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Сьогодення Гостомельської школи
Сучасний життєпис Ірпінської загальноосвітньої школи І�ІІІ

ступенів №13 Київської області. Короткий художньо�доку�
ментальний нарис. � Гостомель 2011 рік.

Книга розповідає про становлення школи на сучасному етапі, з того

часу, коли школа перейшла в нове приміщення. Ірпінська загальноосвітня
школа І
ІІІ ступенів №13 – одна з провідних шкіл Київщини, яка має

цікаву історію становлення, традиції, високі здобутки. На високому рівні

в школі впроваджуються інформаційні технології в управлінській
діяльності та навчально – виховному процесі. Заклад є школою –

лабораторією інформаційних технологій навчання.

Ця книга – про здобутки школи, досягнення учнів та вчителів, сучасні
проекти, які реалізуються в школі.

У зборі матеріалів, їх систематизації та підготовці до друку брали

участь: Захлюпаний Володимир Миколайович – директор школи,
Колесник Наталія Алімівна 
 заступник директора школи з навчально


виховної роботи, Левченко Ірина Володимирівна – заступник директора

школи з навчально
виховної роботи, Процан Інна Василівна – заступник
директора школи з виховної роботи, Пархоменко Людмила Петрівна –

учитель початкових класів, Чернюк Мирослава Іванівна 
 учитель

української мови та літератури, Прокопенко Світлана Петрівна – учитель
української мови та літератури, Прокопенко Наталія Юріївна 
 учитель

української мови та літератури, Василенко Олена Василівна 
 учитель

української мови та літератури, Філіпчук Валентина Іванівна – учитель
географії, Ярильченко Наталія Вікторівна – учитель історії Оксьоненко

Зоя Володимирівна – бібліотекар, Писаренко Ілона Олександрівна 


бібліотекар, Яворська Тетяна Кирилівна – секретар,  Мідяник Христина
Анатоліївна – секретар, та інші вчителі, учні, випускники школи.

Авторський колектив завчасно просить вибачення у вчителів,

випускників школи за можливі деякі неточності, упущення в брошурі,

якщо вони матимуть місце.

Адміністрація та педагогічний колектив висловлюють
вдячність за надану допомогу у випуску книги Гостомельському
селищному голові Кириченку Анатолію Івановичу,директору
підприємства «Сигнал» Бондаренко Віктору Івановичу,
приватному підприємцю Пісоцькому Олександру Дем’яновичу.

Шановні  друзі!
Гостомель  —  надзвичайно  цікавий  і  самобутній  своєю  історією,

природою,  довкіллям  —  а  головне  людьми.  Саме  наші  жителі  своєю
працею,  своїм  умінням,  талантом  роблять  Гостомель  ще  красивішим,
сучаснішим,  заможнішим.

Наші  підприємства,  такі, як  Ветропак  “Гостомельський  склозавод”,
АНТК ім.Антонова та інші, відомі  далеко  за  межами  України. І поряд із
такими  промисловими  гігантами  живе,  працює  також  відома  на  освітянській
ниві  далеко  за  межами  селища  наша  Ірпінська  загальноосвітня  школа  І

ІІІ  ступенів  №13.

У  цьому  році  школі  виповнюється 75 років. Саме стільки років учні  школи
отримують повну середню освіту.  За  роки  існування  Гостомельської  школи
тут здобули освіту тисячі молодих людей. Школа по праву пишається  своїми
випускниками, серед  яких  відомі нині науковці, виробничники, військові,
підприємці, журналісти, вчителі, діячі культури.

Нині це один із найкращих навчальних закладів Київської області з
навчальними  кабінетами, спортивними  залами, бібліотекою, комп’ютерними
класами, майстернями, їдальнею.

Школа  —  переможець  багатьох  творчих  конкурсів,  має  велику  кількість
нагород. Учителі та учні є переможцями предметних олімпіад, конкурсів,
спортивних змагань.

Гостомельська  селищна  рада  за  підсумками    кожного  навчального  року
нагороджує найкращих учнів. І з  кожним роком їх стає все більше і більше.

Книга “Сьогодення Гостомельської школи”  на  своїх  сторінках  і  розповість,
якою є школа сьогодні.

Ось уже три роки, як депутати Гостомельської селищної ради взяли  будівлю
школи на свій баланс. За ці роки в школі відремонтовано актовий зал,
спортивний зал, вхідну групу, їдальню, туалетні кімнати, проводиться заміна
вікон та багато інших робіт. Ми будемо дбати, щоб гостомельські діти
навчалися в комфортних умовах, завжди відчували піклування про них,
виростали достойними громадянами нашого суспільства.

Щиро вітаємо учнів, учителів, усіх співробітників цього чудового
навчального закладу.

У цей знаменний день від усієї душі зичу всім Вам миру, добра,
благополуччя, здійснення  всіх  творчих  задумів і  нових  звершень  на  благо
рідного селища,  України, а школі 
 дальшої щасливої і успішної  долі.

Гостомельський селищний голова
Кириченко А.І.
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Дорогі  колеги,  колектив  Ірпінської  ЗОШ  І/ІІІ  ступенів  №13,
випускники,  учні,  батьки,  друзі!

З нагоди ювілею школи  вчительський колектив презентує книгу
“Сьогодення Гостомельської  школи”, тому сердечно вітаю всіх Вас із 75

річним ювілеєм!

Цьому святу передують роки щоденної невтомної праці, яка потребує
особливого дару 
 учити творити добро заради майбутнього.

Протягом багатьох років учителі школи віддають сили, знання, серце  дітям,
виховуючи та навчаючи їх. Тому не дивно, що найбільшою радістю і найвищою
нагородою для нас є успіхи та досягнення наших учнів.

Ми згадуємо не одне покоління випускників із почуттям гордості та поваги.
Сердечна  Вам  подяка  та  низький  уклін  за  душевну  щедрість,  турботу,  за
все розумне і мудре, що посіяли Ви, вчителі, у серця  Ваших  учнів.

Сторінки цієї  книги  
  це  продовження  художньо
документального  нарису
“Історія  Гостомельської  школи”,  вони  відображають  становлення  школи  на
сучасному  етапі,  коли  школа  перейшла  в  нове  приміщення.  У  книзі  зібрані
матеріали про те, чим  живе  школа, про сучасні  проекти, які реалізуються  в
ній, досягнення учнів, учителів нашого закладу.

Я вдячний  усім,  хто допоміг  систематизувати  матеріали  для  цієї  книги.
“Сьогодення Гостомельської школи” 
 це  новітній життєпис  нашої школи.
Сучасні нащадки творять історію Гостомельської школи. Ми також згадуємо
тих, хто своєю працею  робив школу такою, якою вона є сьогодні, 
 це  вчителі

ветерани, які присвятили школі своє життя. Ми  пам’ятаємо це і цінуємо.

Нехай славиться ім’я твоє, Учителю Гостомельської школи!
Сьогодні  ми  говоримо добре слово про Школу! Вона чекає  від нас ласки,

любові, вдячності. Допоможемо Школі думками, почуттями, любов’ю,
турботою. Допоможемо справами.

З повагою директор Ірпінської ЗОШ І/ІІІ ступенів №13
Захлюпаний В.М.

Ірпінська загальноосвітня школа І
ІІІ ступенів №13 – один з кращих
навчальних закладів нашого регіону, Київщини, лауреат 12
ти престижних
Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів, виставок щодо розвитку сучасної
освіти, її інноваційних пошуків.

Педагогічний колектив закладу, на чолі з талановитим, сучасним і вмілим
керівником Захлюпаним Володимиром Миколайовичем злагоджено і впевнено
забезпечує ефективне втілення в навчально
виховний процес сучасні авторські
здобутки, напрацювання, нововведення та інноваційні знахідки. Тут кожен
педагог – шукач, дослідник, науковець,  креативна особистість.

У тісній співпраці з батьківською громадськістю, жителями селища,
ветеранами школи і регіону, меценатами (колишніми випускниками школи)
колектив закладу досяг значних успіхів у створенні потужної матеріально

технічної, навчально
виховної, науково
методичної бази, є опорним навчальним
закладом у місті Ірпені та Київській області.

Прагнучи до вершин педагогічної майстерності шляхом звитяжної щоденної
праці, реалізуючи свою гуманну місію, спрямовану на навчання і виховання
дитини, колектив Ірпінської ЗШ № 13 досягає зримих успіхів, є потужним і
працездатним, здатним на новаторські звершення.

Зичу всім міцного здоров’я, особистого щастя, творчих успіхів та нових
здобутків у священній і почесній справі – формуванні покоління нашої держави!

Ярослав Маляренко,
начальник відділу освіти Ірпінської

міської ради
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У закладі мають широке застосування діагностично
програмні комплекси:
• “Універсал” 
 програма призначена для проведення первинної

комплексної психолого
педагогічної діагностики учнів 1
11 класів
загальноосвітніх навчальних закладів, подальшого комплексного аналізу,
прогнозування, моделювання, програмування, конструювання та планування
виховного процесу як для класного керівника, так і закладу в цілому.

• “Персонал – ?” 
 комплекс  розроблений на основі методик психоло

гічного тестування і являє собою засіб обстеження, виявлення і само

діагностики особистості та колективу. За результатами тестування визна

чається психологічний профіль людини, повна та коротка характеристики
особистості й колективу.

Ірпінська загальноосвітня школа І
ІІІ ступенів № 13 – лауреат
Всеукраїнського конкурсу «100 кращих шкіл України» в номінації «Школа
сучасних освітніх технологій», призер обласного етапу Всеукраїнського
конкурсу „Початкова школа 
 ХХІ сторіччя”

Заклад з 2007 року є постійним учасником Міжнародної виставки
навчальних закладів „Сучасна освіта в Україні”. На виставках представлено
129 методичних розробок педагогів школи. За високі і творчі досягнення в
удосконаленні змісту навчально
виховного процесу школа нагороджена
дипломами Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук
України (2007, 2008, 2009, 2010, 2011рр.)

За участь у Загальноосвітній програмі «Юні таланти України ХХІ століття»
заклад нагороджений дипломом Комітету Верховної Ради України з питань
науки і освіти.

В 2008 році школі була вручена відзнака “Флагман сучасної освіти України”
В 2010 році школа представила на другу Всеукраїнську виставку “Інноватика

в освіті України”  велику кількість друкованої продукції вчителів та авторські
електронно
програмні навчальні комплекси:

• Геометрія. 7 клас, учителі: Захлюпана Н.П., Захлюпаний В.М.
• Географія материків та океанів. 7 клас, учителі: Дебелий А.В., Ревкевич

О.В. та Філіпчук В.І.
• Природознавство. 3 клас, учителі початкової школи;
• Інформатика. Турбо Паскаль, учитель Овсієнко Л.М.
• Математика. Початкова школа, учень 11 класу Захлюпаний Андрій.
За результатами конкурсу, проведеному на виставці, заклад нагороджений

Срібною медаллю в номінації “Інноватика в загальноосвітньому навчальному
закладі”.

А в 2011 році за презентацію авторських електронних засобів навчального
призначення Ірпінська ЗОШ I
III ступенів №13 нагороджена Золотою медаллю
другої Міжнародної виставки “Сучасні навчальні заклади – 2011”.

За підсумками 2010
2011 навчального року Ірпінська ЗОШ I
III ступенів
№13 нагороджена відзнакою – “Флагман освіти України – 2011”

Ірпінська ЗОШ І
ІІІ ступенів №13 підтримує постійний творчий зв’язок із
науковцями АПН України щодо оновлення змісту навчально
виховного процесу
початкової школи. У закладі відбуваються творчі зустрічі із співробітниками
Інституту педагогіки АПН України. Колектив учителів навчального закладу 

творчий колектив, у якому працюють обдаровані вчителі, які мають високу

ІРПІНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І/ІІІ
СТУПЕНІВ №13

Ірпінська загальноосвітня школа І
ІІІ ступенів № 13 розташована в селищі
Гостомель Київської області. Як середня школа заснована у 1936 році.

У школі навчається 740 учнів. Кількість педагогічних  працівників  
 69  осіб
Серед них: вищу кваліфікаційну категорію мають – 33; звання «Вчитель


методист» 
 14, «Старший учитель» 
 9.
Навчальний заклад  з 1995 року очолює Захлюпаний Володимир

Миколайович 
 учитель вищої категорії, учитель – методист, Відмінник освіти
України, автор публікацій у багатьох фахових виданнях, розробник електронних
засобів навчання, Лауреат Київської обласної премії за заслуги в галузі освіти,
переможець  обласного  туру  VІ Всеукраїнського  конкурсу  «Учитель  року»  в
номінації  «Керівник  загальноосвітнього навчального закладу», нагороджений
Нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «Василь
Сухомлинський».

У навчальному закладі є всі умови для всебічного розвитку дитини: 49
навчальних кабінетів, 3 методичні кабінети, інформаційно
аналітичний центр,
комп’ютерний клас та п’ять мультимедійних класів, обладнаних інтер

активними дошками та проекторами, 2 майстерні, 2 спортивні зали,  бібліотека
з читальним залом і кімнатою казок, актовий зал, кімната школяра,  їдальня.

У школі діє історико
краєзнавчий музейний комплекс, який включає в
себе музей історії школи, музей історії селища Гостомель, кімнату
народознавства.  У 2008 р. шкільному музейному комплексу  присвоєно звання
“Зразковий музей”. Музей став центром виховної роботи в школі. У музеї
систематично проводяться тематичні, оглядові екскурсії для гостей та учнів
школи. Під керівництвом учителів історії Ярильченко Н.В., Василів В.Ю.,
Романченко Г.В. в музеї проводяться виставки, семінари, зустрічі з ветеранами
війни ,з цікавими людьми селища. У кімнаті народознавства проходять
народознавчі свята, уроки з курсу Київщинознавство.

Проблемні питання, над якими працює колектив школи:
• впровадження нових інформаційних технологій в управлінську діяльність

та навчально
виховний процес;
• реалізація  науково
пізнавального  потенціалу  освітніх  галузей,  вико


ристання пошукового, краєзнавчого  та  місцевого  матеріалу  з  метою
піднесення  ефективності навчально
виховного  процесу,  виховання  юного
громадянина  України.

На конкурсі Web
сайтів освітніх закладів області абсолютним переможцем
конкурсу визначено сайт Ірпінської загальноосвітньої школи І
ІІІ ступенів №13
(диплом «майстер
сайт»).

Школа є науковою лабораторією інформаційних технологій навчання
Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.
Мета дослідження: розробка, апробація та впровадження сучасних
інформаційних та комунікаційних технологій у навчально
виховний процес і
управлінську діяльність загальноосвітнього навчального закладу.
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Учні школи є неодноразовими переможцями міського та обласного етапів
Всеукраїнських учнівських олімпіад, робіт МАН України, спортивних змагань,
творчих конкурсів.

У навчально
виховному процесі школи органічно поєднуються різні форми
освітньої діяльності з організацією змістовного дозвілля вихованців. Учні
охоплені гуртками, які працюють на базі школи, а також у позашкільних
навчальних закладах. У школі діють гуртки художньо
естетичного,
краєзнавчого, еколого
натуралістичного, науково
технічного, трудового,
фізкультурно
спортивного напрямків. Школярі активні учасники різноманітних
конкурсів, оглядів, фестивалів, виставок, акцій, свят, екскурсій. Учні школи
Дорошенко Ліза, Левченко Ярослав та  Чернявський  Владислав є призерами
пісенних фестивалів, конкурсів. Шкільний хор (керівник Дубовецька А.М.) та
хореографічний ансамбль «Маленька країна» (керівник Дорошенко О.А.)
щорічно беруть участь у творчих міських заходах та концертних програмах,
які організовуються в селищі.

Для повноцінного фізичного виховання дітей батьки і школа дбають про
усвідомлення учнями ролі фізичної культури в різнобічному розвитку
особистості, свідоме ставлення до зміцнення свого здоров’я. У школі діють
різні спортивні секції, під керівництвом учителів фізкультури Нікітіна М.А. та
Асадова Р.С. організовуються спортивні змагання, турніри, спортивні свята
(«Тато, мама, я», «Козацькі забави», «Нащадки козацької слави» та інші). Учні
школи постійні переможці міських спортивних змагань з багатьох видів спорту.

Фінансово
господарськими питаннями в закладі, створенням належних
умов навчання займається заступник з господарських питань Недашківська
Т.В.

Школа відома своїми прекрасними традиціями та глибокою історією. З
нагоди 70
річного ювілею заклад випустив історико
краєзнавчий альманах
„Історія Гостомельської школи”, активну участь у випуску якого брали учителі:
Пархоменко Л.П., Шушкевич С.Л., Колесник Н.А., Ярильченко Н.В. та інші. В
книзі систематизовано архівні матеріали, які знаходяться в шкільному
історико
краєзнавчому музейному комплексі, матеріали вчителів школи,
випускників, дослідження учнів школи, спогади ветеранів праці, матеріали
періодичної преси про школу, а також матеріали власної шкільної газети
«Шкільний дзвінок».

У 2011 році заклад відзначає 75
ти річний ювілей.

науково
теоретичну і методичну підготовку, досконало володіють сучасними
формами і методами навчання, спрямовують свою діяльність на
вдосконалення та систематичне впровадження інноваційних форм навчально

виховної роботи з учнями. Результатом їх діяльності стають нові моделі, методи,
технології навчання і виховання. 40 учителів школи під керівництвом Кошової
Т.М. пройшли підготовку за програмою „Інтел. Навчання для майбутнього”. У
своїй роботі вони використовують власні та створені з учнями школи
мультимедійні проекти. Найбільше таких проектів мають учителі: Дебелий
А.В., Захлюпана Н.П., Колесник Н.А., Філіпчук В.І., Будинська Л.В., Овсієнко
Л.М., Смик Т.Р., Біляк А.А., Алєксєєва Л.І., Прокопенко Н.Ю. Завжди готові
поділятися своїм методичним досвідом ветерани школи Чернюк М.І., Білоус
Г.С., Чала Л.М., Водолага Л.І., Турбаєва Т.М., Пархоменко Л.П., Тарган К.К.
Цікаві творчі надбання мають учителі Василенко О.В., Біляк К.М., Прокопенко
С.П., Бєлкіна Т.В., Войнолович Н.Ю., Конюшок Н.М., Койда Н.О., Замостян
С.В., Черепинець В.В., Сич О.І.,  Павленко К.М., Омельченко І.К., Германчук
Н.Я., Захарченко О.А., Щербина Н.І. Достатньо високий потенціал мають молоді
вчителі Чернушенко І.М., Давиденко Н.М., Власенко О.В.

На базі школи постійно проводяться міські та обласні семінари
практикуми,
тренінги, методичні фестивалі з актуальних сучасних науково
методичних
проблем. Учителі школи Захлюпаний В.М., Колесник Н.А., Кошова Т.М.,
Оксьоненко З.В., Нікітіна В.В., Левченко І.В., Уховська Л.М., Бебко Т.В. ставали
призерами та лауреатами багатьох професійних конкурсів.

Бібліотекарі школи Оксьоненко З.В. та Писаренко І.О. навчають читачів
орієнтуватися у світі інформації, вміло користуватися нею, допомогають
швидко підібрати необхідну літературу. Шкільна бібліотека обладнана
сучасними засобами інформаційних технологій. Учні та вчителі мають
можливість вільно користуватися Інтернетом. У бібліотеці систематично
проводяться книжкові виставки та бібліотечно
бібліографічні уроки.
Комплектування, обробка, бібліографія, аналіз фонду, адміністрування у
бібліотеці здійснюється на основі сучасних програмних засобів. Читачі –
активні учасники різноманітних бібліотечних конкурсів.

Соціально
психологічними питаннями в школі займаються соціальний
педагог Самсоненко В.В. та психолог Бачинська Ю.В.

У школі діє дитяча організація “Краяни”, яка під керівництвом заступника
директора з виховної роботи Процан І.В. та педагога
організатора Дорошенко
О.М. займається:

• вивченням історії своєї родини, рідного селища, обрядів та свят
рідного краю;

• збиранням матеріалів до краєзнавчого музею, кімнати
народознавства та музею історії школи;

• проводить роботу по здійсненню самоврядування в школі;
• бере участь в спортивних змаганнях, проведенні родинних свят,

конкурсів, шефської роботи з молодшими школярами;
• проводить краєзнавчу, пошукову роботу по відродженню народних

традицій та звичаїв.
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Програма „План роботи школи”
Програма є автоматизованим річним планом роботи навчального закладу.

З річним планом роботи можна працювати в слідуючих режимах: робота з,
занесення та зміни даних, огляд
і друк заходів, оцінка
ефективності управління
контроль виконання заходів
(можна контролювати процес
виконання заходів за алгоритми,
за відповідальними, за під

сумками, за виконанням, а також
можна обрати період для
контролю), план на тиждень
(можна отримати план роботи на
конкретний тиждень за всіма
алгоритмами, відповідальними
та підсумками).

Програма AdmMonitor (Педагогічний моніторинг).
Серед можливостей цієї програми є не тільки визначення оцінки

результатів роботи працівника адміністрацією школи, а й проведення
самоаналізу діяльності вчителя, що дозволить глибоко аналізувати і
досліджувати роботу кожного педагога.

Наприклад, при проведенні
атестації вчителів за допомогою
кваліметричних моделей кож

ним учителем проводиться
самовідстеження у вільному
режимі (наприклад, самоаналіз
аналітичної, педагогічної діяль

ності, чи професійної діяль

ності).

Після заповнення такої квалі

метричної моделі будуються
діаграми зіставлення середньо

го показника по школі і визна

чається його приріст за певний
проміжок часу.

Аналогічну роботу проводять директор школи, його заступники, керівники
МО. Чим більше респондентів, тим точніший результат моніторингу.

Інформатизація управлінської діяльності
та начально/виховного процесу

Діагностично�проектуючий  комп’ютерний  комплекс
„Універсал”

У школі впроваджується в навчально
виховний процес, зокрема  в роботі
шкільного психолога, психодіагностична система  „Універсал”
 , яка дає
можливість отримувати психологічні характеристики як на учнів школи, так і
на інших суб’єктів навчально
виховного процесу.

Діагностично 
 проектуючий  комп’ютерний  комплекс  „Універсал” 

програма  розроблена  на  основі  інноваційної  технології  психолого


педагогічного  проектування  соціального  розвитку  особистості  учня  в
загальноосвітніх  та  професійно
технічних  навчальних  закладах.

Основними  результатами  при  комп’ютерній  обробці  інформації  в
програмі  є  статистично
кількісний  аналіз  рівня  розвитку  особистості  учня,
системний  аналіз  розвитку  окремих  груп, класних  колективів, усього
навчального  закладу.

Програмою  також  передбачено  прогнозування  розвитку  особистості
учня,  систематизація проблем та потенційних  можливостей,  конструювання
стратегічних  та  тактичних  корекційно
виховних  задач  в  автоматичному  і
творчому  режимах,  проектування  змісту  корекційно
виховної  роботи  в
класному  колективі  та  виховного  процесу  навчального  закладу.

Результати  роздруковуються  у  вигляді  таблиць,  графіків, матриць,
діаграм,  списків, візитних  карток  на  класний  колектив,  творчих  проектів
класного  керівника  (керівників  груп, клубів,  факультативів  тощо),
психологічних  карток  учня  в  динаміці  його  розвитку.
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Апробація електронних засобів навчального призначення
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки Ірпінська загальноосвітня

школа І
ІІІ ступенів №13 під керівництвом КОІПОПК здійснює організацію та
узагальнення результатів роботи з
питань апробації електронних за

собів навчального призначення,
розроблених на замовлення Мі

ністерства освіти і науки для загаль

ноосвітніх навчальних закладів.

Заклад отримав більше сорока
електронних засобів навчального
призначення з математики, фізики,
хімії, біології та інших предметів для
проведення навчальних занять з
використанням комп’ютерної техніки.

Підготовка вчителів, які беруть
участь в апробації, здійснюється
як на курсах підвищення кваліфікації, так і під час проведення заходів
міжкурсового періоду. Окрім того, в закладі діє консультаційний пункт, що
проводить роботу для надання методичної допомоги за індивідуальними
запитами освітян регіону, які займаються використанням нових електронних
засобів навчання та працюють з апробованими навчальними програмами.

Авторські презентації  з  навчальних предметів
Сучасні  інформаційні  технології  дають  можливість  вчителю

використовувати  комп’ютерну  техніку  (мультимедійний  проектор,
інтерактивну  дошку, демонстраційні  монітори) для  проведення  уроків  з
використанням  візуальних  зображень, звукових  ефектів, анімації,
мультимедіа  та  інших  комп’ютерних  спецефектів. Анімаційні зображення,
мультимедійний  супровід  дають  учням  можливість  зрозуміти  явища, події,
які  змінюються  в  часі  та  просторі.

Мультимедійна  техніка дає
можливість  проводити  віртуальні
досліди,  побудови  об’ємних
зображень,  виконання  поетапних
математичних процедур.

За  допомогою програми
PowerPoint  учителями школи ство

рено безліч презентацій  з  нав

чальних предметів. Крім вчителя,
можуть складати навчальні  пре

зентації на вивчення різнома

нітного матеріалу з  математики і
діти. Це дає необмежені  можли

вості  для  розвитку  творчих  здібностей  дитини.

Використовуючи  дані  програмні  продукти,   значною  мірою  підвищується
ефективність  навчально
виховного  процесу.

Комп’ютерний діагностичний комплекс „Персонал – И”
Комп’ютерний діагностичний комплекс „Персонал – И” розроблений на

основі методик психологічного тестування і являє собою засіб обстеження,
виявлення і самодіагностики особистості та колективу. За результатами
тестування визначається психологічний профіль людини, повна та коротка
характеристики особистості й колективу.

За допомогою комплексу
проводиться тестування членів
педагогічного колективу з метою
визначення готовності до робо

ти, можливості професійного і
особистісного росту, статусу і
психологічної сумісності колек

тиву. Комплекс може використо

вуватися також для вивчення,
підбору та розподілу спеціалі

стів в освітній установі.

Основними результатами
при комп’ютерній обробці
інформації в комплексі пе

редбачено кількісно
якісний аналіз особистості й колективу (групи) за певними
соціально
психологічними напрямами.

Програма зберігає дані про респондентів. У розділі «Статистика» можна
вести пошук і відбір персоналу за соціально
психологічними критеріями. За
вибраними параметрами складаються портрети колективу в цілому або групи
респондентів, що дає можливість прогнозувати і проектувати формування і
розвиток ділових та міжособистісних стосунків у колективі.

Результати роботи з діагностичним комплексом дають широку можливість
як для самоаналізу діяльності вчителя, так і для вивчення адміністрацією
проблем та потенційних можливостей особистості та колективу.

Авторські шкільні бази  даних  учнів та вчителів
Кроком на шляху організаційно
педагогічного забезпечення використання

комп’ютерної техніки як засобу підвищення ефективності навчально
виховного
та управлінського процесу стало
створення шкільних баз даних
учнів та вчителів школи, створення
технологій, орієнтованих на
розв’язання адміністративних
проблем, які є специфічними саме
для освітнього закладу:
систематизація і обробка за
допомогою комп’ютера всієї
шкільної документації, створення
аналітичної бази діяльності
навчального закладу (графіки,
діаграми, таблиці тощо).
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Для вдосконалення обчислювальних навичок була розроблена програма
«Математика. Початкова школа» (автор Захлюпаний Андрій), яка допомогає
дітям вправлятися у розв’язанні виразів на додавання, віднімання, множення,
ділення, визначення більшого чи меншого числа в заданих межах та виконувати
інші обчислювальні вправи.

Визначені та уточнені функціональні обов’язки педагогічного колективу в
системі вирішення завдань експерименту.

З метою продовження участі школи в експерименті «1 учень – 1 комп’ютер»,
розширене коло учасників експерименту для забезпечення змістовного
наповнення інформаційно
навчального середовища закладу.

Учителями (Бебко Т.В., Будинською Л.В., Уховська Л.М.), які працюють за
проектом «1 учень – 1 комп’ютер» розроблені уроки та створені ряд електронних
дидактичних матеріалів для проведення навчальних занять у середовищі «1
учень – 1 комп’ютер»

До уроків математики розроблені різноманітні цікаві завдання, вправи,
математичні лічилки, диктанти, усні рахунки та ігри творчого характеру, які
допомагають закріпити числа першого десятка, до уроків української мови –
завдання на вдосконалення навички читання, відновлення деформованого
тексту, підбір слів до звукових моделей.

У сучасному навчальному процесі існує нагальна необхідність пов’язати
знання та навички, що отримує дитина, з її повсякденним життям. Саме
комп’ютер стає тим засобом, який органічно дозволяє це зробити, бо він
одночасно може бути і джерелом інформації, і помічником при виконанні
різнопланових завдань.

Учителі вже переконалися, що застосування сучасних інформаційних
технологій у початковій школі сприяє більш активному і свідомому засвоєнню
учнями навчального матеріалу і є одним з найсучасніших засобів розвитку
особистості молодшого школяра, формування інформаційної культури.

Експерементальний проект
«Один учень – один комп’ютер»

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 02.02.2009
№54 та листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України
від 08.09.2009 №14/18
1594 протягом 2009
2011 років. вчителями Ірпінської
загальноосвітньої школи І
ІІІ ступенів №13 здійснюється  дослідно

експериментальна робота з теми «Науково
методичні основи використання
інформаційно
комунікаційних технологій у навчально
виховному процесі в
середовищі «1 учень – 1 комп’ютер» на базі шкільних нетбуків».

Ірпінська загальноосвітня школа І
ІІІ ступенів №13 учасник проекту – має
відповідне матеріально
технічне забезпечення для виконання комплексу
організаційних, технічних, технологічних, логістичних та інших необхідних
заходів, зокрема:


 освітній заклад забезпечено персональними мобільними
комп’ютерами для учнів (Intel Classmate PC) в кількості 25 штук; комплект для
вчителя;


 встановлено відповідне програмне забезпечення

 навчальний кабінет 1
А класу обладнано Wi
Fi точкою; підключено

до мережі Інтернет; та укомплектовано необхідними шкільними меблями
(шафами для зберігання нетбуків);


 у закладі створена локальна мережа;

 школа має власний веб
сайт: http://www.school13.pp.net.ua .
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Інформаційно/аналітичний центр навчально/
виховної роботи Ірпінської загальноосвітньої

І/ІІІ ступенів №13

Пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційних
технологій, які забезпечують доступ до мережі високоякісних баз даних,
розширюють можливості учнів щодо сприйняття інформації. Сьогодні нікого
не залишає байдужим той факт, що інформаційні освітні технології все більшою
мірою використовуються у навчально
виховному процесі.

Використання комп’ютерної техніки як засобу підвищення ефективності
навчально
виховного та управлінського процесу сприяло створенню
інформаційної бази даних  діяльності школи, створення технологій,
орієнтованих на розв’язання адміністративних проблем, які є специфічними
саме для освітнього закладу: систематизація й обробка за допомогою
комп’ютера всієї шкільної документації, створення аналітичної інформації про
роботу навчального закладу (графіки, діаграми, таблиці тощо).

Велика кількість діагностичних матеріалів, створених за допомогою
комп’ютера, послужила базою для організації в школі інформаційно

аналітичного центру навчально
виховної роботи. Це матеріали про всі напрями
роботи школи, які представлено у вигляді таблиць, діаграм, графіків, схем
тощо.

Інформаційно
аналітичний центр (ІАЦ) є структурним підрозділом
шкільного методичного кабінету.

Метою діяльності ІАЦ є інформаційно
аналітичне та довідково

статистичне забезпечення роботи закладу освіти.

Діяльність ІАЦ спрямована на вирішення таких завдань:

 систематичний збір, обробка та одержання постійної необхідної

інформації, яка об’єктивно відображає дійсний стан справ у закладі освіти,
що є важливою умовою вдосконалення навчально
виховного процесу та
управління;


 оперативне нормативне та інформаційно
аналітичне забезпечення
освітньої діяльності загальноосвітньої школи І
ІІІ ступенів № 13 м.Ірпеня;


 довідково
статистичне забезпечення навчально
виховного процесу,
консультування та інформування педагогів школи;


 пропаганда досягнень учнів та учителів школи;

 створення банків педагогічної інформації;

 створення портфоліо вчителів.
Для забезпечення управління навчально
виховним процесом, доведення

до вчителів інформації про результати досліджень з навчально
виховної
роботи і ППД, а також надання їм допомоги у розвитку професійної
компетентності визначено такі напрями роботи ІАЦ :


 організація досліджень та прогнозування освітніх процесів у школі;

 створення банку інформацій щодо навчально
виховної роботи;

 моніторингове та психолого
педагогічне дослідження;

Кабінети мультимедійної техніки

Мультимедійний кабінет старшої школи
В Ірпінській загальноосвітній школі І
ІІІ ступенів №13, за ініціативи

директора школи, у 2004 році було створено перший мультимедійний клас,
який обладнано комп’ютерною технікою, проектором, інтерактивною дошкою,
аудіо системою та трьома демонстраційними моніторами. Цей кабінет
використовується вчителями школи не тільки для проведення уроків, а також
для проведення виховних заходів, лекцій, зустрічей тощо.

За період існування  кабінету
проведено більше 1500
мультимедійних уроків, а
учителями школи було створено
близько 600 презентацій,
електронного супроводу занять з
різних предметів.

Впровадження  інформаційних
технологій в навчальний процес –
це успішне майбутнє закладу, його
вихованців.

Мультимедійний кабінет початкової ланки
Згодом такий же клас виникла потреба створити і для учнів початкової

ланки. Кабінет обладнаний комп’ютерною та мультимедійною технікою,
проектором, екраном, периферійними пристроями,  естетично оформлений
та озелений.

У мультимедійному кабінеті знаходяться  електронні засоби навчання,
проводяться уроки з електронним супроводом, де можна не тільки
організовувати ефективне вивчення теорії, а також проводити практичні
роботи згідно з програмою навчання.

На уроках у мульти

медійному класі учні стають
більш залученими до про

цесу навчання, краще розу

міють і запам’ятовують
матеріал уроку, підви

щується ефективність про

цесу навчання.

Кабінет створений за
допомогою благодійних
батьківських внесків за що
школа вдячна батькам.
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Внутрішньо
шкільна педагогічна інформація, зібрана в ІАЦ, висвітлює такі
питання діяльності закладу освіти:


 інформація про всеобуч;

 рівень навчальних досягнень учнів;

 якість виховної та позакласної роботи учнів;

 робота з обдарованими учнями школи;

 робота з кадрами;

 робота з батьками та громадськістю селища;

 соціальний захист учасників освітнього процесу;

 фінансово
господарська діяльність закладу;

 діловодство і статистична звітність.

Джерелами інформації для ІАЦ є: нормативні й розпорядчі документи,
методичні матеріали; результати навчально
виховного процесу, результати
внутрішкільного контролю за різними ділянками навчально
виховного процесу.

ІАЦ використовує такі методи збору інформації для: анкетування, бесіди,
спостереження, вивчення документації, статистична звітність, моніторинг,
діагностика.

Діяльність ІАЦ забезпечує можливість орієнтуватися в потоці інформації,
оперативно приймати виважене управлінське рішення, координувати зусилля
всіх членів шкільного колективу, прогнозувати розвиток закладу освіти на
перспективу. Роль інформаційного центру в житті школи вагома. Послугами
ІАЦ користуються як учні, так і вчителі. Матеріали інформаційного центру
широко використовуються при підготовці та проведенні педрад, нарад,
семінарів, батьківських зборів.

Таким чином, одержання постійної інформації, яка об’єктивно відображає
дійсний стан справ у школі є важливою умовою вдосконалення навчально

виховного процесу та управлінської діяльності керівників закладу освіти.


 організація консультацій з питань інформації про навчально
виховну
роботу школи;


 розробка і впровадження інформаційно
комп’ютерного забезпечення
управлінського процесу;


 впровадження в педагогічну практику нових інформаційних
технологій;


 здійснення комплексу робіт, спрямованих на виявлення інтересів,
навичок, здібностей і індивідуальних особливостей учнів на основі аналізу
діаграм, результатів діяльності закладу.

Отже, ІАЦ 
 це форма організації навчально
виховного процесу з
учителями, яка забезпечує управління педагогічним процесом, що складається
із діяльності, спрямованої на підвищення педагогічної майстерності вчителів,
з одного боку, і якості навчання учнів 
 з іншого.

У ІАЦ створені портфоліо на кожного учителя з метою: сприяти поєднанню
навчання з оцінюванням; забезпечувати учнів, учителів, батьків докладною
інформацією про розвиток навчально
виховної роботи того чи іншого вчителя;
заохочення вчителів брати участь в оцінюванні їх власної роботи та тримати
в полі уваги прогрес окремого учня; формувати базу для оцінювання якості
різнопланових проявів у роботі вчителів, діагностичне і моніторингове
дослідження їх роботи.
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У розділі “Методична робота” є сторінка, де подані: структура методичної
роботи школи; опис методичних кабінетів, матеріали з досвіду роботи
методичних об’єднань, творчих і динамічних груп, шкіл ППД.

У школі створені три методичні кабінети: кабінет  початкової ланки, для
середніх і старших класів та  виховної роботи.  Шкільний  сайт  дає  детальний
опис  кожного  аспекту  методичної  діяльності,  де  також  розміщена  вся
шкільна методична  документація: планування, облік та методичні рекомендації.

Позакласна робота на сайті представлена у вигляді опису роботи гуртків,
секцій, фотографій дитячої художньої самодіяльності, опису роботи  шкільної
організації “Краяни”.

Фотографії інтер’єрів навчальних кабінетів, бібліотеки, шкільних
майстерень, спортзалів, теплиці, їдальні, тренажерного залу та комп’ютерного
класу можна знайти на сторінці “Навчальні кабінети”.

На сторінці “Шкільні музеї” відображена пошуково
краєзнавча робота,
представлений історико
краєзнавчий музейний комплекс, у складі якого 

музей історії школи та музей селища Гостомель, 
 а також кімната
народознавства.

Найбільш об’ємною є сторінка, яка містить усю шкільну документацію:
статут школи, колективну угоду між адміністрацією школи та профспілковим
комітетом, правила внутрішкільного розпорядку, посадові обов’язки всіх
працівників, план роботи школи, навчальний план, мережу класів, питання
рейтингу роботи педагогів школи.

Зі шкільного сайту можна відкрити web
сторінку селища Гостомель, де
розміщена інформація про населення, територію, виконавчу владу,
підприємства і організації селища, фотографії визначних місць та краєвидів
нашого рідного Гостомеля.

Є також можливість зі шкільного сайту перейти на сайт відділу освіти
Ірпінської міської ради, сайт управління освіти Київської обласної
держадміністрації, сайт Міністерства освіти і науки України, сайт Київського
обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.

Шкільний сайт став абсолютним переможцем конкурсу Web
сайтів освітніх
закладів області (диплом «майстер
сайт», 2008 рік).

