок «Смарагдовий рай» (2007), «Яблуко в долонях»
(2008), хрестоматії «Альта» (2007), бібліографічних покажчиків «Павло
Чубинський» (2009), «Григір Тютюнник» (2009), програми «Література
рідного краю. Літературна Бориспільщина» (2009).
Нагороджений грамотами міського та обласного управлінь освіти і
науки, знаком «Відмінник освіти України», дипломом лауреата
Бориспільської міської премії «За заслуги в галузі освіти м. Борисполя»,
орденом Павла Чубинського.
Тел./факс: (04595) 6-20-90
Янчук Володимир Богданович
Вчитель
вищої
кваліфікаційної
категорії, педагогічне звання «вчительметодист», викладач фізики та астрономії.
Янчук
В.Б.
працює
у
Бориспільському ліцеї «Дизайн-освіта» з
1999 року на посаді заступника директора з
навчально-виховної роботи та вчителя
фізики і астрономії. Володимир Богданович
досконало знає зміст та технологію
освітнього процесу, принципи його
здійснення та кінцеву мету. У проведенні
навчальної роботи з учнями та методичної з
учителями особливу увагу звертає на
всебічний розвиток дитини як особистості, її нахилів, здібностей, талантів,
формування загальнолюдської моралі, громадянськості, потреби у
самовизначенні, самореалізації.
З вересня 2007р. Янчук В.Б. працює в якості уповноваженого системи
управління якістю по впровадженню в ліцеї міжнародних стандартів якості
управління ISO 9001:2000, що робиться серед освітніх закладів вперше в
Україні.
Є співавтором посібника «Довідник школяра» (2002) та багатьох
публікацій у періодиці.
Нагороджений грамотами міського та обласного управлінь освіти і
науки, Почесною грамотою МОН України, знаком «Відмінник освіти
України», дипломом лауреата міської премії «За заслуги в галузі освіти м.
Борисполя», орденом Павла Чубинського.
Тел./факс: (04595) 6-20-90

***
ЗАСНУВАННЯ ЛІЦЕЮ
Філіал технічного ліцею Національного технічного
університету “Київський політехнічний інститут”
Рішення міськвиконкому від 1 вересня 1997 р.

Заклад нового типу: ліцей “Дизайн-освіта” як філіал
технічного ліцею.
Рішення виконавчого комітету Бориспільської міської ради від 6 січня 1998 р.

Ім’я Павла Чубинського присвоєно
Постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 2000 р..

***
За 13 років своєї діяльності ліцей досяг значних результатів в освітній
галузі міста Борисполя, Київщини, України. «Навчатися тут престижно, - так
говорять про свою Альма-матер випускники, - бо тут починається майбутнє».
І це найвища оцінка устами учнів та їх батьків закладу нового типу.
«Якісна освіта – ключ до успіху наших дітей», - таке педагогічне
кредо справжніх професіоналів, серед яких 2 заслужених учителів України,
10 відмінників освіти України, 8 переможців та призерів обласного конкурсу
«Учитель року», 22 учителі-методисти, 1 переможець всеукраїнського
радіодиктанту та літературного конкурсу «Поетична зима-2006», 2 лауреатів
всеукраїнського конкурсу «Панорама творчих уроків», 1 переможець
програми «Партнери в освіті», 1 призер всеукраїнського конкурсу «Класний
керівник року».
Тож цілком закономірною є висока результативність навчальновиховної роботи, реалізації програми «Обдарованість». Ліцеїсти здобувають
освіту на економічному, філологічному, хіміко-технологічному, фізикоматематичному профілях. Навчальний заклад протягом усіх років його
існування став храмом науки, культури і духовності для обдарованих дітей
міста. За роки функціонування ліцею підготовлено 968 переможців та
призерів олімпіад, конкурсів, науково-дослідницьких робіт, спортивних

змагань від міського до всеукраїнського рівнів, видано більше 30 збірок
дитячої творчості, опубліковано 46 статей.
До їхніх послуг естетичного обладнані кабінети, сучасний
бібліотечно-інформаційний центр, мережа Інтернет, два кабінети
інформатики, лабораторія етнодизайну, де апробується регіональна програма
«Інноваційна технологія «Дизайн-освіта». Зі стін ліцею вийшло 674
випускники. 140 із них нагороджено Золотими і 71 Срібними медалями.
Випускники 2009 року показали найвищі результати ЗНО серед закладів
нового типу Борисполя – 86% якості. Усі випускники ліцею продовжують
навчання у найпрестижніших ВНЗ України.
У 2008 році ліцей атестовано з відзнакою за рівнем освітньої
діяльності «високий» Головним управлінням освіти і науки Київської
обласної держадміністрації (свідоцтво про атестацію № 1391 від 24.01.08).
У 2009 році ліцею вручено Сертифікат якості Громадської ради з
якості при виконавчому комітету Бориспільської міської ради, який
засвідчує, що ліцей визнано переможцем конкурсу «Лідер якості – 2009», а в
травні 2010 року – Сертифікат органу сертифікації TNY SUD Management
Servise YmbH, яким засвідчується, що ліцей «Дизайн-освіта» імені Павла
Чубинського впровадив та використовує систему якості в галузі «Загальна
середня освіта». Перевірочний аудит підтвердив, що вимоги ISO 9001:2008
виконані (Мюнхен, Німеччина).
2010-2011 навчальний рік приніс значні здобутки. Так, рішенням
Головного управління освіти і науки Київської обласної державної
адміністрації (№12-01-11-2837 від 18.11.2010 року) Бориспільський ліцей
”Дизайн-освіта” імені Павла Чубинського (Власенко Л.А.) увійшов до
переліку кращих навчальних закладів Київської області в номінації
”Загальноосвітні навчальні заклади” і рекомендований організаційним
комітетом до участі у загальнонаціональній громадській акції ”Флагмани
освіти і науки України” та публікації у презентаційному виданні ”Флагмани
освіти і науки України” Українського видавничого центру ”Галактика - С”.
Варто відзначити роботу адміністрації ліцею у виставковій діяльності. 27-29
жовтня 2010 року ліцей брав участь у ІІ Всеукраїнській виставці ”Інноватика
в освіті України”, на якій заклад удостоєно Почесного звання ”Лауреат
конкурсу” та нагороджено дипломом і бронзовою медаллю. 2-4 березня 2011
року ліцей брав участь у ІІ Міжнародній виставці ”Сучасні навчальні заклади
– 2011”. Ліцей нагороджено Дипломом та Срібною медаллю в номінації
”Упровадження у навчально-виховний процес середнього освітнього закладу
інноваційних педагогічних технологій. 1 червня 2011 року в Будинку
офіцерів у Києві ліцей номіновано в загальнонаціональній громадській акції
”Флагмани освіти і науки України”. Заклад одержав диплом, книгу,
кришталеву сову.
Ліцей «Дизайн-освіта» імені Павла Чубинського член Асоціації
«Відроджені гімназії України», творчої спілки керівників закладів освіти
нового типу Київської області, Міжнародної асоціації «Козацтво», опорний

заклад міста Борисполя з впровадження новітніх інформаційних технологій,
активний учасник програми «Партнери в освіті» та «Громадянин».
Навчатися у Бориспільському ліцеї «Дизайн-освіта» імені Павла
Чубинського престижно, бо тут починається майбутнє
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