
БІБЛІОГРАФІЯ ПУБЛІКАЦІЙ ПРО ЖИТТЯ  

ТА ПЕДАГОГІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ О. І. ЧИНОК 

1. Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня 

працівників освіти [Електронний ресурс] : указ Президента України від 5 жовт. 

2012 р. № 582 // Президент України Віктор Янукович : офіц. інтернет-

представництво. – Електрон. текст. дані. – К., 2012. – Режим доступу: 

http://www.president.gov.ua/documents/15070.html?PrintVersion. – Назва з екрана. 

– Дата звернення: 17.12.13. 

За значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку 

кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність, високий 

професіоналізм постановляю: 

Присвоїти почесні звання:  

ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОСВІТИ УКРАЇНИ 

ЧИНОК Олені Іванівні - директорові загальноосвітнього навчального 

закладу „Гуманітарна гімназія „Гармонія” Дніпровського району м.Києва. 

2. Про затвердження складу колегії Департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) [Електронний ресурс] : розпорядження виконав. 

органу Київ. міськради (Київ. міськдержадмін.) від 11.04.2013 № 521 

// Норматив PRO : проф. нормат.-прав. б-ка. – Електрон. текст. дані. – К., 2013. 

– Режим доступу: http://document.ua/pro-zatverdzhennja-skladu-kolegiyi-

departamentu-osviti-i-nau-doc139719.html. – Назва з екрана. – Дата звернення: 

13.05.2013. 

У складі колегії Чинок Олена Іванівна – директор Загальноосвітнього 

навчального закладу „Гуманітарна гімназія „Гармонія”. 

* * * 

3. Відбулася церемонія нагородження Лауреатськими дипломами, 

орденами та медалями „Золота Фортуна” [Електронний ресурс] // Освіта Києва 

/ Департамент освіти і науки, молоді і спорту виконав. органу Київ. міськради 

(Київ. міськдержадмін.). – Електрон. текст. дані. – К.. 2013. – Режим доступу: 

http://www.president.gov.ua/documents/15070.html?PrintVersion
http://document.ua/pro-zatverdzhennja-skladu-kolegiyi-departamentu-osviti-i-nau-doc139719.html
http://document.ua/pro-zatverdzhennja-skladu-kolegiyi-departamentu-osviti-i-nau-doc139719.html


http://www.guon.kiev.ua/?q=node/4596. – Назва з екрана. – Дата звернення: 

16.07.2013. 

Про нагородження лауреатським дипломом „За вагомий внесок у 

розвиток освіти, розробку та впровадження педагогічних інновацій” 

педагогічний колектив Гуманітарної гімназії „Гармонія” Дніпровського району 

міста Києва та її директора – кандидата філологічних наук, заслуженого 

працівника освіти, Чинок Олени Іванівни, Медаллю „Трудова слава” в номінації 

„За вагомий внесок у справу розбудови України, високий професіоналізм у сфері 

освіти та виховання”. 

4. Гармония новых возможностей // Публичные люди. – 2012. – № 6. 

– С. 58–61. – Відомості також доступні з Інтернету: http://www.harmony-

gymnasia.kiev.ua/img/doc/harmony3.pdf. 

5. Гімназія „Гармонія” : [Чинок Олена Іванівна – директор] 

[Електронний ресурс] // Діловий імідж України. Здобутки. Досвід. Визнання 

/ Інформаційно-видавничий центр „Діловий партнер”. – Електрон. текст. дані. – 

Київ. – Режим доступу: http://bpart.kiev.ua/ukr/cat2007/?s=10&i=202. – Назва з 

екрана. – Дата звернення: 19.10.13. 

6. Гуманітарна гімназія „Гармонія” : [Чинок Олена Іванівна – 

директор, кандидат філологічних наук] [Електронний ресурс] // Українська 

конфедерація журналістів. – Електрон. текст. дані. – К., 2007. – Режим доступу: 

http://who-is-who.ua/main/page/ukrinvest2007/188/208. – Назва з екрана. – Дата 

звернення: 19.10.13. 

7. Гуманітарна гімназія „Гармонія” м. Києва [Електронний ресурс] 

// Офіційний сайт Управління освіти Дніпровського району м. Києва. – 

Електрон. текст. дані. – К., 2013. – Режим доступу: http://www.uosvitydnr.da-

kyiv.gov.ua/index.php?w=learn&show=learn&cat_id=2&search=&id=173. – Назва з 

екрана. – Дата звернення: 19.10.13. 

8. „Золота Фортуна” – шлях до міжнародного визнання! 

[Електронний ресурс] // Днепровская неделя. – Днепропетровск, 2010. – 

http://nedelka.biz.ua/articles/250/. – Назва з екрана. – Дата звернення: 19.10.13. 
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ЗНЗ „Гуманітарна гімназія „Гармонія”, директор і засновник Чинок 

Олена Іванівна, відзначено Почесним Лауреатським дипломом, а директора 

гімназії Почесною медаллю „Трудова слава”. 

9. Інтелектуальні ігри „Mr Know-All”, 21 жовтня 2010 року 

[Електронний ресурс] // Київський міжнародний університет : [офіц. сайт]. – 

Електрон. текст. дані. – К., 2010. – Режим доступу: http://kymu.edu.ua/mind-

games-mr-know-all-21-10-10.html. – Назва з екрана. – Дата звернення: 19.10.13. 

Дипломантом в номінації „За інтелектуальний потенціал” стала 

команда Гуманітарної гімназії „Гармонія”, яка посіла друге місце. 

10. Наші щирі привітання ЧИНОК Олені Іванівні, директорові 

загальноосвітнього навчального закладу „Гуманітарна гімназія „Гармонія” 

Дніпровського району м. Києва, із отриманням почесного звання 

ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОСВІТИ УКРАЇНИ! [Електронний ресурс] 

// Асоціація приватних закладів міста Києва. – Електрон. текст. дані. – К., 2012. 

– Режим доступу: http://www.privateschools.org.ua/tag/nagorodi/. – Назва з 

екрана. – Дата звернення: 14.03.13. 

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

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

О. Виговська, Т. Годецька, О. Виговський // Директор шк., ліцею, гімназії. – 

2012. – № 6. – С. 4–16.  

Педагогічний та управлінський доробок Гуманітарної гімназії 

„Гармонія” м. Києва. – С. 13. 

12. Про проект говорять [„Педагоги-новатори в Україні”] вихованці, 

експерти, члени Ради проекту, члени редакційної ради журналу „Директор 

школи, ліцею, гімназії” // Директор шк., ліцею, гімназії. – 2011. – № 2. – С. 96–

100.  

Думка директора приватної гімназії „Гармонія” м. Києва Чинок Олени 

Іванівни. – С. 97. 
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