Адреса сайту http://school13.pp.net.ua  (автор Захлюпаний В.М.)
В закладі також створені сайти методичного об’єднання класних керівників

http://13school.moy.su (автор Колесник Н.А.) та творчої групи вчителів
природничо
математично циклу http://school13matem.at.ua/  (автор
Власенко О.В.)

Шкільний сайт став потужним освітянським порталом.

Сайт школи – переможець конкурсу освітніх
web – порталів Київської області

Першочерговим в управлінській діяльності адміністрації освітнього
навчального закладу є розширення його інформаційного простору. Створення
Інтернет
сайту закладу є одним із елементів цієї роботи. Сайт 
 “точка відліку”
інформатизації школи.

Багато корисної інформації для вчителів, учнів, громадськості розміщено
на нашому сайті. Перш за все це представлення роботи школи, тому одна з
основних web
сторінок 
  візитка школи. З неї можна  дізнатися  про  кількісний
і  якісний  склад учителів школи, учнів, про роботу шкільної дитячої організації,
матеріальну базу, основні напрямки діяльності школи, соціально
педагогічний
паспорт навчального закладу.

На нашому сайті є представлення адміністрації та вчителів, а також
сторінка історії школи, яка включає в себе більш як 75 
 річний період життя
і розвитку навчального закладу та освіти селища Гостомель  з 1835 року до
сьогоднішнього дня.

Дуже широко представлена методична робота педагогів школи. Перш за
все це представлення предметних методичних об’єднань, кожне з яких має
свої особливості та специфіку: гімн, девіз, результативність  роботи, штандарт.
Можна ознайомитися з проблемними питаннями, над якими працюють
учителі, з роботою їх студій, секцій, гуртків.
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Електронний підручник для школярів та студентів
“Turbo Pascal 7.0”

Цей електронний підручник містить коротке подання всіх основних розділів
стандартного навчального курсу з
програмування на мові Турбо
Паскаль. Рекомендовано для
школярів і студентів, що вивчають
програмування на даній мові.

Авторський колектив:
автор ідеї, науковий керів/

ник – Н.І. Клокар, ректор Київсь

кого обласного інституту після

дипломної освіти педагогічних
кадрів, кандидат педагогічних
наук, доцент;

Л.М. Овсієнко, учитель
інформатики Ірпінської загально

освітньої школи     І – ІІІ ступенів
№13.

Електронно/навчальний засіб  “Зарубіжна література.
Життя і творчість М.В.Гоголя”.

ЕНЗ присвячений творчості Миколи Васильовича Гоголя. Тут зібрано
матеріали,  які розповідають про життєвий шлях письменника, його
перебування на Україні, а також спогади сучасників про М. В. Гоголя, поезії,
присвячені митцю.

Також можна знайти фраг

менти художніх та мультиплі

каційних фільмів, знятих за
творами М. В. Гоголя та літературні
твори письменника.

Даний електронно
навчальний
засіб стане в нагоді школярам та
вчителям загальноосвітніх нав

чальних закладів.

Авторський колектив:
автор ідеї  та програмного

засобу – Т.М. Кошова, учитель
зарубіжної літератури Ірпінської
загальноосвітньої школи І – ІІІ
ступенів №13.

В.М. Захлюпаний, учитель
інформатики, директор  Ірпінської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів
№13, автор інсталяційних файлів.

У 2010 році школа представила на другу Всеукраїнську виставку “Інноватика
в освіті України”  авторські електронно
програмні навчальні комплекси.

За результатами конкурсу, проведеному на виставці, заклад нагороджений
Срібною медаллю в номінації “Інноватика в загальноосвітньому навчальному
закладі”.

А в 2011 році за презентацію авторських електронних засобів навчального
призначення Ірпінська ЗОШ I
III ступенів №13 нагороджена Золотою медаллю
другої Міжнародної виставки “Сучасні навчальні заклади – 2011”.

Електронний підручник “Геометрія. 7 клас”.
В електронному підручнику вміщено   теоритичний і практичний матеріал

з курсу геометрії 7 класу.
Крім цього електронний

підручник має геометричний
словничок,  де  зібрані  пояснення
геометричних термінів, які  зустрі

чаються  при  вивченні  курсу  гео

метрії  за  7  клас, завдання  для
перевірки  знань  за  курс  геометрії
7  класу, задачі підвищеної  склад

ності, словник  позначень,  де  крім
геометричних  позначень  подана
сучасна система вимірювання
довжини та деякі стародавні  оди

ниці вимірювання довжини, грець

кий алфавіт.

Даний  електронний  підручник
дає  можливість,  вивчивши  теоретичний  та  виконавши  практичний  блоки,
перевірити  свої  знання  за  допомогою  тестових  завдань за курс геометрії
7 класу. Тести зберігаються в окремо виконуваних файлах.

Підручник призначений для учителів та учнів загальноосвітніх навчальних
закладів.

Авторський колектив:
автор ідеї, науковий керівник – Н.І. Клокар, ректор Київського

обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, кандидат
педагогічних наук, доцент;

В.М. Захлюпаний, учитель інформатики, директор  Ірпінської
загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №13, керівник проекту;

Н.П.  Захлюпана, учитель математики Ірпінської загальноосвітньої школи
І – ІІІ ступенів №13.

Авторські електронні засоби навчального
призначення розроблені вчителями школи
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Н.Я. Германчук, учитель початкових класів Ірпінської загальноосвітньої
школи №13

О.А. Захарченко, учитель початкових класів Ірпінської загальноосвітньої
школи №13.

Електронний навчально/методичний комплекс
“Географія материків і океанів, 7  клас”.

Розроблений комплекс містить основні розділи: анотацію, методичні
рекомендації,  програму курсу, програми спецкурсів, відомості про авторів,
інтерактивні посилання на електронні бібліотеки, освітні портали та сайти,
методичні вказівки щодо виконання практичних робіт, самостійні роботи, тести,
задачі, мандрівники, маловідомі факти, рекорди Землі, цікаві завдання,
мультимедійні презентації, візитки країн світу, словник, фото
 та відео

матеріали, літературу.

Поруч із основним матеріалом у посібнику багато корисної інформації, що
сприяє розвитку пізнавального плану. Серед цієї інформації наявна і така, що
вимагає творчого осмислення.

Наведений у посібнику перелік
літератури утворює разом із
основним текстом своєрідний
комплекс засобів методичної
допомоги вчителю та учню.

Даний посібник може стати
корисним у своїй роботі як на
уроках, так і в позаурочний час для
вчителів географії, учнів, і взагалі
для всіх тих, у кого є бажання
опанувати програмовими та
пізнавальними матеріалами з
курсу географії материків і
океанів.

Авторський колектив:
автор ідеї, науковий керівник – Н.І. Клокар, ректор Київського

обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, кандидат
педагогічних наук, доцент;

В.М. Захлюпаний, учитель інформатики, директор  Ірпінської
загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №13, керівник проекту;

А.В. Дебелий, учитель географії та основ економіки Ірпінської
загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №13;

В.І. Філіпчук, учитель географії, заступник директора з навчально

виховної роботи Ірпінської загальноосвітньої школи І–ІІІ ст.№13; 

О.В. Ревкевич, учитель географії Ірпінської загальноосвітньої школи І
ІІІ
ступенів №13;

О.М. Вєтринський, програміст веб
дизайнер, головний спеціаліст з
технічної підтримки проекту;

Воронов Олександр, учень Ірпінської загальноосвітньої школи І
ІІІ
ступенів №13;

Електронний посібник “Я і Україна.
Природознавство. 3 клас”.

У даному посібнику подано додаткові дані про предмети та явища живої
природи, що сприятиме кращому засвоєнню учнями шкільного курсу
природознавства. Школярів зацікавлять запропоновані завдання, і вони
залюбки відгадуватимуть за

гадки, ребуси, кросворди. Така
робота активізуватиме їхню ро

зумову діяльність, розширить
кругозір, сприятиме вихованню
кмітливості, наполегливості.

Розроблений електронний по

сібник, містить основні розділи: 
відомості про авторів; методичні
рекомегдіції; анотація; програма
курсу; інструкція користувача;
навчальний посібник; відеотека
(фото та відео матеріали);
словник; мультимедійні презен

тації; література.

Електронний посібник допоможе зробити уроки природознавства
більш інформативними і цікавими.

 
Авторський колектив:
автор ідеї, науковий керівник – Н.І. Клокар, ректор Київського

обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, кандидат
педагогічних наук, доцент;

В.М. Захлюпаний, учитель інформатики, директор  Ірпінської
загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №13, керівник проекту;

І.В. Левченко, учитель початкових класів Ірпінської загальноосвітньої
школи №13 заступник директора з навчально
виховної роботи;

Т.М.Кошова, учитель зарубіжної літератури Ірпінської загальноосвітньої
школи №13;

В.В. Нікітіна, учитель початкових класів Ірпінської загальноосвітньої школи
№13;

Л.В. Будинська, учитель початкових класів Ірпінської загальноосвітньої
школи №13;

І.К. Омельченко, учитель початкових класів Ірпінської загальноосвітньої
школи №13;

Л.М. Уховська, учитель початкових класів Ірпінської загальноосвітньої
школи №13;

К.М. Біляк, учитель початкових класів Ірпінської загальноосвітньої школи
№13;

Л.П. Пархоменко, учитель початкових класів Ірпінської загальноосвітньої
школи №13;

К.К.Тарган, учитель початкових класів Ірпінської загальноосвітньої школи
№13;
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Друкована продукція учителів школи

З 2007 року Ірпінська загальноосвітня школа І
ІІІ ступенів №13 бере участь
у Міжнародних виставках. Вчителі школи представили близько 150
ти
друкованих матеріалів. Це описи педагогічного досвіду вчителів, науково

методичні та навчально
методичні посібники, методичні збірники, дидактичні
матеріали, завдання для перевірки рівня знань, умінь і навичок учнів, матеріали
спільної проектної діяльності вчителів та учнів, авторські програми та
посібники, авторські електронні засоби навчального призначення

Роботи, які були
представлені на вистав

ках, відповідають вимо

гам щодо оформлення
матеріалів перспектив

ного педагогічного до

свіду, різноманітні за
тематикою, змістовні,
х а р а к т е р и з у ю т ь с я
новизною і актуальністю
тем, вказують на по

стійний творчий пошук
педагогічного колективу,
відповідають норма

тивним документам,
державним освітнім
стандартам, мають
високий рівень есте

тичного оформлення,
відзначаються науко

вістю змісту.

Подано матеріали про впровадження здобутків педагогічної науки в
освітню практику, зокрема: управлінську  діяльність, методичну  робота,
мультимедійні  технології,  виховну  та  позакласну  робота

За участь у Міжнародних виставках, представлення друкованих навчально

методичних та електронних засобів навчання школа неодноразово
нагороджувалася дипломоми Міністерства освіти та науки України, відзнаками
«Флагман сучасної освіти України
2008»  та «Флагман освіти і науки України
2011», Срібною медаллю “Інноватика в загальноосвітньому навчальному
закладі
2010” та Золотою медаллю  “Сучасні навчальні заклади – 2011”.

Нагородами також відзначено директора школи Захлюпаного Володимира
Миколайовича за особистий творчий внесок в удосконалення процесу
навчання і виховання молоді.

Іванова Марія, учениця Ірпінської загальноосвітньої школи І
ІІІ ступенів
№13;

Бондаренко Олена, учениця Ірпінської загальноосвітньої школи І
ІІІ
ступенів №13;

Лубяніченко Дмитро, учень Ірпінської загальноосвітньої школи І
ІІІ
ступенів №13;

Стогній Ілля,  учень Ірпінської загальноосвітньої школи І
ІІІ ступенів №13;
Омельченко Аліна, учениця Ірпінської загальноосвітньої школи І
ІІІ

ступенів №13;
Литвин Дарія, учениця Ірпінської загальноосвітньої школи І
ІІІ ступенів

№13.

Електронний програмний засіб (створений у рамках
реалізації експериментального проекту “1 учень – 1

комп’ютер”): Математика. Початкова школа.
Програма створена з метою реалізації експерементального проекту з

використання сучасних інформа

ційно
комунікаційних технологій в
умовах навчального середовища
«1 учень 
 1 комп’ютер» для загаль

ноосвітніх навчальних закладів I

III ступенів Київської області.

Програма призначена для
учнів 1 класу загальноосвітніх
навчальних закладів.

Складається з розділів: до

давання, віднімання, множення та
ділення чисел; порівняння чисел;
визначення дії.

По кожному розділу пропо

нується певна кількість прикладів,
які не повторюються, виставляється оцінка по 12
ти бальній системі. Учень
має можливість переглянути розв’язок всіх прикладів та результати
попередньої роботи по кожній темі.

Авторський колектив:
автор ідеї, В.М. Захлюпаний, учитель інформатики, директор  Ірпінської

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №13;
автор програми, Захлюпаний Андрій, учень Ірпінської загальноосвітньої

школи І
ІІІ ступенів №13.
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Газета “Шкільний дзвінок”

Газета “Шкільний дзвінок” у
друкованому вигляді видавалася з
2001 року по 2007 рік під керівництвом
директора школи Захлюпаного
Володимира Миколайовича та
незамінних помічників: Шушкевич С.Л,
Чернюк М.І. та Колесник Н.А. Над
створенням кожного номеру пра

цювали і учні, і вчителі, опановуючи
професії фотокореспондентів, журна

лістів, редакторів.

“Шкільний дзвінок” 
 це 8 сторінок
цікавої та корисної інформації, яка
висвітлює шкільні й позашкільні будні,
учнівські захоплення, перемоги,
здобутки учнів та вчителів, вітання
іменинників та ювілярів. На її сторінках
побачили світ нариси про шкільне
життя, корисні поради, вірші та
оповідання наших учнів.

З 2008 року газета “Шкільний
дзвінок” отримала нове обличчя на
сайті http://www.school13.irpin.com/

schooldz/schoold13.htm. Її читають не лише ті, хто причетні до її створення, а
й ще багато інших зацікавлених людей. Адже вона крокує в ногу з часом і
своїми матеріалами поповнює яскраві сторінки літопису рідного краю.

Сьогодні, із впровадженням новітніх інформаційних технологій, інформація
про наше повсякденне життя висвітлюється на сайті школи http://
www.school13.irpin.com

Усі номери шкільної газети знаходяться в нашій бібліотеці.
Упевнені, що і сьогодні на її сторінках кожен знайде щось цікаве та корисне.

Основи алгоритмізації та програмування
Основи алгоритмізації та програмування, програма

інтегрованого курсу для 8
9 класів. 2005 рік. Схвалена
науково
методичною радою КОІПОПК, м. Біла Церква.

Автор Овсієнко Лідія Михайлівна.
Головна мета курсу «Основи алгоритмізації та

програмування»: формування теоретичної бази знань з
основ алгоритмізації та програмування практичних
навичок використання основних правил і методів
складання алгоритмів, написання та редагування
програм для розв’язання прикладних задач.

Програма гуртка інформаційних технологій
Адаптована програма гуртка інформаційних техно


логій «Стимул» до програми мультимедійних технологій
для навчання дітей віком 13
15 років в позашкільних
закладах 2008 рік. Схвалена науково
методичною радою
КОІПОПК, м.Біла Церква.

Автор Дебелий Андрій Володимирович.
Завдання програми: розкрити значення інформа


ційної культури у загальній та професійній освіті; за

безпечити базове оволодіння засобами і методами
сучасних інформаційних технологій,їх теоретичною та
технічною базою; сформувати знання вміння та
навички,необхідні для ефективного свідомого вико

ристання засобів інформаційних технологій у про

фесійній і повсякденній  діяльності.

Теорія чисел
Теорія чисел, програма курсу за вибором для учнів

10 класу математичного та природничо
математичного
профілю, 2011 рік. Схвалена науково
методичною радою
КОІПОПК, м. Біла Церква.

Автор Захлюпана Наталія Петрівна
Мета   курсу: ознайомлення  з  питаннями теорії чисел,

їх властивостей, етапами розвитку цієї проблеми, підви

щення загального навчального рівня, виховання інтересу
до математики, розвиток нестандартного   мислення і
математичних здібностей, щоб задовольнити пізнавальні
потреби учнів. Курс розрахований на 35 годин протягом
одного року з тижневим навантаженням 1 година.

Авторські програми вчителів школи
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Бібліотека нашої школи оснащена
сучасними засобами інформаційних
технологій, ми маємо три потужні
комп’ютери, принтер, сканер, телевізор,
DVD, під’єднані до мережі Інтернет.

Крім книжкових надбань бібліотека
укомплектована програмними засобами
навчального призначення, власними
електронними розробками учителів та
відеофільмами. Зараз він налічує 185
одиниць.

Варто зазначити, що медіатека – це якісно нове, методично обгрунтоване
забезпечення можливостей для самопідготовки учнів та учителів.

Велике значення в роботі шкільної бібліотеки займає глобальна мережа
Інтернет. Завдяки їй ми підбираємо матеріали, які суттєво доповнюють
бібліотечний фонд. Використання Інтернету в бібліотеці дає можливість:


 одержувати бібліографічну інформацію, звертаючись до каталогів
українських та зарубіжних бібліотек;


 одержувати тексти документів (творів художньої літератури),
користуючись електронними бібліотеками;


 користуватися інформацією періодичних видань, що мають електронні
версії в Інтернеті.

Одним із засобів поповнення книжкового фонду є доброчинні акції. Так, до
Всеукраїнського дня бібліотек, у шкільній бібліотеці  проведиться акція
«Подаруй бібліотеці книжку!». У цій акції беруть участь учні 1
11 класів. Завдяки
їхній підтримці бібліотечний фонд постійно поповнюється і оновлюється
літературою, яка відповідає сьогоденню.

2008
2009 н.р. – 68 екз.
2009
2010 н.р. – 53 екз.
2010
2011 н.р. – 64 екз.
Діяльність бібліотеки підпорядкована одній меті – створенню ефективної

бібліотеки майбутнього. Найважливіше завдання – модернізація шкільної
бібліотеки. Для цього  у 2008 році була придбана програма “Бібліотека закладу
освіти”. Вона дає можливість автоматизувати всі бібліотечні процеси, а саме:

1. Веде облік фонду  підручників та художньої літератури.
2. Реєструє бібліографічні описи книжок, періодичних видань із

можливістю друку каталожних карток.
3. Автоматизує підготовку статистики та пошуку літератури.
4. Визначає кількість книговидачі.
5. Формує акти списання літератури і після списання вносить відповідні

зміни в облік літератури.
6. Швидкий пошук інформації. Завдяки пошуковому слову маємо

можливість знайти різну інформацію.
7. Всі дані роздруковуються на паперові носії.
8. З програми можна зв’язатися з довільним сайтом бібліотек світу.
Використання цієї програми  дозволило нам досягти відчутних результатів

у своїй роботі.

Бібліотека завжди була збирачем, хранителем і дослідником творів друку
– вічних пам’яток писемності, а бібліотекарі – вірними зберігачами і
популяризаторами духовного надбання поколінь.

Завдяки шкільній бібліоте

ці діти мають унікальну
можливість познайомитися з
історією розвитку освіти та
культури рідного краю. Без
шкільної бібліотеки неможливо
сьогодні уявити навчання і
виховання школярів, без неї
неможлива освіта і самоосвіта
педагогічних працівників, учнів
і батьків.

Тому своє основне зав

дання шкільних бібліотекарів
ми вбачаємо у прищепленні

дитині любові до книги, навчанні учнів
читачів користуватися бібліотекою, її
фондами, довідково
бібліографічним апаратом.

Збирачами і хранителями скарбів бібліотеки Ірпінської ЗОШ І
ІІІ ступенів
№13 є: завідувач бібліотеки Оксьоненко З.В., яка працює в даному закладі з
1986 року та бібліотекар Писаренко І.О., яка працює в бібліотеці з 2006 року.

У бібліотеці створена сприятлива атмосфера для отримання та засвоєння
інформації. Бібліотека складається з абонементу, читальної зали, двох
книгосховищ – одне для підручників, друге для художньої літератури, —  та
кімнати казок. Площа бібліотеки 200м2 . У читальній залі до послуг дітей –
довідкові, енциклопедичні та різноманітні добірки літератури, які допомагають
підготуватися до уроку, цікаво і корисно провести час.

До бібліотечного фонду входить навчальна, художня, науково
пізнавальна,
довідкова, словникова, педагогічна, методична література.

Книжковий фонд бібліотеки нараховує 38 920 екземплярів підручників, в
тому числі 16 209 примірників художньої літератури.

Кожного року шкільна бібліотека оформляє передплату на періодичні
видання:

2005
2006 навчальний рік – 66 назв газет;
2006
2007 навчальний рік – 66 назв газет;
2007
2008 навчальний рік – 73 назви газет;
2008.2009 навчальний рік – 76 назв газет;
2009
2010 навчальний рік – 41 назв газет;
2010
2011 навчальний рік – 36 назв газет.

Бібліотека школи – центр освітнього
інформаційного середовища закладу
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2007 рік 
 Всеукраїнський конкурс “Найкращий читач
2007”. І місце міського
етапу конкурсу і лауреат обласного етапу конкурсу Литвиненко Олексій.

2008 рік 
 Всеукраїнський конкурс «Найкращий читач України–2008»
переможець Уховська Марина. Робота Марини була відзначена як одна з
найкращих у місті та була направлена для участі у другому етапі конкурсу на
обласному рівні де здобула звання лауреата конкурсу.

2009 рік 
 Всеукраїнський конкурс «Найкращий читач України–2009». Від
нашої школи брала участь Боднар Юлія, де вона здобула звання лауреата.

2010 рік – конкурс „Найкращий відгук на сучасну українську прозу”. Від
нашої школи участь у конкурсі брала Жовнір Богдана. Богдана зайняла І місце
на обласному рівні і отримала в подарунок ноутбук.

Упродовж чотирьох років ЗОШ
№13 бере участь у міжнародній
виставці друкованої продукції. 2007
та 2008 року в м.Києві проводились
Х, ХІ та ХІІ міжнародні виставки
навчальних закладів «Сучасна освіта
України». Активну участь у
представлені своїх матеріалів на
виставці взяла і шкільна бібліотека.

2007 року на виставці була
представлена збірка Оксьоненко
З.В. «Сучасна шкільна бібліотека –
центр інформації».

2008 року 
 збірка Оксьоненко З.В.  «Живи, книго!». У збірнику представлені
матеріали  проведення акції «Живи, книго!», які підготовлені на основі роботи
бібліотеки Ірпінської загальноосвітньої школи №13.

2009 року була представленна збірка Оксьоненко З.В., Писаренко І.О.
«Прислів,я. Приказки. Загадки».

Про результати роботи можуть сказати перемоги Зої  Володимирівни
Оксьоненко:

2005 рік
І місце у міському конкурсі “Бібліотекар 2005”.
ІІІ місце в обласному конкурсі “Бібліотекар 2005”.
2006 рік
Лауреат конкурсу “Моя бібліотека” (конкурс проводив журнал “Шкільна

бібліотека”)
2007 рік
І місце у міському конкурсі “Бібліотекар 2007”.
ІІ місце в обласному конкурсі “Бібліотекар 2007”.
2009 рік
     І місце у міському  конкурсі  “Шкільний  бібліотекар 
 2009”.
На сторінках журналу “Шкільна бібліотека” друкуються авторські розробки

бібліотекарів:
• “Робота біблотечного активу” №1/09р.;
•  “Нам без книг ніяк не можна” №3/09р.;
•  “Роль бібліотеки в суспільстві” №5/09р.;
•  “Лабораторія інформаційних технологій” №7/09р.;
•  “Святкуємо в бібліотеці” №9,09р.
Учні нашої школи є не тільки  хорошими читачами, які беруть участь у

багатьох заходах, що проходять у  бібліотеці. Вони є учасниками різноманітних
конкурсів, на яких ставали переможцями і лауреатами.

2006 рік 
 Всеукраїнський конкурс “Моя мала Батьківщина”. Від нашої
школи участь у конкурсі брали Уховська Марина та Литвиненко Олексій.

Уховська Марина зайняла І місце на обласному етапі конкурсу та отримала
подарунок мобільний телефон та 20
ти денну поїздку до Німеччини. Литвиненко
Олексій зайняв ІІ місце і отримав в подарунок фотоапарат.
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Музейний комплекс став центром навчально
виховної роботи школи, в
якому систематично проводяться, тематичні та оглядові екскурсії для гостей
та учнів школи. Гостями історико
краєзнавчого комплексу є делегація
директорів, учителів з інших областей України, учасники обласних і
Всеукраїнських семінарів, випускники школи. Традиційно кожного року наш
музей відвідує делегація з міст побратимів Республіки Польща та Республіки

Білорусь. 16 вересня 2010 року шкільний музей відвідали учасники ХІ
Міжнародного «тижня освіти дорослих» в Україні: «Освіта дорослих для
розуміння і соціального партнерства». У шкільному музеї проводиться науково

дослідницька, пошукова робота. Учасники якого збирають та систематизують
цікаві експонати, досліджують краєзнавчі об’єкти. На базі музейного комплексу
проводиться науково
дослідна робота різних експедицій: «Сто чудес України»,
«Краса і біль України», «Топоніміка і освіта рідного краю», «Розвиток родино

побутових відносин гостомельчан», «Розвиток освіти в Гостомелі». У пошуково

краєзнавчій роботі учнів і вчителів школи утвердилися такі основні форми
досліджень: особисті спостереження, опитування населення, проведення
зустрічей із старожилами, ветеранами бойових дій, видатними
гостомельчанами і збирання експонатів для поповнення музейних експозицій.

28 травня 2009 року в місті Києві у педагогічному музеї України наша школа
представили матеріали шкільного історико
краєзнавчого музейного комплексу
на Всеукраїнській виставці «Музейно
педагогічна палітра України».

У 2007
2008 навчальному році нашому шкільному музею присвоєно звання
«Зразковий шкільний музей».

У книзі відгуків музею, гості діляться своїми враженнями і залишають
теплі побажання.

«Щасливої долі, успішного майбуття дітям і вчителям цієї школи – осередку
родинності. Щиро вражені глибиною пам’яті і пошани  до історії свого роду,
землі, України!»

Історико краєзнавчий музейний комплекс

Наш рідний край – Гостомель. Вивчати історію свого селища завжди
цікаво й корисно. Тим більше, що гостомельська земля надзвичайно цікава і
самобутня своєю історією, багата талановитими, працьовитими людьми.
Залишаючись небайдужими до свого минулого, майбутнього і сьогодення,
вчительський і учнівський колективи створили історико
краєзнавчий  комплекс
школи, до складу якого входять кімната народознавства(відкрита у 1995 році),
музей історії школи (1997 р), музей історії селища (2001 р.).

Серед  експонатів музею рідкісні фотодокументи, речі побуту, одяг, зразки
продукції місцевих заводів, випускні альбоми, класні літописи, шкільна
документація 40
70
х років, учнівські зошити та підручники минулих десятиліть,
зразки шкільної форми, піонерська та комсомольська атрибутика, учнівське
приладдя, архівні документи, мемуари, предмети релігійного культу,
археологічні знахідки часів далекої давнини та періоду Великої  Вітчизняної
війни.

Експозиції, що представлені в музейному комплексі, розкривають історію
селища від доісторичних часів і до наших днів. Тут яскраво представлена
історія ГСЗ, радгоспу «Бучанський», АНТК ім. Антонова. Висвітлено сторінки
громадянської війни, років голодомору та репресій, Великої Вітчизняної війни,
сьогодення Гостомеля. Музей історії школи розповідає про розвиток освіти в
селищі з 30
х років ХІХ ст.. Тут представлені експонати з історії школи,
починаючи від перших випусків.  Окремий стенд хронологічно розповідає про
натхнену працю всіх директорів школи. У музеї знаходиться свідоцтво про
закінчення Гостомельської школи, датований 1912 роком.

Не менш цікавий та колоритною є народознавча кімната, що відтворює
побут, звичаї, традиції української хати та села.
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навчального закладу – «Реалізація
науково
пізнавального потенціалу
освітніх галузей,  використання
пошукового, краєзнавчого та
місцевого матеріалу з  метою підне

сення ефективності навчально

виховного процесу,  виховання юно

го громадянина України; “Вико

ристання сучасних інформаційних
технологій в управлінській  діяльності
та навчально
виховному процесі
загальноосвітньої школи”.

Методичний кабінет з виховної роботи
Методичний кабінет з виховної роботи –  це своєрідний центр методичної

роботи, який організовує роботу педагогічної  ради, класних керівників ,
психолога та соціального педагога школи,  конкурсів, заходів. Це – робочий
куточок, в якому  встановлено та в повній мірі використовується комп’ютерний
комплекс (сучасний комп’ютер, сканер, принтер, акустична система), який
під’єднано до швидкісного Інтернету. Структура і наповнюваність кабінету
продумані і створені так, що матеріали, які є в наявності і зберігаються в
ньому, розміщені раціонально і зручно для використання.

Створено і постійно поновлюється банк методичних матеріалів відкритих
занять, виховних заходів, семінарів, виховних годин класними керівниками,
таким чином йде обмін досвідом роботи вчителів.

Значна увага приділяється напи

санню вчителями  статей,  виховних
заходів та публікації їх друкованої
продукції, залученню педагогічних
працівників до участі у різного роду
професійних конкурсах «Вчитель
року», «Класний керівник року»,
конференціях, семінарах. Регулярно
проводяться тижні предметів, ма

теріали (стінгазети, сценарії) яких
оформляються  та зберігаються у
методичному кабінеті. Творчі до

робки педагогів збираються та
систематизуються.

В методичному кабінеті зберігаються передплатні періодики, література,
яка стає в пригоді класним керівникам в організації виховного процесу з
учнями, проведені батьківських зборів, організації дозвілля школярів,
нормативні та директивні документи про світу, методичні листи Міністерства
освіти і науки України.

Кабінет естетично оформлений : спокійні тони,  чудові квіти та інші фактори
позитивно впливають на емоційний стан педагогів, що працюють у кабінеті.
Стенди з інформаційними вісниками для класних керівників постійно
поновлюються.

Методичні кабінети
Ірпінської ЗОШ І/ІІІ ступенів №13

Методичний кабінет старшої школи
Організуючим центром методичної роботи з педагогічними працівниками

в школі є методичний кабінет, який діє відповідно до Положення про нього,
затвердженого наказом МОН України № 385 від 28.10.97 р. Завідуюча кабінетом
учитель
методист, спеціаліст вищої категорії заступник директора школи з
навчально
виховної роботи Колесник Наталія Алімівна.

В 2009 році кабінет став
переможцем міського конкурсу
методичних кабінетів навчальних
закладів Приірпіння. Завідувала
кабінетом учитель
методист
Філіпчук Валентина Іванівна.

Сьогодні методичний кабінет 

центр педагогічної майстерності
вчителів, інформаційно
ресурсний
та науково
практичний центр. В
ньому кожний учитель може знайти
собі методичну літературу за фахом,
визначити для себе проблему, над
якою він буде працювати, методичні рекомендації щодо проведення сучасного
уроку і виховних заходів.

Структура і наповнюваність кабінету продумані і створені так, що матеріали,
які є в наявності і зберігаються в ньому, розміщені раціонально і зручно для
використання.

В кабінеті проводяться інструктивно
методичні наради, засідання творчих
груп, «Школи молодого вчителя» та «Школи передового досвіду», здійснюється
самоосвіта педагогів.

Відповідно обладнаний методичний кабінет, добре налагоджена його
робота – необхідна умова успіху навчально
виховної та науково
методичної
роботи в школі.

Методичний кабінет початкової ланки
Завідуюча кабінетом:  Левченко Ірина Володимирівна
Методична робота – найголовніша складова різнобічної діяльності

заступника директора. Через систему методичної роботи відбувається
вдосконалення навчально – виховного процесу. А шкільний методичний кабінет
є центром методичної роботи школи, в якому впорядковані матеріали,
систематизовано документацію.

Вся робота кабінету проводиться в тісному зв’язку з іншими навчальними
кабінетами  початкових класів і сприяє реалізації методичної проблеми

Методичні кабінети школи
в міському огляді/конкурсі 2010 року зайняли перше місце
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Кабінет української мови та літератури
Завідувач кабінетом: Прокопенко Наталія Юріївна, вчитель української мови

та літератури, спеціаліст вищої категорії.
Кабінет обладнаний комп’ютер


ною та мультимедійною технікою,
проектором, екраном. У кабінеті
знаходиться велика кількість ди

дактичного матеріалу з української
мови, методичної літератури, нав

чально
наочних посібників, портре

тів українських поетів і письменників.
Кабінет забезпечений електронними
засобами навчання. Вчитель постій

но проводить уроки української мови
та літератури, виховні години з
електронним супроводом.

Батьки учнів 6
В класу весною 2011 року придбали мультимедійний
проектор, проекційний екран.

Кабінет естетично оформлений з великою кількістю наочного матеріалу
налаштовує учнів на здобуття міцних знань.

Кабінет англійської мови
Завідувач кабінетом: Біляк Анна Анатоліївна, вчитель англійської мови,

спеціаліст ІІ категорії.
Кабінет обладнаний комп’ютер


ною та мультимедійною технікою,
проектором, екраном, перифе

рійними пристроями. У кабінеті є
методична література, художня
література, велика кількість ди

дактичного і роздаткового матеріалу,
а також електронні засоби навчання,
авторська друкована продукція,
електронні розробки уроків та
виховних годин. Кабінет забезпе

чений демонстраційними навчаль

ними посібниками, плакатами, стен

дами. У кабінеті англійської мови

вчитель постійно проводить уроки з електронним супроводом.
Кабінет оснащений мультимедійною технікою та проведений сучасний

ремонт завдяки роботі батьківського комітету 7
А класу, за що школа вдячна
усім батькам.

Сучасний, озеленений, естетично оформлений кабінет англійської мови
викликає бажання здобувати знання учнів середньої та старшої ланок, а в
учнів молодших класів викликає неабиякий інтерес до вивчення  іноземної
мови.

Кращі навчальні кабінети школи

Кабінет  математики
Завідувач  кабінетом:  Захлюпана  Наталія  Петрівна,  вчитель  математики,

спеціаліст  вищої  категорії,  вчитель
методист,  Відмінник  освіти  України.
Кабінет  обладнаний  комп’ютерною  та  мультимедійною  технікою,

проектором,  екраном,  периферійними  пристроями.  У  кабінеті  математики
знаходиться  велика  кількість
методичної  літератури,  дидак

тичного  та  роздаткового  матеріалу,
електронних  засобів  навчання,
авторської  друкованої  продукції,
електронних  розробок.  Забезпе

чений  демонстраційними  навчаль

ними  посібниками,  геометричними
моделями.  У  кабінеті  постійно  про

водяться  уроки  з  електронним
супроводом.

Спільно  з  батьками  учнів  10
А
класу  в  кабінеті  проведений  сучас


ний  ремонт,  за  що  школа  вдячна  батьківському комітету класу і особисто
батькам Сокол Наталії Станіславівні, Черевніченко Олені Миколаївні та
Яцишиній Надії Василівні.

Сучасний,  озеленений,  естетично  оформлений  кабінет  спонукає  учнів
до  відповідального  ставлення  до  навчання,  бажання  здобувати  знання.

Кабінет світової літератури
Завідувач кабінетом: Чала Людмила Миколаївна, вчитель світової

літератури, спеціаліст вищої категорії, вчитель –методист.
Кабінет оформлений методичними стендами, які допомагають зрозуміти

розвиток світового літературного процесу. Є книжковий фонд. Це тексти
художніх творів, методична література. Матеріали кабінету поповнюються
учнівськими презентаціями, міні
хрестоматіями, портфоліо про життя і твор


чість письменників світової літера

тури, кращими творчими роботами.
У кабінеті є комп’ютер, що дає змогу
проводити уроки на сучасному рівні.

В оформленні та озелененні класу
велику допомогу надали спонсори
Прилипко Ю.І. і Чирков О.М. батьки
(голови батьківських комітетів
Шибіко О.І. [2008
2009,2009
2010
н.рр.], Шуляренко А.В. [2010
2011 н.р.],
Свистун Т.А. [2011
2012 н.р.]) та учні.
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літератури, електронних засобів
навчання, створено фільмотеку. У
кабінеті постійно проводяться уроки
з електронним супроводом.

Спільно з батьками випускників 11
класу проведено ремонт, придбано
проектор, за що школа вдячна голові
батьківського комітету Філіпчук В.П.

Кабінет інформаційно/комунікаційних технологій
Завідувач кабінетом: Овсієнко Лідія Михайлівна, учитель інформатики,

спеціаліст вищої категорії, старший вчитель.
У кабінеті 11 комп’ютерів, що під’єднані  до локальної шкільної мережі та

мережі Інтернет.
У кабінеті є велика кількість

методичної літератури, дидактично

го та роздаткового матеріалу, елек

тронних засобів навчання, авторської
друкованої та електронної літератури.

На базі кабінету проводиться
урочне навчання учнів 9
11 класів, а
також факультативні та гурткові
заняття учнів 7
11 класів.

Кабінет відкрито для навчання
вчителів основам комп’ютерної

грамотності, а також для доступу до ресурсів Інтернету.
Кабінет інформаційно – комунікаційних технологій допомагає формувати

інформаційно
освітнє та культурне середовище нашої школи.
Адміністрація школи спільно з батьками учнів 7
В класу провела ремонт

кабінету і вдячна за допомогу голові батьківського комітету Горевій Наталії
Миколаївні.

Це все створює сприятливі умови для вивчення комп’ютерних технологій.

Кабінет  фізики
Завідувач кабінетом: Смик Тетяна Романівна, вчитель фізики, спеціаліст

вищої категорії.
Кабінет обладнаний сучасною комп’ютерною та мультимедійною  технікою.

Велика кількість методичної літератури, дидактичного та роздаткового
матеріалу дає можливість вчителю та учням плідно співпрацювати під час
вивчення фізики. Кабінет забезпечений електронними засобами навчання,
оформлений методичними стендами. Уроки фізики та астрономії проводяться
з електронним супроводом. Кабінет забезпечений демонстраційними
приладами та матеріалами для проведення практичних робіт.

Кабінет початкових класів
Завідувач кабінетом: Бебко Тетяна Василівна, вчитель початкових класів,

спеціаліст вищої категорії.
Кабінет обладнаний комп’ютер


ною та мультимедійною технікою
(проектором, проекційним екраном).
У кабінеті початкових класів зна

ходиться велика кількість методичної
літератури, дидактичних та роз

даткових матеріалів, електронних
засобів навчання, авторської дру

кованої продукції, електронних роз

робок та демонстраційних навчаль

них посібників. У кабінеті  прово

дяться уроки з електронним супро

водом та використанням нетбуків.

Спільно з батьками учнів 3
А класу в кабінеті проведений ремонт, за що
школа вдячна всім батькам класу. Озеленення та естетичне оформлення
кабінету сприяє доброзичливій атмосфері в колективі, спонукає учнів до
відповідального ставлення до навчання, бажання здобувати міцні знання.

