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Міжнародна школа «Меридіан» заснована у 2001 р. 
як загальноосвітній навчальний заклад І–ІІІ ст., підпо-
рядкований Міністерству освіти і науки України, всі учні 
якого після проходження державної підсумкової атестації 
отримують документи державного зразка. Вона є однією 
з небагатьох приватних шкіл, освітні послуги якої відпо-
відають як вимогам Міністерства освіти і науки України, 
так і міжнародним стандартам. У навчальному процесі 
традиції та досвід системи національної освіти гармо-
нійно поєднані з провідними західноєвропейськими під-
ходами та сучасними технологіями навчання.

Міжнародна школа «Меридіан» пишається своєю 
дружньою атмосферою, взаємоповагою та толерант-
ністю, завдяки яким якісний освітній процес забезпе-
чений для всіх її учнів. Заклад відкрито для дітей різ-
них національностей з урахуванням важливих аспектів, 
притаманних різним культурам і релігіям. Багатонаціо-
нальну родину школи «Меридіан» утворюють 270 учнів, 
які є представниками майже 20 країн світу: України, 
Туреччини, Азербайджану, Росії, Казахстану, Узбекис-
тану, Грузії, Киргизстану, Індії, Лівану, Ірану, Німеччини , 

Австрії, Ізраїлю, Пакистану, Республіки Корея, Румунії, 
Палестини тощо. Міжнародна школа «Меридіан» про-
понує всім рівні можливості на засадах толерантності та 
поваги, адже культурне різноманіття — це велике над-
бання навчального закладу, а всі учні, хоч і є носіями 
різних культур, прагнуть якісної освіти та щасливого 
дитинства.

Від народження дитина розвивається, досліджу-
ючи навколишній світ. Міжнародна школа «Мери-
діан» прагне зберегти цей радісний досвід пізнання під 
час вивчення предметів природничо-наукового циклу, 
гуманітарних наук, інформаційних технологій, предме-
тів художньо-естетичного циклу та фізичної культури. 
Завдяки сучасно обладнаним кабінетам та інновацій-
ним технологіям процес навчання є цікавим, сприяє роз-
витку креативності, заохочує до подальшого пізнання.

Сьогодні зміни в науці, мисленні людини, суспільстві 
відбуваються дуже швидко, тому одне зі своїх головних 
завдань педагоги школи «Меридіан» вбачають у тому, аби 
навчити дітей набувати знання у світі прогресуючих тех-
нологій. У школі створені умови, які стимулюють допит-

ливість та ентузіазм, учителі дають знання в 
тісному зв’язку теорії з практикою.

Милосердя — показник високого духо-
вного розвитку особистості, тому в Між-
народній школі «Меридіан» прагнуть при-
щепити вихованцям почуття співчуття та 
розуміння. Невід’ємним напрямом діяль-
ності навчального закладу є благочинні акції 
на підтримку вихованців дитячих будинків, 
шкіл-інтернатів, хворих дітей, які потребу-
ють матеріальної допомоги. 

Завданням сучасної освіти у всьому світі 
є не лише забезпечення дитини необхідними 
знаннями, але й виховання особистості в гар-
монії з родиною та суспільством. Педагоги 
школи «Меридіан» намагаються створити 
такий комунікативний простір, у якому діти 
почуватимуться впевнено, комфортно та гідно, 
відчуватимуть свою громадянську відпові-
дальність. Саме таке комфортне середовище є 
запорукою всебічного комплексного розвитку 
майбутньої соціально адаптованої особистості.
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