
БІБЛІОГРАФІЯ ПУБЛІКАЦІЙ ПРО ЖИТТЯ  

ТА ПЕДАГОГІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ С. А. ГАВРИШ 

1. Гавриш Світлана Андріївна // Директор шк., ліцею, гімназії. – 

2011. – № 3. – С. 111. – Наші ювіляри! 

Вітальне слово з нагоди ювілею директора НВК техніко-економічного 

ліцею № 61. 

2. Гавриш, С. А. „Не все в жизни решается с позиции кошелька” : 

[беседа с директором учебно-воспитательного комплекса „Технико-

экономический лицей №61” Светланой Гавриш о том, какой должна быть 

современная школа / беседу провел Владимир Рыбальченко] // Левый берег. – 

2009. – 1 окт. (№ 69). – Сведения также доступны из Интернета: http://most-

dnepr.info/stories/leftside/18606/18617.htm. 

3. Гавриш, С. А. Народный учитель № 1 : [беседа с директором 

учебно-воспитательного комплекса „Технико-экономический лицей №61” 

Светланой Андреевной Гавриш о еë педагогическом пути] // Лица : газета о 

лицеях и лицедеях. – 2011. – 10 окт. – Сведения также доступны из 

Интернета: http://www.litsa.com.ua/show/a/4399. 

4. Літопис освіти і науки України – 2013 [Електронний ресурс] 

// Громадська Рада освітян і науковців України (ГРОНУ) : [офіц. сайт Всеукр. 

громад. орг.]. – Електрон. дані. – К., 2013. – Режим доступу: 

http://gronu.org.ua/літопис-освіти-і-науки-україни-2013/. – Назва з екрана. – 

Дата звернення: 9.12.13. 

Серед лауреатів проекту „Літопис освіти і науки України”, основні 

завдання якого: широке розповсюдження інформації про стан і перспективи 

розвитку у сфері освіти і науки України, створення позитивного іміджу 

України та висвітлення діяльності освітніх і наукових закладів, видатних 

особистостей у сфері освіти і науки, Дніпропетровський навчально-

виховний комплекс „Техніко-економічний ліцей №61” – директор Заслужений 

вчитель України, Народний вчитель України Гавриш Світлана Андріївна. 

5. Логуш, И. Учительские „Оскары” / Ирина Логуш // Днепровская 

правда. – 2009. – 24 апр. (№ 16). – Сведения также доступны из Интернета: 

http://dneprovka.dp.ua/t5567/. 
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Світлана Андріївна Гавриш – переможець міського конкурсу „Вчитель 

року – 2009”. 

6. Методисти географії зібралися на Всеукраїнський семінар 

[Електронний ресурс] // Педпреса: освітній портал. – Електрон. дані. – Д., 

2013. – Режим доступу: http://pedpresa.com.ua/blog/metodysty-heohrafiji-

zibralysya-na-vseukrajinskyj-seminar.html. – Назва з екрана. – Дата звернення: 

9.12.2013 р. 

Під час виїзних зустрічей учасники семінару ознайомилися з досвідом 

роботи вчителів географії НВК Техніко-економічного ліцею № 61 міста 

Дніпропетровська (директор – Гавриш Світлана Андріївна). 

7. На Дніпропетровщині визначено найкращі Інтернет-сайти 

загальноосвітніх навчальних закладів // Зоря. – 2012. – 28 квіт. – Відомості 

також доступні з Інтернету: http://zorya-gazeta.dp.ua/?News=3401. 

За рішенням журі обласного конкурсу на кращий Інтернет-сайт 

загальноосвітнього навчального закладу переможцем – 1 місце – у номінації 

Web-сайт ЗНЗ І-ІІІ ступенів (ліцеї) став Комунальний заклад освіти 

„Навчально-виховний комплекс № 61 „Загальноосвітній навчальний заклад І-

ІІІ ступенів техніко-економічний ліцей” Дніпропетровської міської ради 

(м. Дніпропетровськ, Бабушкінський район, директор – Гавриш Світлана 

Андріївна). 

8. Президент вручил государственные награды работникам 

образования [Электронный ресурс] // Президент Украины Виктор Янукович : 

официальное интернет-представительство. – Электрон. дан. – Киев, 2007. – 

Режим доступа: http://www.president.gov.ua/ru/news/7732.html. – Загл. с 

экрана. – Дата обращения: 9.12.13. 

Світлані Андріївні Гавриш присвоєно почесне звання „Народний 

вчитель України”. 

9. Президент Украины отметил трех педагогов области 

[Электронный ресурс] // Gorod.dp.ua : [городской сайт]. – Электрон. дан. – 

Днепропетровск, 2007. – Режим доступа: http://dz.ua/news/7737. – Загл. с 

экрана. – Дата обращения: 9.12.2013. 
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Світлані Андріївні Гавриш присвоєно почесне звання „Народний 

вчитель України”. 

10. Про відзначення державними нагородами України працівників 

освіти [Електронний ресурс] : указ Президента України від 2 жовт. 2007 р. 

// Президент Украины Виктор Янукович : официальное интернет-

представительство. – Электрон. дан. – Киев, 2007. – Режим 

доступа:http://www.president.gov.ua/ru/documents/6788.html. – Загл. с экрана. – 

Дата обращения: 9.12.13. 