Кабінет початкових класів
Завідувач кабінетом: Будинська Людмила Василівна, вчитель початкових

класів, спеціаліст вищої категорії.
У кабінеті знаходиться велика

кількість методичної  та додаткової
літератури, дидактичного та
роздаткового матеріалу, власної
друкованої  продукції, електронних
розробок. Кабінет початкових класів
забезпечений демонстраційними
навчальними посібниками.

Спільно з батьками 2 – А класу у
кабінеті проведений сучасний ре

монт, за що школа вдячна всім
батькам класу.

Умови, які створені для учнів,
сприяють бажанню здобувати знання та весело проводити час з
однокласниками.

Кабінет світової літератури
Завідувач кабінетом: Кошова Тетяна Миколаївна, вчитель світової

літератури, спеціаліст вищої категорії, вчитель – методист, відмінник освіти
України.

Кабінет обладнаний комп’ютерною та мультимедійною технікою. У кабінеті
світової літератури знаходиться велика кількість художньої, методичної
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тичний хімічний кабінет спонукає учнів до відповідального ставлення до
навчання, бажання здобувати знання.

Кабінет початкових класів
Завідуюча кабінетом 
 Левченко Ірина Володимирівна, вчитель початкових

класів, спеціаліст вищої категорії, старший учитель.
В навчальному кабінеті створено належну матеріальну базу для виконання

навчальних програм, класне
приміщення естетично оформлене.

Велика кількість наочності
урізноманітнює навчальний процес.
Вчителем, Левченко І.В. зібрано
багатий дидактичний та мето

дичний матеріал. Умови для нав

чання учнів створені якнайкращі.

Спільно з батьками учнів 4
Б
класу в кабінеті проведений ремонт,
за що школа вдячна всім батькам
класу. Озеленення та естетичне
оформлення кабінету сприяє

доброзичливій атмосфері в колективі, спонукає учнів до відповідального
ставлення до навчання, бажання здобувати міцні знання.

Кабінет англійської мови
Завідувач кабінетом: Сич Олена Іванівна, вчитель англійської мови,

спеціаліст вищої категорії, старший вчитель.
Кабінет оснащений технічними засобами навчання. Методична та довідкова

література в кабінеті – необхідний
атрибут: словники, довідники, книги
для позакласного читання, учнівські
портфоліо та періодичні видання
для роботи школярів і методичні
посібники на допомогу вчителю.

Кабінет англійської мови –
маленьке вікно в англомовну країну.
У подоланні труднощів сприйняття
англійської мови на слух допо

магають DVD та CD диски з піснями
та аудіо книги.

В кабінеті створено комфортний,
психологічний клімат, що відіграє

важливу роль в процесі освоєння предмету, розвитку творчого потенціалу
учнів. Спільно з батьками 9
Г (2007 н.р.) в кабінеті проведений сучасний
ремонт, за що школа вдячна голові батьківського комітету Овсієнко В. та батькам
9
А класу (2011р.) головам батьківського комітету Павленко Н.В. та Нітчук Т.П.

В оформлені та озелененні
кабінету допомогу надали батьки
учнів 8
Б класу на чолі з головою
батьківського комітету Тока

ревськимМ.М. – і класний керівник,
і школа щиро вдячні за розуміння та
підтримку.

Сучасний в оформленні кабінет
дає можливість учням більш
поглиблено вивчати фізику та
полегшує сприймання навчального
матеріалу.

Кабінет початкових класів
Завідувач кабінетом: Уховська Людмила Миколаївна, вчитель початкових

класів, спеціаліст вищої категорії, вчитель
методист.
Кабінет обладнаний ком’ютер


ною технікою. У кабінеті знаходиться
багато роздаткового, дидактичного
матеріалу, електронних розробок
уроків

У кабінеті початкових класів
знаходиться велика кількість
методичної літератури, дидактич

ного та роздаткового матеріалу,
авторської друкованої продукції. На
уроках учні працюють з нетбуками.

Спільно з батьками 4
В класу в
кабінеті проведений ремонт, за що школа вдячна всім батькам класу.

Кабінет хімії
Завідувач кабінетом: Водолага Людмила Іванівна, вчитель хімії, спеціаліст

вищої категорії.
Кабінет хімії обладнаний згідно з сучасними вимогами. У кабінеті

знаходиться багато методичної
літератури, дидактичного матеріалу,
електронних розробок уроків та
учнівських презентацій.

Кабінет забезпечений демон

страційними реактивами та прила

дами.

У кабінеті проведений сучасний
ремонт християнським духовно

культурним центром, який зна

ходиться на території селища, за що
школа щиро їм вдячна.

Сучасний, озеленений, есте




44 45

Кабінет початкових класів
Завідувач кабінетом: Нікітіна Валентина Василівна, вчитель початкових

класів, спеціаліст вищої категорії, вчитель 
 методист, Відмінник освіти України.
У кабінеті початкових класів

знаходиться велика кількість
методичної літератури,
дидактичного та роздаткового
матеріалу, авторська друкована
продукція, електронні розробки.

Спільно з батьками учнів 4
А
класу в кабінеті проведений
сучасний ремонт, за що школа
вдячна всім батькам класу.

В кабінеті створені необхідні
умови для здобуття знань.

Кабінет  початкових  класів
Завідувач  кабінетом:  Омельченко  Ірина  Кирилівна,  спеціаліст  вищої

категорії,  старший  вчитель.
У даному кабінеті займаються

учні 2
Б класу.  У  кабінеті  знахо

диться  велика  кількість  методичної
та  дитячої  літератури,  дидактич

ного  та  роздаткового  матеріалу,
електронних  засобів  навчання,
авторської  друкованої  продукції,
наочності,  що урізноманітнює нав

чальний процес.

У класі є виставка робіт учнів,
куточок  відпочинку  школяра.

Влітку  силами  батьків  класу
було  проведено  сучасний ремонт,

за що класний керівник та  адміністрація  щиро  вдячні.
Кабінет  естетично  оформлений,  має  багато  вазонів. Тут створені всі

умови для  успішного  навчання  школярів.

Кабінет української мови та літератури
Завідувач кабінетом: Павленко Катерина Михайлівна, учитель української

мови та літератури, спеціаліст першої категорії.
Кабінет естетично оформлений, обладнаний новими меблями, сучасною

дошкою. У класі багато квітів, вазонів, картин.
Учні всіх класів, у яких викладає Павленко К.М., мають змогу вільно

користуватися допоміжною літературою при підготовці до ЗНО; користуватися
дидактичною літературою, текстами деяких творів, сучасними мовознавчими
та літературознавчими словниками. У кабінеті знаходиться велика кількість
роздаткового матеріалу, авторської друкованої продукції, зразки учнівських

Кабінет початкових класів
Завідувач кабінетом початкової школи: Біляк Клавдія Миколаївна.
Класне приміщення має 30 посадкових місць, облаштоване новими

меблями.
Творча лабораторія вчителя

нагадує майстерню, де, крім ди

дактичного матеріалу та методичної
літератури, зібрані авторські та
співавторські розробки уроків з
мультимедійним супроводом, а також
численна бібліотека художньої літе

ратури. Все це допомагає вчителю у
формуванні базових компетентностей
молодших школярів та розвитку їх
творчих здібностей.

Кабінет озеленений. У класі
батьками багатьох випусків поетапно

зроблений сучасний ремонт, за що висловлюється велика подяка.

Кабінет географії
Завідувач кабінетом: Філіпчук Валентина Іванівна, вчитель географії,

спеціаліст вищої категорії, вчитель –методист, відмінник освіти України.
У кабінеті географії зберігається

велика кількість навчальної та
методичної літератури, дидактично

го та роздаткового матеріалу,
електронних засобів навчання,
авторських друкованих збірників,
посібників і електронних розробок,
власних та учнівських презентацій.

Кабінет оснащений стендами із
загальної географії та портретами
видатних географів, настінними
географічними картинами, глобу

сами, муляжами різних форм

рельєфу та іншими навчальними предметами.
Кабінет відповідає сучасним вимогам оформлення, естетичний,

озеленений (учитель зібрала  понад сто різноманітних вазонів).
Це все створює сприятливу атмосферу для навчання,творчої співпраці

вчителя й учнів та викликає бажання здобувати нові знання.
.
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навчальних та довідкових посібників, стендів, науково
методичну літературу.
Завдяки батькам 9
В класу відремонтовано кабінет, здійснено заміну

шкільних меблів.

Кабінет української мови та літератури
Завідувач кабінетом: Чернюк Мирослава Іванівна, учитель української мови

та літератури, спеціаліст вищої категорії, учитель
методист.
У кабінеті української мови та

літератури є багато художньої,
довідкової, методичної  літератури,
словників, знаходяться учнівські
презентації, проекти, роботи МАН,
авторська друкована продукція, порт
фоліо з матеріалами про літературну
творчість письменників, посібники
для підготовки до ЗНО.

На стендах, розміщених на стінах,

 вислови діячів культури, письмен

ників, матеріали про рідний край.

Усе це випромінює потужну енергію до рідного слова, рідного краю.
Гарна свіжа зелень, естетичне оформлення створює в кабінеті затишок і

спонукає до праці.
У кабінеті сприятливі умови для здійснення навчання, пошукової роботи,

формування високих ідеалів та національної свідомості.

Кабінет математики
Завідувач кабінетом: Бєлкіна

Тетяна Володимирівна, вчитель
математики, спеціаліст другої
категорії.

У  кабінеті  математики  зна

ходиться  велика  кількість  мето

дичної  літератури,  дидактично

го  та  роздаткового  матеріалу.

Завдяки батькам учнів 8
А
класу в кабінеті було проведено
сучасний ремонт.

презентацій, портрети письменників
тощо.

Спільно з батьками випускників
9
Б класу (2009 р.н.) та разом із
батьками учнів 6
А класу в кабінеті
проведена заміна всіх шкільних парт
та стільців; естетично оформлено
кабінет, за що школа вдячна всім
активним батькам.

Сучасний, озеленений, естетично
оформлений кабінет надихає учнів на
успішне навчання та дбайливе
ставлення до всього, що їх оточує.

Кабінет початкових класів
Завідуюча кабінетом: Германчук Наталія Яківна, вчитель початкових класів,

спеціаліст вищої категорії.
В кабінеті знаходиться велика

кількість методичної літератури,
дидактичного та роздаткового ма

теріалу, авторська друкована про

дукція, електронні розробки. Є
численний фонд дитячої літератури.
Також є ігровий куточок для від

починку дітей. Кабінет має 24
посадових місць, придбані нові
меблі.

Спільно з батьками багатьох
випусків поетапно зроблений  су

часний ремонт, за що їм висло


влюється велика подяка.
Сучасний, озеленений, естетично оформлений кабінет спонукає учнів до

відповідального ставлення до навчання, бажання здобувати знання.

Кабінет української мови та літератури
Завідувач кабінетом: Прокопенко

Світлана Петрівна, вчитель
української мови та літератури,
спеціаліст вищої категорії.

Інтер’єр кабінету оздоблено у
світлих кольорах, що створює
затишну, робочу атмосферу,
спонукає до творчості. Стіни
прикрашають картини, які позитивно
впливають на учнів.

Учні можуть знайти для себе у
кабінеті різноманітну інформацію
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Кабінет образотворчого мистецтва
Завідувач кабінетом: Щербина Надія Іванівна, вчитель образотворчого

мистецтва, спеціаліст вищої категорії.
У кабінеті образотворчого мис


тецтва знаходиться велика кількість
методичної літератури, дидактич

ного та роздаткового матеріалу.
Також в кабінеті знаходяться елек

тронні засоби навчання, авторська
друкована продукція, електронні
розробки.

Кабінет образотворчого мис

тецтва забезпечений демонстра

ційними наочними посібниками,
керамічними, гіпсовими, фарфоро

вими, скляними та іншими виро


бами. У кабінеті постійно проводяться творчі уроки, де учні здобувають основи
образотворчої діяльності: художні техніки, прийоми, художні матеріали.

Сучасний, озеленений естетично оформлений кабінет спонукає до творчої
діяльності, розвиває чуттєво
емоційне сприйняття учнів допомогає розуміти
мову мистецтва.

Кабінет обслуговуючої праці
Завідувач кабінетом: Койда Наталія Олександрівна, вчитель трудового

навчання, спеціаліст другої категорії.
Кабінет обладнаний швейними

машинами. У кабінеті обслуговуючої
праці знаходиться велика кількість
методичної літератури, дидак

тичного та роздаткового матеріалу,
авторської друкованої продукції,
електронних розробок.

 У кабінеті є постійно діюча
виставка учнівських робіт різних
напрямків декоративно
ужиткового
мистецтва.

Кабінет створює атмосферу
домашнього затишку, допомагає
розвивати творчі здібності.

Кабінет початкових класів
Завідувач кабінетом: Пархоменко Людмила Петрівна, вчитель початкових

класів, спеціаліст вищої категорії, вчитель
методист, відмінник народної освіти.
У кабінеті початкових класів

знаходиться велика кількість
методичної літератури, дидактич

ного та роздаткового матеріалу,
авторської друкованої продукції.

Спільно з батьками 4
А класу в
кабінеті проведений ремонт, за що
школа вдячна всім батькам класу та
голові батьківського комітету Головко
Людмилі Миколаївні.

Кабінет початкових класів
Завідувач кабінетом: Тарган

Катерина Кирилівна, вчитель
початкових класів, спеціаліст вищої
категорії, вчитель
методист, відмін

ник  освіти України.

У кабінеті початкових класів
знаходиться велика кількість мето

дичної літератури, дидактичного та
роздаткового матеріалу, авторської
друкованої продукції.

Спільно з батьками 4
Б класу в
кабінеті проведений ремонт, за що
школа вдячна всім батькам класу.

Кабінет початкових класів
Завідувач кабінетом: Копаниця

Світлана Василівна, вчитель
початкових класів, спеціаліст другої
категорії.

У кабінеті знаходиться велика
кількість методичної літератури,
дидактичного та роздаткового
матеріалу, авторської друкованої
продукції.

Спільно з батьками 2
В класу в
кабінеті проведений сучасний
ремонт, за що школа вдячна всім
батькам класу.
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Гурткова робота в школі

Життя нашої школи після закінчення уроків не припиняється. Танці! Музика!
Малювання!

Саме на базі школи багато років працюють гуртки та спортивні секції,
викладачі з великою закоханістю у свою справу, навчають наших дітей.

Жодне свято в школі не обходиться без допомоги керівника вокального
гуртка Алли Миколаївни Дубовецької: зустріч гостей і знаменита пісня «Зеленеє
жито, зелене…» у виконанні  хору дівчат під її керівництвом, лауреати та
переможці різних музичних конкурсів та фестивалів ( «Огляд художньої
самодіяльності», «Калиновий дзвін» т.д.) 
 також заслуга Алли Миколаївни.

Ми дуже пишаємося успіхами хореографічного гуртка «Чарівна країна» та
керівником Оленою Михайлівною Дорошенко. Цей танцювальний колектив
уже широковідомий, але кожного разу дивишся на них із великим
задоволенням і пишаєшся їхніми досягненнями.

Слюсарна  майстерня
Завідувач: Замостян Сергій Вікторович, вчитель трудового навчання,

спеціаліст вищої категорії.
Майстерня обладнана токарно


гвинторізними, фрезерними, свер

длильними та заточним верстатами;
стендами із зразками виробів та
інструментів; забезпечена інстру

ментом та матеріалами для ручної
обробки металів.

В майстерні знаходяться бібліо

тека методичної літератури, ди

дактичний та роздатковий матеріал,
електронні засоби навчання.

На базі майстерні проводились
обласні олімпіади з трудового нав

чання.

Столярна майстерні
Завідувач: Замостян Сергій Вікторович, вчитель трудового навчання,

спеціаліст  вищої категорії.
Майстерня обладнана токарни


ми верстатами по обробці де

ревини, свердлильними та заточни

ми верстатами; забезпечена інстру

ментом та матеріалами для ручної
обробки деревини; стендами із
зразками виробів та інструментів.

У майстерні знаходяться велика
кількість методичної літератури,
дидактичного та роздаткового ма

теріалу, електронних засобів нав

чання, авторської друкованої літе

ратури.

На базі майстерні проводились
обласні олімпіади з трудового
навчання.
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Учнівське самоврядування в школі

Основним процесом виховання та розвитку дозвілля школярів у школі, є
учнівське самоврядування. 30 квітня 1995 року в Ірпінській ЗОШ І
ІІІ ст. №13,
започатковано дитячо
юнацьку організацію «Краяни»  та розроблено творчу
програму «Сім криниць людяності», кожна «криниця» має свій колір – колір
Веселки, де Червоний колір символізує Криницю Пам’яті — діти пізнають та
пам’ятають історію та традиції свого народу, вивчають історію школи;
проводять екскурсії в історико
краєзнавчому музеї школи, відвідують музеї
Київщини та України. Криниця Радості — оранжевий колір, учні приймають
участь у різноманітних конкурсах малюнків, фотовиставках, музичних та
театральних фестивалях, святі квітів, у шкільних та міських виставках
декоративно
прикладного мистецтва. Криниця Доброти – жовтий колір,
завдяки цій криниці, діти вчаться доброти, чуйності, бути милосердними.
Шанувати своїх батьків, поважати вчителів, ввічливо ставитись до людей, які
їх оточують, товаришів, однокласників. Щорічно учні школи беруть активну
участь у доброчинних акціях. Зелена криниця – зелений колір, учні школи
беруть участь в природоохоронних акціях, в екологічних акціях по збору втор
сировини. Криниця мудрості — блакитний колір, учні нашої школи бажають
бути розумними, мудрими, гарно навчатись, тому і створено таку криницю,
бо це є основним обов’язком кожного учня. Багато учнів нашої школи навчається
на відмінно, це свідчить Дошка пошани у холі школи, приймають участь у
предметних олімпіадах, засіданнях МАН, в інтелектуальних конкурсах, іграх,
змаганнях, серед яких є і багато переможців, якими пишається школа. Криниця
трудівниця – синій колір, учні нашої школи знають, що допомагати іншим –
обов’язок кожної людини, тому діти залучаються до суспільно корисних справ.
Богатирська криниця – фіолетовий колір, щоранку учні нашої школи роблять
ранкову зарядку перед початком уроків. Наша школа пишається учнями –
спортсменами, які виборють призові місця на різних змаганнях. Участь в
спортивних, розважальних змаганнях, де приймають участь не тільки діти, а
й їх батьки це гарний приклад для виховання:  «Тато, мама, я – справжня
сім‘я», «Козацькі забави», «Веселі старти». Приємно дивують учні, які
відвідують спортивні секції, адже здорова нація – здорова Батьківщина!

Кожна дитина нашої школи «проходить» по всім кольоровим стежкам
Веселки, навчаючись любові до Батьківщини,  рідного краю; бажанню зробити
життя кращим, добрішим; бути людяним та чесним, чуйним та розуміти один
одного і діяти разом.

При розробці програми для організації «Краяни», були враховані усі
інтереси та побажання учнів, які представляють класні колективи, з чого власне
і створено Учнівську Раду згідно з Положенням Учнівського самоврядування,
а саме:  захист й забезпечення прав  всіх учасників колективу, сприяння
формуванню у них громадянськості, організаторських якостей, допомога

Шкільний театральний гурток «Гармонія» зібрав у своє коло творчих
особистостей, для яких поезія, пісня, постановка п’єс є джерелом натхнення у
житті. Різноманітні напрямки роботи гуртка розвивають творчі здібності учнів,
гуртківці із задоволенням готують виступи до свят та урочистих подій.

 Керівник образотворчого гуртка «Чарівний пензлик» Надія Іванівна
Щербина,  навчає учнів творити та відчувати прекрасне зображуючи на папері
дивовижні малюнки, які займали переможні місця в різноманітних конкурсах
дитячого малюнку.

Дівчаток вишивати та в’язати на гуртку «Чарівна голка» навчає керівник
Наталя Олександрівна Койда, а на гуртку «Різьба  по дереву»   під керівництвом
Сергія Вікторовича Замостяна, де хлопчаки  майструють чудернацькі фігури
та приладдя побуту. Витвори ручної роботи не раз були представлені на різних
шкільних та міських виставках. Також діє дуже корисний курток для учнів
початкових класів «Друзі книги» під керівництвом завідуючої шкільної бібліотеки
Зоєю Володимирівною Оксьоненко, де діти мають можливість поринати у
світ книги не тільки під час навчального процесу, а й позакласного читання,
вчаться піклуватися, доглядати та «лікувати» книги.

 Також діють у школі такі гурткові роботи, як «Цікава англійська» 
 це
вивчення англійської мови нетрадиційними уроками. Гурток мультимедійних
технологій «Стимул», де діти удосконалюють свої знання з інформатики.

На базі школи діють і спортивні секції під керівництвом Миколи
Анатолійовича Нікітіна. На спеціальній медичній групі діти з різними групами
фізичного розвитку, мають змогу займатись фізичною підготовкою за
індивідуальними заняттями. А учні, які  захоплюються різними видами спорту,
мають змогу пізнати ази з різних направлень, на секції загальної фізичної
підготовки.

Гуртківці не розділені на кращих і гірших, на талановитих і не талановитих,
усім знаходиться справа до душі. А Якщо в свою маленьку працю учні
вкладають багато зусиль, значить ми по правильному шляху крокуємо з ними.
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Спортивне життя школи

Всесвітній біг заради
гармонії

Щорічно, починаючи з 2007
року, учні школи 
 учасники
естафети Всесвітнього бігу
заради гармонії. Акція
проводиться заради згуртування
всіх громадян планети та
створення гармонійного світу, де
буде місце добру, радості та
щастю!

Турнір з баскетболу
пам’яті Богдана Водолаги

В 2008 році в  Ірпінській
загальноосвітній школі І
ІІІ
ступенів №13 започаткована
традиція з ініціативи Благо

дійного фонду “Богдан” 
 турнір
з баскетболу пам’яті Богдана
Водолаги — випускника нашої
школи, спортсмена, неоднора

зового  переможця міських та
обласних олімпіад, який трагічно
загинув.

Щорічно турнір проходить в школі за участю команд Ірпеня, Бучі, а також
однокласників та однокурсників  Богдана Водолаги

«Тато, мама, я – спортивна сім’я»

Традиційно в школі
вчителі фізичного вихо

вання Нікітін М.А. та
Асадов Р.С. проводять
спортивне свято «Тато,
мама, я – спортивна
сім’я». Команди батьків
та учнів школи неодно

разові призери та пере

можці міських змагань.

педагогічному колективу в проведенні різноманітних заходів, загалом,
учнівське самоврядування є незамінним помічником педагогів нашої школи.

Вищим органом учнівського самоврядування  є  засідання учнівської Ради.
Засідання  відбувається  кожного понеділка протягом навчального року, де
проводяться з учнями дискусії, обговорення проблем, вирішення питань  з
життя школи, основних напрямів та змісту роботи.

Учні, які є членами, відповідально ставляться до роботи та посад, які вони
очолюють, бо на них тримається уся організація та робота  Центрів, так діють:
Інтелектуальний центр — це  участь учнів в організації та проведенні
пізнавальних заходів, участь в роботі творчих об’єднань центру, організації
пошукової роботи в школі. Інформаційний центр, члени центру збирають та
узагальнюють інформацію з шкільного життя, висвітлюючи статті та фото на
сайті школи. Центр дисципліни та порядку  сприяє підвищенню рівня культури
поведінки учнів, координує роботу класних центрів дисципліни і порядку,
здійснює контроль за відвідуванням школи учнями схильними до пра

вопорушень. Центр здорового способу життя сприяє підготовці та проведенню
заходів спортивно
оздоровчого напрямку, спартакіади, веселі старти,
організовує учнівські ігри з молодшими школярами. Шефський центр
піклується про співпрацю з класами початкової школи, співпрацюють з
головами  Ради друзів Барвінчат. Центр дозвілля контролює систематичність
екскурсійно
краєзнавчої роботи, відповідає за залучення учнів до гурткової
роботи. Екологічний центр організовує акційну роботу  по збору втор сировини,
сприяє проведенню заходів по прибиранню шкільної території, залучає учнів
до проведення екологічних акцій.

Учнівське самоврядування в нашій школі, це участь у розвитку особистості
кожного учня, в яких виховуються відповідальність за шкільні справи, духовне
зростання, самовдосконалюватися та самореалізуватися в різних видах
діяльності та знайти своє місце у громадському житті.
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Футбольні надії
Київщини

Команда школи
переможець міських
змагань та перемо

жець зональних обла

сних змагань з міні 

футболу «Футбольні
надії Київщини» се

ред учнів 1 
 2  класів.
Тренер, учитель фі

зичного виховання
Асадов Радіон Сулей

манович

                    .
Змагання з тенісу
Команда школи – неодноразовий пере


можець міських змагань з тенісу. Тренери
вчителі фізичного виховання М.А.Нікітін,
Р.С.Асадов.

Змагання «Старти
надій»

Команда 8
А класу (2010
рік) переможець  міських
спортивних змаганнях
«Старти надій». Тренер
учитель фізичного виховання
М.А.Нікітін

Турнір  міні/футболу
“Шкіряний м’яч”

В міському турнірі міні

футболу серед збірних шкіл м.
Ірпеня “Шкіряний м’яч”
команда школи зайняла І
місце 2009 рік

Спортивне свято
«Козацькі забави»

Щорічно учні 5
х класів
активні учасники веселого,
національного, спортивного
свята «Козацькі забави». Свято
бере свій початок в 2000 році й
стало гарною шкільною тра

дицією

День здоров’я
Традиційно навесні в початковій школі

проходить день здоров’я з веселими
конкурсами,спортивними змаганнями й
обов’язковим нагородженням грамотами
від організаторів свята

Волейбольна команда школи –
переможець обласних змагань

Команда школи – переможець обласних
змагань з волейболу.

Тренер команди Вдовіна Людмила
Миколаївна.  (2007 рік)

Фестиваль “Нащадки козацької слави”
Команда школи «Гостомельська сотня» переможець  міських  та учасник

обласних змагань на фестивалi “Нащадки козацької слави”. (2008 р.)
Склад команди: Підлісний Богдан (11
В кл.),
Духота Ірина (11
В кл.), Снопік Богдан (10
А кл.), Костюченко Марія (10
б

кл.), Лещенко Костянтин (9
Б кл.), Кузовлєва Юлія (9
В кл.), Левченко Ярослав
( 8
А кл), Давиденко Ольга(8
А кл), Вашуленко Ольга (8
А кл), Сергієнко Сергій
(7
А кл.), Яцишин Олександр (6
А кл.), Борисенко Вікторія.(6
А кл.) Керівники:
Нікітін М.А., Колесник Н.А., Самсоненко В.В.
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Змагання з  баскетболу
Баскетбольна команда школи переможець

міських змагань з баскетболу 2011 рік. Тренер
учитель фізичного виховання Нікітін М.А.

Легка атлетика
На обласних змаганнях з легкої атлетики

Отуоньє Ієримія (8
В клас) зайняв ІІІ місце 2010

 2011 навчальний рік.

Організації бойових мистецтв Ояма
(спортивний клуб «Санчін»)

Олександр Журибіда
Срібний призер чемпіонату АР Крим, 2011 рік.
Бронзовий призер Чемпіонату Європи в

Угорщині, 2011 рік. Бронзовий призер відкри

того Чемпіонату Європи в Естонії, 2011 рік.

Спортивна акробатика
Перемоги Олександри Пісоцької:


 Змагання на кубок Києва з акробатики
2006 рік 
 2 місце, 2009 рік 
 2 місце


 Першість СДЮШОР з акробатики
(Україна) 2006 рік 
 3 місце, 2007 рік 
 2 місце,
2008 рік 
 1 місце, 2009 рік 
 1 місце, 2010 рік

 1 місце, 2011 рік 
 1 місце


 Першість Києва з акробатики ( Київ )
2007 рік 
 1 місце


 Відкрита першість київської міської
ради ФСТ Україна 2008 
 3 місце


 Міжнародний Турнір «Кіндр Сюрприз»
Республіка Беларусь, Могилев 2008 рік 
 2
місце, 2009 рік 
 2 місце


 Республіканський турнір імені
Гінзбурга, Республіка Білорусь, Гомель 2008
рік 
 1 місце


 Міжнародний турнір «Ксенафонтова»
програма КМСУ 2008 рік 
 1 місце, 2009 рік 
 1 місце, 2011 рік 
 1 місце



60 61

Ігнатенко Ірина
призер (ІІІ місце)

ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
з біології (11 клас), 1999
2000 навчальний рік

учитель Черепинець Василь Васильович

Ткаченко Олександр
призер (ІІ місце)

ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
з географії (10 клас),

1999
2000 навчальний рік
учитель Гнедюк Леонід Михайлович

Водолага  Богдан
призер (ІІ місце)

ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
з математики (8 клас),

1999�2000 навчальний рік
учитель Корченок Світлана Петрівна

Давиденко Наталія
  призер (ІІІ місце)

ІІІ  етапу  Всеукраїнських учнівських олімпіад
з образотворчого мистецтва (7 клас),

2002
2003 навчальний рік
учитель Щербина Надія Іванівна

Учні Ірпінської загальноосвітньої школи
І/ІІІ ступенів №13 – переможці та призери

ІІІ  етапу (обласного) Всеукраїнських
учнівських олімпіад з базових дисциплін

Федченко Сергій
призер (ІІІ місце)

ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
з трудового навчання ( 9 клас),

1996
1997 навчальний рік
  учитель Філіпчук Василь Павлович

Косуха Павло
призер (ІІІ місце)

ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
з трудового навчання (11 клас),

1997
1998 навчальний рік
  учитель Філіпчук Василь Павлович

Губенко Ярослава
призер (ІІІ місце)

ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
з англійської мови (9 клас),
1998
1999 навчальний рік

учитель Разіна Наталія Кузьмівна

ДОСЯГНЕННЯ УЧНІВ
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Марцинишин Олександр
призер (ІІ місце заочний тур)

ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
з трудового навчання (11 клас),

2005
2006 навчальний рік
учитель Жовтан Олександр Васильович

Рудзевич Андрій
призер (ІІІ місце)

ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
з історії (10 клас),

2007
2008 навчальний рік
 учитель Ярильченко Наталія Вікторівна

Одинцова  Катерина
 призер (ІІ місце)

ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
з зарубіжної літератури (10 клас)

2009
2010 навчальний рік
     учитель Чала Людмила Миколаївна

Захлюпаний  Андрій
призер (ІІ місце)

ІІІ  етапу  Всеукраїнських учнівських  олімпіад
 з інформатики (9 клас)

2008
2009 навчальний рік,
учитель Захлюпаний Володимир Миколайович,

призер (ІІ місце)
ІІІ  етапу  Всеукраїнських учнівських  олімпіад

 з інформатики (10 клас)
2009
2010 навчальний рік

 учитель Овсієнко Лідія Михайлівна

Макаренко Ігор
призер (ІІІ місце)

ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
з трудового навчання (9 клас),

2003 
 2004 навчальний рік
учитель Будинський Валентин Валентинович

Глухенький Дмитро
      призер (ІІІ місце)

ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
з інформатики (11 клас),

2003 
 2004 навчальний рік
  учитель Овсієнко Лідія Михайлівна

Забарило Максим
призер (ІІІ місце)

ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
з технічної праці (10 клас),
2003
2004 навчальний рік

 учитель Будинський Валентин Валентинович

Менькова Яна
призер (ІІ місце)

ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
  з образотворчого мистецтва (8 клас),

2003
2004 навчальний рік
 учитель Щербина Надія Іванівна
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Результати участі  учнів Ірпінської
загальноосвітньої школи І/ІІІ ступенів №13 в
ІІІ  етапі  Всеукраїнського конкурсу/захисту
науково/дослідницьких робіт учнів/членів

Київського територіального відділення
МАН України

Ігнатенко  Ірина
призер (ІІІ місце)

ІІІ  етапу Всеукраїнського конкурсу
захисту
науково — дослідницьких робіт учнів
членів

Київського територіального відділення
МАН України

секція «Хімія»,11 клас, 2000 рік
учитель Водолага Людмила Іванівна

Сторожук Володимир
 переможець

ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу
захисту
науково — дослідницьких робіт учнів
членів

Київського територіального відділення
МАН України

секція «Загальна біологія та біологія людини», 10
клас, 2006 рік

учитель Смолянчук Наталія Вікторівна

Чала Світлана ( 11/А клас)
призер (ІІІ місце)

ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу
захисту
науково — дослідницьких робіт учнів
членів

Київського територіального відділення
МАН України

секція «Зарубіжна література»,
11 клас, 2006 рік

учитель Чала Людмила Миколаївна

Боднар Юлія (8/В клас)
призер (ІІІ місце)

ІІІ  етапу  Всеукраїнських учнівських  олімпіад
з світової літератури  (8 клас)

2010
2011 навчальний рік
учитель Конюшок Наталія  Миколаївна
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   Одинцова Катерина  ( 11/А клас)
призер (ІІІ місце)

ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу
захисту
науково — дослідницьких робіт учнів
членів

Київського територіального відділення
МАН України

секція «Історія України», 2009 рік
учитель Романченко Галина Вталіївна

Переможці, призери та лауреати
літературних, образотворчо/мистецьких

творчих Всеукраїнських конкурсів
ІІІ та IV етапів

 Гордійко Дарія

 Переможець обласного учнівського колоквіуму
“Київщина – моя рідна сторона” (номінація: «Власна
літературна творчість»), 2003 рік. (Учитель Чернюк М.І.)

 Переможець III (обласного етапу) Міжнародного
конкурсу  української мови ім.Петра Яцика,
2004 р. (Учитель Чернюк М.І.)

 Переможець III (обласного етапу) Всеукраїнського
конкурсу „Вірю в майбутнє твоє, Україно!”, 2006 рік.
(Учитель Чернюк М.І.)

 Переможець III (обласного етапу) та призер ІV етапу
(ІІ місце) Всеукраїнського конкурсу «Об’єднаймося ж,
брати мої», 2006 рік. (Учитель Чернюк М.І.)

Давиденко Наталія
  
 Призер (ІІ місце) Обласної виставки
конкурсу
промислового дизайну «Арт
факторія», 2004 рік,
напрям «Графічний дизайн»
(учитель Щербина Н. І.)

Литвиненко Олексій

 Призер III (обласного етапу) (ІІІ місце)
Всеукраїнського конкурсу «Об’єднаймося ж, брати мої»
2006 рік, (Учитель Литвиненко І.Л.)

 Призер (ІІ місце) Всеукраїнського фестивалю
дитячого читання «Книгоманія» 2006 рік. (Учителі
Литвиненко І.Л., Оксьоненко З.В.)

 Призер (ІІ місце) Всеукраїнського конкурсу  дитячої
творчості «Моя мала Батьківщина» 2007 рік. (Учителі
Литвиненко І.Л. Оксьоненко З.В.)

 Призер III (обласного етапу) (ІІІ місце)
Всеукраїнського конкурсу „Вірю в майбутнє твоє,
Україно!” 2007 рік. (Учитель Литвиненко І.Л.)

 Призер (ІІІ місце) III (обласного етапу)
Всеукраїнського конкурсу «Об’єднаймося ж, брати
мої». 2007 рік. (Учитель Чернюк М.І.)
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Боднар Юлія

 Призер (ІІІ місце) в обласному конкурсі читців з
нагоди святкування річниці з дня народження
Т.Г.Шевченка

Житло Анжела
Лауреат Всеукраїнський історико
літературний

конкурс “Моя Батьківщина 
 очима дітей різних етносів
України”.

Учитель Прокопенко С.П. Квітень 2009 року

Давиденко Ольга
Призер обласного конкурсу дитячої творчості

“Податки очима дітей 
 2008”
Учитель Щербина Н.І. Червень 2009 року

Призер обласного етапу Всеукраїнського
гуманітарного конкурсу“ Космічні фантазії” у номінації
«Візуальний жанр»

Учитель Чернюк М.І. Січень 2010 року

Уховська Тетяна
Дипломант обласного етапу Всеукраїнського проекту

«Маленький українець». «Щаслива родина – багата
Україна» у номінації написання твору на тему «Якщо я
стану Президентом»

Керівник: Уховська Л.М. Грудень 2009 року

Овчаренко Богдан

 Призер (ІІІ місце) обласної виставки
конкурсу
промислового дизайну «Арт
факторія». 2007 рік,
напрям «Дизайн меблів»
(учитель Щербина Надія Іванівна)

Уховська Марина

 Переможець обласного етапу, призер
Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості «Моя мала
Батьківщина» 2007 рік. (Учителі Уховська Л.М.,
Оксьоненко З.В.)

Кудрявцева Юліана

 Призер обласного конкурсу «Космічні фантазії»
2007 рік. (Учитель  Орнст О.М.)

Чіх Юрій

 Переможець  обласного етапу, призер
Всеукраїнського конкурсу  дитячої творчості «Податки
очима дітей», 2007 рік. (Учитель Левченко І.В.)
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Нікіта Сахненко,
Ганна Василевська,
Ольга Вашуленко,
Ольга Давиденко,
Ганна Ковалевска
лауреати Київського
обласного конкурсу
молодих авторів у
жанрах друкованих
ЗМІ і радіо
телебачення
“Журналістський
першоцвіт”.
Травень  2010 року

Травкіна Ольга
Призер обласної виставки
конкурсу дитячого

малюнка “Чарівна палітра”
Учитель Щербина Н.І.

Пучин Валерія
Призер (3 місце) в обласному етапі Всеукраїнського

конкурсу “Об’єднаймося ж, брати мої!”
Учитель Прокопенко Н.Ю.
2 місце в обласному етапі Всеукраїнського

гуманітарного конкурсу “Космічні фантазії”
 Учитель Щербина Н.І.

Жовнір Богдана
Переможець обласного  конкурсу «Найкращий відгук

на сучасну  дитячу прозу» для учнів 4–5 класів.
Керівники: Уховська Л.М., Оксьоненко З.В.
Грудень 2009 року

Кравчук Олексій
Призер (ІІ місце) обласного етапу Всеукраїнського

конкурсу “Маленький українець” номінація декоративно

прикладне мистецтво“Моя рідня сторона”

Керівники: Уховська Л.М., Оксьоненко З.В.
Грудень 2009 року

Хомяков Роман
Переможець національного молодіжного конкурсу

творів епістолярного жанру «Напиши листа й розкажи,
чому важливо говорити про СНІД захищати від нього
один від одного».

Класний керівник В.В.Нікітіна
Березень 2010 року

Сахненко Нікіта
Переможець національного молодіжного конкурсу

творів епістолярного жанру «Напиши листа й розкажи,
чому важливо говорити про СНІД  захищати від нього
один від одного».

Класний керівник Н.П.Захлюпана
Березень  2010 року
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Одинцова  Катерина
3  місце в ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських

учнівських олімпіад із зарубіжної літератури
(2008
2009 навчальний рік)

Захлюпаний  Андрій
2  місце в ІІІ (обласному)  етапі  Всеукраїнських

учнівських  олімпіад  з  інформатики  (2008 
 2009
навчальний рік), 2  місце  в  ІІІ (обласному) етапі

Всеукраїнських  учнівських  олімпіад  з  інформатики
(2009 
 2010 навчальний рік).

Вашуленко Ольга
3  місце в III (обласному) етапі Всеукраїнських

учнівських олімпіад з історії
(2009 
 2010 навчальний рік).

Лауреати премії
Гостомельського селищного голови

Кращі учні  школи, переможці обласного рівня в номінації

«Інтелектуально/наукові досягнення року», та переможці обласних

конкурсів в номінації «Творчі досягнення року».

Субота Марія
2 місце в II (обласному етапі Всеукраїнського

конкурсу серед учнів загальноосвітніх та позашкільних
закладів на кращий літературний твір “Вірю в майбутнє
твоє, Україно!”)

Учитель Чернюк М.І.

 Мєзіна Юлія
Дипломант обласного фестивалю дитячої

творчості “Дебют”.
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Юні таланти України – ХХІ століття

В 2009 році на книжковому ринку України з’явилося нове презентаційне
видання «Юні таланти України», яке надає можливість познайомитися з
обдарованими юними учасниками. Підбір учасників програми відбувався за
рекомендаціями директорів шкіл по всій Україні. До участі в програмі
запрошувалися діти що займають призові місця у різноманітних олімпіадах,
конкурсах тощо.

Представлені у ньому особистості вже мають досягнення в такому юному
віці, завдяки кропіткій, наполегливій праці та іскристому бажанню зробити
все як найкраще. Успіх, праця та високі результати – їх кредо. Видання

Левченко Ярослав
лауреат  фестивалю  пісні та  авторської  поезії

«Подвигу  жити  в  віках»; лауреат  відбіркового  туру
Всеукраїнського  дитячого  пісенного  фестивалю


конкурсу  «Зорецвіт».
(2009 
 2010 навчальний рік).

Переможець  міського  туру,  фіналіст  V обласного
дитячо
юнацького конкурсу  виконавців  сучасної

пісні”Калиновий  дзвін”;
3  місце  в  першому  регіональному  конкурсі  талантів
«Зорепад  нашого  міста»  в  номінації  «Зірка  золотий

голос» ; переможець  міського  конкурсу «Знавців
поезії». «Учень  року 
 2011»  м.Ірпеня

(2010 
 2011 навчальний рік).

Дорошенко Єлизавета
1  місце  в  обласному  фестивалі

«На  гребне  волны»; (вокал)
лауреат 1 премії

у VІІ  Міжнародному  дитячому  конкурсі
фестивалі
«Різдвяні  зоряні  мости»

(2009 
 2010 навчальний рік).

Боднар  Юлія
8
В  клас

3 місце в ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських
учнівських олімпіад з світової літератури;

2 місце в першому регіональному конкурсі талантів
«Зорепад нашого міста» в номінації

«Зірка акторського мистецтва»
(2010 
 2011 навчальний рік).
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Наші естрадні зірки

Левченко Ярослав

 Володар “Гран
прі” міського дитячо


юнацького конкурсу народної і сучасної пісні
“Калиновий дзвін”;


 Дипломант VIII Міжнародного молодіжного
фестивалю “Мистецькі барви – 2009 р.”;


 Учасник відбіркового туру фестивалю
“Червона рута” дипломант обласного фести

валю дитячої творчості “Дебют”;


 Володар «Гран
прі» міського дитячо

юнацького конкурсу народної та сучасної
естрадної пісні «Калиновий дзвін»;


 Дипломант VIII Міжнародного молодіжного
фестивалю «Мистецькі барви» у номінації
«Естрадна пісня» м.Прилуки;


 Фіналіст Обласного дитячо
юнацького
конкурсу виконавців  сучасної пісні «Калиновий
дзвін»;


 Дипломант першого регіонального фести

валю талантів «Зорепад  нашого міста», номінація: Вокал;


 Переможець міського конкурсу «Знавців поезії»;

 Переможець Караоке на майдані м.Ірпінь 2011рік;

 “Учень року 
 2011” м.Ірпеня.

Дорошенко Єлизавета

 Дипломант VI Міжнародного молодіжного

фестивалю мистецтв Сергієвські зорі» 2006 р.
м.Сергіївка;


 Дипломант Всеукраїнського конкурсу «Діти
сонця» 2007 р.;


 Учасник відбіркового туру Всеукраїнського
фестивалю «Червона рута»;


 Лауреат I премії (вокал) 12
14 р. Сьомого
міжнародного конкурсу
фестивалю дитячої творчості
«Зоряні Мости» м. Київ 2009 р.;


 Лауреат I премії Всеукраїнського Дитячо

юнацького фестивалю «На гребне волни» м. Одеса
2009 р.;


 I місце у складі групи “Lucky Girls” у III
Міжнародному конкурсі «Орфей в Італії» 2010 р. Італія;


 Лауреат III Міжнародного конкурсу «Орфей в Італії» за виконання
української пісні «Чорнобривці». 2010 р. Італія;

представило нариси про обдарованих та націлених на успіх дітей (нове
покоління завзятої молоді у різних напрямах своїх майбутніх робіт, бажань,
захоплень в дорослому житті). Ексклюзивне видання є і буде для всіх основою
та підтримкою талановитих особистостей. Адже молодь бачить по новому
старі істини та бажає змінювати на краще сьогодення та майбутнє.

Український Видавничий Консорціум спільно з Комітетом ВР України з
питань науки і освіти, Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту,
Українського фонду культури, Київської дитячої Академії мистецтв, Центром
лінгвістики для дітей та юнацтва «Академія» представив видання «Юні таланти
України ХХІ століття».

У книзі надрукована інформація та фото про обдарованих дітей нашої
школи, а саме: Байцер Олену – за перемоги в конкурсах з образотворчого
мистецтва, Боднар Юлію переможницю конкурсу “Митці художнього слова”,
Борисенків Анастасію та Вікторію за перемоги у змаганнях з Ояма карате,
Давиденко Ольгу 
 переможницю Всеукраїнського конкурсу малюнків “Податки
очима дітей”, Левченка Ярослава – переможця конкурсу естрадної пісні,
Захлюпаного Андрія 
 призера Всеукраїнських олімпіад з інформатики, Жовнір
Богдану – за перемоги в конкурсах з образотворчого мистецтва, Одинцову
Катерину
 призера Всеукраїнських олімпіад із зарубіжної літератури, Кравчука
Олексія 
 переможця фотоконкурса “Моя рідна Україна”, Пісоцьку Олександру

 кандидата у майстри спорту України з спортивної акробатики, Скрябіну
Анастасію 
 призера конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика,
Турая Дмитра за перемоги в конкурсах з образотворчого мистецтва,
Чернявського Владислава переможець конкурсу естрадної пісні, Дорошенко
Єлизавету – солістку шкільного хореографічного ансамблю “Чарівна країна”
(керівник Дорошенко Олена Михайлівна).
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Яременко Володимир
Володимир Яременко (випускник 2000р.) 


професійний ведучий з яскравою зовнішністю та
харизмою. За його плечима не один десяток успішно
проведених найвеличніших за своїм статусом
престижних заходів нашої  країни. У  його немаленькому
списку проведених ним свят можна відмітити:


 Церемонія вручення музичної премії “Золота
Шарманка” телеканалу ”Інтер”;


 Церемонія вручення музичної премії “Золота
Шарманка” телеканалу “1+1”;


 Ведучий хіт
параду “Золота Шарманка” на
телеканалі “УТ
1”;


 Ведучий проекту “Найкращі пісні року” на
телеканалі “1+1”;


 Ведучий новорічного ефіру “Найкращі пісні  року” на телеканалі “ICTV”;

 Ведучий прямого включення з Євробачення в Хельсінкі з К.Осадчою із

студії телеканалу “УТ
1”;

 2007 рік ведучий відкриття, закриття, полуфіналу, фіналу, конкурсних

днів Міжнародного фестивалю “Словянський базар” у Вітебську;

 м.Москва ведучий програми “Співаючі політики”;

 2007 рік фестиваль конкурсної пісні в Ізраілі “Эйлат 2007”;

 Щорічний ведучий концерту, присвяченого “Військово
морському флоту

України” в м.Севастополі;

 Ведучий фестивалю “Зірковий берег” конкурсу “Пісні моря” в Орловці

м.Севастополя;
Нині Володимир Яременко концертний директор студії “Квартал
95”.


 Лауреат II  ступеню у номінації «вокал» фестивалю народної творчості
«Коцюбинське запалює зірки» 2011 р.


 I
ше місце в обласному фестивалі “На гребне волны”;

 лауреат 1 премії у VII Міжнародному дитячому конкурсі
фестивалі

“Різдвяні зоряні мости” (Керівник Дорошенко О.М.)

Чернявський Владислав

 Перше місце в міськму конкурсі естрадної

пісні “Калиновий дзвін”;

 Лаурет третьої премії Всеукраїнського фести


валю “Дитячий пісенний вернісаж 2007”;

 Переможець в номінації “Містер Чарівність”

у всеукраїнському пісенному конкурсі майбутній
зірок “Діти Сонця”;


 Лауреат другої премії Всеукраїнського
міжнаціонального фестивалю мистецтв “Україн

ська родина 2008”;


 Учасник відбіркового туру фестивалю “Черво

на Рута”;


 Переможець міського фестивалю військової
пісні та авторської поезії “Пісні опаленні війною”


 Переможець Всеукраїнського конкурсу “Маленький українець” в номінації
письмових творів.

Побулавець Ірина
Побулавець Ірина випускниця

Ірпінської ЗОШ І
ІІІ ступенів №13 1999
року.

За час навчання, з великим
задоволенням приймала участь в
культурно�масових заходах школи.
Вже з першого класу захищала честь
школи на міських та обласних
конкурсах “Таланти твої Україна” і
неодноразово була переможцем.
Самі незабутні й найдорожчі
нагороди � дві золоті медалі та Зірка

року з народного танцю. Після закінчення школи, вступила до Київського
Національного Університету Культури і Мистецтв. Здобула дві вищі освіти:
керівник народно � хореографічного ансамблю та балетмейстер постановник
сучасного танцю. Спогади та враження про рідну школу теплі й щирі, адже
дуже вдячна всім працівникам за вкладену душу й працю у мій талант. На
даний час, являюсь постановником хореографічних фестивалів та випускних
вальсів рідної школи. Своїй рідній школі, хочу побажати процвітання, успіхів,
міцного здоров’я вчителям. Виховувати  обдарованих, талановитих учнів!
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Кошова Тетяна Миколаївна
Вчитель світової літератури.
Кваліфікаційна категорія вища.
Вчитель�методист. Відмінник освіти України.
Переможець міського та призер (ІІІ місце) обласного

етапу Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року 2008» в
номінації «Зарубіжна література», 2008 рік.

Оксьоненко Зоя Володимирівна
Завідуюча шкільною бібліотекою
Лауреат Всеукраїнського конкурсу «Моя бібліотека»

2007рік,
Лауреат обласного етапу Всеукраїнського конкурсу

бібліотекарів загальноосвітніх навчальних закладів, 2007,
2011 роки

Уховська Людмила Миколаївна
Учитель початкових класів.
Кваліфікаційна категорія вища. Вчитель методист.
Призер обласного етапу Всеукраїнського конкурсу

«Учитель року» в номінації «Учитель початкових класів 

2011», 2011 рік.

Адамчук Тетяна Анатоліївна
Соціальний педагог. Класний керівник 9�Г класу
Кваліфікаційна категорія ІІ.
Переможець міського етапу та учасник обласного

етапу Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року

2007» в номінації «Кращий сценарій виховної справи»,
2007 рік.

Переможці та лауреати
професійних конкурсів,

обласного та Всеукраїнського етапів

Захлюпаний Володимир Миколайович
Директор школи. Вчитель інформатики.
Кваліфікаційна категорія вища. Вчитель�методист.
Відмінник освіти України.

 Переможець обласного етапу Всеукраїнського

конкурсу «Учитель року – 2001» в номінації «Керівник
закладу освіти», 2001 рік.

Колесник Наталія Алімівна
Заступник директора школи з навчально�виховної

роботи. Вчитель етики.
Кваліфікаційна категорія вища. Вчитель�методист.
Призер  обласного конкурсу (ІІІ місце) на кращу

розробку шкільного виховного заходу, 2002 рік.
Переможець обласного та призер Всеукраїнського

конкурсу «Заступник директора з виховної роботи за

гальноосвітнього навчального закладу – 2006» у номінації
«Заступник директора з виховної роботи міського
загальноосвітнього навчального закладу», 2006 рік.

Нікітіна Валентина Василівна
Учитель початкових класів.
Кваліфікаційна категорія вища. Учитель�методист.
Відмінник освіти України.
Лауреат Всеукраїнського телеконкурсу «Кращий

клас України»
(Клас увійшов в десятку кращих класів України), 2000 рік
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Ірпінська загальноосвітня школа І
ІІІ ступенів
№13 нагороджена дипломом лауреата Все

українського конкурсу “100 кращих шкіл України
– 2006” у номінації “Школа сучасних освітніх
технологій”.

Ірпінська загальноосвітня школа І
ІІІ
ступенів №13 за високі творчі досягнення
в удосконаленні змісту навчально
ви

ховного процесу на Десятій Ювілейній
міжнародній виставці навчальних закладів
“Сучасна освіта в Україні – 2007” наго

роджено дипломом Міністерства освіти і
науки України  та Академії педагогічних наук
України

Управління освіти і науки
Київської області державної
адміністрації та Київський
обласний інститут після

дипломної освіти педаго

гічних кадрів сертифікатом
засвідчує, що Ірпінська
загальноосвітня школа І
ІІІ
ступенів №13 є науковою
лабораторією інформацій

них технологій навчання
Київського обласного інсти

туту післядипломної освіти
педагогічних кадрів.

Нагороди Ірпінської загальноосвітньої школи
І/ІІІ ступенів №13

Будинська Людмила Василівна
Учитель початкових класів.
Класний керівник 4�го класу
Кваліфікаційна категорія вища.
Переможець міського етапу Всеукраїнського конкурсу

«Класний керівник року 
 2010» та  лауреат обласного
етапу Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року

 2011», 2011 рік.



84 85

Комітетом Верховної Ради України з
питань науки і освіти Ірпінську загально

освітню школу І
ІІІ ступенів №13 нагороджено
дипломом за участь у Загальноосвітній
програмі «Юні таланти України – ХХІ століття»

Київською обласною радою про

фесійних спілок нагороджено Ірпінську
загальноосвітню школу І
ІІІ ступенів №13
за перемогу (І місце) в конкурсі на кращу
колективну угоду профспілкового комітету
та адміністрації закладу.

Міністерством освіти і науки України та
Академією педагогічних наук України на
Дванадцятій міжнародній виставці навчаль

них закладів “Сучасна освіта в Україні – 2009”
було нагороджено наш заклад дипломом за
високі творчі досягнення в інноваційному
оновленні національної системи освіти.

Міністерством освіти і науки України ,
академією педагогічних наук України на
Одинадцятій міжнародній виставці
навчальних закладів “Сучасна освіта в Україні
– 2008” наш заклад нагороджено почесним
диплом за творчу працю по створенню
моделі інноваційної школи майбутнього.

Ірпінська загальноосвітня школа І
ІІІ ступенів
№13 нагороджена  відзнакою «Флагман сучасної
освіти України – 2008»

Головним управлінням освіти і науки
Київської обласної державної адміністрації
нагороджено Ірпінську загальноосвітню
школу І
ІІІ ступенів №13 дипломом як
переможця обласного конкурсу
захисту на
кращий Web
сайт закладу освіти з номінації
“Web
сайти загальноосвітніх шкіл”  та перше
місце серед всіх номінацій – диплом
майстер
клас (2008 рік).
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Міністерством освіти і науки України  та
Академією педагогічних наук України Ірпінська
загальноосвітня школа І
ІІІ ступенів №13
нагороджена Золотою медаллю та дипломом
Другої міжнародної виставки “Сучасні нав

чальні заклади – 2011” в номінації “Упро

вадження у навчально
виховний процес се

реднього освітнього закладу інноваційних
педагогічних технологій”

Міністерством освіти і науки
України історико
краєзнавчому
музейному комплексу  Ірпінської
загальноосвітньої  школи  І
ІІІ ступенів
№13 присвоєно звання  «Зразковий
музей» та вручено диплом Міністерства
освіти і науки України.

Подяка Гостомельської
селищної ради Ірпінській
загальноосвітній школі 

Флагману освіти Ірпінського
регіону (2010 рік).

На Другій виставці “Інноватика в освіті
України” Міністерством освіти і науки України
та  Академією педагогічних наук України
Ірпінську загальноосвітню школу І
ІІІ ступенів
№13 нагороджено диплом за активну участь в
освітній інноваційній діяльності  (2010 рік).

Міністерством освіти і науки України  та
Академією педагогічних наук України
нагороджено Срібною медаллю та дипломом
лауреата конкурсу Ірпінську загальноосвітню
школу І
ІІІ ступенів №13 в номінації
“Інноватика в загальноосвітньому навчаль

ному закладі” (2010 рік).
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ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕКТИВ
Ірпінської ЗОШ І/ІІІ ступенів №13

Адміністрація

ЗАХЛЮПАНИЙ Володимир Миколайович

Захлюпаний Володимир Миколайович народився
1960 року в

с.Тиниця Бахмацького району Чернігівської області,
де і здобув середню освіту. Закінчив Київський
державний педагогічний інститут імені М.Горького за
спеціальністю: “Вчитель фізики і астрономії”.

Трудову діяльність розпочав учителем фізики у
середній школі №13 м. Ірпеня.

У 1984 р. перейшов працювати учителем фізики,
математики, інформатики у школу №14 м. Ірпеня, з 1989

року працює заступником директора з виховної роботи, а з 1990 року –
заступник директора з навчально
виховної роботи.

З 1995 року В.М.Захлюпаний – директор загальноосвітньої школи І
ІІІ
ступенів №13 м. Ірпеня та учитель інформатики.

Завідувач науковою лабораторією інформаційних технологій навчання
Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.

Як  учитель  має  високу  науково
теоретичну  підготовку,  досконало  володіє
сучасною методикою викладання інформатики, досвідчений, ініціативний і
творчий  педагог та керівник, який завжди працює над підвищенням якості
управлінської діяльності, наукового і загальнокультурного рівня, професійної
майстерності, удосконаленні змісту навчально
виховного процесу.

Володимир Миколайович озброює учнів міцними знаннями з інформа

тики, його учні є переможцями ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з
інформатики, І та ІІ етапів конкурсу
захисту науково
дослідницьких робіт
Київського територіального відділення МАН України.

Працює над проблемним питанням «Впровадження  інформаційних
технологій в управлінській та навчально
виховній діяльності школи».

Шкільний Web
сайт, розроблений Володимиром Миколайовичем, став
абсолютним переможцем у конкурсі Web
сайтів загальноосвітніх закладів
Київської області.

Переможець обласного туру VІ Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»  в
номінації «Керівник загальноосвітнього навчального закладу».

Учитель вищої категорії.
Почесний житель селища Гостомель.
Автор методичних розробок представлених на щорічній Міжна�

родній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні»:

Диплом від Міністерства
освіти і науки, молоді та
спорту України «За вагомий
внесок у розвиток освіти і
науки України», кришталеву
нагороду «Флагман освіти і
науки України 2011» та
презентаційне видання
«Флагмани освіти і науки
України» отримала Ірпінська
загальноосвітня школа І
ІІІ
ступенів №13 за підсумками
2010
2011 навчального року
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4. Звання «Учитель 
 методист» (2002р.)
5. Подяка управління освіти і науки Київської обласної державної

адміністрації (2000, 2006р.р.)
6. Подяка Київської обл. організації профспілки працівників освіти і науки

(2005, 2006 р.р.)
7. Почесна грамота Київської обласної державної адміністрації (2005, 2006

р.р.)
8. Подяка ЦВК „Про проведення виборів президента України ”(2005р.)
9. Почесна грамота виконкому Ірпінської міської ради (2006 р.)
10. Грамота Ірпінського відділу освіти (1987, 1990, 2008 р.р.)
11. Почесний Диплом МОН України та Академії педнаук України

(2007,2008,2009,2010 р.р.)
12. Грамота Гостомельської селищної ради (2002, 2005, 2008 р.р.)
13. Подяка Київської обласної ради (2006 р.)
14. Почесна грамота Київської обласної ради (2011 р.)

КОЛЕСНИК Наталія Алімівна

Колесник Наталія Алімівна народилася 1964 року в
м.Сторожинець Чернівецької  області. Навчалася в
Ясногородській середній школі Дзержинського району
Житомирської області, де і працювала сім років старшою
піонервожатою. Закінчила Київський державний педа

гогічний інститут ім. М.Горького за спеціальністю:
«Педагогіка і методика виховної роботи, викладач етики
і психології сімейного життя».

З 1988 року по 1998 працювала вихователем ГПД в
Ірпінській ЗОШ №4 міста Буча.

У 1999 році розпочала свою педагогічну діяльність в
Ірпінській загальноосвітній школі І
ІІІ ступенів №13. 1999 
 2000 н.р. 
 педагог

організатор; 2000
2001 н.р. 
 вихователь ГПД; 2001
2010 р.р 
 заступник
директора школи з виховної роботи; з вересня 2010 року – заступник
директора школи з навчально
виховної роботи, вчитель етики та
київщинознавства.

Керівник міської творчої групи заступників директорів школи з навчально

виховної роботи, керівник міського консультаційного пункту з питань
удосконалення навчально
виховного процесу,творчого використання елементів
і зерен перспективного педагогічного досвіду,нових педагогічних технологій
з теми «Діяльність заступника директора,щодо спрямування педагогів на
успішне вирішення проблеми школи шляхом творчого використання матеріалів
шкільного інформаційно
аналітичного центру»..

Учні  Наталії  Алімівни неодноразово були переможцями (міського)  конкурсу

 захисту  науково
дослідницьких   робіт  Київського  територіального
відділення  МАН України та учасниками обласного туру секції «Історичне
краєзнавство».

Колесник  Н.А.  досвідчений,  ініціативний,  творчий  педагог  і  керівник,
яка  завжди  працює  над  підвищенням  якості  управлінської  діяльності,

1. Захлюпаний В.М.,Колесник Н.А., Шушкевич С.Л.,Пархоменко Л.П.Історія
Гостомельської школи. Короткий художньо
документальний нарис. – Гостомель,
2006 
104 с.

2. Захлюпаний В.М., Гуманицький Д.А. Робота з діагностично
проектуючим
комплексом «Універсал». Методичний збірник.
 Ірпінь, 2007.
 14 с.

3. Захлюпаний В.М. Інформаційно
аналітичний центр школи. Методичний
збірник. 
 Ірпінь, 2007.
 49 с.

4. Захлюпаний В.М. Роль педагогічного моніторингу в атестації вчителя.
Методичний збірник.
 Ірпінь, 2007.
 17 с.

5. Захлюпаний В.М. Використання комп’ютерно
діагностичного комплексу
“Персонал” у роботі з педагогічними кадрами. Методичний збірник.
 Ірпінь,
2007.
 22 с.

6. Захлюпаний В.М. Створити сай 
 це досить просто. Методичний збірник.

 Гостомель, 2008.
14с.

7. Захлюпаний В.М. Роль комп’ютерних технологій у вивченні потреб
клієнтів загальноосвітнього навчального закладу. Інформаційно
методичний
збірник. – Ірпінь, 2009. – 24 с.

8. Захлюпаний В.М. Формування інформаційно
навчального середовища
освітнього закладу. Інформаційно
методичний збірник. – Ірпінь, 2009. – 28 с.

Автор публікацій у фахових виданнях:
1. Захлюпаний В.М. Впровадження інформаційних технологій у діяльність

закладу освіти. Організація та зміст діяльності наукових лабораторій інституту:
Науково
методичний посібник. За ред. Н.І.Клокар, О.В.Чубарук. – Біла Церква:
КОІПОПК, 2005. – С.85.

2. Захлюпаний В.М. Інформаційно
аналітичний центр навчально
виховної
роботи закладу освіти.  Організація та зміст діяльності наукових лабораторій
інституту: Науково
методичний посібник. За ред. Н.І.Клокар, О.В.Чубарук. –
Біла Церква: КОІПОПК, 2005. – С.101.

3. Захлюпаний В.М. Проведення педагогічного моніторингу в
загальноосвітньому навчальному закладі Організація та  зміст діяльності
наукових лабораторій інституту:  Науково
методичний посібник.  Випуск 2. За
ред. Н.І.Клокар, О.В.Чубарук. – Біла Церква: КОІПОПК, 2006. – С.159.

4. Захлюпаний В.М. Діагностично
проектуючий комплекс «Універсал».
Організація та зміст діяльності наукових лабораторій інституту: Науково

методичний посібник. – Випуск 2. За ред. Н.І.Клокар, О.В.Чубарук. – Біла
Церква: КОІПОПК, 2006. – С.165.

5. Захлюпаний В.М. Інформаційно
аналітичний центр школи. Комп’ютер у
школі та сім’ї. – 2006. 
№7. – С.15.

Автор електроних навчальних комплексів:
1. Захлюпаний В.М., Захлюпана Н.П. Геометрія. 7 клас. Електронний

підручник. Гостомель, 2011р.
Відзнаки та нагороди за педагогічну діяльність:
1. Нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «Василь

Сухомлинський» (2008р.)
2. Нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти

України» (1996р.).
3. Звання «старший вчитель» (2001р.)
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Колесник Н.А.Україна пам’ятає. Методичний   збірник. Ірпінь, 2009 – 84 с.
15. Колесник Н.А., Вдовиченко А. В.Дослідження розвитку житлово


домашнього господарства та побуту гостомельчан.  Інформаційно
методичний
збірник. Ірпінь 2009 
 32 с.

16. Колесник Н.А.   «Мелодія шкільного вальсу».  Виховні заходи з
мультимедійним   супроводом. Методичний збірник. – Ірпінь, 2009.

17. Колесник Н.А.
   автор
укладач, Омельченко І.К., Біляк К. М., Сич О.
І.,Прокопенко  С.П., Кошова Т. М., Прокопенко Н. Ю. «Голодомор 1932 – 1933
років на Україні». Виховні заходи з мультимедійним супроводом.  Методичний
збірник. – Ірпінь, 2009.

18. Колесник Н.А. Писаренко І.О. Шкільна методична комісія 
 осередок
зростання педагогів: Електронний збірник. – Ірпінь, 2011

19. Колесник Н.А. «Використання ІКТ у виховній роботі школи»:  Електронний
збірник. – Ірпінь, 2011.

20. Колесник Н.А. «Традиційні шкільні свята». Виховні заходи з
мультимедійним супроводом:  Електронний збірник. – Ірпінь, 2011

21. Колесник Н.А. Писаренко І.О. Шкільний конкурс «Учитель року».
Сценарій проведення професійного конкурсу з мультимедійним супроводом:
Електронний збірник. – Ірпінь, 2011.

Відзнаки та нагороди за педагогічну діяльність:
1. Грамота селищної ради (2000 р., 2004р., 2005р.)
2. Почесна грамота виконкому Ірпінської міської ради (2006р.)
3. Грамота відділу освіти Ірпінської міської  ради  (2001 р.,  2007р., 2008р.)
4. Диплом головного управління освіти і науки Київської обласної  державної

адміністрації (2003 р.)
5. Почесна грамота селищної ради (2005 р.)
6. Присвоєно педагогічне звання „Старший учитель” (2006 р.)
7. Присвоєно педагогічне звання „Учитель
 методист” (2007 р.)
8. Грамота головного управління освіти і науки Київської обласної державної

адміністрації (2007 р.)
9. Грамота головного управління освіти і науки Київської обласної державної

адміністрації та обласного інституту післядипломної освіти  (2008 р.)
10. Грамота Ірпінської загальноосвітньої школи І
ІІІ ступенів №13 (2008р.,

2009 р.,2010 р.)

ЧАЛА Людмила Миколаївна

Чала Людмила Миколаївна народилася 26 серпня
1952 року. У 1974 році закінчила Київський педагогічний
інститут, за спеціальністю «Учитель російської мови і
літератури».

З 1975р. працює вчителем російської мови та
літератури середньої школи № 13 м. Ірпеня, з 1996р. –
вчителем зарубіжної літератури Ірпінської ЗОШ № 13. З
1999 р. 
 заступник директора  школи з навчально

виховної роботи.

Чала Л.М має високу науково
теоретичну підготовку,

наукового  і  загальнокультурного  рівня,  професійної  майстерності,
методичного  рівня  як  своїх  знань,  так  і  всього педагогічного  колективу.
Працює  над  проблемним  питанням «Удосконалення методики впровадження
інноваційних та інформаційних технологій у навчально
виховний процес»

В умовах інноваційної діяльності школи педагог намагається
впроваджувати орієнтири нового педагогічного  мислення, беручи участь у
новаторських починаннях, у своїй  діяльності вона  широко використовує  нові
сучасні комп’ютерні  технології.  Наталія Алімівна з 01.03 2010 адміністратор
сайту «Скарбниця класного керівника», мета якого надати методичну допомогу
класним керівникам в організації виховної роботи в класі.

Колесник Н.А. 
 переможець обласного і призер Всеукраїнського конкурсу
«Заступник директора з виховної  роботи загальноосвітнього навчального
закладу 2006» у номінації „Заступник директора з виховної роботи міського
загальноосвітнього навчального закладу”

Учитель вищої категорії. Учитель
методист.
Автор методичних розробок представлених на щорічній

Міжнародній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні»:
1. Колесник Н.А.  “Рідна  школо,  ти  дала  нам  крила”. Інформаційний

збірник КОІПОПК, 2003 р.
2. Захлюпаний В.М.,Колесник Н.А., Шушкевич С.Л.,Пархоменко Л.П.Історія

Гостомельської школи. Короткий художньо
документальний нарис. – Гостомель,
2006. 
 104с.

3. Колесник Н.А. Організація виховної роботи в школі. 2006 р.
4. Колесник Н.А. На крилах випускного вальсу. (Рекомендації проведення і

сценарії  випускних вечорів ). 2006 р.
5. Колесник Н.А. 70 років Гостомельській школі. Сценарій свята. Ірпінь,

2007.
27с.
6. Колесник  Н.А.Шкільна дитяча організація «Краяни».
 Ірпінь, 2007.
 62 с.
7. Колесник Н.А.Традиційні шкільні свята. Методичний посібник.


Ірпінь,2007.
 55с.
8. Колесник Н. А.Організація виховної роботи в школі. 2007р.
9. Колесник Н.А. Сценарії випускних вечорів. Методичний посібник.


Ірпінь,2007.
110с.
10. Колесник Н.А.,Кошова Т.М.,Уховська Л.М., Будинська Л.В., Прокопенко

Н.Ю.
Свято в школі. Нестандартні  виховні заходи.  Мультимедійні презентації.

Посібник з сценаріями виховних заходів.
Ірпінь,  2007.
93с.
11. Колесник Н.А.  Як і чому виник етикет. Розробка уроку етики з

використанням мультимедійних технологій. Ірпінь, 2007р.
12. Колесник Н.А.  Контрольно
аналітична діяльність  заступника директора

школи  з  виховної роботи. Посібник з довідковими  матеріалами для
організації роботи навчального закладу. 
 Ірпінь, 2008.
50с.

13. Колесник Н. А., Боднар Н. Д. Конкуренція в системі освіти.
Інформаційно
 методичний збірник. – Ірпінь, 2009.

 14. Колесник Н.А., Левченко І. В. , Нікітіна  В. В., Тарган К.К., Уховська Л.М.,
Будинська Л.В.,  Орнст О.М., Захлюпана Н. П., Василів В.Ю., Алєксєєва Л. І.,
Гаркавенко Н. П., Ревкевич О. В., Коротчук К. Є., Смик  Т. Р. Автор – укладач:



94 95

прийнята на роботу вихователем групи продовженого дня загальноосвітньої
школи І
ІІІ ступенів №13 м. Ірпеня.

   З 2000 року працює вчителем початкових класів, а з 2005 року – заступник
директора з навчально
виховної роботи.

   Як учитель має високу науково
теоретичну підготовку, досконало володіє
методикою викладання в початкових класах. Використовує елементи нових
педагогічних технологій, інновацій.

   Досвідчений, ініціативний, творчий педагог. Завжди працює над
підвищенням якості наукового і загальнокультурного рівня, професійної
майстерності методичного рівня своїх знань, працюючи над проблемним
питанням «Розвивальні ігри в навчально
виховному процесі молодшого
школяра».

   Учитель вищої категорії.
   Автор методичних розробок, представлених на щорічній міжнародній

виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні»:
1. Левченко І. В. Нестандартні уроки української мови в 3 класі з

використанням мультимедійних технологій. Методичний збірник. 
 Ірпінь,
2007. – 75с.

2. Левченко І. В. Використання мультимедійних технологій на уроках
української мови в початкових класах. Електронний посібник.
 Ірпінь, 2008.

3. Левченко І. В. Дидактичний матеріал до уроків природознавства в 1 – 4
класах (Азбука народної мудрості). Методичний посібник.
 Ірпінь, 2009. – 65с.

4. Левченко І. В. Електронний посібник з природознавства. 3клас.
Ірпінь,
2010.

5. Левченко І. В. Розробки уроків української мови в 4 класі з теми
“Прикметник”з використанням мультимедійних технологій. Електронний
збірник уроків.
 Ірпінь, 2011.

Відзнаки та нагороди за педагогічну діяльність:
1. Грамота управління освіти і науки Київської обласної державної

адміністрації (2003р.).
2. Грамота Гостомельського селищного голови (2005р.).
3. Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2007р.).
4. Грамота Гостомельського селищного голови (2007р.).
5. Грамота відділу освіти Ірпінської міської ради (2008р.).
6. Грамота головного управління освіти і науки Київської обласної державної

адміністрації (2009р.).
7. Подяка за зайняте ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі (обласний етап)

“Початкова школа – ХХІ століття” в номінації “Творчий колектив”. (2009р.).
8. Подяка від Гостомельського селищного голови (2010р.).
9. Звання «Старший учитель» (2011р.).

досконало володіє сучасною методикою викладання світової літератури. Ії уроки
завжди цікаві. Велику увагу приділяє нетрадиційним урокам, на яких навчає
учнів самостійно мислити, аналізувати, робити висновки. Цікаво проходять
уроки розвитку зв’язного мовлення, на яких переплітаються знання з мови та
історії, образотворчого мистецтва, літератури, музики. Людмила Миколаївна
вміє  зацікавити учнів своїм предметом, використовуючи на уроках таблиці
кольорів з  орфографії,синтаксису, різноманітні мовні шаради, кросворди. Уроки
будує творчо, постійно шукаючи такі прийоми, які активізують роботу  учнів,
спонукають їх працювати неординарно, з повною силою засвоювати основи
знань. Наполеглива, працьовита, вимоглива як до себе, так і до учнів.

Учні Чалої Л.М. є призерами ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад із світової
літератури, лауреатами та призерами І та ІІ (обласного) етапу конкурсу
захисту
науково
дослідницьких робіт Київського територіального відділення МАН
України.

Людмила Миколаївна – учасник  шкільного конкурсу „Учитель року
2002,
2007”.

 Творча та сумлінна, вона не припиняє самовдосконалюватися, шукати
нових підходів та засобів навчання, утверджувати непохитну віру в ідеали
добра, правди й моральної краси. Юні душі її вихованців сповнені довіри до
її учительського слова, поради й настанови, вдячні за її любов і мудрість.

Автор методичних розробок представлених на щорічній Міжнародній
виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні»:

1.  Чала Л.М.  Вітер  далеких  мандрів  (система  уроків  за  твором  Жуля
Верна  “П’ятнадцятирічний  капітан”). Ірпінь,  2002 р.

2. Чала  Л.М.,  Чала  С.М.  Потаємні  порухи  душі.  Збірник  для  вчителя. 

Ірпінь, 2007р.

Відзнаки та нагороди за педагогічну діяльність:
1. Грамота відділу освіти Ірпінського міськвиконкому (2001 р.);
2. Грамота управління освіти і науки Київської обласної державної

адміністрації (2002 р.);
3. Присвоєно педагогічне звання „старший учитель” (2002 р.);
4. Почесна грамота селищної ради (2004 р.);
5. Грамота селищної ради(2005р.,2007р.);
6. Присвоєно педагогічне звання „учитель
методист”(2007 р.).

ЛЕВЧЕНКО Ірина Володимирівна

Левченко Ірина Володимирівна народилася 1966
року в с. Жовтневе Поліського району  Київської обл., де
здобула середню освіту. Закінчила Ржищівське пе

дагогічне училище за спеціальністю: «Викладання в
початкових класах загальноосвітньої школи» та Київський
міжрегіональний інститут удосконалення вчителів
ім.Б.Грінченка за спеціальністю: «Початкове навчання».

Трудову діяльність розпочала вихователем групи
продовженого дня у Поліській середній школі №1.

У 1996 році, переїхавши до селища Гостомель, була
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САМСОНЕНКО Вікторія Володимирівна

Самсоненко Вікторія Володимирівна народилася в
с.Гостомель Київської області 7 серпня 1979 року.
Навчалася в середній школі №13 м.Ірпеня з 1986р. по
1996р. У 2005 році закінчила Національний педагогічний
університет ім.М.П.Драгоманова, «Вчитель початкових
класів».

Педагогічну діяльність розпочала у 2002 році педа

гогом
організатором в Ірпінській загальноосвітній школі
І
ІІІ ступенів №13. В 2010 році пройшла атестацію,

отримала ІІ кваліфікаційну категорію. В 2011 році зайняла посаду соціального
педагога.

Основні якості – це працелюбність, наполегливість, воля, ретельність у
поєднанні з певними організаторськими здібностями. Як правило ці якості
сприяють успіхам у організаційно
адміністративній діяльності. В сфері
практичної діяльності – це практичний, організований працівник, з високим
почуттям відповідальності. Має широке коло знайомих. Людина кому

нікабельна, відкрита до людей. Має високій ступінь колективності, гуманності,
товариськості, наполегливості у досягненні поставленої мети, у трудовій
діяльності, високу активність, завзятість.

Постійно працює над підвищенням свого фахового і методичного рівня,
працюючи над проблемним питанням «Інтелектуальні ігри як засіб активізації
навчально
пізнавальної діяльності молодших школярів ».

Відзнаки та нагороди за педагогічну діяльність:
1. Грамота Гостомельської селищної ради (2005р.)
2. Подяка Ірпінської загальноосвітньої школи І
ІІІ ступенів №13 (2011р.)

БАЧИНСЬКА Юлія Володимирівна

Бачинська Юлія Володимирівна народилася 1986
року в с.Антонівка, Томашпільського району, Вінницької
області де і здобула середню освіту. У 2009 році
закінчила Вінницький міжнародний університет роз

витку людини «Україна». Вінницький соціально
еконо

мічний інститут за спеціальністю «Психологія».