Присвоїти почесне звання: 

„Народний вчитель України”Гавриш Світлані Андріївні – директорові 

загальноосвітнього навчального закладу І–ІІ ступенів „Техніко-економічний 

ліцей”, м. Дніпропетровськ. 

11. Про підсумки проведення обласного конкурсу на кращий 

Інтернет-сайт загальноосвітнього навчального закладу [Електронний 

ресурс] : наказ Головного управління освіти і науки Дніпропетровської 

облдержадміністрації від 19.04.2012 № 356/0/212-12. – Електрон. дані. – Д., 

2012. – Режим доступу: 

http://novosvita.klasna.com/uploads/editor/1470/91454/sitepage_68/files/sayt_znz.

doc. – Назва з екрана. – Дата звернення: 9.12.13. 

За рішенням журі обласного конкурсу на кращий Інтернет-сайт 

загальноосвітнього навчального закладу переможцем – 1 місце – у номінації 

Web-сайт ЗНЗ І-ІІІ ступенів (ліцеї) став Комунальний заклад освіти 

„Навчально-виховний комплекс № 61 „Загальноосвітній навчальний заклад І-

ІІІ ступенів техніко-економічний ліцей” Дніпропетровської міської ради 

(м. Дніпропетровськ, Бабушкінський район, директор – Гавриш Світлана 

Андріївна). 

12. Про присудження щорічної Премії Верховної Ради України 

педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, 

дошкільних та позашкільних навчальних закладів за 2007 рік : постанова 

Верховної Ради України від 15 січ. 2008 р. № 111-VI // Відом. Верхов. Ради 

України. – 2008. – № 10. – Ст. 102. – Відомості також доступні з Інтернету: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/111-17. 
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За особливі успіхи у здійсненні навчання і виховання учнів, вихованців, 

слухачів присудити Премію Верховної Ради України за 2007 рік:  

Гавриш Світлані Андріївні – директору Техніко-економічного ліцею 

№ 61 міста Дніпропетровськ. 

13. Про реалізацію інноваційного Проекту „Шкільна академія 

підприємництва” [Електронний ресурс] : наказ Департаменту освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 27.08.2013 

№ 653/0/212-13. – Електрон. дані. – Д., 2013. – Режим доступу: 

http://dtspprkts.blogspot.com/p/blog-page_7029.html. – Назва з екрана. – Дата 

звернення: 9.12.13. 

У переліку навчальних закладів області для впровадження 

інноваційного Проекту „Шкільна академія підприємництва” Навчально-

виховний комплекс № 61„Техніко-економічний ліцей–загальний навчальний 

заклад І–ІІ ступеню” Дніпропетровської міської ради (директор – Гавриш 

Світлана Андріївна). 

14. Проект НАПН і журналу „Педагоги-новатори в Україні” : 

реферативно-аналітичний огляд за публікаціями журналу / авт.-уклад.: Ольга 

Виговська, Тетяна Годецька, Олексій Виговський // Директор шк., ліцею, 

гімназії. – 2012. – № 6. – С. 4–16. 

Про Гавриш Світлану Андріївну – директора НВК техніко-

економічного ліцею № 61 м. Дніпропетровська. – С. 10. 

15. П’ята виставка-презентація „Освіта України” Інноваційні 

технології навчання”, 29–31 жовтня 2008 року [Електронний ресурс] // Стіна. 

– Електрон. дані. – К., 2008. – Режим доступу: 

http://stena.easyforum.ru/viewtopic.php?id=2792. – Назва з екрана. – Дата 

звернення: 9.12.13. 

16. Состоялся Всеукраинский семинар методистов географии 

областных (городских) институтов последипломного педагогического 

образования [Электронный ресурс] // М-во образования и науки Украины : 

[официальный веб-сайт]. – Электрон. дан. – Киев, 2013. – Режим доступа: 

http://www.mon.gov.ua/ru/news/21765-sostoyalsya-vseukrainskiy-seminar-
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metodistov-geografii-oblastnyh-gorodskih-institutov-poslediplomnogo-

pedagogicheskogo-obrazovaniya. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 9.12.13. 

12–13 листопада 2013 року в місті Дніпропетровську на базі 

Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти проведено Всеукраїнський семінар завідуючих (методистів) відділів 

(кабінетів) географії обласних (міських) інститутів післядипломної 

педагогічної освіти на тему: „Сучасний стан та перспективи шкільної 

географічної освіти” за участю провідних українських вчених, методистів, 

викладачів та вчителів. Під час виїзних зустрічей учасники семінару 

ознайомилися з досвідом роботи вчителя географії НПК Техніко-

економічний ліцей № 61 міста Дніпропетровська (директор – Гавриш 

Світлана Андріївна). 

17. Шкільна академія підприємництва 2 [Електронний ресурс] : 

Шкільний клуб підприємництва „Вільний політ” НВК Техніко-економічний 

ліцей № 61 м. Дніпропетровськ. – Електрон. дані. – Д., 2013. – Режим 

доступу: http://natali2013nvk61.blogspot.com/p/blog-page.html. – Назва з 

екрана. – Дата звернення: 9.12.2013. 

Офіційний сайт Шкільного клубу підприємництва „Вільний політ” 

НВК Техніко-економічний ліцей № 61 м. Дніпропетровськ (директор ліцею – 

Гавриш Світлана Андріївна). 
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