З 2009 року  працює психологом в Ірпінській
загальноосвітній школі І
ІІІ ступенів №13.

Пройшла курси з підвищення кваліфікації «Органі

заційно
методичні засади підготовки тренерів програми МОН України: Освіта
«рівний
рівному». Захистила проект на тему: «Організація і зміст превентивної
роботи з підлітками».

Брала участь у VІІІ Міжнародній міждисциплінарній науково
практичній
конференції «Простір арт
терапії: витоки натхнення».

ПРОЦАН Інна Василівна

Процан Інна Василівна народилася у 1981 році в місті
Владивосток, Приморського Краю. З 1987р. по 1998р.
навчалася в Чумаківській школі, Дніпропетровської
області. У 2004 році вступила, а закінчила у 2009 році
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
і отримала повну вищу освіту за спеціальністю
«Практична психологія. Соціальна педагогіка».

Педагогічну діяльність розпочала у 2004 році
практичним психологом та вихователем  ШДС «Ластівка»
м. Києва.

У 2005 році пройшла курси підготовки «Проект ХОУП» із шкільної програми
превентивної освіти для учнів початкової школи загальноосвітніх навчальних
закладів «Корисні звички» та «Цікаво про корисне».

З 2010 року призначена педагогом – організатором Ірпінської загально

освітньої школи I
III ступенів №13  Київської області, а з 2011 навчального року
– заступником директора школи з виховної роботи.

Працює над проблемним питанням «Виховання та самовиховання творчої
особистості».

Відзнаки та нагороди за педагогічну діяльність:
1. Подяка  адміністрації Ірпінської загальноосвітньої школи   І
ІІІ  ступенів

№13 (2011 р.)

ДОРОШЕНКО Олена Михайлівна

Дорошенко Олена Михайлівна народилась 04.02.1966
року в м. Ярославль.

У 1989 році закінчила Кіровоградський державний
педагогічний інститут ім. О.С.Пушкіна, вчитель російської
мови та літератури.

Більше 20 років Олена Михайлівна працює вчителем
хореографії. З 1999 року проживає в с. Гостомель і з
2002 року працює у школі № 13 керівником хореогра

фічного гуртка, а з 2011р. на посаді педагога

організатора.

Як  художній керівник Олена Михайлівна володіє
системою спеціальних знань із педагогіки, психології та фізіології дитини.
Вона на своєму прикладі показує дітям, як треба працювати, щоб досягти
високого результату. І діти люблять Олену Михайлівну за її доброту, турботу.

Постійно вчитель працює над підвищенням  свого методичного рівня.
Педагог високої кваліфікації, який  має розвинені креативні здібності, багатий
творчий потенціал, інноваційне мислення. Вихованці Олени Михайлівни є
призерами різних музичних та танцювальних конкурсів.
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5. Уховська Л.М., Орнст О.М., Будинська Л.В., Рогачкова І.Я. Сценарії
шкільних свят для учнів початкових класів. Посібник з сценаріями, 
 Ірпінь,
2009.
 61с.

6. Уховська Л.М., Орнст О.М., Будинська Л.В. Електронний посібник «Шкільні
свята для учнів початкових класів. 
 Ірпінь, 
 2009.

7. Уховська Л.М. Виховна година «З дитинства знай свої права» з
мультимедійним супроводом».

Відзнаки та нагороди за педагогічну діяльність:
1.Почесна грамота Міністерства освіти України за сумлінну творчу

педагогічну діяльність (1995р., 2004 р.).
2.Диплом (номінація «Учитель року») (2003 р.).
3.Грамота головного управління освіти і науки Київської обласної державної

адміністрації (2009р, 2011р.).
4.Грамота відділу освіти  (2007 р., 2008р., 2009 р., 2010р.,2011р.).
5.Грамота Гостомельської  селищної ради  ( 2004 р., 2007 р.).
6.Подяка адміністрації Ірпінської загальноосвітньої школи І
ІІІ ступенів №13

(2006 р., 2009р.).
7.Подяка Гостомельської селищної ради  (2008 р., 2009р.).

ПАРХОМЕНКО Людмила Петрівна

Пархоменко Людмила Петрівна народилася 9 травня
1950 року.

У 1976 році закінчила Київський державний педа

гогічний інститут ім. О.М. Горького і отримала
направлення в рідну школу. За 35 років роботи в школі
має 10 випусків учнів молодших класів. У цьому
навчальному році одинадцятий раз радо зустріла 30
першокласників.

Спеціаліст вищої категорії, учитель
методист.
Уроки Людмили Петрівни методично грамотні.

Велику увагу приділяє формуванню в учнів активної життєвої позиції, високих
моральних якостей. Учні її класу організовані, працелюбні, ініціативні.

Педагогічна творчість учителя обумовлена високою професійною
компетентністю, умінням спонукати дітей до стану інтелектуального напруження,
вимогливістю, наполегливістю, прагненням у всьому дійти до суті, здатністю
швидко пов’язувати нові знання з уже набутими.

Учитель працює над проблемним питанням «Прищеплення в учнів інтересу
до знань, шляхом упровадження інноваційних форм та методів навчання».

Педагог постійно перебуває у творчому пошуку. Її педагогічні надбання
друкуються в педагогічній пресі, зокрема в журналі «Початкова школа» №11,
1999 рік.

Пархоменко Л.П. – учасник шкільного конкурсу «Учитель року  – 1996»,
«Учитель року – 2001», «Учитель року – 2006», є призером конкурсу «Учитель
року – 2011». Є співавтором збірки «Історія Гостомельської школи». Брала
активну участь у створенні історико
краєзнавчого музейного  комплексу школи.
Депутат Гостомельської селищної ради чотирьох скликань.

Вчителі початкової ланки

УХОВСЬКА Людмила Миколаївна

Уховська Людмила Миколаївна народилася 1970
року в смт. Димер Вишгородського району.

У 1990 році закінчила Переяслав
Хмельницький
філіал КДПІ ім. О.Горького за спеціальністю  «Педагогіка
і методика початкового навчання». Закінчивши інститут,
працювала з 1991 року по 1993 в Ірпінській школі № 3, а
з 1993 року працює в Ірпінській загальноосвітній школі  І

ІІІ ступенів № 13 учителем початкових класів.

Учитель має високу науково
теоретичну і методичну
підготовку, досконало володіє формами і методами навчально
виховного
процесу. Людмила Миколаївна наділена невичерпною творчою наснагою.
Робота вчителя спрямована на забезпечення подальшого становлення
особистості дитини, цілеспрямований вияв і розвиток здібностей,
формування  вміння і бажання вчитись. На її уроках панує атмосфера творчості,
добра, пошуку.

Людмила Миколаївна зібрала велику кількість цікавого матеріалу, який
заохочує дітей до праці та викликає позитивні емоції. Їй притаманний високий
темп уроків, позитивний емоційний фон, професіоналізм.

Людмила Миколаївна працює над проблемним питанням  «Формування в
учнів інтересу до навчання шляхом розвитку їх творчих здібностей з
оптимальним використанням інформаційно – комп’ютерних  технологій».

Призер шкільного конкурсу «Учитель року
1994», лауреат обласного
конкурсу «Учитель року
1995», призер шкільного конкурсу «Учитель року
2003»
та переможець міського конкурсу «Учитель року
2003», призер шкільного
конкурсу «Учитель року 
2008» та переможець міського конкурсу «Учитель року

 2008», переможець міського конкурсу « Класний керівник
2009». Лауреат
обласного конкурсу «Учитель року – 2011».

Автор методичних розробок представлених на щорічній Міжна�
родній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні»:

1. Уховська Л.М. Каліграфічні хвилинки з творчими завданнями з
української мови для учнів 4 класу. Методичний збірник. 
 Ірпінь, 2007. 
 21с.

2. Уховська Л.М. Свято в школі. Нестандартні виховні заходи. Посібник з
сценаріями виховних заходів. 
 Ірпінь, 2007. Дидактичний матеріал до уроків
української мови для учнів  перших класів. Методичний  збірник. 
 Ірпінь,
2007. 
 51 с.

3. Уховська Л.М. Цікаві вправи для читання в першому класі. Методичний
збірник. 
 Ірпінь, 2007. 
 30с.

4. Уховська Л.М. Твій друг – дорожній рух. Виховна година з
мультимедійним супроводом для учнів початкових класів. Збірник. 
 Ірпінь,
2007.
 15с.
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педагог доброї душі, який всім серцем любить дітей і цим здобуває своє
професійне щастя.

Валентина Василівна 
 обдарований учитель, працює творчо, має високу
науково
теоретичну і методичну підготовку, досконало володіє сучасними
формами і методами розвиваючого навчання. Усі роки її невтомної
педагогічної праці відмічені творчістю, ініціативою, спрямованістю в майбутнє.

Учитель працює над проблемним питанням «Виховання в учнів інтересу
до знань через оригінальні інноваційні прийоми і методи роботи». Ігрові
моменти – це навчання, праця, виховання.

Учителька вважає: «Навчання повинно бути цікавим, приносити
задоволення і радість». У своїй педагогічній діяльності використовує елементи
програми «Крок за кроком». Валентина Василівна зібрала велику кількість
цікавого матеріалу, який заохочує дітей до праці та викликає позитивні емоції.

Головне місце на уроках відводиться елементам творчого пошуку, велику
увагу приділяє завданням з логічним навантаженням.

Педагог постійно перебуває в творчому пошуку. Її педагогічні надбання
друкуються в  педагогічній пресі, зокрема в збірці «Конкурс «Учитель року»»
та журналі «Початкова школа». Валентина Василівна є автором творчих
матеріалів, представлених на Десятій та Одинадцятій міжнародних виставках
навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2007, 2008».

Бере участь у проведенні апробації електронних засобів навчального
призначення для загальноосвітніх навчальних закладів.

Нікітіна В.В. керівник міського МО вчителів 3 класів м. Ірпеня. Учасник
шкільного конкурсу «Учитель року 
 1994», «Учитель року 
 1999», «Учитель року
– 2001», «Учитель року 
 2006». Лауреат міського конкурсу «Учитель року –
1994».

Брала участь у Всеукраїнському конкурсі «Найкращий клас України», який
проводив телерадіоканал «Ера», де із 265 шкіл ввійшли в десятку найкращих
шкіл України.

Валентина Василівна   вчитель
методист, спеціаліст вищої категорії.
Автор методичних розробок представлених на щорічній Міжнародній

виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні»:
1. Нікітіна В.В. Навчальний курс «Я і Україна» із використанням

комп’ютерних технологій;
2. Нікітіна В.В. Організація удосконалювального повторення на уроках у

початкових класах. Методичний збірник. – Ірпінь 2007р. – 15с.
3. Нікітіна В.В. Творчі вправи на уроках української мови. Методичний

збірник. – Ірпінь, 2008р. – 60с.
Відзнаки та нагороди за педагогічну діяльність:
1. Подяка телерадіокомпанії Ера в номінації «Найкращий клас України»

(2000р.)
2. Грамота відділу освіти Ірпінського міськвиконкому (2000р.);
3. Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2005р.);
4. Почесна грамота Гостомельської селищної ради (2005р., 2006р., 2007р.)
5. Знак «Відмінник освіти України» (1996р.)

Автор  методичних розробок, представлених на щорічній Міжнародній
виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні»:

1. Левченко І.В., Пархоменко Л.П. Нестандартні уроки української мови в 3
класі з використанням мультимедійних технологій. Методичний збірник.

Ірпінь,2007.
40с.

2. Пархоменко Л.П., Рогачкова І.Я. Свята моєї Батьківщини (зимовий цикл).
Методичний збірник.
Ірпінь,2007.
30с.

3. Пархоменко Л.П. Назви компонентів дії додавання. Методичний збірник.

Ірпінь,2007.
30с.

4. Левченко І.В., Омельченко І.К., Пархоменко Л.П. Використання
мультимедійних технологій на уроках української мови в початкових класах.
Електронний збірник уроків.
Ірпінь,2009.

5. Левченко І.В., Нікітіна В.В, Пархоменко Л.П., Тарган К.К., Біляк К.М.,
Захарченко О.А. Розробки уроків української мови в 4 класі з теми «Прикметник»
з використанням мультимедійних технологій. Електронний збірник уроків.

Ірпінь,2011.
160с.

Відзнаки та нагороди за педагогічну діяльність:
1. Почесна грамота Ірпінської загальноосвітньої школи І
ІІІ ступенів №13

(1985, 1989, 2010, 2011рр.)
2. Почесна грамота відділу освіти Ірпінського міськвиконкому (1986,1987рр.)
3. Почесна грамота начальника піонерського табору «Салют» Киши


нівського ордена «Знак пошани» заводу «Сигнал» по оздоровленню ева

куйованих дітей з України під час ліквідації Чорнобильської аварії (1986р.)

4. Нагрудний значок «Відмінник народної освіти» (1988р.)
5. Почесна грамота Ірпінської міської ради народних депутатів (1996,

2006рр.)
6. Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2001р.)
7. Почесна грамота Гостомельскої селищної ради (2000, 2002, 2003, 2004,

2004, 2005, 2005, 2007, 2010рр.)
8. Грамота головного управління освіти і науки Київської області державної

адміністрації (2011р.)

НІКІТІНА Валентина Василівна

Нікітіна Валентина Василівна народилася 30 вересня
1957 року в с. Ганнівка Новобузького району Мико

лаївської області. У 1976 році закінчила Новобузьке
педагогічне училище Миколаївської області і здобула
спеціальність «Учитель початкових класів», а в 1985 році
закінчила Одеський державний університет
ім.І.І.Мечникова і здобула спеціальність «Філолог,
викладач української мови та літератури».

Педагогічний стаж 34 роки, 29 років працює
вчителем початкових класів в Ірпінській ЗОШ І
ІІІ ступенів № 13.

Навчання в початкових класах має бути осяяне грою, казкою – так вважає
вчитель початкових класів Нікітіна В.В.

Більше 30 років працює Валентина Василівна з молодшими школярами,
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Відзнаки та нагороди за педагогічну діяльність:
1. Грамота Ірпінського міського відділу народної освіти (1987 р.)
2. Грамота обласного відділу народної освіти (1992 р.)
3. Почесна грамота Міністерства освіти України (1997 р.)
4. Подяка відділу освіти Ірпінської міської ради (2006 р.)
5. Грамота Ірпінської загальноосвітньої школи І
ІІІ ступенів №13

(2010р.,2011р.)
6. Нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2000 р.)
7. Грамота Головного управління освіти і науки Київської обласної державної

адміністрації (2011р.)
8. Подяка Гостомельської селищної ради (2011р.)

БЕБКО Тетяна Василівна

Бебко Тетяна Василівна народилася 1975 року в
селищі Гостомель.

У 1998 році закінчила Переяслав
Хмельницький
державний педагогічний інституті  ім. Г.С. Сковороди за
спеціальністю “Початкове навчання і основи практичної
психології”. Закінчивши інститут, працювала вчителем
початкових класів у школі
дитячому садку № 17 «Берізка»,
а з 2000 року працює у Ірпінській загальноосвітній школі
І
ІІІ ступенів № 13 вчителем початкових класів.

Бебко Тетяна Василівна – вчитель, який віддає себе
дітям. Вона допомагає учням шукати свою стежку до країни знань, навчає їх з
любов’ю, з душею, з терпінням, намагаючись відкрити у кожній дитині душу
творця, дати їй змогу пробудитися і розквітнути.

Тетяна Василівна не зупиняється на досягнутому, постійно дбає про
підвищення свого наукового рівня та фахової майстерності, працює над
проблемним питанням  «Активізація мислительної діяльності молодших
школярів при розв’язуванні математичних завдань з використанням
комп’ютерних технологій».

Працюючи за проектом «1 учень – 1 комп’ютер», учителька свої уроки
готує так, щоб комп’ютер міг допомогти дитині у навчанні і стати інструментом
вчителя для розвитку в школярів навичок мислення високого рівня.

Діти – золотий фонд будь
якого суспільства, особливо обдаровані. Саме
таким дітям вчителька приділяє особливу увагу. Головне для неї – це допомогти
цим дітям розкрити свої творчі здібності. Учні Тетяни Василівни є призерами
міського конкурсу з української мови  ім. П.Яцика.

Пошук за пошуком, не відступати, доки мета не досягнута – так чинить
педагог. Постійно шукає нові форми і методи навчання, щоб пробудити інтерес
у учнів.

Призер шкільних конкурсів «Учитель року – 2005», «Учитель року – 2011» та
міського конкурсу «Учитель року – 2011».

Бере участь в апробації електронних засобів навчального призначення
для загальноосвітніх навчальних закладів.

Учитель першої категорії.

ТАРГАН Катерина Кирилівна

Тарган Катерина Кирилівна народилася 22 січня 1950
року в с.Сьомаки Старосинявського району
Хмельницької області. У 1969 році закінчила
Хмельницьке педагогічне училище і здобула
спеціальність учитель початкових класів. У 1975 році
закінчила Кам’янець
Подільський педагогічний інститут
ім. В.П. Затонського і отримала повну вищу освіту за
спеціальністю «Російська мова та література» та здобула
кваліфікацію  вчителя російської мови та літератури.

Свою трудову діяльність почала у Паньковецькій
восьмирічній школі Старосинявського району Хмельницької області у 1969
році.

Педагогічний стаж 41 рік, 26 років працює вчителем початкових класів в
Ірпінській ЗОШ І
ІІІ ступенів № 13.

Учитель в процесі педагогічної діяльності здобуває знання, уміння і навички,
які в сукупності складають його педагогічний досвід. Катерина Кирилівна
працює нестандартно, створює нові форми, прийоми, методи навчання і
виховання, цілісні навчально
виховні системи. Її педагогічний досвід
характеризується актуальністю, педагогічною новизною, високою
результативністю та ефективністю, стабільністю, можливістю використання
її досвіду іншими педагогами.

Велику увагу педагог приділяє розвитку навичок швидкочитання молодших
школярів. Кожен її урок читання – це цікаве відкриття, захоплююча мандрівка
країною знань. Щоб активізувати учнів під час уроку, вчитель застосовує
нетрадиційні форми і методи навчання.

У своїй роботі приділяє велику увагу розвитку творчих і розумових
здібностей учнів, домагається, щоб кожний урок для учнів став невеличкою
перемогою на дорозі до пізнання.

Тарган Катерина Кирилівна є автором творчих матеріалів, представлених
на Десятій та Одинадцятій міжнародних виставках навчальних закладів
“Сучасна освіта України – 2007, 2008”.

Вона 
 учасник шкільного конкурсу “Учитель року 
 2001”,  “Учитель року 

2006”, “Учитель року 
 2010”.

Катерина Кирилівна вчитель
методист, спеціаліст вищої категорії.
Автор методичних розробок, представлених на щорічній Міжнародній

виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні»:
1. Тарган К.К. Нестандартні уроки з читання у початкових класах з

електронним супроводом. Посібник для вчителя. – Ірпінь, 2007 – 69 с.
2. Тарган К. К.,  Орнст О.М. Інтерактивні форми роботи на уроках читання:

Збірник для вчителів. – Ірпінь, 2007. – 24 с.
3. Тарган К.К. Ритмічні фізкультхвилинки у початкових класах: Посібник

для вчителя. – Ірпінь, 2007. – 63 с.
4. Тарган К.К., Захарченко О.А. Нестандартні уроки з читання в початкових

класах. Методичний збірник. – Ірпінь, 2009 – 56 с.
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мультимедійним супроводом.—Ірпінь, 2009.—13с.
4. Біляк К.М. У царстві рослин. Урок з природознавства у 2 класі з

мультимедійним супроводом.—Ірпінь, 2009.—11с.
5. Біляк К.М. Правопис прикметників із суфіксами –цьк
, 
зьк
, 
ськ
 . Урок

з української мови у 4 класі з мультимедійним супроводом.—Ірпінь, 2011. – 5с.
Відзнаки та нагороди за педагогічну діяльність:
1. Грамота відділу освіти Ірпінського міськвиконкому (1987р.)
2. Грамота управління освіти і науки Київської обласної державної

адміністрації (1999р.)
3. Почесна грамота Гостомельської селищної ради (1999р.)
4. Почесна грамота адміністрації Ірпінської загальноосвітньої школи І
ІІІ

ступенів №13 (2002р.)
5. Почесна грамота міської профспілки (2007р.)
6. Диплом за здобуття І місця в обласному конкурсі на кращий колективний

договір за 2008 рік (2009р.)
7. Подяка Гостомельської селищної ради (2009, 2010р.р.)

БУДИНСЬКА Людмила Василівна

Будинська Людмила Василівна народилася 23
грудня 1978 року в м.Чорнобилі Київської області.

У 1997 році. закінчила Ржищівське педагогічне
училище за спеціальністю «Вчитель початкових класів».
Працювала вихователем у дитячому садку   м.Києва, а з
2001 року 
 в Ірпінській загальноосвітній школі І – ІІІ
ступенів № 13 вчителем початкових класів. У 2007 році
закінчила Ніжинський державний університет імені
Миколи Гоголя  за спеціальністю «Вчитель біології,
валеології та основ екології».

Дев’ять років Людмила Василівна з молодшими школярами, учитель вміє
зацікавити учнів, прищепити їм любов до знань.

Педагог працює над проблемним питанням «Формування здорового
способу життя як цінності, збереження та зміцнення здоров’я молодших
школярів». Здоров’я дитини  значною мірою залежить від умілого чергування
фізичної та розумової діяльності – вважає вчителька.

Учитель використовує багато сучасних прийомів, які спонукають учнів до
роздумів, пошуків. У своїй педагогічній діяльності використовує елементи
програми «Крок за кроком,  гуманно – особистісний підхід до дітей». Сумлінно
ставиться до роботи.

Людмила Василівна є автором уроків з математики, основ здоров’я,
навчального курсу «Я і Україна», позакласних заходів із використанням
комп’ютерних технологій.

Учасник шкільного конкурсу «Учитель року – 2008», «Учитель року – 2010».
Переможець міського конкурсу «Класний керівник – 2010».

Учитель вищої категорії.
Автор методичних розробок, представлених на щорічній Міжнародній

виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні»:

Автор методичної  розробки:
1. Бебко Т.В. Подорож в країну математики. Розробка уроку з математики

для 3 класу з електронним супроводом. – 2005. – 17 с.
Автор електронних навчальних засобів:
1. Бебко Т.В., Будинська Л.В. Захоплююча математика в початковій школі з

нетбуками. Електронний посібник. – Гостомель, 2011.
Відзнаки та нагороди за педагогічну діяльність:
1. Грамота управління освіти і науки Київської обласної державної

адміністрації (2005 р.)
2. Почесна грамота Київської обласної організації профспілки працівників

освіти і науки України (2006 р.)
3. Грамота адміністрації Ірпінської загальноосвітньої школи І
ІІІ ступенів

№ 13 (2010р.)

БІЛЯК Клавдія Миколаївна
Біляк Клавдія Миколаївна народилася 2 червня 1962

року в селі Шамраївка Сквирського району Київської
області. Після закінчення в 1981 році Ржищівського
педагогічного училища була направлена на роботу в
Ірпінську загальноосвітню школу І
ІІІ ступенів №13.

У 2002 році закінчила Національний педагогічний
університет ім. М.П. Драгоманова за фахом учитель
початкових класів.

Тридцять років працює педагог з молодшими
школярами, людина доброї душі, яка всім серцем любить
свою професію і саме тому почуває себе щасливою.

Клавдія Миколаївна має добру наукову і методичну підготовку.
Характеризується добросовісним ставленням до роботи. Уроки відзначаються
глибокою науковістю, логічною послідовністю, чіткістю. Творчий підхід до
проведення уроків є основним критерієм діяльності вчительки. Вона вміло
визначає мету уроків і завжди досягає її.

Учитель працює над проблемним питанням «Формування творчих
здібностей учнів початкових класів у процесі навчальної діяльності».

Бере учать у проведенні апробації електронних засобів навчального
призначення для загальноосвітніх навчальних закладів. Є автором уроків з
навчального курсу «Я і Україна», українського читання, математики та виховних
заходів.

Учасник шкільних конкурсів «Учитель року – 1995», «Учитель року – 1999»,
«Учитель року – 2002», «Учитель року – 2007».

З 2000 року Біляк К.М. очолює профспілку нашої школи.
Учитель вищої категорії.
Автор методичних розробок представлених на щорічній Міжнародній

виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні»:
1. Біляк К.М. Абетка. Дидактичний матеріал для уроків української мови в

1 класі.—Ірпінь, 2007. – 70с.
2. Біляк К.М. У світі тварин. Методичний посібник.—Ірпінь, 2008.—124с.
3. Біляк К.М. Голодомор 1932 – 33 рр. на Україні. Виховна година з
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Великого значення надає розвиткові зв’язного мовлення,формуючи в
школярів логічно  і  граматично, правильно, емоційно сприймати мовлення
дорослих  і  однолітків.

На її уроках читання кожен учень учасник уроку. Різноманітні прийоми та
способи читання дають можливість учням досягти високої техніки читання.

Формування у молодших школярів інтересу до читання через впровадження
нетрадиційних форм та прийомів.

Учитель працює над проблемним питанням «Удосконалення навичок
швидкісного читання молодших школярів».

Бере участь у проведенні апробації електронних засобів навчального
призначення для загальноосвітніх навчальних закладів. Є автором уроків з
читання із використанням комп’ютерних технологій, творчих матеріалів,
представлених на Одинадцятій міжнародній виставці навчальних закладів
«Сучасна освіта в Україні 2008».

Учасник шкільного конкурсу «Учитель року
1996», «Учитель року
2001»,
«Учитель року
2003», «Учитель року
2008».

Учитель вищої категорії.  Депутат селищної ради п’ятого скликання.
Відзнаки та нагороди за педагогічну діяльність:
1. Грамота відділу освіти Ірпінського міськвиконкому (2006 р.)
2. Грамота управління освіти і науки Київської обласної державної

адміністрації (2008 р.)
3. Грамота Гостомельської селищної ради (2007 р.)
4. Подяка адміністрації Ірпінської загальноосвітньої школи I
III ступенів

№13 (2010 р.)
5. Подяка Гостомельської селищної ради (2008р.; 2009р.; 2010 р.)

ЗАХАРЧЕНКО Олена Анатоліївна

Захарченко Олена Анатоліївна народилася 22 вересня
1971 року в  смт. Поліське, Київської області.

У 1993 році закінчила Тернопільський державний
педінститут за спеціальністю «Педагогіка і методика
початкового навчання». З 1994 року працює у
загальноосвітній школі І
ІІІ ступенів №13 м. Ірпеня
вчителем початкових класів.

Захарченко Олениа Анатоліївна 
 працьовита,
організована, зібрана, відповідальна. Добре знає
програмовий матеріал, досконало володіє методикою

його викладання. Сприятлива емоційна обстановка на уроках дає можливість
творчої плідної роботи. Гнучкість у виборі способів реагування, відкритість у
спілкуванні з учнями і колегами, хороший психоемоційний стан, що
передається і вихованцям, сприяє тим самим ефективності навчання.

Учитель працює над проблемним питанням «Формування в учнів стійкого
інтересу до знань шляхом цікавих різновидів роботи на уроці».

Олена Анатоліївна є переможцем шкільного конкурсу «Учитель року 2009».
Призер міського конкурсу «Учитель року 2009».

Автор та співавтор методичних розробок, представлених на щорічній

1. Будинська Л.В. Використання елементів програми «Крок за кроком» у
початкових класах. Потижневі ранкові зустрічі як прийом адаптації
першокласника до навчальної діяльності.

Методичний збірник. Ірпінь, 2007. – 32 с.
2. Будинська Л.В. Математика. Нестандартні уроки з використанням

мультимедійних технологій у початкових класах.
Методичний збірник. – Ірпінь, 2007. – 81.с.
3. Будинська Л.В. Застосування ігрових ситуацій на уроках з курсу «Основи

здоров’я» у початкових класах. Методичний збірник. – Ірпінь, 2008. – 44 с.
4. Будинська Л.В. Сценарії шкільних свят для учнів початкових класів.

Методичний посібник. – Ірпінь, 2009. – 88 с.
5. Будинська Л.В. Шкільні свята для учнів початкових класів. Виховні заходи

з мультимедійним супроводом. Електронний посібник. – Ірпінь, 2009.
6. Будинська Л.В. Проект як засіб креативно – пізнавальної діяльності

молодших школярів. Методичний посібник. Ірпінь, 2010.
Відзнаки та нагороди за педагогічну діяльність:
1. Грамота відділу освіти Ірпінської міської ради (2008 р.)
2. Грамота відділу освіти Ірпінської міської ради (2010 р.)
3. Подяка Гостомельської селищної ради (2010 р.)
4. Подяка адміністрації Ірпінської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів

№13 (2010 р.)

ГЕРМАНЧУК Наталія Яківна

Германчук Наталія Яківна народилася в 1960 році.
Закінчила Переяслав – Хмельницький філіал

Київського педагогічного інституту імені Горького.
Працювала в Поліській школі – інтернат, Поліському
райвно та Поліській середній школі № 1, а з 1994 р.
працює вчителем початкових класів іЗОШ I
III ступенів
№13 м. Ірпеня.

 Германчук Наталія Яківна вже тридцять років працює
з молодшими школярами. Творча, обдарована, володіє
методикою викладання усіх предметів у початковій ланці.
Уроки вчителя методично грамотні, носять навчальний

та виховний характер. Учитель творчо готується до проведення кожного уроку.
Використовує дидактичний, ілюстративний та роздатковий матеріал. Уроки
проводить цікаво, змістовно, домагається свідомого засвоєння учнями
навчального матеріалу.

Переважна кількість уроків проходить у вигляді казки, подорожі, гри, де
діти вигадують, грають ролі головних героїв.

Учитель уміє зацікавити учнів, прищепити їм любов до знань і озброїти їх
міцними знаннями.

Використовує багато сучасних прийомів, які спонукають учнів до роздумів,
пошуків. Виховує в своїх учнів бажання вчитися, вірити в свої сили. Наталія
Яківна прагне навчити кожного учня, а особливо слабкого, щоб дитина відчула
і побачила реальні результати своєї власної праці.
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3. Омельченко І. К. Використання мультимедійних технологій на уроках
української  мови  в  початкових  класах  (Методичний  збірник. 
 Ірпінь, 2008

  28с.);

4. Левченко  І. В.,  Омельченко  І. К.,  Пархоменко  Л. П.  Використання
мультимедійних  технологій  на  уроках  української  мови  в  початкових  класах
. (Електронний  посібник.  
  Ірпінь,  2009);

5. Омельченко  І. К.  Уроки  математики  в  початкових  класах (Електронний
диск.  Ірпінь,  2009);

6. Омельченко І. К., Пархоменко Л. П., Уховська Л. М. Використання
мультимедійних  технологій  на  уроках  математики  в  початкових  класах
(Методичний збірник. 
 Ірпінь, 2009 
 56с.);

7. Нікітіна В. В., Омельченко І. К. Використання  краєзнавчого  матеріалу
на  уроках  математики  та  української  мови  в  початкових  класах  (Електронний
посібник. 
 Ірпінь,  2011).

Відзнаки та  нагороди за педагогічну діяльність :
1. Грамота селищної ради (2000р.);
2. Грамота відділу освіти Ірпінського міськвиконкому (2001р.);
3. Почесна  грамота  Київської  обласної організації  профспілки  працівників

освіти і науки України (2006р.);
4. Грамота відділу освіти Ірпінської міської ради (2006р.);
5. Грамота відділу освіти Ірпінської міської ради (2009р.).

КОПАНИЦЯ Світлана Василівна

Копаниця Світлана Василівна народилася 07
листопада 1967 року в смт.Гостомель Київської області.

У 1990 році закінчила Київський державний
університет імені Т.Г.Шевченка. З 2008 року працює в
загальноосвітній школі І
ІІІ ступенів №13 м. Ірпеня
вчителем початкових класів. Характерною рисою в
роботі Світлани Василівни є працьовитість, органі

зованість, зібраність, відповідальність за виконання
обов’язків вчителя. Вона любить роботу з дітьми, вміє
зацікавити їх, прищепити любов до знань, знаходить у
кожному своєму учневі позитивне. Учить учнів розуміти

та цінувати прекрасне, той чудовий світ, який оточує людину. Головне місце в
навчанні та вихованні відводиться елементам творчого пошуку. Світлана
Василівна має комплекс професійно
важливих психологічних якостей, які
визначають її  педагогічну майстерність. Учитель знайомить дітей з проявами
високої моралі та відповідальності людини, формує в них почуття патріотизму,
працьовитості, вчить їх правильно поводитися і спілкуватися з однолітками. У
Світлани Василівни чуйне, доброзичливе ставлення до дітей. Вона вміє
логічно, грамотно, чітко формулювати свої думки у доступній для дітей даного
віку формі. Світлана Василівна працює над проблемним питанням
«Впровадження сучасних технологій для збереження і зміцнення здоров’я
учнів». Добра, чуйна, енергійна, повністю віддана своїй справі. Світлана
Василівна користується авторитетом серед батьків, колег, учнів.

міжнародній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта України»:
1. Захарченко О.А. Традиційні календарні свята українського народу.

Методичний збірник.
Ірпінь.2008р.
2. Захарченко О.А.Звук [ш] і буква «ша». Розробка уроку з використанням

мультимедійних технологій.
3. Захарченко О.А.Розробка уроків української мови в 4 класі з теми

«Прикметник». Електронний збірник.
4. Захарченко О.А. Я і Україна. Природознавство 3 клас. Електронний

збірник.
Відзнаки та нагороди за педагогічну діяльність:
1. Грамота відділу освіти Ірпінського міськвиконкому (2009р.)

ОМЕЛЬЧЕНКО Ірина Кирилівна

Омельченко  Ірина  Кирилівна  народилася  1967  року.
У  1986  році  закінчила  Київське  міське  педагогічне

училище  №1 ім. Н. К. Крупської, а в 1997 році 
 Київський
міжрегіональний інститут  удосконалення  вчителів
ім.Б.Грінченка. У школі працює з 1986 року.

Ірина  Кирилівна здібний учитель, людина широких
педагогічних та  психологічних знань. Учителька  завжди
глибоко і серйозно продумує всю  систему  навчально

виховної роботи, щоб озброїти учнів не тільки
теоретичними  знаннями, але й  вміннями  застосовувати

їх на практиці,  формує  в  них  уміння  й  навички, необхідні  кожній  людині для
успішної  орієнтації  в  житті, активної участі в продуктивній  праці.

Учитель творчо готується  до  проведення  кожного уроку.
Омельченко І. К. завжди  доброзичлива,  тактовна, уважна  в  спілкуванні  з

учнями,  вміло  розвиває  творчі  здібності  дітей. Ерудована,  працелюбна,
весь  час  у  творчому  пошуку,  тому  її  уроки  відзначаються  чіткістю,
діловитістю,  емоційністю,  новаторством. Прагне  навчити  кожного  учня,
враховуючи  його  характер, темперамент та емоційний  стан.

Учні  Ірини  Кирилівни  є  переможцями І (шкільного) етапу  Всеукраїнських
олімпіад з української мови, математики і призерами міського конкурсу знавців
української мови ім. П. Яцика.

 Бере участь у апробації  електронних засобів навчального призначення
для  загальноосвітніх навчальних закладів. Є автором уроків з української
мови, читання, математики із використанням комп’ютерних технологій.

Учасник шкільних конкурсів «Учитель року  
  2001»,  «Учитель  року 2006»,
«Учитель  року  2011». Призер  міського  конкурсу  «Учитель  року  
  2006».

Автор та  співавтор  методичних розробок  представлених  на  щорічній
Міжнародній виставці «Сучасна освіта України»:

1. Омельченко І. К. Нестандартні  уроки  з  математики  для  4  класу.
(Електронний диск. Ірпінь, 2006);

2. Омельченко  І. К.,  Будинська  Л. В.  Математика.  Нестандартні уроки з
використання  мультимедійних  технологій у  початкових  класах  (Методичний
збірник. 
 Ірпінь, 2007 
  81с.);
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Учителі філологічного циклу

ЧЕРНЮК Мирослава Іванівна

Чернюк Мирослава Іванівна народилася 1952 року.
У 1973 році закінчила Луцький державний педа


гогічний інститут,  учитель української мови та літератури.
З 1975 року  Мирослава Іванівна працює у селищі

Гостомель, у Ірпінській загальноосвітній школі І
ІІІ
ступенів №13.

Творчий учитель,  має  високу  науково
теоретичну  і
методичну  підготовку,  досконало  володіє  сучасними
формами  і методами    навчання.

Основне  в  роботі  вчителя  —  це  навчання,  праця,
виховання  —  вважає  Мирослава  Іванівна. Учителю притаманний  високий
темп уроків,  позитивний  емоційний фон,  професіоналізм. Головне  місце  на
уроках  відводиться  елементам  творчого пошуку. Вона  намагається  кожну
хвилину  перебування  дитини  в  класі  перетворити  для  неї  на  радість.
Прагне  до  того,  щоб  кожна  крихта  знань  була  використана  в  житті
школярів. Учні Мирослави  Іванівни  є  переможцями  міських  і  обласних
олімпіад, конкурсу
захисту  науково
дослідницьких  робіт  Київського
територіального  відділення  МАН  України, Всеукраїнських літературних
конкурсів.

Прищеплення учням любові до рідної мови стало для вчителя важливою
справою її педагогічної діяльності. Правильна, точна, виразна, художньо багата
мова – це також вияв прекрасного, і досконале володіння багатствами мови
свідчить про високу духовну культуру людини. А без щоденної копіткої праці
над словом результатів не досягнути. Учитель намагається не тільки
привернути увагу учнів до образного художнього слова, а й виробити в них
уміння вживати його в своїй мові. Вона навчає школярів уникати словесних
штампів, трафаретів, а говорити й писати так, щоб слово було доречним і
влучним.

Людина творча, завжди в пошуках нових форм і методів навчання. Своїм
багатим педагогічним досвідом Мирослава Іванівна охоче ділиться з
учителями, виступає на семінарах, дає відкриті уроки. Добра, чуйна, щира,
досвідчена, віддана своїй справі – вона є кращим взірцем справжнього образу
Вчителя.

У 2011р. М.І. стала переможцем Всеукраїнського радіодиктанту
національної єдності.

Автор методичних розробок представлених на щорічній Міжна�
родній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні»:

1. Чернюк М.І. Тестові завдання з української мови для 10
11 класів.
Методичний збірник. – Ірпінь, 2007. – 23 с.

2. Чернюк М.І. Збірник диктантів з української мови для 10
11 класів.
Програмовані і буквені диктанти для 5
11 класів. Контрольні роботи з

Учасник шкільного конкурсу «Учитель року 
 2010»
Учитель ІІ категорії.
   Автор методичних розробок, представлених на щорічній Міжнародній

виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні».
1. Копаниця С.В. Виховні заходи з мультимедійним супроводом для учнів

початкових класів. Методичний збірник. 
 Ірпінь. 2010 – 34с.
2. Копаниця С.В. Свята та звичаї українського народу. Інформаційні хвилинки

з мультимедійним супроводом. Методичний збірник. – Ірпінь.2011 – 40с.
Відзнаки та нагороди за педагогічну діяльність:
1. Грамота  відділу освіти  Ірпінської міської ради (2010 р.)
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2. Прокопенко Н.Ю. Година скорботи. Скільки їх? І чому?
 Ірпінь, 2008р. 

20с.

3. Прокопенко Н.Ю., Шушкевич С.Л. Шляхами Великого Кобзаря.
Методичний збірник.
 Ірпінь, 2009р.
48с.

4. Прокопенко Н.Ю. Контрольні роботи з української літератури для 8 класу.
Тестові завдання. Методичний збірник.
 Ірпінь, 2009р.
10с.

5. Прокопенко Н.Ю. Контрольні роботи з української літератури для 5 класу.
Тестові завдання. Методичний збірник.
 Ірпінь, 2010р.
12с.

Відзнаки та нагороди за педагогічну діяльність:
1. Грамота відділу освіти Ірпінської міської ради (2004р.)
2. Грамота управління освіти і науки Київської обласної державної

адміністрації (2006р.)
3. Подяка Ірпінської загальноосвітньої школи І
ІІІ ступенів №13 (2009р.)
4. Грамота Ірпінської загальноосвітньої школи І
ІІІ ступенів №13

(2010р.,2011р)

ВАСИЛЕНКО Олена Василівна

Василенко Олена Василівна народилася 1 лютого
1959 року в с. Брусилів Житомирської області.

У 1980 році закінчила Житомирський педагогічний
інститут імені І. Я. Франка за спеціальністю, “Учитель
української мови та літератури”.

З 2006 року Олена Василівна працює в Ірпінській
загальноосвітній  школі І
ІІІ ступенів №13. Талановитий і
знаючий  педагог із великим стажем та досвідом роботи.
Їй притаманні педагогічний такт, уважне ставлення до
кожного учня. Учитель проводить велику роботу по

відродженню любові учнів до рідної мови, культури, використовуючи на уроках
фрагменти обрядів, звичаїв та побуту українського народу.

 Вона досконало володіє програмовим матеріалом, методикою викладання
української мови та літератури, систематично підвищує педагогічну
майстерність, творчо використовує у своїй роботі перспективний педагогічний
досвід учителів – новаторів.

Заняття Олени Василівни проходять на високому науковому та методичному
рівні, відзначаються  різноманітністю форм і методів навчання. Уроки будує
творчо, постійно шукає такі прийоми, які активізують роботу учнів, спонукають
їх працювати творчо, з повною силою засвоювати основи знань. Вдало поєднує
фронтальні методи з індивідуальною допомогою учням з метою більш
досконалого оволодіння рідною мовою. Велику увагу вона приділяє пошуку
неординарних методичних ідей у процесі викладання української мови та
літератури.

Учитель доцільно використовує наочність, систематично навчає учнів
працювати з підручником, словниками, додатковою літературою, самостійно
здобувати знання. Уміло прищеплює любов до свого предмета, до рідного
краю. Педагог працює над проблемою: “Розвиток мовленнєвої діяльності на
уроках мови та літератури”.

української мови для 5
11 класів. Методичний збірник. – Ірпінь, 2007. – 35 с.
3. Чернюк М.І. Ти – в моєму серці! Літературна збірка. 
 Ірпінь, 2009. – 60с.
4. Чернюк М. І.  „Шевченко – поет
лірик, Шевченко – художник”.

Методичний збірник. 
 Ірпінь, 2008. – 20 с.
5. Мирослава Чернюк. Види складнопідрядних речень. Розробка уроку з

мультимедійним супроводом. Методичний збірник.
Ірпінь.2011р.
16с.
6. Мирослава Чернюк. Художній дивосвіт поруч. Лариса Юхименко –

поетеса рідного краю. Методичний збірник.
Ірпінь.2011р.
24с.
Відзнаки та нагороди за педагогічну діяльність:
1. Нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти

України» (2001р.).
2. Звання «Учитель 
 методист» (2005р.)
3. Лауреат Київської обласної премії за заслуги в галузі освіти(2005р.).
4. Грамота Міністерства освіти України. (2005р.)
5. Грамота відділу освіти Ірпінської міської ради (2003, 2004, 2005, 2006,

2007, 2008, 2009, 2010 р.р.)
6. Почесна грамота Виконавчого комітету Ірпінської міської ради (2006р.)
7. Грамота Гостомельської селищної ради (2004,2005,2006,2007,2008р.р.)
8. Грамота Ірпінської загальноосвітньої школи І
ІІІ ступенів №13 (2002, 2005,

2007, 2009, 2010, 2011 р.р.)

ПРОКОПЕНКО Наталія Юріївна

Прокопенко Наталія  Юріївна народилася 2 лютого
1975 року в м. Сквира  Київської області. У 1997 році
закінчила філологічний факультет Українського
державного педагогічного університету ім. М. П. Драго

манова в м. Києві.

Педагогічну діяльність розпочала в 1997 році
вчителем української мови та літератури в ЗОШ І
ІІІ
ступенів №73 м. Києва. З 2002 року працює в Ірпінській
загальноосвітній школі І
ІІІ ступенів №13, кваліфікаційна
категорія – «спеціаліст вищої категорії».

Наталія Юріївна великого значення надає формуванню вміння сприймати
літературний твір, бо вважає, що література вчить жити. Творчий підхід до
роботи, удосконалені форми проведення уроків забезпечують міцні знання
учнів. Використовує багато сучасних прийомів, які спонукають учнів до пошуків.
Постійно підвищує свій фаховий і методичний рівень, працюючи над
проблемним питанням «Інтерактивні методи навчання на уроках української
мови».

Учні Наталії Юріївни є переможцями і призерами ІІ (міського) етапу
Всеукраїнських олімпіад з української мови та літератури, конкурсу ім. П. Яцика.

Учасник шкільного конкурсу «Учитель року – 2003», «Учитель року – 2011».
Автор методичних розробок, представлених на щорічній Міжнародній

виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні»:
1. Прокопенко Н.Ю. Інтерактивні методи навчання на уроках української

мови. Методичний збірник.
Ірпінь,2007р.
56с.
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Відзнаки та нагороди за педагогічну діяльність:
1. Грамота відділу освіти Ірпінської ради (2003р)
2. Грамота Гостомельської селищної ради (2004р.)
3. Грамота головного управління освіти і науки Київської обласної державної

адміністрації (2008р)
4. Подяка за підготовку учнів переможців і призерів міських та обласних

конкурсів (2008р,2009р)

ПАВЛЕНКО Катерина Михайлівна

Павленко К.М. народилася 10.11.1980р. в смт.Госто

мель Київської області.

У 2002 році закінчила Національний педагогічний
університет ім. М.П.Драгоманова і отримала повну вищу
освіту за спеціальністю «Українська мова і література»
та здобула кваліфікацію вчителя української мови і
літератури,зарубіжної літератури та українознавства.

З 2004р. працює вчителем української мови та
літератури в Ірпінській загальноосвітній школі І
ІІІ
ступенів №13.

Павленко К.М. володіє сучасною методикою викла

дання української мови та літератури, використовує додаткову літературу та
досягнення мультимедійних технологій у викладанні свого предмета. На своїх
уроках Катерина Михайлівна вчить своїх учнів самостійно працювати з
підручником,готувати письмові та усні відповіді на запитання,визначати ідейну
та наукову цінність літературних творів. Катерина Михайлівна вважає,що роль
учителя на уроці
навчити дітей учитися; великого значення надає формуванню
вміння сприймати літературний твір, бо вважає, що література вчить жити.

    Павленко К.М. вміє зацікавити учнів, прищепити любов до знань, учить
учнів розуміти та цінувати прекрасне, позитивно дивитися на той чудовий
світ, що оточує людину.

    Лауреат шкільного конкурсу  «Учитель року
2006» , переможець шкільного
конкурсу «Учитель року
2009»; призер міського конкуру «Учитель року
2009» ,
тренер та учасник  обласного семінару з превентивного виховання «Майбутнє
починається сьогодні». Постійно працює над підвищенням свого фахового та
методичного рівня. Проблема, над якою працює Павленко К.М.
«Використання
мультимедійних технологій на уроках української мови ти літератури».

Автор методичних збірників, представлених на щорічній Міжнародній
виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні»:

1. Павленко К.М. «Українська мова»(розробки уроків з електронним
супроводом: «Значущі частини слова. Будова слова(5кл.) «Іменник»(6кл.),2006р.

2. Павленко К.М. Чудернацький ярмарок. Методичний збірник.

Ірпінь,2007.
50с.

3. Павленко К.М. Наш Шевченко. Методичний збірник. 
 Ірпінь,2008.
17с.
4. Павленко К.М. Судове засідання у справі звинувачення

І.Котляревського,автора поеми «Енеїда». Методичний збірник. 
 Ірпінь,2009.
5. Василів В.Ю., Павленко К.М., Василенко О.В. Як обрати правильний

Як керівник методичної комісії “Методичне об’єднання учителів –
словесників” організовує проведення у школі конкурсу імені П.Яцика, тижня
української писемності та мови, декади української мови та літератури. Учасник
шкільного конкурсу «Учитель року – 2010». Учитель вищої категорії.

Автор методичних розробок, представлених на щорічній Міжнародній
виставці навчальних закладів  «Сучасна освіта в Україні»:

1. Шляхи вдосконалення культури мовлення учнів на основі творчого
використання різновидів навчального матеріалу. Методичний збірник.
 Ірпінь,
2007.
22с.

2. Нетрадиційні уроки української літератури у 10 класі. – Ірпінь, 2008
3. Якого обранця ви прагнете мати? Урок
тренінг для учнів 10 
11 класів із

циклу “Майбутнє починається сьогодні”.
  Ірпінь,  2009.
 14 с.
4. У лещатах компромісу. Урок – тренінг для учнів 7 – 9 класів із циклу

“Майбутнє починається сьогодні”. – Ірпінь, 2010
Відзнаки та винагороди за педагогічну діяльність:
1. Грамота селищної ради (2005 р.)
2. Грамота відділу освіти Ірпінської міської ради (2009 р.)
3. Грамота Головного Управління освіти і науки Київської обласної державної

адміністрації (2011 р.)

ПРОКОПЕНКО Світлана Петрівна

Прокопенко Світлана Петрівна народилася 23 серпня
1971 року в с. Поліське Київської області. Після
закінчення школи вступила до Переяслав –
Хмельницького університету, який у 1993році закінчила
за спеціальністю вчитель української мови і літератури.

Педагогічну діяльність розпочала в Ірпінській
загальноосвітній школі І
ІІІ ступенів №13. Досконало
володіє сучасною методикою викладання української
мови і літератури. Провідна ідея її роботи
діяльно

оптимістичний підхід до особистості. Учитель любить

роботу з дітьми, уміє зацікавити їх, прищепити їм любов до знань, знаходить
у кожному учневі позитивне. Учасник шкільних конкурсів «Учитель року 

2003,2008».

  Учні Світлани Петрівни є призерами учнівських олімпіад та міських
конкурсів. Учитель постійно активізує учнів, розвиває їхню самостійність та
ініціативу, виховує стійкий інтерес до літератури, стимулює інтелектуальні
потреби.

Учитель вищої категорії.
Автор методичних розробок, представлених на щорічній Міжнародній

виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні»:
1. Прокопенко С.П. Збірник тестів з української літератури для 11 класів.

Методичний збірник.
Ірпінь,2007,
21с.
2. Прокопенко С.П. Родинне свято. «Уклін низький Вам, матінко моя!». 


Ірпінь,2009,
20с.
3. Прокопенко С.П. Скарбниця класного керівника. Сценарії виховних

заходів. Методичний збірник.
Ірпінь,2011,
68с.
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КОШОВА Тетяна Миколаївна

Кошова Тетяна Миколаївна народилася 17 квітня 1967
року в м. Шпола Черкаської області. З 1974 по 1984 рік
вчилася в Шполянській середній школі №3 . У 1990 році,
закінчила Київський державний педагогічний інститут
ім. О. М. Горького за спеціальністю «Учитель російської
мови та літератури». Педагогічну діяльність розпочала
у 1990 році в Ірпінській ЗОШ І
 ІІІ ступенів №13.

Тетяна Миколаївна – керівник міського методичного
об’єднання вчителів світової літератури.

Проблема, над якою працює вчитель, – «Оптимальне
впровадження інформаційно
комунікаційних технологій на уроках світової
літератури».

Актуальність цього досвіду полягає в тому, що він допомагає знайти шляхи
адаптації школи до сучасного світу, сприяє використанню високотехнологічних
інформаційних засобів навчання на уроках світової літератури.

Досвідчений педагог, Т. М. Кошова розуміє, що в сучасному світі новітніх
інформаційних технологій навіть такий, здавалося б, «консервативний»
предмет, як світова література, треба викладати по
новому, використовуючи
інноваційні технології. Вона активно застосовує новітні засоби навчання,
зокрема мультимедійні, для того, щоб зацікавити учнів, спонукати їх до
глибшого вивчення світової літератури, культури народів світу.

Учні Тетяни Миколаївни є призерами міських олімпіад із світової літератури.
Кошова Тетяна Миколаївна – призер шкільних конкурсів «Учитель року –

2005», «Учитель року – 2007», призер міського конкурсу «Учитель року – 2007»,
призер обласного конкурсу «Учитель року – 2008». Тетяна Миколаївна брала
участь у проведені апробацій електронних засобів навчального призначення
для загальноосвітніх навчальних закладів.

Кваліфікаційна категорія: учитель вищої категорії.
Разом з колегами області працювала над створенням електронного

посібника «Зарубіжна література для 5 класу» та посібників «Методичні
матеріали до уроків зарубіжної літератури у 7 класі», «Методичні матеріали
до уроків зарубіжної літератури у 8класі», «Методичні матеріали до уроків
зарубіжної літератури у 9класі», «Методичні матеріали до уроків зарубіжної
літератури у 10 класі».

Тренер курсів «Intel Навчання для майбутнього».
Автор методичних розробок, представлених на щорічній Міжна�

родній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні»:
1. Кошова Т.М. Вивчення оглядових тем на уроках зарубіжної літератури в

9 класі(плани
конспекти уроків із мультимедійним супроводом). Методичний
збірник. – Ірпінь, 2008, 
32с.

2. Кошова Т.М. Г. К.Андерсен та його казка «Снігова королева» (плани

конспекти уроків із мультимедійним супроводом). Методичний збірник. –
Ірпінь, 2007,
23 с.

3. Кошова Т.М. На крилах поезії ( збірка поетичних творів про літературних
героїв).

життєвий шлях?(Розробки уроків
тренінгів для класних керівників 8
9 класів).

Ірпінь,2011.
33с.

   Відзнаки та нагороди за педагогічну діяльність:
1. Грамота головного управління освіти і науки київської обласної

адміністрації (2009р).
2. Грамота відділу освіти Ірпінського  міськвиконкому(2009р).
3. Грамота відділу освіти Ірпінської міської ради (2009р).
4. Грамота адміністрації Ірпінської міської ради (2009р,2011р).

КОНЮШОК Наталія Миколаївна

Конюшок Наталія Миколаївна народилась 5 січня 1964
р. в с. Ковшилівка Поліського району Київської обл. Після
закінчення школи вступила у  Київський державний
педагогічний інститут імені М. Горького, учитель
російської мови та літератури.

Закінчивши інститут, працювала вчителем в школах
Поліського району Київської області. Після катастрофи
на Чорнобильській АЕС переїздить в Гостомель, працює
вчителем зарубіжної літератури та англійської мови в

Ірпінській ЗОШ №13.
Наталія Миколаївна організований, працьовитий, зібраний, відпо


відальний учитель.
Як класний керівник створює в класі комфортну позитивну обстановку, а

це гарантія взаємоповаги у класному колективі. Її вихованці творчо підходять
до різних загальношкільних справ, вболівають за свій колектив та щиро
радіють за шкільні перемоги.

Наталія Миколаївна переможець шкільного та призер міського конкурсу
«Учитель року
1997»,переможець шкільного та призер міського конкурсу
«Учитель року
2002», учасник шкільного конкурсу «Учитель року
2006,2010».

Її учні неодноразово були переможцями у II (міському) та учасниками III
(обласного) етапу Всеукраїнських олімпіад зарубіжної літератури.

Присвоєно педагогічне звання «Старший учитель».
Автор методичних розробок представлених на щорічній Міжнародній

виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні»:
1. Конюшок Н.М. Приказки та прислів’я – джерело народної мудрості.

Методичний збірник.
Ірпінь,2007 .
2. Конюшок Н.М. «Найперші – музика й слова» (2006р.)
3. Конюшок Н.М. Спинився поряд час на відстані руки… (Від міфології до

сучасності):Розробки уроків світової літератури з використанням
комп’ютерних технологій. 
 Ірпінь,2011.
27с.

Відзнаки та нагороди за педагогічну діяльність:
1. Грамота Гостомельської  селищної Ради (2001р.,2005р.)
2. Грамота Управління освіти і науки Київської обласної державної

адміністрації (2001р.,2006р.)
3. Грамота Ірпінської ЗОШ І
ІІІ ступенів №13 (1999р.)
4. Грамота відділу освіти Ірпінської міської ради (1997р.)
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Учителі іноземної мови

ТУРБАЄВА Тамара Миколаївна

Турбаєва Тамара Миколаївна народилася 28 червня
1955 року.

У 1978 році закінчила П’ятигорський державний
педагогичний інститут іноземних мов «Учитель
англійської та німецької мов».

Учитель має педагогичний стаж 31 рік. Працює в
Ірпінській ЗОШ І
ІІІ ступенів № 13 з 01.09.2010 року;
працювала в Маріупольській загальноосвітній школі І

ІІІ ступенів № 26 Донецької області .

Головним в роботі Турбаєвої Тамари Миколаївни є
принцип інтерактивного спілкування. У роботі використовує підручники
Оксфордского видавництва, що дозволяє значно модернізувати урочну
систему та підвищувати інтерес до навчання, створювати умови для розвитку
пізнавальних та творчих здібностей учнів. На уроках використовує парні, групові
форми навчання, створює ігрові ситуації, поєднує СD записи та інтерактивні
методи спілкування. З метою підвищення інтересу до вивчення англійської
мови в учнів використовує нестандартні форми навчання: уроки 
 мандрівки,
ділові та рольові ігри, дебати, таким чином учитель прагне навчати учнів
аналізувати, систематизувати отримані знання  та порівнювати  з власним
досвідом, оперувати знаннями в певних ситуаціях .

Тамара Миколаївна є сумлінним, творчим, відповідальним учителем,
знаходиться в постійному пошуку нових сучасних педагогічних технологій
викладання англійської мови, використовує передовий педагогічний досвід
кращих учителів України та зарубіжжя .

Її учні показали високі результати в шкільних , міських та обласних
олімпіадах , роботах МАН.

• 2006 рік 
 III місце в роботі міської МАН (11 клас)
• 2007 рік 
 переможець міської та призер обласної олімпіад з
англійської мови (11 клас)
Відзнаки та нагороди за педагогічну діяльність:
1. Грамота відділу освіти Маріупольського місьвиконкому (1986 р.,

1992р.,1996р.)
2. Почесна грамота Головного упрвлівння освти і науки Донецької

облдержадміністрації (2000р.)
3. Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2003р.)
4. Знак „ Відмінник освіти України” (2006р.)

4. Кошова Т.М., Захлюпаний В.М. Електронно
навчальний засіб «Зарубіжна
література. Життя і творчість М. В. Гоголя». – Ірпінь, 2011.

Відзнаки та нагороди за педагогічну діяльність:
1. Грамота Київського обласного управління освіти (1995 р.)
2. Грамота Управління освіти і науки Київської обласної державної

адміністрації (2000 р.)
3. Почесна грамота Міністерства освіти і науки (2005 р.)
4. Грамота відділу освіти міської ради (2008 р.)
5. Диплом Головного управління освіти і науки Київської обласної державної

адміністрації   Київського обласного інституту післядипломної освіти
педагогічних кадрів (2008 р.)

6. Почесний знак «Відмінник освіти України» (2009 р.)
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СИЧ Олена Іванівна

Сич  Олена Іванівна народилася 1964 року в смт
Гостомель. У шкільні роки навчалася  в ЗОШ № 13 та
брала активну участь у житті школи – була піонер

вожатою в молодших класах. Мріяла працювати з
дітьми.

У 1985 році закінчила Київське педагогічне училище
№1. Педагогічну діяльність розпочала у 1985 році, але
не зупинялася на досягнутому та продовжила навчання
у 1998
2002 КМІУ на  факультеті педагогіки
психології та
англійської мови.

  З 2002 р працює вчителем англійської мови в Ірпінській загальноосвітній
школі I
III ступенів №13, «спеціаліст вищої категорії,старший вчитель».

Життєве кредо: «У кожній дитині бачити глибоке, людське, варте
розуміння».

Олена Іванівна дуже любить свій предмет, на високому рівні володіє
теорією та методикою викладання предмета ,ефективними методами і
формами організації навчально
виховного процесу, творчо використовує
передовий педагогічний досвід,інноваційні технології, постійно підвищує свій
професійний досвід 
 є активним учасником практичних семінарів від
видавництва MM Publications протягом багатьох років.

Втілює використання сучасних підручників Британських видавництв
«Лонгман», «Макмілен», «Оксфорд». У  своїй роботі надає перевагу  активним
формам роботи, вміє зацікавити учнів. Старається залучити учнів до читання,
говоріння, використовуючи різноманітні ігрові ситуації, пісенний матеріал.

Олена Іванівна 
 учасник шкільного конкурсу «Учитель року
2011».
Працює над темою: « Використання комп’ютерних технологій як засіб

творчого та інтерактивного навчання на уроках англійської мови».
Олена Іванівна розробила серію мультимедійних уроків для 5
7 кл. та

продовжує створювати вікторини, брейн 
 ринги, прислів’я, нові цікаві уроки
з використанням мультимедіа для старших класів.

Автор  методичних розробок,  представлених на щорічній Міжнародній
виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні»:

1. Сич О.І. Використання мультимедійних технологій на уроках англійської
мови в початковій школі.
 Методичний збірник.
 Ірпінь,2007.
41с.

2. Сич О.І. Використання мультимедійних технологій на уроках англійської
мови в старшій  школі.
Методичний збірник.
 Ірпінь,2011,
23с.

Відзнаки та нагороди за педагогічну діяльність:
1. Грамота відділу освіти (2008р)
2. Грамота адміністрації школи(2010р,2011р)
3. Грамота управління освіти і науки Київської області (2011р)

БІЛЯК Анна Анатоліївна

Біляк Анна Анатоліївна народилася 19 вересня 1984
року в селищі Гостомель. Закінчила у 2001 році Ірпінську
загальноосвітню школу І
ІІІ ступенів №13 із Золотою
медаллю, у 2006 році – Київський Славістичний
університет, спеціальність «Міжнародні відносини», у
2009 році – Національний аграрний університет,
спеціальність «Юрист АПК».

З 2005 року працює вчителем англійської мови в
Ірпінській загальноосвітній школі І
ІІІ ступенів №13

За роки роботи в школі проявила достатній рівень
професіоналізму, ініціативи, творчості. Добре володіє сучасною методикою
викладання, має належну науково
теоретичну підготовку. Учитель шукає свій
стиль, свої методи та прийоми в роботі з учнями.

У  2009 році вчитель з допомогою батьківського комітету створили кабінет
англійської мови з мультимедійним обладнанням. Електронний супровід до
уроків, розробки узагальнюючих уроків до різних тем, відео
 та аудіо 
 супровід
стали невід’ємною частиною роботи Анни Анатоліївни. Використання сучасних
інформаційних технологій при вивченні англійської мови є не лише корисним
і необхідним у сучасному світі, а й урізноманітнює види діяльності учнів на
уроках, викликає навчальний і пізнавальний інтерес до вивчення предмета.

Анна Анатоліївна Біляк – переможець шкільного та міського конкурсів
«Учитель року 2010», учасник ХІІ міжнародної виставки навчальних закладів
«Сучасна освіта – 2009».

У 2006 році учитель пройшла курсову підготовку за програмою «Intel
Навчання для майбутнього». 2010 рік – навчання на авторському семінарі
Ш.О.Амонашвілі «Гуманно
особистісний підхід до дітей в освітньому процесі»
та на даний час є слухачем Школи передового досвіду КОІПОПК.

Анна Анатоліївна бере активну участь у громадській роботі школи, селища
та міста: незмінна ведуча шкільних, міських та регіональних заходів різних
тематик. У вільний час вчитель займається літературним перекладом поезій
англійських письменників та сама пише прозові твори.

Спеціаліст ІІ категорії.
Автор методичних розробок представлених на щорічній Міжна�

родній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні»:
1. Біляк А.А. Пісні з мультфільмів Уолта Діснея. Дидактичний матеріал до

уроків англійської мови.—2009 р.
2. Біляк А.А. Комплексні контрольні роботи та тексти для аудіювання.

Дидактичний матеріал до уроків англійської мови.—2010 р.
Відзнаки та нагороди за педагогічну діяльність:
1. Подяка Гостомельського селищного голови (2008, 2009, 2010 р.р.)
2. Подяка адміністрації Ірпінської загальноосвітньої школи І
ІІІ ступенів

№13 (2010 р.)
3. Грамота Відділу освіти Ірпінської міської ради (2010 р.)
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нестандартні форми навчання, такі,  як урок 
 подорож, урок 
 диспут, урок 

гра та інші, добре знає індивідуальні особливості учнів, вміє знайти до кожного
підхід.

Наталія Юріївна 
 сумлінний, творчий, відповідальний учитель, який
постійно працює над поповненням методичного рівня своїх знань, знаходиться
у постійному пошуку нових, сучасних технологій викладання мови, використовує
педагогічний досвід своїх колег.

ЧЕРНУШЕНКО Інна Миколаївна

Чернушенко Інна Миколаївна  народилася в 1982році.
У 2005 році закінчила національний педагогічний

університет ім. Драгоманова за спеціальністю учитель
англійської, німецької мови та зарубіжної літератури.

Свій  перший  педагогічний досвід отримала ще,
навчаючись на 5
му курсі університету, коли працювала
вчителем англійської мови в Київській школі №214.

Після закінчення університету Інна Миколаївна
прийшла працювати в Ірпінську загальноосвітню школу

І
ІІІ ступенів №13. Відповідальна, трудолюбива, працює наполегливо і старанно,
намагається прищепити дітям любов до англійської мови. Уроки планує так,
щоб кожний учень був задіяний на уроці, зацікавлений темою і матеріалом
уроку.

Володіє сучасною методикою викладання предмета, постійно удосконалює
форми проведення уроків, раціонально і продуктивно використовує кожну
хвилину уроку. Інна Миколаївна навчає учнів не бути сором’язливими,
скованими, а брати активну участь у обговоренні будь – якої теми і вміти
висловлювати власну думку.

Учасник шкільного конкурсу «Учитель року 2010».
Автор методичних розробок, представлених на щорічній Міжна�

родній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні»:
1. Чернушенко І.М. Методичний збірник з англійської мови «Сучасна пісня

як засіб підвищення інтересу до вивчення англійської мови»
Відзнаки та нагороди за педагогічну діяльність:
1. Грамота Ірпінської ЗОШ І
ІІІ ступенів №13,  2011р.

ВОЙНАЛОВИЧ Наталія Юріївна

Войналович Наталія Юріївна  народилася: 14 березня
1980 року.

У 2002 році закінчила Вятський державний педа

гогічний університет, за фахом філолог, учитель
французької та англійської мов.

Учитель має педагогічний стаж 9 років. Працює в
Ірпінській ЗОШ І
ІІІ ступенів №13 з 01.09.2005 року,
працювала у Троїцько – Печорській загальноосвітній
школі І 
 III ст. №1 Республіки Комі, Росія, з 2002 по 2004

роки.
Войналович Наталія Юріївна добре володіє сучасною методикою

викладання англійської мови. Систематично і ґрунтовно готується до уроків,
творчо підходить до їх проведення. У роботі використовує підручники
Оксфордського видавництва, що дозволяє модернізувати урочну систему,
підвищити інтерес до навчання. На уроках використовує парні, групові форми
роботи, створює ігрові ситуації, особливо у початкових класах, поєднує СО
записи та інтерактивні методи спілкування. Учитель використовує
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Учитель
методист, спеціаліст вищої категорії, Відмінник освіти України.
Автор методичних розробок, представлених на щорічній Міжна�

родній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні»:
1. Захлюпана Н.П. Застосування мультимедійних технологій на уроках

математики. Методичний збірник.
 Ірпінь, 2007.
 37 с.
2. Захлюпана Н.П. Весняні свята. Методичний збірник. – Ірпінь, 2007.– 32 с.
3. Захлюпана Н.П. Народні свята, звичаї та обряди українського народу.

Методичний збірник. Ірпінь, 2009. “ 28 с.
4. Захлюпана  Н.П. Математична  масляна.  Методичний збірник. 
 Ірпінь,

2008. – 28 с.
5. Захлюпана  Н.П.  Веснянки,  писанки,  звичаї  та  обряди  Великодня.

Методичний  збірник.  
  Ірпінь, 2008. – 34 с.
6. Захлюпана  Н.П. Тестові  завдання  з  геометрії  для  7
9  класів

загальноосвітньої  школи.  Методичний посібник. 
 Ірпінь, 2008. – 62 с.
7. Захлюпана  Н.П. Організація  роботи методичного  об’єднання  вчителів

школи.  Методичний  збірник. – Ірпінь, 2008. – 32 с.
8. Захлюпана Н.П. Святині українського народу. Методичний збірник.

Ірпінь, 2009, “ 28 с
Автор електроних навчальних комплексів:
1. Захлюпаний В.М., Захлюпана Н.П. Геометрія. 7 клас. Електронний

підручник. Гостомель, 2011р.
Відзнаки та нагороди за педагогічну діяльність:
1. Почесна  грамота  Ірпінської середньої  школи  №13(1990 р.)
1. Грамота Київського обласного управління освіти (1991 р.)
2. Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2000 р.)
3. Грамота Гостомельської селищної ради (2005, 2007 р.р.)
4. Почесна грамота Гостомельської селищної ради (2000, 2004 р.)
5. Присвоєно педагогічне звання „Старший учитель” (2005 р.)
6. Знак Міністерства освіти і науки України „Відмінник освіти України”

(2005 р.)
7. Грамота Київської обласної організації профспілки працівників освіти і

науки (2006 р.)
8. Присвоєно педагогічне звання „ учитель
методист” (2008 р.)
9. Подяка адміністрації  Ірпінської загальноосвітньої школи   І
ІІІ  ступенів

№13 (2009,2010 р.р.)
10. Подяка Київської  обласної  дирекції  УДППЗ  «Укрпошта» (2010 р.)
11. Подяка Гостомельської селищної ради  (2010 р.)

Учителі природничо/математичного циклу

ЗАХЛЮПАНА Наталія Петрівна

Захлюпана  Наталія  Петрівна народилася 23 грудня
1961 року в місті Тараща Київської області. Після
закінчення школи вступила до Київського педагогічного
інституту  імені М.Горького, який у 1983 році закінчила
за спеціальністю «Учитель математики».

Педагогічну діяльність розпочала в  Ірпінській
загальноосвітній школі І
ІІІ ступенів №13.

Обдарований  учитель,  досконало  володіє  сучасною
методикою викладання  предмета,  має  добру  науково

теоретичну  підготовку. Уроки  проводить  на  високому
науково
методичному рівні. Старанно готується до

кожного уроку, урізноманітнюючи форми і методи навчання, вміло
використовуючи  дидактичний,  роздатковий  та ілюстративний  матеріал,
комп’ютерну техніку.

Постійно працює  над  підвищенням  свого  фахового  і  методичного
рівня. Один із кращих класних керівників школи. Вміло  організовує роботу з
батьками, що допомагає у згуртуванні  учнівського  колективу. Разом з батьками
учнів створила сучасний кабінет математики з мультимедійним обладнанням,
яке дає можливість проводити уроки, використовуючи електронні засоби
навчання.

Щороку її учні є  переможцями  і  призерами  ІІ (міського) та  учасниками
ІІІ (обласного) етапу  Всеукраїнських  олімпіад  з математики, лауреатами
конкурсу
захисту науково
дослідницьких робіт Київського територіального
відділення МАН України.

Учасник  шкільного  конкурсу  „Учитель  року – 2000”  і  переможець
шкільного конкурсу  „Учитель  року – 2005”, заступник  голови  ПК  школи,
керівник шкільної методичної кафедри  вчителів природничо
математичних
дисциплін.

Бере  активну  участь  у  проведенні  апробації  електронних  засобів
навчального   призначення  для  загальноосвітніх  навчальних  закладів.

Наталія Петрівна навчає дітей любити і поважати старших, бути чемними
та ввічливими, завжди говорити правду, якою б вона не була. А також вона
сильний учитель, який уміє донести свій предмет учневі. Як математик, вона
зуміла, на перший погляд, сухий предмет зробити цікавим, пояснити учням,
що порядок завжди в точності, а не в хаосі. Наталія Петрівна уміє підготувати
учнів  до майбутнього самостійного життя, навчити розпізнавати добро і зло,
ніколи не ставати на стежку несправедливості, а головне –  щоб у серцях
завжди панувала любов.

Кожного дня Наталія Петрівна вершить свій, не завжди помітний, подвиг
– віддає учням знання, вкладає в них часточку свого серця, бо вона 

талановитий учитель і вихователь.
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БЄЛКІНА Тетяна Володимирівна

Бєлкіна Тетяна Володимирівна народилася 1981 року
в селі Савинці Балаклійського р�ну Харківської області,
де і здобула середню освіту, закінчивши школу з Золотою
медаллю. У 2004 році закінчила фізико – математичний
факультет Київського державного педагогічного
університету ім. Драгоманова.

Педагогічну діяльність розпочала у 2001 році
учителем математики та інформатики Міловської
загальноосвітньої школи I�III ступенів Балаклійського р�
ну, Харківської області.

З 2002 року призначена педагогом – організатором Ірпінської
загальноосвітньої школи I�III ступенів №14 Київської області, а з 2003 року �
учитель математики Ірпінської загальноосвітньої школи I�III ступенів №13,
кваліфікаційна категорія – «спеціаліст другої категорії».

Тетяна Володимирівна добре володіє сучасною методикою викладання
предмета, має належну науково�теоретичну підготовку. Намагається
застосовувати нові форми і методи проведення уроків, вміло використовує
додатковий і дидактичний матеріал. Постійно підвищує свій фаховий і
методичний рівень, працюючи над проблемним питанням «Використання
нових інформаційних технологій на уроках математики з метою підвищення
ефективності навчання».

Учні Тетяни Володимирівни є переможцями  II (міського) етапу
Всеукраїнських олімпіад з фізики та математики, беруть активну участь у
Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру».

Тетяна Володимирівна � учасник міжнародного семінару «Моральне
виховання учнів і профілактика шкідливих звичок», який проводився
Всеукраїнською громадською організацією «Міжнародний шкільний проект»
спільно з організацією «International School Project» у 2008 році.

Учасник шкільного конкурсу «Учитель року � 2008».
Автор методичних розробок представлених на щорічній Міжна�

родній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні»:
1. Бєлкіна Т.В., Прокопенко С.П., Алєксєєва Л.І., Ревкевич О.В., Кошова

Т.М., Смик Т.Р., Прокопенко Н.Ю. Автор
укладач: Філіпчук В.І. Державний прапор
України – святиня нашого народу. Методичний посібник. – Ірпінь, 2009. 
 76 с.

2. Бєлкіна Т.В. Використання мультимедійних технологій на уроках
математики у 5 класі. Методичний збірник. Ірпінь, 2008. 
 34 с.

Відзнаки та нагороди за педагогічну діяльність:
1. Грамота Гостомельської селищної ради (2007р.)
2. Грамота відділу освіти Ірпінської  міської ради (2008р.)
3. Подяка  Ірпінської загальноосвітньої школи   І
ІІІ  ступенів  №13 (2009 р.)

БІЛОУС Галина Силівна

Білоус Галина Силівна народилася 1939 року. У 1962
році закінчила Київський педагогічний інститут, учитель
математики. Закінчивши інститут, працювала за
призначенням  в Узинському та Фастівському районах,
а з 1972 року – живе в селищі Гостомель і працює в
Ірпінській загальноосвітній школі І
ІІІ ступенів №13.

Скільки за цей час у неї було учнів – важко перелічити.
Важливо, що більшість із випускників,  завдяки своєму
наставнику, навчаються у вищих начальних закладах.
Учителька  зуміла прищепити своїм вихованцям любов

до математичної науки – науки точних цифр і наполегливої розумової праці.
Вона відкрила школярам красу геометричних задач і захоплюючий світ
алгебраїчних формул, навчила працювати і відчувати радість від результатів
праці. Бо такою є і вона сама: небайдужою, у вічному пошуку, у прагненні до
нового, ще не пізнаного й не відкритого.

Обдарований  учитель, досконало  володіє  сучасною  методикою викладання
предмета,  має  добру  науково
теоретичну  підготовку, забезпечує  науковість
викладу. За  роки  роботи  в  школі  досягла високої педагогічної  майстерності.

Педагогічна  творчість  учителя  обумовлена  високою  професійною
компетентністю,  умінням  спонукати  дітей  до  стану  інтелектуального
напруження,  вимогливістю,  наполегливістю,  прагненням у  всьому  дійти  до
суті,  здатністю  швидко  пов’язувати  нові  знання  з  уже  набутими.

Учні Галини Силівни є переможцями і  призерами  ІІ (міського) та
учасниками  ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських олімпіад з математики,
лауреатами конкурсу
захисту науково
дослідницьких робіт Київського
територіального відділення МАН України.

Галина Силівна завжди ділиться своїм досвідом з колегами при спілкуванні,
на засіданнях методичних об’єднань, міських і обласних семінарах.  Її  уроки
завжди  відкриті  для  колег.

Учасник шкільного конкурсу „Учитель року –2002” і призер 
„Учитель року

2007”.

Учитель
методист, спеціаліст вищої категорії, Відмінник освіти України.
Автор методичних розробок, представлених на щорічній Міжна�

родній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні»:
1. Білоус Г.С. Із скарбниці параметрів. Методичний збірник. – Ірпінь, 2007. – 22 с.
Відзнаки та нагороди за педагогічну діяльність:
1. Грамота відділу освіти Ірпінської міської ради (1981,2002,2006,2009 р.р.)
2. Знак „Відмінник освіти України” (1981 р.)
3. Педагогічне звання „учитель
методист” (1992 р.)
4. Подяка Ірпінського виконкому (1997 р.)
5. Грамота управління освіти і науки Київської обласної державної

адміністрації (1986, 1999 р.р.)
6. Грамота Гостомельської селищної ради (2007,2009р.р.)
7. Грамота  Ірпінської загальноосвітньої школи   І
ІІІ  ступенів  №13 (2009 р.)
8. Подяка Київської обласної ради (2011р.)
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3. Подяка  управління освіти і науки Київської обласної державної
адміністрації (2004 р.)

4. Грамота управління освіти і науки Київської обласної державної
адміністрації (2004,2006 р.р.)

5. Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2006р.)
6. Грамота Гостомельської селищної ради (2007 р.)
7. Подяка  адміністрації  Ірпінської загальноосвітньої школи   І
ІІІ  ступенів

№13 (2009,2010р.р.)
8. Подяка управління освіти і науки Київської обласної державної

адміністрації та  обласного інституту післядипломної  освіти  педагогічних
кадрів  (2010 р.)

9. Подяка Гостомельської селищної ради (2010, 2011 р.р.)

ВЛАСЕНКО Олена Володимирівна

Власенко Олена Володимирівна народилася 1979 року.
У 2002 році закінчила НТУУ ”КПІ” (зараз навчається на 5

му курсі у Національному педагогічному університеті ім.
Драгоманова), учитель математики та інформатики.

Педагогічну діяльність розпочала у 2010 році
вчителем математики Ірпінської загальноосвітньої школи
І
ІІІ ступенів №13.

Викладає свій предмет із захопленням, намагається
урізноманітнити форми та методи його навчання,
використовує сучасні компґютерні та мультемедійні
технології в навчанні дітей. Стосунки з учнями

намагається будувати на розумінні, довірі, повазі та справедливості.
Учні Олени Володимирівни беруть  участь у шкільних та міських  етапах

олімпіад з математики, у Міжнародному математичному конкурсі „Кенгуру”.
Стежить за інноваціями в методиці викладання математики та інформатики,

використовує досвід роботи провідних учителів школи  Захлюпаної Н.П., Білоус Г.С.
Постійно працює над підвищенням свого фахового рівня, працюючи над

проблемним питанням «Нетрадиційні форми роботи на уроках математики».

СМИК Тетяна Романівна

Смик Тетяна Романівна народилася 31 жовтня 1966
року в с. Мельнічне, АР Крим. Після закінчення Поліської
СШ №1 вступила до Одеського державного університету
ім. І.І.Мечникова, який закінчила у 1990 році, отримавши
спеціальність «Фізик, викладач».

Педагогічну діяльність розпочала у Рогівській СШ, з
1994 року працює в Ірпінській загальноосвітній школі І

ІІІ ступенів №13.

Досконало володіє методикою викладання фізики та
астрономії. Проблема, над якою працював учитель продовж 10 років «Розвиток
творчих здібностей учнів під час проведення домашніх лабораторних робіт»,

ОВСІЄНКО Лідія Михайлівна

Овсієнко Лідія Михайлівна народилася 1957 року.
У 1981 році закінчила Донецький державний

університет за спеціальністю «Прикладна  математика».
Закінчивши  університет, працювала програмістом  в
ОКБ «Союз» м.Харкова, а з 1994 року працює у
загальноосвітньої школи І
ІІІ ступенів №13 м. Ірпеня
вчителем інформатики.

Лідія Михайлівна досконало  володіє  сучасною
методикою викладання  предмета,  має  добру  науково


теоретичну  підготовку.  За  роки  роботи  в  школі  досягла високої педагогічної
майстерності. Працьовита, відповідальна, використовує  багато  сучасних
прийомів,  які  спонукають учнів до роздумів, пошуків.

Постійно підвищує  свій  фаховий  і  методичний  рівень,  працює  над
проблемним  питанням  «Розвиток пізнавальної активності старшокласників
на уроках інформатики».

Учні Лідії Михайлівни є переможцями і  призерами  ІІ (міського) та ІІІ
(обласного) етапу Всеукраїнських олімпіад з інформатики, учасниками
конкурсу
захисту науково
дослідницьких робіт Київського територіального
відділення МАН України.

Учасник шкільного конкурсу «Учитель року – 2004»,  «Учитель року – 2006»,
«Учитель року – 2011» .

Бере  участь  в  апробації  електронних  засобів  призначення  для
загальноосвітніх  навчальних закладів.

Лідія Михайлівна  завжди готова прийти на допомогу  молодим учителям
інформатики, поділитися досвідом із колегами на методичних засідання та
семінарах. Вона любить свою роботу і не уявляє свого життя без школи, учнів,
колег, бо вважає, як і В. О. Сухомлинський,  «…щоб відкрити перед учнями
іскорку знань, учителю треба ввібрати море світла, ні на хвилю не відходячи
від променів вічно сяючого сонця знань людської мудрості».

Учитель вищої категорії.
Автор методичних розробок, представлених на щорічній

Міжнародній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні»:
1. Овсієнко Л.М. Автофігури в Microsoft Word. Методичний збірник. –

Ірпінь, 2007. – 21 с.
2. Овсієнко Л.М. Розв’язування задач з використанням вказівок циклу в

середовищі Turbo Pascal. Методичний збірник. 
 Ірпінь, 2007. – 40 с.
3. Овсієнко Л.М. Узагальнення знань з теми «Розгалуження». Методичний

збірник. Ірпінь, 2009, “ 28 с.
4. Овсієнко Л.М. Бази даних  та системи  управління  базами даних.

Методичний посібник. 
 Ірпінь,   2008. – 31 с.
Автор електроних навчальних комплексів:
1. Інформатика. Турбо Паскаль, Овсієнко Л.М. Електронний підручник.

Гостомель, 2011р.
Відзнаки та нагороди за педагогічну діяльність:
2. Грамота відділу освіти  Ірпінського міськвиконкому (1999р.)
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Постійно працює  над підвищенням  свого  фахового  і  методичного  рівня,
працюючи  над  проблемним  питанням «Використання  різновидів  самостійної
роботи».

Автор методичних розробок представлених на щорічній Міжна�
родній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні»:

1. Давиденко Н.М. Задачі на логіку Методичний збірник. Ірпінь, 2011. 
 24 с.
2. Давиденко Н.М. Тестові завдання з фізики для учнів 7
8 класів.
Відзнаки та нагороди за педагогічну діяльність:
4. Грамота Гостомельської селищної ради (2007р.)

ВОДОЛАГА Людмила Іванівна

Водолага Людмила Іванівна народилася 29.10.1950
року в м. Ніжин Чернігівської області. З 1958
1968 рр.
навчалася в Ніжинській середній школі №7. У 1975 році
закінчила Ніжинський державний педагогічний інститут
імені М.В.Гоголя, учитель хімії. Педагогічну діяльність
розпочала у 1975 році.

Водолага Л.І. має високу методичну та науково

теоретичну підготовку, любить і добре знає свій предмет.
Педагог високої кваліфікації, який має розвинені
креативні здібності, багатий творчий потенціал,

інноваційне мислення, орієнтоване на особистісний розвиток дитини у процесі
навчання та виховання.

Раціональною організацією навчальної діяльності, цікавою, змістовною
позакласною роботою вчителька допомагає учням усвідомити роль хімії у
здійсненні науково
технічного процесу, переконує в необхідності хімічних знань
не тільки для одержання спеціальної вищої і середньої освіти, але й для
більшості робітничих професій.

Учитель бере активну участь у роботі шкільного методоб’єднання. Її уроки
завжди відкриті для колег. Водолага Л.І. переконує учнів, що мало вивчити
щось, треба вміти користуватися своїми знаннями.

Людмила Іванівна – учасник шкільних конкурсів «Учитель року – 2005р., 2010р.»
Кваліфікаційна категорія: учитель вищої категорії.
Автор методичних розробок представлених на щорічній Міжнародній

виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні»:
1. Водолага Л.І. «Оцтова кислота. Її властивості та застосування.

Методичний збірник.» – Ірпінь, 2008. 16с.
2. Водолага Л.І. «Спирти як наркотичні речовини». Методичний збірник.


Ірпінь, 2009. 20с.
Нагороди та відзнаки за педагогічну діяльність:
1. Грамота Ірпінського міськвно (1994р.)
2. Грамота управління освіти і науки Київської обласної державної

адміністрації (2000р.)
3. Грамота селищної ради (2007р.)
4. Грамота відділу освіти Ірпінської міської ради (2010р.)

дав гарні результати: учні є переможцями і призерами ІІ (міського) етапу
Всеукраїнських олімпіад та отримують високі результати під час ЗНО.

Проблема, над якою працює вчитель, це «Використання комп’ютерних
технологій на уроках фізики». Вчитель застосовує різні форми та методи
роботи з учнями, націлюючи їх на можливість застосовувати здобуті знання у
подальшому житті, на нерозривність зв’язку людини та науки.

Учитель вищої категорії.
Автор методичних розробок, представлених на щорічній Міжнародній

виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні»:
1. Збірник «Протипожежна безпека». Ірпінь,2005.
2. Державний прапор України – святиня нашого народу (збірник).


Ірпінь,2008.
3. Жнива скорботи (збірник).
 Ірпінь,2010.
4. Смик Т.Р. Закони електролізу.
 Ірпінь,2009,
21с.
5. Смик Т.Р. Вчені фізики (електронний збірник).
6. Смик Т.Р. Астрономія – древня наука (електронний збірник).
7. Смик Т.Р. Фізичний диктант, 8 клас.
 Ірпінь,2010,
21с.
8. Смик Т.Р. Фізичний диктант, 9 клас. 
 Ірпінь,2011,
22с.
Відзнаки та нагороди за педагогічну діяльність:
1. Грамота відділу освіти Поліської райдержадміністрації (1993р).
2. Грамота відділу освіти Ірпінської міської ради (2004р,2009р).
3. Подяка за сприяння по створенню сучасних умов навчально
виховного

процесу (2010р.)
4. Грамота за активну участь у представленні власних розробок на

міжнародних виставках 2007
2011рр. (2011р).
5. Грамота за високий результат за підсумками 2010
2011 навчального

року (2011р).
6. Почесна грамота (2011р).

ДАВИДЕНКО Надія Миколаївна

Давиденко Надія Миколаївна  народилася 1981 року.
У 2005 році закінчила НТУУ «КПІ», учитель фізики та
інформатики.

Педагогічну діяльність розпочала в 2005 році
учителем математики та фізики Ірпінської загально�
освітньої школи I�III ступенів №13, кваліфікаційна
категорія – «спеціаліст».

Викладає свій предмет із захопленням, намагається
урізноманітнити форми й методи його навчання.
Використовує сучасні комп’ютерні технології в навчанні.

Стосунки з дітьми будує на довірі, повазі, справедливості й вимогливості.
Учні Надії Миколаївни є переможцями  II (міського) етапу Всеукраїнських

олімпіад з фізики та математики, беруть активну участь у  Міжнародному
математичному конкурсі «Кенгуру».

Стежить за інноваціями в методиці викладання математики та фізики.
Намагається використовувати досвід роботи провідних учителів школи
Захлюпаної Н.П, Білоус Г.С., Смик Т.Р.
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2. Філіпчук В.І. Різновиди  екскурсій  та  їх  роль  при  вивченні  курсів
„Київщинознавство” та „Рідний  край”. 2007 р.

3. Філіпчук  В.І. Протипожежна  безпека. Тестові  завдання  для  учнів 1
11
класів.  2007р.

4. Філіпчук  В.І., автор
укладач. Уховська Л.М., Будинська  Л.В., Орнст
О.М.,  Нікітіна В.В., Романченко Г.В., Луценко І.В., Філіпчук В.І., Смик Т.Р., Кошова
Т.М., Філіпчук В.І. Протипожежна безпека. Методичний     збірник. 
 Ірпінь,
2008.– 71 с.

5. Філіпчук В.І.,автор
укладач. Бєлкіна Т.В., Прокопенко С.П., Алєксєєва
Л.І., Ревкевич О.В., Кошова Т.М., Смик Т.Р, Прокопенко Н.Ю. Державний прапор
України – святиня нашого народу. Методичний посібник. – Ірпінь, 2009. 
 76 с.

6. Філіпчук В. І. Селище,  в  якому  ти  живеш.  Методичний     збірник.
Ірпінь,  2009. 
  46 с.

7. Філіпчук В. І. Природа, погода і народні спостереження . Методичний
збірник. – Ірпінь,   2009. – 24с.

8. Філіпчук В. І. Використання краєзнавчого матеріалу на уроках географії
та в позаурочний час. Методичний  збірник. – Ірпінь, 2010.

9. Філіпчук  В.І., автор
укладач. Біляк А.А., Бєлкіна Т.В., Прокопенко С.П.,
Алєксєєва Л.І., Павленко К.М., Кошова Т.М., Смик Т.Р. Незалежна Україна –
спільний дім для всіх її  громадян ( розробки уроків ). Методичний посібник.
– Ірпінь, 2010.

10. Колесник Н.А., Писаренко І.О., Захлюпана Н.П., Сич О.І., Філіпчук В.І.,
Щербина Н.І., ВасиленкоО.В., Уховська Л.І. Шкільна методична комісія 

осередок зростання педагогів: Електронний збірник. – Ірпінь, 2011.

Автор електронних навчальних комплексів
Дебелий А.В., Філіпчук В.І., Ревкевич О.В. Електронний навчально


методичний комплекс
“Географія материків і океанів, 7 клас”. Гостомель, 2011р.
Відзнаки та нагороди за педагогічну діяльність:
1. Грамота Ірпінського міськво (1986 р.)
2. Грамота Київського облвно (1990 р.)
3. Нагрудний знак Міністерства освіти і науки України „Відмінник освіти

України” (1996р.)
4. Присвоєно педагогічне звання „Учитель
методист” (2005р.)
5. Грамота відділу освіти Ірпінської міської ради (2006 р.)
6. Почесна грамота Гостомельської селищної ради (2004р.)
7. Грамоти Гостомельської селищної ради (2000 р., 2005 р., 2007 р.)
8. Подяки ЗОШ І
ІІІ ступенів №13 м. Ірпеня (2007 р., 2008 р.)
9. Грамота Головного управління Київської обласної державної адміністрації

(2009р.).

Учителі історично/природничого циклу

ФІЛІПЧУК Валентина Іванівна

Філіпчук Валентина Іванівна народилася 1959 року в
місті Ірпені Київської області,  де і здобула середню
освіту. У 1983 році закінчила Київський державний
університет ім. Т.Шевченка за спеціальністю «Учитель
географії».

У 1983 році розпочала свою педагогічну діяльність
учителем географії в Ірпінській загальноосвітній школі
І
ІІІ ступенів №13. З 1995 року працювала  заступником
директора школи з навчально
виховної роботи, з 2010
року – вчитель географії, керівник шкільної МК «ДГ

учителів суспільно
природничих дисциплін», керівник  консультпункту  вчителів
географії  школи, наставник молодих учителів міста і школи.

Має  високу  науково
теоретичну підготовку,  досконало   володіє   сучасною
методикою  викладання  географії, спрямовуючи свою роботу  на  забезпечення
подальшого становлення особистості  дитини, цілеспрямований  вияв  і  розви

ток здібностей, формування  вміння  й бажання  вчитися.  Здійснює  навчально

виховний процес,  використовуючи  елементи  нових  педагогічних технологій,
ППД,  інновацій  із  максимальним урахуванням  індивідуальних здібностей
та  нахилів  учнів. Її  уроки  відзначені  Л.Б.Паламарчук, докторантом інституту
педагогіки АПН України, кандидатом педагогічних наук, доцентом у  газеті
“Витоки” (1996 р.) та у журналі  “Географія та економіка” (2004 рік).

Щороку учні Валентини  Іванівни  є  призерами  і  переможцями  ІІ(міського)
етапу Всеукраїнських олімпіад з географії, І (міського)  конкурсу
захисту
науково
дослідних  робіт  Київського  територіального  відділення  МАН  України.

Досвідчений, ініціативний, творчий педагог, завжди працює над
підвищенням   якості   педагогічної  діяльності,  наукового  і загальнокультурного
рівня, професійної  майстерності,  методичного  рівня  як  своїх  знань,  так  і
всього педагогічного  колективу. Досвід її роботи занесено до міського банку
ППД.

Під час роботи заступником директора була керівником  методичної  ради,
школи  молодого  вчителя, міської творчої групи заступників директорів шкіл
із навчально
виховної роботи.

Переможець міського конкурсу шкільних методичних кабінетів.
Бере  активну участь  у  проведенні  апробації  електронних  засобів

навчального  призначення  для  загальноосвітніх  навчальних  закладів.
Учитель вищої категорії. Учитель 
 методист.
Автор методичних розробок, представлених на щорічній Міжна�

родній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні»:
1. Філіпчук В.І. Правила дорожнього руху. Тестові завдання для учнів 1
11

класів. 2007р.
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3. Грамота відділу освіти Ірпінського міськвиконкому (1998 р.)
4. Грамота селищної ради (2000, 2001, 2002, 2010 роки)
5. Грамота відділу освіти Ірпінського міськвиконкому за конкурс «Учитель

року» (2002 р.)
6. Грамота відділу освіти Ірпінської міської ради (2007 р.)
7. Подяка Головного управління освіти і науки Київської області (2010р.)

ВАСИЛІВ Вікторія Юріївна

Василів Вікторія Юріївна народилася 12 листопада
1983 року в с. Нові Білокоровичі Житомирської області.

У  2006 році закінчила Національний педагогічний
університет імені М. П. Драгоманова за спеціальністю
«Учитель історії і правознавства».

Закінчивши навчальний заклад, розпочала свою
педагогічну діяльність  в  Ірпінській загальноосвітній
школі І
ІІІ ст. №13  учителем історії.

Проблемне питання, над яким працює:  «Формування
національної самосвідомості і патріотизму на уроках історії», що на сучасному
етапі українського державотворення є надзвичайно актуальною проблемою.
На своїх уроках  виховує  у молодого покоління активну громадянську позицію,
усвідомлення свого громадянського обов’язку.

Як класний керівник, приділяє увагу моральному і естетичному   вихованню
учнів.

Постійно працює над підвищенням свого фахового та методичного рівня.
У своїй роботі завжди намагається перейняти досвід старших колег, а також
постійно вдосконалюватися як учитель.

Учасник шкільнього конкурсу «Учитель року
2010», переможець міського
конкурсу «Класний керівник
2011».

Співавтор методичних розробок, представлених на щорічній Міжнародній
виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні»:

1. Василів В.Ю., Романченко Г.В. Робота з портретами на уроках історії.
Методичний збірник.
Ірпінь, 2009.
20с.

2. Василів В.Ю., Романченко Г.В. Кросворди з історії для 5
6 класів.
Методичний збірник.
Ірпінь, 2009.
35с.

3. Василів В.Ю., Павленко К.М., Василенко О.В. Як обрати правильний
життєвий шлях (розробки уроків
тренінгів для класних керівників 8
9 класів).
Методичний збірник.
Ірпінь, 2011.
44с.

Відзнаки та нагороди за педагогічну діяльність:
1. Подяка Київського міжнародного університету (2007р.)
2. Грамота відділу освіти Ірпінської міської ради (2011р.)
3. Грамота  Ірпінської загальноосвітньої школи І
ІІІ ступенів №13 (2011р. – 2 шт)

ЯРИЛЬЧЕНКО Наталія Вікторівна

Народилася Ярильченко Наталія Вікторівна 7
листопада 1963 року в  м. Полтава.

Закінчила у Харківський державний університет
ім.О.М.Горького в 1989 р., історик, викладач історії та
суспільствознавства.

Учитель має педагогічний стаж 15 років. Крім
Ірпінської ЗОШ І
ІІІ ступенів №13, працювала в
Тростянецькій восьмирічній школі Полтавського району,
середній школі №27 Західної Групи військ у Німеччині.

Проблемне питання, над яким працює 
 «Вико

ристання нових педагогічних інновацій, технологій та елементів передового
педагогічного досвіду для розвитку пізнавальних і розумових здібностей учнів».

Ярильченко Наталія Вікторівна добре  володіє  сучасною методикою
викладання  історії. Систематично  і  грунтовно  готується  до  уроків,  творчо
підходить до їх проведення. Кожен її урок відзначається  насиченістю
навчального матеріалу,  інформативністю, доступністю знань. Під  час
проведення уроків використовуються  такі  методичні  прийоми,    які  створюють
проблемні  ситуації, заохочують  учнів  до  активної  участі  у  навчальному
процесі. Вміло створює атмосферу справжнього співробітництва,
співтворчості  на  уроках.

     Наталія Вікторівна багато працює над поповненням наукового і
методичного  рівня  своїх  знань,  вивчає  й творчо застосовує  кращі  надбання
перспективного  педагогічного  досвіду,

Учитель весь час перебуває в пошуку оптимальних методів викладання,
цікавих історичних фактів, які можна яскраво подати дітям, щоб викликати в
них живий інтерес до історії. З учнями веде наукові дослідження краєзнавчого
характеру. Автор уроків з історії з електронним супроводом.

Учитель брав участь у створенні краєзнавчого музею селища Гостомель,
який зайняв 3 місце в конкурсі шкільних музеїв Київської області.

Учні Наталії Вікторівни є переможцями ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських
олімпіад з історії та лауреатами обласного Всеукраїнського історико

літературного конкурсу «Моя Батьківщина очима дітей усіх етносів України».

Призер міського конкурсу «Учитель року – 2002»
Автор методичних розробок представлених на щорічній Міжна�

родній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні»:
1. Семененко Т.А.,Ярильченко Н.В. Застосування презентаційних  технологій

під час проведення уроків історії в 11 класі. Методичний збірник.
 Ірпінь,
2007.

2. Ярильченко  Наталія  Вікторівна. Путівник по краєзнавчому музею історії
Гостомеля: Короткий ілюстрований художньо
історичний нарис. Методичний
збірник. – Ірпінь, 2008.

Відзнаки та нагороди за педагогічну діяльність:
1. Грамота відділу освіти Ірпінського міськвиконкому (1997 р.)
2. Грамота управління освіти і науки України Київської обласної державної

адміністрації (1998 р.)
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ЧЕРЕПИНЕЦЬ Василь Васильович

Народився 12 квітня 1945 року в с. Рудня Осушня
Народицького району Житомирської області. З 1
вересня 1952 року по 25 червня 1963 року навчався в
Базарській середній школі (с. Базар, Народицького
району, Житомирської області).

З жовтня 1963 року по липень 1964 року працював у
Великокліщівській середній школі піонервожатим
(с.Великі Кліщі, Народицького району, Житомирської
області). З 16 листопада 1964 року по 28 грудня 1967
року служив у лавах Радянської Армії.

У 1968 році вступив у Бердичівський державний педінститут. Був
переведений в Житомиирській педагогічний інститут, який закінчив 1973 у
році. З 1 вересня 1973 року по 10 жовтня 1994 року працював в с.м.т. Поліське,
Поліського району, Київської області,  вчителем біології. З 1978 року по 1980
рік навчався в Київському університеті марксизму
ленінізму (факультет
ідеологічних кадрів).

З 16 жовтня 1994 року по 2011 рік  (в зв’язку  з відселенням внаслідок аварії
на Чорнобильській атомній електростанції) працює вчителем біології в
Ірпінській середній школі І
ІІІ ступенів №13.

Відзнаки та нагороди за педагогічну діяльність:
1. Грамота головного управління освіти і науки Київської обласної державної

адміністрації (1992 р.)
2. Грамота Ірпінської загальноосвітньої школи І
ІІІ ступенів №13 (1998 р.)
3. Присвоєно педагогічне звання “старший учитель” (2008р.)

РОМАНЧЕНКО Галина Віталіївна

Романченко Галина Віталіївна народилася 12.12.1956
року в с. Ставище Ставищанського р
ну Київської області.

Після закінчення школи вступила до Київського
державного педагогічного інституту ім. М.Горького, який
закінчила за фахом «Учитель історії та суспільство

знавство».

Близько тридцяти років працює Галина Віталіївна
на педагогічній ниві. Учитель володіє сучасною
методикою викладання історії,  її уроки відзначаються
насиченістю навчального матеріалу. Добре знає
індивідуальні особливості учнів, вміє знайти до кожного

підхід, зацікавити вивченим матеріалом. Галина Віталіївна не уявляє свого
предмета без позакласної роботи, веде краєзнавчий гурток. Важливим
результатом роботи є те, що учні Галини Віталіївни є призерами ІІ (міського)
етапу Всеукоаїнських олімпіад з історії; призерами і переможцями І (міського)
та призерами ІІ (обласного) етапу; та робіт МАН України.

Учитель вищої категорії.
Автор методичних розробок,  представлених на щорічній Міжнародній

виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в України»:
1. Романченко Г.В. Етапи створення, структура і роль історико 
 краєзнавчого

комплексу школи. Методичний збірник.
 Ірпінь,2007.
32 с.
2. Романченко Г.В. Робота з портретом на уроках історії.
3. Романченко Г.В. Кросворди з історії для 5
6
х класів.
Відзнаки та нагороди за педагогічну діяльність:
1. Грамота відділу освіти Ірпінської міської ради (2009р.)
2. Подяка за підготовку учнів до конкурсу – захисту робіт МАН України.

АНТОНЮК Юлія Олександрівна

Антонюк Юлія Олександрівна народилася 12
липня1989 року у селі. Розкопане Погребищенського
району Вінницької області. У 2011 році закінчила
Вінницький державний педагогічний університет імені
М.М.Коцюбинського, учитель географії і біології.

Педагогічну діяльність розпочала у 2011 році
учителем географії і біології в Ірпінській загально

освітній школі І
ІІІ ступенів №13.

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст».
Викладає свій предмет із захопленням, намагається

урізноманітнити  форми і методи його навчання. Використовує сучасні
комп’ютерні технології в навчанні. Стосунки з дітьми будує на довірі, повазі,
справедливості і вимогливості. Стежить за інноваціями в методиці викладання
географії і біології. Намагається використовувати досвід роботи провідних
учителів. Постійно працює над підвищенням свого фахового рівня, працюючи
над  проблемним питанням «Формування дружнього організованого колективу
через актуалізацію  індивідуального впливу на колектив».
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ФІЛІПЧУК Василь Павлович

Філіпчук Василь Павлович народився 1962 року в
с.Рівне Могилів
Подільського району Вінницької області.
Навчався в Ірпінській середній школі №13 селища
Гостомель. У 1980 році закінчив Ржищівське педагогічне
училище за фахом «Учитель трудового навчання та
креслення; у 1988 році 
 Київський державний педа

гогічний інститут імені  М.Горького за спеціальністю
«Учитель історії».

У 1980 році Філіпчук Василь Павлович розпочав
педагогічну діяльність у своїй рідній школі – Ірпінській

середній школі №13 селища Гостомель учителем трудового навчання та
образотворчого мистецтва (з 1988 року  ще викладав історію), а з 2007 року
працює учителем креслення.

Філіпчук В.П. – висококваліфікований учитель. Він не тільки добре знає
свій предмет,  володіє найдосконалішими методами навчання і виховання, а й
добре знає практику, вміє в кожному випадку знайти правильне рішення, тому,
що вчитель до того часу здатний впливати на інших, поки сам вчиться
самовдосконалюватися, систематично підвищувати педагогічну майстерність,
творчо використовувати  у своїй роботі перспективний педагогічний досвід
учителів
новаторів. Велику увагу приділяє практичним заняттям. Робота
вчителя спрямована на цілеспрямований вияв і розвиток здібностей дитини,
формування вміння і бажання вчитися, створення умов для самовираження
учнів у всіх видах діяльності, які сприяють морально
етичному і естетичному
розвитку.

Учні Філіпчука В.П. були  неодноразово переможцями і призерами ІІ
(міського) і ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських олімпіад із трудового навчання,
тому що вчитель переконаний, що талановиті діти – це інтелектуальний
потенціал нашої країни, її майбутнє.

Учитель вищої категорії.
Автор методичних розробок представлених на щорічній Міжна�

родній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні»:
1. Філіпчук В. П. Креслення в школі. Методичний збірник.– Ірпінь, 2009.
2. Філіпчук В. П. Застосування новітніх технологій навчання на уроках

креслення. Методичний збірник. – Ірпінь, 2011.
56с.
Відзнаки та нагороди за педагогічну діяльність:
1. Грамота Ірпінського міськво (1987 р.)
2. Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (1996 р.)
3. Почесна грамота ЗОШ І
ІІІ ступенів №13 м. Ірпеня (1999 р.)
4. Подяка ЗОШ І
ІІІ ступенів №13 м. Ірпеня (2007 р., 2008 р.).

Учителі фізкультурно/оздоровчого циклу

ЩЕРБИНА Надія Іванівна

Щербина Надія Іванівна народилася 28.06.1965 року.
У 1982 році закінчила середню школу. У 1983 році 


курси художників
оформлювачів при обласному
управлінні і здобула професію художника – оформлю

вача. У 2000 році в Київському міжрегіональному інституті
вдосконалення вчителів імені Бориса Грінченка здобула
повну вищу освіту за спеціальністю: «Образотворче
мистецтво та креслення».

Педагогічну  діяльність Надія Іванівна розпочала в
1995році в Ірпінській загальноосвітній школі І
ІІІ ступенів №13.

Самовіддана наполеглива творча праця, невичерпна енергія – якості, що
сприяли формуванню позитивного іміджу Надії Іванівни. Вона вільно володіє
різними техніками образотворчого та декоративно
прикладного  мистецтва,
працює з різноманітними матеріалами – соломою, сіном, тканиною, бісером,
глиною, металом, квітами.

Ії учні – переможці та призери олімпіад з образотворчого мистецтва,
творчих конкурсів «Чарівна країна», «Великодня пісня», «Космічні фантазії»,
«Податки очима дітей», «Знай і люби свій край». Серед учнів Надії Іванівни –
переможці міжнародних конкурсів «Салют Перемоги» (Білорусія) та «Гендерна
рівність» (Бельгія),

Учитель вищої категорії.
Автор методичних розробок, представлених на щорічній Міжнародній

виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні»:
1. Щербина Н.І. Золоті візерунки. Методичний збірник.
Відзнаки та нагороди за педагогічну діяльність:
1. Почесна грамота Гостомельської селищної голови (1999, 2002 рр.)
2. Грамота управління освіти і науки Київської обласної державної

адміністрації (2003р.)
3. Подяка управління освіти і науки Київської обласної державної

адміністрації (2004,2008,2010рр.)
4. Грамота Гостомельської селищної ради (2005р)
5. Грамота відділу освіти Ірпінської міської ради (2005,2007,2011рр.)
6. Лист подяки відділу у справах сім’ї та молоді Ірпінського міськвиконкому

(1998р.)
7. Грамота від європейської комісії International Drawing Competition (2008р)
8. Подяка Ірпінської ЗОШ І
ІІІ ступенів №13 (2009,2011рр)
9. Диплом відділу освіти Ірпінської міської ради (2010р)
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АЛЄКСЄЄВА Людмила Іванівна

Алєксєєва Людмила Іванівна народилася 11 серпня
1964 року.

Після закінчення Київського медичного училища №1
з  1982 по 2006 рік працювала медичною сестрою. З
1996 року вела в школі медичний гурток, а з 2006 року,
пройшовши курси підвищення кваліфікації вчителів
основ здоров’я та ОБЖ при КОІПОПК, викладає основи
безпеки життєдіяльності та основи здоров’я.

Людмила Іванівна досконало знає свій предмет і
володіє методикою його викладання як теоретичного,
так і практичного матеріалу. Їй притаманні педагогічний

такт, уважне ставлення до кожного учня. Розвиває природні здібності учнів,
виховує любов до навколишнього світу, до власного здоров’я, допомагає  учням
самостійно проходити шлях до пізнання

Учитель уміє здійснювати зв’язок між школою і сім’єю з метою створення
в соціальному середовищі умов для всебічного розвитку дітей, підлітків як
особистостей, їх благополуччя в мікросоціумі; надає консультативну допомогу
учням у період соціального та професійного визначення особистості. Людмила
Іванівна постійно вдосконалює свою педагогічну майстерність, вивчаючи
досвід  кращих учителів школи, міста, приділяє увагу підвищенню свого
фахового і методичного рівня, працюючи над проблемним питанням
„Різновиди активних форм навчання на уроках основ здоров’я ”.Пройшла
курсову підготовку за програмою “Intel  Навчання для майбутнього”, що
допомагає у створенні мультимедійних розробок уроків та виховних заходів.

Автор методичних розробок, представлених на щорічній Міжнарод�
ній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні»:

1. Алєксєєва Л.І. Здорові діти 
 здорова нація. Методичний збірник, 

Ірпінь, 2007р.

2. Алєксєєва Людмила Іванівна. Здоровим бути здорово. Розробки уроків
та  позакласних  заходів  з  основ  здоров’я  для  учнів  5
7  класів. Методичний
збірник. 
 Ірпінь, 2008. 
 44 с

3. Алєксєєва Л. І., Боднар Н. Д. Шкідливі звички і здоров’я. Методичний
посібник, 
 Ірпінь, 2009.

4. Філіпчук В.І., автор
укладач. Бєлкіна Т.В., Прокопенко С.П., Алєксєєва
Л.І., Ревкевич О. В., Кошова Т.М., Смик Т.Р., Прокопенко Н.Ю. Державний прапор
України –святиня нашого народу. Методичний посібник. – Ірпінь, 2009.

5. Колесник Н.А., автор – укладач. Колесник Н.А., Левченко І.В., Нікітіна
В.В., Тарган К. К., Уховська Л.М.,  Будинська Л.В.,  Орнст О.М., Захлюпана Н.П.,
Василів В.Ю., Алєксєєва Л. І., Гаркавенко Н.П., Ревкевич О.В., Коротчук К.Є.,
Смик Т.Р..  Україна пам’ятає.  Методичний збірник. Ірпінь, 2009.

6. Філіпчук В.І., автор
укладач. Біляк А.А., Бєлкіна Т.В., Прокопенко С.П.,
Алєксєєва Л.І., Павленко К.М., Кошова Т.М., Смик Т.Р. Незалежна Україна –
спільний дім для всіх її громадян ( розробки уроків ). Методичний посібник. –
Ірпінь, 2011.
 73с..

ДУБОВЕЦЬКА Алла Миколаївна

Дубовецька Алла Миколаївна народилася 23 лютого
1967 року в с. Ковшилівка Поліського району Київської
області.

У  8 років вступила до навчання в дитячу музичну
школу по класу 
 баян, навчалася в музичному училищі
та Київському державному інституті культури.

З 1986 року розпочала свою педагогічну діяльність
учителем у музичній школі. За роки роботи з дітьми
сформувала своє педагогічне кредо: «Формувати

всебічно гармонійну особистість за законами краси й добра».
З 1993 року, переїхавши на постійне місце проживання в селищі Гостомель,

працює спочатку в дитячому садочку, а з 1993 – в нашій школі.
Формувати особистість  із високим рівнем естетичної культури, пізнати

маленьку частинку величезного і прекрасного світу музики, сповнених високих
ідеалів і почуттів – ось такі завдання ставить перед собою цей учитель. На
уроках намагається створити ситуацію, здатну формувати стан відкриття світу
музики, щоб музика переживалася  дітьми, не було байдужих очей у тих, хто
виконує або слухає музику. Уроки змістовні, динамічні, інформаційно насичені.
Вдало запроваджує мультимедійні технології, використовуючи свої власні
розробки – презентації та досвід передових учителів.

Вокальний спів (хоровий, ансамблевий, сольний) – це основні види
музичної діяльності в її педагогічній роботі. За роки роботи в нашій школі цей
учитель зумів зберегти і продовжити ті традиції, які були сформовані за всі
роки історії існування школи вчителями музики. Це, насамперед, шкільний
хор, який усі ці роки є одним з найкращих хорових колективів серед шкіл
нашого регіону. 2003р. – І місце, 2003р. – ІІ місце, 2006р. – ІІІ місце, 2010 р. ІІ
місце – ці перемоги в міському конкурсі – огляді художньої самодіяльності
свідчать про це. Також стали вже традиційними виступи вокальних ансамблів,
як: «Ровесник», ансамбль старшокласників та «Козацький гарт» (учнів 6
8
класів).

Автор методичних розробок, представлених на щорічній Міжнародній
виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні»:

1. Дубовецька А.М. Добрий ранок, люба школа. Музичні вітання на уроках
музики. Методичний збірник.
Ірпінь,2008.
14с.

Відзнаки та нагороди за педагогічну діяльність:
1. Подяка відділу освіти Ірпінської міської ради (2006р.)
2. Грамота Гостомельської селищної ради (2007р)
3. Грамота відділу освіти Ірпінської міської ради (2007,2008рр.)
4. Подяка адміністрації школи (2009р.)
5. Грамота адміністрації школи (2011р.)
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6. Грамота Ірпінського міськвиконкому у справах фізичної культури і спорту
(2007р.);

7. Грамота Ірпінського регіонального благодійного фонду «Богдан» (2010р.)
8. Диплом відділу освіти Ірпінської міської ради (2010р.).
9. Знак «Відмінник освіти України» (2004р.)

АСАДОВ Радіон Сулейманович

Асадов  Радіон Сулейманович народився 27
листопада1957 року в селі. Княже – Криниця Монасти

рищенського району Черкаської області. У 1979 році
закінчив Азербайджанський інститут фізичної культури
за спеціальністю вчитель фізичного виховання. 25 років
працює в Ірпінській загальноосвітній школі І
ІІІ ступенів
№13.

Радіон Сулейманович велику увагу приділяє
досягненням високої моторності навчальних занять, що
позитивно впливає на підвищення ефективності та
результативності уроків. Учитель створює благодатний

ґрунт для виховання  в учнів любові до предмета та прагнення до фізичного і
духовного розвитку. Учні Радіона Сулеймановича неодноразово займали
призові місця у спортивних змаганнях з баскетболу, футболу, настільного тенісу,
легкої атлетики серед шкіл Приірпіння.

Автор методичних розробок представлених на щорічній Міжнарод�
ній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні»:

1. Асадов Р.С. Методика навчання техніці метання на уроці фізичної культури
в загальноосвітній школі.  Методичний  збірник.  
  Ірпінь, 2008. – 14с.

Відзнаки та нагороди за педагогічну діяльність:
1. Грамота відділу у справах фізичної культури і спорту Ірпінського

міськвиконкому (2000р.)
2. Грамота відділу освіти Ірпінського міськвиконкому (2000р.)
3. Почесна грамота Гостомельської селищної ради (2002р.,2004р.,2008р.)
4. Грамота головного управління освіти і науки Киїівської обласної

державної адміністрації (2010р.)

ЗАМОСТЯН Сергій Вікторович

Народився 26 липня 1960 року у селищі Буча Київської
області.

У 1985 році закінчив Київський державний
педагогічний інститут ім.Горького, факультет загально

технічних дисциплін та праці.

Педагогічну діяльність розпочав у 1985 році в
Ірпінському міжшкільному навчально
виробничому
комбінаті на посаді майстра виробничого навчання.

З 2006 року працює в Ірпінській загальноосвітній
школі І
ІІІ ступенів №13 вчителем трудового навчання.

7. Фізкультхвилинки, вправи, руханки. Методичний збірник.
Ірпінь,2011.
30с.
Відзнаки та нагороди за педагогічну діяльність:
1. Грамота Ірпінської ЗОШ І
ІІІ ступенів №13 (2011р. )

НІКІТІН Микола Анатолійович

Нікітін Микола Анатолійович народився 1 червня 1955
року в с. Ганнівка Новобузького району Миколаївської
області. У 1980 році закінчив Миколаївський державний
педагогічний інститут ім. В.Г. Белінського і здобув
спеціальність «Учитель фізичного виховання».

Педагогічний стаж 33 роки, 30 років працює
вчителем фізичного виховання в Ірпінській ЗОШ І
ІІІ
ступенів № 13.

Вимогливий, справедливий, тактовний і добрий,
врівноважений і порядний в найдрібнішому 
 усі ці риси

– невід’ємні складові педагогічного почерку Миколи Анатолійовича.
Велику увагу приділяє вчитель формуванню в учнів навичок і умінь

самостійних занять фізкультурою, над розвитком у юнаків сили, витривалості,
швидкості, спритності, сміливості і стійкості.

У школі започатковано проведення «Дня здоров’я», спортивного свята «Тато,
мама і я – спортивна сім’я», які стали справжнім святом як для учнів, так і для
батьків та вчителів.

Педагогічне кредо вчителя «Забезпечення гармонійного фізичного і
духовного розвитку підростаючої особистості».

Минають роки, а випускники школи ще довго приходять до школи пограти
в різні спортивні ігри. Всі вони з вдячністю згадують уроки Миколи
Анатолійовича – талановитого педагога, доброї та чуйної людини, що належить
до когорти тих, хто «своє серце віддає дітям», і ніякі труднощі не можуть
зламати Вчителя, його наполегливості, ентузіазму, відданості своїй справі. Бо
спорт – то його життя.

Микола Анатолійович  вчитель
методист, спеціаліст вищої категорії.
Автор методичних розробок представлених на щорічній Міжнародній

виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні»:
1. Нікітін М.А. Позакласна робота з фізичної культури. Методичний збірник.

– Ірпінь, 2007р. – 30с.;
2. Нікітін М.А. Історія спортивних ігор. Методичний збірник. 
 Ірпінь 2008р.

– 25с.
Відзнаки та нагороди за педагогічну діяльність:
1. Диплом міської ради профспілки працівників освіти м. Ірпеня (2003р.);
2. Грамота Ірпінського міськвиконкому у справах фізичної культури і спорту

(2003р.);
3. Грамота Ірпінського міськвиконкому у справах фізичної культури і спорту

(2005р.);
4. Подяка Управління освіти і науки Київської обласної державної

адміністрації (2006р.);
5. Почесна грамота Гостомельської селищної ради (2005р., 2007р.);
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Учасник шкільного конкурсу « Учитель року – 2007»
Учитель ІІ категорії
Автор методичних розробок представлених на щорічній Міжнародній

виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні»:
1. Койда Н.О. «Пошиття спідниці» Методичний посібник. – Ірпінь,2007р.
2. Койда Н.О. «Вишивка стрічкою» Методичний посібник. – Ірпінь,2008р.
Відзнаки та нагороди за педагогічну діяльність:
1. Подяка адміністрації Ірпінської загальноосвітньої школи І
ІІІ ступенів

№13 (2008р.)

Сергій Вікторович 
 висококваліфікований фахівець. Має глибокі
теоретичні знання, досконало володіє методикою викладання технічної праці
в 5
11 класах. Використовує великий арсенал методів, прийомів, форм роботи,
застосування яких забезпечує ефективність навчального процесу, високий
рівень пізнавальної активності учнів та розвиток їх творчості.

Навчання учнів суспільно
корисної праці з обов’язковим урахуванням
індивідуальних особливостей 
 це головна мета діяльності вчителя.

Сергій Вікторович вдало застосовує групову форму роботи та роботу в
парах. Застосування диференційного підходу до учнів, забезпечення високо
рівня самостійності дають змогу добиватися глибокого, свідомого засвоєння
навчального матеріалу. Велику увагу приділяє роботі з обдарованими дітьми.

Результатам праці вчителя є перші та призові місця його вихованців на
міській олімпіаді, та четверте місце на обласній олімпіаді з трудового навчання.

Лауреат міського конкурсу “Вчитель року – 2006”.
Постійно працює над удосконаленням своєї майстерності, поповнює

арсенал методів і прийомів.
Сергій Вікторович 
 добра, чуйна людина, яка завжди прийде на допомогу.
Автор методичних розробок представлених на щорічній Міжнародній

виставці навчальних закладів  “Сучасна освіта в Україні”:
1. Замостян С.В. Творчий проект на тему:»Настінний календар» на уроках

трудового навчання у 7
х класах. Методичний збірник.
 Ірпінь,2011.
24с.
Відзнаки та нагороди за педагогічну діяльність:
1. Грамота Ірпінської загальноосвітньої школи І
ІІІ ступенів №13
2. Грамота відділу освіти Ірпінської міської ради
3. Нагороджений ювілейною медаллю “100 років освіти Приірпіння”.

КОЙДА Наталія Олександрівна

Койда Наталія Олександрівна народилася 1973року.
У 2001 році закінчила Київський Національний

педагогічний університет імені М.П. Драгоманова та
здобула кваліфікацію вчителя трудового навчання,
виробничих технологій та основ виробництва.

В Ірпінській загальноосвітній школі №13 спочатку
навчалася(з 1980 по 1990 рік), а з 1995року працює на
посаді вчителя трудового навчання. На уроках створює
умови для виявлення нахилів і здібностей кожного учня.
Індивідуальний підхід до учнів допомагає розвитку
відповідних до змісту трудового навчання індивідуальних

особливостей учнів, відповідно до їх потенціальних задатків.
До кожного уроку підходить творчо, удосконалює форми і методи

проведення уроків, забезпечує міцні знання учнів. Використовує інноваційні
технології, проводить нові типи уроків і нові форми організації навчальної
діяльності учнів.

Учні Наталії Олександрівни є призерами ІІ (міського) етапу Всеукраїнських
олімпіад з трудового навчання.
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5. Оксьоненко З.В., “Святкуємо в бібліотеці” журналу «Шкільна бібліотека»,
№9,09р.

Відзнаки та нагороди за педагогічну діяльність:
1. Грамота Готомельської селищної ради (2000, 2001, 2004, 2005, 2006, 2007,

2008 р.р.).
2. Грамота Київської обласної державної адміністрації (2005р.).
3. Грамота відділу освіти Ірпінської міської ради (2005, 2006, 2007, 2008,

2011р.р.).
4. Подяка управління освіти і науки Київської обласної державної

адміністрації (2006р.).
5. Диплом редакції  журналу „Шкільна бібліотека” (2007р.).
6. Диплом  головного управління  Київської облдержадміністрації, КОІПОПК

(2007р.).
7. Подяка дирекції ЦТДЮ (2007, 2011рр.).
8. «Гран
прі» (2009р.).
9. Грамота Ірпінської ЗОШ І
ІІІступенів №13 за активну участь в

представленні власних розробок на міжнародних виставках 2007
2011рр.
10. Подяка Ірпінської ЗОШ І�ІІІ ступенів №13 (2011р.)

ПИСАРЕНКО Ілона Олександрівна

Писаренко Ілона Олександрівна  народилася у
1977 році в місті Полтава. З 1984р. по 1994р.
навчалася в Полтавській школі
гімназії №32. У 1994
році вступила, а закінчила у 1995 році Полтавське
професійно
технічне училище №4.

З 2006 року бібліотекар Ірпінської загально

освітньої школи І
ІІІ ступенів №13 Ірпінської міської
ради Київської області.

У школі з першого класу учням допомагає
пізнати себе і зрозуміти світ, що їх оточує, учитель
і шкільний бібліотекар. Таким бібліотекарем є Ілона
Олександрівна. Вона допомагає дітям розкривати

таємниці природи, знайомить з історією народу, найкращими зразками
світової літератури.

”Аптека для душі, храм знань, скарбниця мудрості”, 
 як тільки поважно не
називали впродовж тисячоліть бібліотеку.

Нині до шкільної бібліотеки йдуть усі школярі зі списками літератури,
студенти – з темами рефератів, учителі – за інформацією. І кожного Ілона
Олександрівна зустрічає доброзичливо, допомагає зорієнтуватися в
літературі, вдумливо ставиться до запитів і побажань, адже основний принцип
в її роботі: – „Все для читача”.

Швидко оволоділа комп’ютерними технологіями, які широко застосовує в
бібліотечній роботі.

Чуйна, доброзичлива  людина,  завжди  готова  прийти  на  допомогу
учням і колегам.

Бібліотекарі школи

ОКСЬОНЕНКО Зоя Володимирівна

Оксьоненко З.В. народилася 29.01.1956 року в
с.Гостомель. З 1963р. по 1973р. вчилася в Гостомельській
школі №13. У 1987 році закінчила бібліотечний факультет
Київського культурно
освітнього училища.

Педагогічну діяльність розпочала в 1978 році
вихователем дитячого садка радгоспу «Бучанський». З
1986 року призначена завідувачем бібліотеки Ірпінської
загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №13 Ірпінської
міської ради Київської області.

Зоя  Володимирівна  має  добру  професійну  підго

товку, досконало володіє формами і методами  бібліотечної  роботи.

Зоя  Володимирівна  весь  час  у  пошуках  нового,  цікавого,  доступного
для  читачів. Щороку організовує і проводить декаду книг. Учить дітей не
тільки  читати  книги, а й розвиває читацький смак, творче «Я» дитини,  чудово
знає літературу, допомагає стати добрими та справжніми читачами.

Переможець  міського конкурсу „Шкільна  бібліотека 
 2005”
Лауреат обласного конкурсу “Бібліотекар 2005”.
Лауреат конкурсу “Моя бібліотека” ( конкурс проводив журнал “Шкільна

бібліотека”) 2006
Переможець міського  конкурсу “Бібліотекар 2007”.
Призер (ІІ місце)  обласного конкурсу “Бібліотекар 2007”.
Переможець  міського  конкурсу “Шкільний  бібліотекар 
 2009”.
Кваліфікаційна категорія – «провідний бібліотекар».
Автор методичних розробок представлених на щорічній

Міжнародній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні»:
1. Оксьоненко З.В.  Сучасна шкільна бібліотека – центр інформації.

Методичний посібник: 
 Ірпінь, 
 2007. – 49с.
2. Оксьоненко З. В. Живи, книго! Методичний збірник. 
 Ірпінь, 2008. – 33 с.
3. Оксьоненко З.В., Писаренко І.О. Прислів,я, приказки та загадки.

Методичний збірник. 
 Ірпінь, 2009. – 24 с.
4. Оксьоненко З.В., Писаренко І.О. „Що треба знати про СНІД?”:

Методичний збірник. – Ірпінь, 2011. –  20с.
Автор публікацій у фахових виданнях:
1. Оксьоненко З.В., “Робота біблотечного активу” журналу «Шкільна

бібліотека», №1/09р.;
2. Оксьоненко З.В., “Нам без книг ніяк не можна” журналу «Шкільна

бібліотека», №3/09р.;
3. Оксьоненко З.В., “Роль бібліотеки в суспільстві” журналу «Шкільна

бібліотека», №5/09р.;
4. Оксьоненко З.В., “Лабораторія інформаційних технологій” журналу

«Шкільна бібліотека», №7/09р.;
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Наші ветерани

ЗАБАРИЛО Марія Андріївна

Забарило Марія Андріївна народилася 1933 року в
селі Ясногородка Київської області. Навчалася в
Ясногородській середній школі Бишівського району
Київської області. У 1957 році закінчила Київський
педагогічний інститут імені О.М. Горького за спе

ціальністю: “Учитель української мови та літератури”.

З 1957 року по 1989 рік працювала в Ірпінській
загальноосвітній школі №13 учителем української мови
та літератури. З 1989 року на заслуженому відпочинку.

Як класний керівник багато працювала з учнями.
Організовувала цікаві пізнавальні виховні заходи,

виховні бесіди, залучала учнів до участі в загальношкільних заходах, проводила
заходи для учнів та батьків. Незабутні враження в учнів залишалися про походи
та екскурсії. Такі поїздки об’єднували учнів та педагогів, розвивали їхню
культуру, збагачували духовний світ. З’являлися нові теми для розмов та
суперечок.

Марія Андріївна людина гарної вдачі, яка прекрасно володіла своїм
предметом, уміла захопити ним учнів. Педагог намагалася прищепити дітям
любов до української мови і літератури, розвивала дбайливе ставлення до
слова, прагнення оволодіти багатствами мови та літератури. Її уроки були
цікавими, насиченими, добре продуманими, емоційними. Вчитель з великою
відповідальністю підходила до кожного заняття:  добирала велику кількість
цікавого матеріалу, намагалася кожного учня залучити до пізнавального пошуку.
На її уроки учні ішли завжди з радістю. Уважна, справедлива, вимоглива.
“Давати дітям знання – мій професійний обов’язок, давати радість від
навчання – поклик душі”, 
 зізнається Марія Андріївна.

Учні Марії Андріївни неодноразово здобували перемоги у олімпіадах і
конкурсах.

У Марії Андріївни високі результати. Мабуть, тільки їй відомо, скільки
докладено зусиль, проведено безсонних ночей, перечитано книжок…

Марія Андріївна дуже відповідальна людина. Не випадково саме їй
довірили очолювати кафедру філологічних наук школи. Методичні декади
кафедри, яскраві і насичені, надовго запам’ятовуються. Марія Андріївни
завжди була доброзичливою, підтримувала колег, давала пораду.

У неї є все: талант педагога, душевна теплота, розум, терпіння, невичерпна
енергія, духовна відкритість.

Автор методичних розробок представлених на щорічній
Міжнародній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні»:

1. Оксьоненко З.В., Писаренко І.О. Прислів,я, приказки та загадки.
Методичний збірник. 
 Ірпінь, 2009. – 24 с.

2. Оксьоненко З.В., Писаренко І.О. „Що треба знати про СНІД?”:
Методичний збірник. – Ірпінь, 2011. –  20с.

Відзнаки та нагороди за педагогічну діяльність:
1. Грамота Гостомельської селищної ради (2007р.)
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Постійно працювала над позитивною динамікою знань учнів, прагнула
зацікавити та захопити дітей, що впливало на рівень знань учнів.

Значну роль приділяла позакласній роботі, організовувала пізнавальні
прогулянки на природу, проводила цікаві виховні бесіди.

Зарекомендувала себе як відповідальний працівник, який сумлінно
виконував покладені на неї обов’язки.

Відзнаки та нагороди за педагогічну діяльність:
1. Грамота Славутської міської ради (1968р)

ПАВЛЕНКО Тамара Олексіївна

Павленко Тамара Олексіївна, 1938 р. народження.
У 1959 році закінчила Дніпропетровський державний

університет, біологічний факультет. Працювала вчителем
біології в школах Дніпропетровської області.

З 1975 року живе в селищі Гостомель. Працювала за
фахом у школах м. Ірпеня, а з 1980 року в Ірпінській
середній школі №13 учителем біології, з 1986 року
заступником директора школи з навчально
виховної
роботи. У 1990 році призначена директором цієї ж школи.

З 1992 року на пенсії.
Відзнаки та нагороди за педагогічну діяльність:
1. Знак «Відмінник освіти України» (1978р)
2. Грамоти відділу освіти Ірпінської міської ради.

ПЕНЬОК Діана Федорівна

Пеньок (Потала) Діана Федорівна народилася 28
березня 1933 року на Полтавщині.

У 1946 році переїхала сім’я в Яготин, де й закінчила
сім класів, вступила в 1950 році до Переяслав

Хмельницького педучилище, яке закінчила у 1954 році,
поїхала за призначенням у м. Чорнобиль. Відверто
кажучи, ще з дитячих років мріяла стати вчителем.

Закінчивши Ніжинський державний педагогічний
інститут ім. М.В.Гоголя викладала російську мову і

літературу в Чорнобильській середній школі№2. Виховувала у свої учнів любов
до літератури, дбала про те, щоб вони  вміли висловлювати свою думку як
усно, так і письмово.

Особливо пам’ятним для Діани Федорівни є випуск учнів 10
Б класу
Чорнобильської середньої школи №2 1984 р.

Учителю приємно згадувати, що з 39 учнів семеро отримали золоті медалі.
Серед них і наша колега, учитель математики школи №13 м. Ірпеня Кучер
(Мальчевська) Олена Василівна.

Віддала педагогічній роботі 35 років. Ця професія хоч і важка, але
благородна.

Жахлива аварія змусила почати життя на новому місці. Три з половиною

ФРІДРІХСОН Тамара Василівна

Фрідріхсон Тамара Василівна 16 січня 1932 року.
Закінчила Київський педагогічний інститут ім. Горького.
Педагогічний стаж –

31 рік, загальний – 36 років.
Починала працювати в м. Катаїв 
 Іванівськ

Челябінської області. Викладала російську мову в
селищній школі №4 (1953
1960рр.). У Гостомельську
середню школу прийшла працювати в 1961році. У нашій
школі працювала 24 роки, з них 11 років була заступником
директора школи з навчально
виховної роботи.

Велику увагу на своїх уроках приділяти вмінню учнів
вдумливо читати, розуміти і аналізувати твори. На уроках російської мови
розвивала словникову роботу з метою підвищення грамотності учнів,
збагачення словникового запасу, розвитку зв’язного та писемного мовлення.
Учням завжди було цікаво на уроках Тамари Василівни, а особливо їм
подобались уроки
конкурси, уроки
вікторини. Як заступника директора школи
з навчально 
 виховної роботи Тамару Василівну пам’ятають  вимогливою,
трудолюбивою та талановитою людиною.

Учні Тамари Василівни завжди займали перші місця в предметних
олімпіадах.

Відзнаки та нагороди за педагогічну діяльність:
1. Відзнака «Відмінник народної освіти».
2. Медаль «Ветеран праці».
3. Медаль «Пам’ять про 1500
річчя Києва».
4. Почесні грамоти обласного та міського відділів освіти, школи за якість

знань і роботу класного керівництва.

ЛИСЮК Павліна Іванівна

Лисюк (Шульга) Павліна Іванівна народилася 1933
року. У 1952 році закінчила Ірпінську школу №13 й
вступила до Київського національного університета імені
Т.Г.Шевченка. Закінчила університет у 1957 році.

За призначенням працювала у Славутському районі
Хмельницької області в с. Киликиївка вчителем географії
з 1957 по 1972 роки.

У 1972 році Павліна Іванівна повертається до
Гостомеля.

З 1972 по 1974 роки працює вчителем географії та хімії в с. Озера.
З 1974 по 1983 роки працює в Ірпінській загальноосвітній школі І
 ІІІ ступенів

№13.
З 1974 
1976 була заступником директора (завучем з навчально
виховної

роботи). З 1976 
1983 року 
 вчителем географії.
Під час своєї роботи в школі виявила себе як талановитий учитель, який

володіє методикою викладання предмета, досконало знає теоретичний
матеріал.
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Меркулова А.В. має високу науково
теоретичну підготовку, досконало
володіє сучасною методикою викладання, впроваджуючи в практику роботи
елементи нових педагогічних технологій, ППД, інновацій. Кожен урок будує
так, щоб учні держали  якомога більше знань, наполегливо працює над
удосконаленням сучасного уроку, підвищенням його якості та ефективності.
Навчальний  матеріал  подає  доступно,  цікаво, чітко, дбає про те, щоб учні
мали високий рівень усного та писемного мовлення, вміло створює атмосферу
справжнього співробітництва.

Вечорниці, конкурси, вікторини, брейн
ринги, міні
вистави – ось чим
запам’ятаються уроки Алли Василівни її вихованцям.

Її  учні  є  переможцями  та  призерами ІІ (міського)  та  учасниками  ІІІ
(обласного)  етапу  Всеукраїнських олімпіад  із зарубіжної  літератури.

Про Аллу Василівну можна сказати :щира, милосердна, добра, чуйна
людина, та, в якої є душа, гарячі почуття, що стрімко рвуться з глибини серця,
творець добра, творець розумного й величного.

Автор методичних розробок, представлених на Міжнародній виставці
навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні»:

1. Меркулова А.В. «Великий син землі української». Методичний збірник
для позакласної роботи.
 Ірпінь, 2008.
36с.

2. Меркулова А.В. Конспекти уроків із зарубіжної літератури з електронним
супроводом. Методичний збірник.
 Ірпінь, 2007.
47с.

3. Меркулова А.В. Система уроків за повістю М.Гоголя «Тарас Бульба».
Методичний збірник.
Ірпінь,2007.
28с.

Відзнаки та нагороди за педагогічну діяльність:
1. Нагрудний  знак  “Відмінник освіти України” (1991 р.)
2. Присвоєно педагогічне  звання  “старший учитель” (2002 р.)
3. Грамота  відділу освіти Ірпінської міської ради (2002 р.,  2007р.)
4. Грамота  Гостомельської  селищної ради (2004 р.,  2005р.)
5. Грамота  головного  управління освіти і науки Київської обласної державної

адміністрації (2006 р.)

НОВИЦЬКА Любов Олександрівна

 Но Новицька Любов Олександрівна народилася 26
червня 1938 року, закінчила Ровенський педагогічний
інститут «Учитель математики і фізики».

З 1962року Любов Олександрівна живе в сел.
Гостомель і працює в Ірпінській ЗОШ І
ІІІ ступенів №13.

Новицька Л.О. має глибоку науково
теоретичну
підготовку, досконало володіє сучасними формами і
методами навчання. Характеризується сумлінним
ставленням до роботи, високою працездатністю,
вимогливістю до себе й учнів. Застосовуючи сучасний

підхід до використання існуючих методів і прийомів дидактики, учитель будує
свої уроки так, щоб кожен учень активно працював над оволодінням знань,
умінь і навичок з математики. Великого значення надає використанню
дидактичного, роздаткового матеріалу, розвитку логічного мислення учнів,

роки працювала у Гостомельській середній школі №13 , м.Ірпеня. У школі
очолювала методичне об’єднання учителів російської мови та літератури. У
1989 р. пішла на заслужений відпочинок.

Відзнаки та нагороди за педагогічну діяльність:
1. Грамота РВНО м. Чорнобиль (1983р.)
2. Грамота РВНО та працівників освіти (1985р.)
3. Подяка школа №2 м. Чорнобиля (1979р.)
4. Подяка по школі с. Гостомель (1987р.)

ЗАГОРУЙКО Галина Семенівна

Загоруйко (Рева) Галина Семенівна народилась у
1936 році.

Після закінчення сьомого класу Макіївської
семирічної школи вступила до Ржищівського
педагогічного училища. Там здобула кваліфікацію
вчителя початкової школи.

Продовжувала навчання в Київському державному
педагогічному інституті  імені О.М.Горького на філоло

гічному факультеті. Одержала спеціальність учителя
української мови і літератури.

З першого робочого дня і до виходу на пенсію
працювала в Ірпінській загальноосвітній школі  І
ІІІ ступенів №13 селища
Гостомель. Вчила дітей молодших класів, а потім викладала українську мову і
літературу в старших класах.

Відзнаки та нагороди за педагогічну діяльність:
1. Грамота Ірпінського відділу народної освіти.
2. Грамота обласного комітету ЛКСМУ.
3. Грамота Київської обласної Ради депутатів трудящих.
4. Знак «Відмінник народної освіти»
5. Медаль «В пам’ять  1500
ліття Києва»
6. Медаль «Ветеран праці»

МЕРКУЛОВА Алла Василівна

Меркулова Алла Василівна народилася 30 серпня
1939 року закінчила Азербайджанський державний
університет ім. С.М. Кірова, учитель російської мови та
літератури.

З року Алла Василівна працює вчителем зарубіжної
літератури в селищі Гостомель в Ірпінській загально

освітній школі І
ІІІ ступнів №13.

На уроках зарубіжної літератури Алла Василівна
вчить своїх учнів сприймати конкретне слово, словоспо


лучення чи речення, як цілісний образ, виховує почуття невитраченого
дитинства: здатність дивуватися звичайним речам, бути першовідкривачем.
Не дивно, що її вихованці в майбутньому стають цікавими, неординарними
особистостями.
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13  учителем англійської мови працювала  з 1990 року по 2001 рік.
З 2001 року на заслуженому відпочинку.
Досвідчений, обдарований педагог, уміло володіє методикою викладання

англійської мови. Їй властиві педагогічний такт, уважне і шанобливе ставлення
до кожного учня.

Уроки Галини Михайлівни проходили на високому методичному рівні,
використовувалися різноманітні форми і методи навчання.

У своїй практичній діяльності учитель застосовувала індивідуальний підхід
до учнів, систематично навчала їх самостійної роботи з підручниками,
словниками, додатковою літературою, приділяла увагу  читанню преси та
роботі з газетним матеріалом.

Учні Галини Михайлівни неодноразово брали участь у міських та обласних
олімпіадах з англійської мови.

Галина Михайлівна 
 учитель першої категорії. Більше 20 років віддала
школі, класному керівництву, навчанню дітей. Учительська  справа стала її
життям. Мала заслужений авторитет в учнів і колег.

ВОЛОСЯН Валентина Семенівна

Волосян Валентина Семенівна народилася 1943 року.
У 1966 році закінчила Кіровоградський педагогічний

інститут за спеціальністю «Учитель математики».
Закінчивши інститут, працювала за направленням у
Луганській області, місто Кіровськ. У 1980 році переїхала
до селища Гостомель і з тих пір працювала в Ірпінській
загальноосвітній школі №13. З 25 серпня 1993р. по 1
вересня 1995р. працювала заступником директора з
навчально
виховної роботи.

Важко перелічити учнів, яких вона вчила. Деякі з них
працюють у рідній школі. Багато одержали вищу освіту і працюють у різних
галузях науки і промисловості України. Досконало володіла сучасною
методикою викладання предмета, мала добру науково
методичну підготовку,
забезпечувала високий рівень викладання предмета. До кожного уроку
підходила творчо, удосконалювала форми і методи проведення уроків,
забезпечувала міцні знання учнів. Завжди вважала, що головним напрямком
у викладенні математики є викладання математики як засобу мислення учнів,
методика викладання випливала з того, що є метою навчання, спиралась на
вікові особливості учнів та на розуміння причин, що гальмують сприйняття
відповідного матеріалу.

47 років вчительського стажу, і всі роки віддані школі, дітям. Учні Валентини
Семенівни є переможцями і призерами ІІ (міського) етапу Всеукраїнських
олімпіад з математики.

Учасник шкільного конкурсу «Учитель року – 1996», «Учитель року – 2001»,
«Учитель року – 2006». Учитель вищої категорії.

Автор методичних розробок представлених на щорічній Міжнародній
виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні»:

1. Волосян В.С. «Різні випадки рівнянь». Методичний збірник. Ірпінь, 2006р.

самостійності їх у здобутті знань, прищеплює їм любов до предмета,
забезпечує глибокі знання школярів, вміло використовуючи проблемні ситуації
у процесі вивчення нового матеріалу.

Учні Любов Олександрівни є призерами (міського етапу Всеукраїнських
олімпіад з математики, працюють над науково
дослідницькими роботами
Київського територіального відділення МАН України.

Любов  Олександрівна 26 років працювала  заступником  директора  школи
з навчально
виховної роботи початкової ланки, допомагаючи мудрими
порадами  як молодим, так і досвідченим колегам.

Щоденна праця її не пропадає марно. Школярі люблять її предмет,
поважають і шанують односельчани. 30 років, протягом багатьох скликань,
була депутатом Гостомельської селищної ради. Любов Олександрівна –
почесний громадянин міста Ірпеня.

Летять роки 48 років віддано дітям, школі, рідному селищу. Багато це чи
ні? Мабуть, це трудовий подвиг.

Відзнаки та нагороди за педагогічну діяльність:
1. Нагрудний знак  Міністерства освіти України «Відмінник освіти»

РЕШЕТИЛО Галина Іванівна

Решетило Галина Іванівна народилася в с. Чернин
Вище
Дубечанського району Київської області 21 січня
1937 року. У 1944 р. пішла в 1
ий клас Чернинської
середньої школи, яку закінчила в 1954 р. У цьому ж році
вступила в Київський державний педагогічний інститут
іноземних мов на факультет німецької мови, який
закінчила в 1952 році. і одержала кваліфікацію вчителя
німецької та англійської мов середньої школи. Працю

вала вчителем німецької мови в Ошитківській середній
школі Вище
Дубечанського району з 1959 р. по 1964 року.

У 1964 р. у зв’язку з переселенням із зони затоплення сім’я переїхала в смт.
Гостомель. Галина Іванівна одержала призначення в Гостомельську середню
школу, де парцювала вчителем німецької та англійської мов з 1964 р. по 2007
р. Вийшла на пенсію вчителем вищої категорії.

Працюючи в школі, постійно була класним керівником.
За сумлінну добросовісну працю була нагороджена грамотами, подяками

КУПРЮШИНА Галина Михайлівна

Купрюшина Галина Михайлівна народилася в 1945
році.

У 1966 році закінчила Глазовський педагогічний
інститут за фахом «Учитель англійської мови». Після
закінчення інституту працювала другим секретарем
райкому комсомолу, вихователем,  учителем англійської
мови.

В Ірпінській загальноосвітній I
III ступенів школі  №
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2. Волосян В.С. «Історія виникнення мір у різних народів». Методичний
посібник. Ірпінь, 2007р.

Відзнаки та нагороди за педагогічну діяльність:
1. Медаль ветеран праці (1984р.)
2. Відмінник народної освіти (1986р.)
3. Подяка за добросовісну творчу працю по вихованню учнів (
4. Грамота управління освіти і науки Київської обласної державної

адміністрації(2003р.)
5. Грамота адміністрації Ірпінської загальноосвітньої школи І
ІІІ ступенів

№13 (2003р.)
6. Подяка адміністрації Ірпінської загальноосвітньої школи І
ІІІ ступенів

№13 (1980р., 1986р.,1987р.1996р.,2007р.)
7. Грамота відділу освіти Ірпінського міськвиконкому (2009р.)

КОВАЛЕНКО Людмила Сергіївна

Коваленко Людмила Сергіївна наро

дилася 12.05.1948 р. У 1963 р. закінчила
8 класів Гостомельської середньої школи.
В 1967 р. здобула середню спеціальну
освіту в Київському культурно
освітньому
училищі, за фахом «Керівник оркестрів
народних інструментів». Педагогічна
діяльність Людмили Сергіївни розпо

чалася в 1969 р. в школі №27 м. Києва.
Понад двадцять років (з 1971
1995)
працювала вчителем музики в школі №13
м. Ірпеня. З 2004 р. працює в ЦТДЮ м.
Ірпеня створила ансамбль сопілкарів
«Дударики» і вокальний ансамбль
«Веселочка». Все своє життя Людмила
Сергіївна виховує в учнів любов до
музичного мистецтва на прикладах
народної і сучасної пісні. Множилась
любов до співу і музики у дитячих серцях,
будила дитячий розум, потяг до
прекрасного, чистого і вічного. І все це

завдяки наполегливій праці сумлінного, талановитого і мудрого вчителя. Все
встигає Людмила Сергіївна, скрізь у її роботі з дітьми відчуваються вправність
мудрого організатора, наставника. Ще одним цінним зерном у дозвіллі
Людмили Сергіївни є те, що вся бурхлива цікава й копітка праця гуртків
«Дударики» і «Веселочка» систематично висвітлюється у газеті «Шкільний
дзвінок», обласній газеті «Освіта Київщини», у своєрідному літописі з
фотографіями, що є також цікавим різновидом колективної творчості гуртківців
під керівництвом наставника, який щиро вболіває за майбутнє рідної мови,
пісні, і загалом, культури, за долю самої України.

СЬОМКА (КОШЛЯК) Ольга Семенівна

Сьомка (Кошляк) Ольга Семенівна народилася 13
січня 1927 року. У 1951 р. закінчила Київський
педагогічний інститут за спеціальністю «Учитель
української мови та літератури». Після закінчення
інституту за направленням працювала в с. Петри

ківка Донецької області Старомлинівського райо

ну. Через рік переїхала працювати в м. Маріуполь
(Жданів) Донецької області, де працювала вчителем
української мови та літератури до 1963 року. З 1963 року

зі своєю родиною повернулася до рідного селища Гостомель, продовжуючи
освітянську працю в Ірпінській заочній школі до 1971 року. З 1971 по 1981 рік
працювала вчителем української мови та літератури в Ірпінській середній
школі №13. У роботі була сумлінна, хоч і було важко, адже школа була
переповнена, працювали у дві зміни з додатковими заняттями. Кожного року
мала класне керівництво, підготувала і випустила 10 випусків. Серед її учнів
ті, що закінчили школу з золотими та срібними медалями. Крім викладацької
роботи, організовувала з учнями драматичний гурток та факультатив «Цікава
граматика». Усе життя намагалася прищепити дітям любов до рідної мови, до
літератури, бажання пізнавати нове, цікаве, корисне. Мабуть, тому багато
учнів Ірпінської школи №13 теж обрали фах учителя: Шушкевич Світлана,
Перетятко Тетяна та ін. Рідна дочка Кошляк – Ткаченко Тамара теж працює на
ниві освіти понині. За свою сумлінну роботу Ольга Семенівна має грамоти та
відзнаку «Ветеран праці». Завжди була у повазі серед колег, батьків, учнів, які
до сьогодні шанують та пам’ятають свою вчительку. Шкодує Ольга Семенівна
лише за одним, що не довелося їй працювати в приміщенні нової школи
сучасної, комп’ютеризованої. З 1983 року знаходиться на пенсійному відпочинку
та продовжує вчити свої правнуків бути чесними, працьовитими людьми.
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Прилипко Юрій Ілліч – депутат Ірпінської
міської ради, директор СПД «Прилипко»,
випускник Ірпінської загальноосвітньої школи І

ІІІ ступенів №13.

Підприємницька діяльність, благодійність
Юрія Ілліча Прилипка відзначена багатьма
державними нагородами, грамотами, подяками.
Юрій Ілліч опікується культурою, освітою,
спортом, ветеранами та молоддю, інвалідами
та дітьми
сиротами. Він відомий меценат не
тільки в Ірпінському регіоні, а й далеко за його
межами.

Прилипко Юрій Ілліч постійно піклується про
школу, допомагає в ремонтах класних при

міщень, відзначає нагородами відмінників та
медалістів випускних класів, грошовими
преміями вчителів закладу, займається

оздоровленням учнів школи. Тільки в 2011 році за кошти Юрія Ілліча
оздоровилося 92 учні Ірпінської загальноосвітньої школи І
ІІІ ступенів №13.

Гірник Андрій Павлович 
 Голова правління АТ
«Ветропак Гостомельський Склозавод», член ви

конкому Ірпінської міської ради.

Гостомельський склозавод 
 один з найбільших
виробників скляної тари в Україну. Історія заводу
починається в 1912 році, з 2006 року належить до
європейської групи компаній Vetropack. Госто

мельський склозавод став восьмим у групі, інші
заводи розташовані на території Швейцарії, Австрії,
Чехії, Словаччини та Хорватії. 3 печі (виробництва
Techglass і Horn) і 8 машинних ліній забезпечують
продуктивність 840 тонн скломаси на добу (з них
220 тонн 
 біле скло, 240 
 коричневе та 380 
 зелене).

Гостомельський склозавод постійно співпрацює
з Ірпінською загальноосвітньою школою І
ІІІ ступенів

№13: за кошти заводу обладнано хімічний кабінет, щорічно проводиться
підписка періодичних видань для шкільної бібліотеки, кращі учні та вчителі
нагороджуються грошовими преміями.

Наші меценати

Бондаренко  Віктор  Іванович 

генеральний  директор  МПП «Сигнал»
та  ТОВ « Вектор». За  офіційними
даними Державного комітету статистики
України та Європейського стандарту
рейтингування у  2010  році  МПП
«Сигнал», за  кращі  показники   серед
27000  суб’єктів,  які  спеціалізуються на
наданні охоронних  послуг, було
удостоєно званням  «Лідер  галузі 

2010», а директора визнано – «Кращим
керівником 
 2010».  Бондаренку В.І. було
вручено   нагороду  
 «Почесний  хрест».

У 2011 році  Міжнародна Асамблея ділових  кіл  до 20  річчя Незалежності
України  вручила Бондаренку В.І.  Орден  «Золотий хрест честі і звитяги  «Лицар
Вітчизни», іменного диплома, іменної  зброї (шаблі) та нагрудного знака  з
посвятою до «Лицарського Легіону України».

Бондаренко Віктор Іванович є постійним помічником школи, допомагає
вирішувати питання повноцінної роботи навчального закладу, бере участь у
нагородженні кращих учнів та вчителів школи за підсумками навчального року.

Наталя Григорівна Семко  
 депутат
Київської обласної ради та член постійної
Комісії з питань екології та ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи Київської обласної
ради.

Наталя Григорівна є керівником спе

ціалізованого екологічного підприємства
“РАДА”, яке вже понад 18 років займається
впровадженням інноваційних технологій у сфері
поводження з побутовими відходами.

Наталя Григорівна переймається пробле

мами освітян, адже вона не перший рік
займається вирішенням найактуальніших
питань загальноосвітніх навчальних закладів
свого округу.

Зокрема, коли в Ірпінському регіоні лунав
останній дзвоник, Ірпінська загальноосвітня школа І
ІІІ ступенів №13 отримала
довгоочікуваний подарунок – спортивне обладнання (шведські стінки) для
спортивної зали.



160 161

пам’яті випускника школи Богдана Водолаги. Всеукраїнський фестиваль
«Молодь України обирає здоров’я», змагання між найдружнішими
спортивними сім’ями із усіх шкіл Ірпінського регіону «Тато, мама, я – спортивна
сім‘я».

Є надія, що наступне підростаюче покоління школярів нашої школи,
продовжуватиме, а можливо і впроваджуватиме нові шкільні традиції. Традиції
дарують нам незабутні відчуття 
 відчуття щастя, дорогих спогадів, передчуття
радості. Саме вони допомагають сформувати той простір позитивних емоцій
і вражень, в якому зростають талановиті, упевнені в собі, люблячі близьких і
весь навколишній світ діти.

Традиції  школи

Наша школа славиться своїми традиціями. До них ми відносимо як заходи,
які проводяться щорічно, так і систему відносин, що склалася між вчителями,
учнями і батьками. Традиції школи зберігають вічні цінності: наступність
поколінь, любов і повагу до рідної школи, прагнення примножувати її славу.

Серед заходів, які дають учням можливість розвивати і проявляти власну
творчість, найбільшою популярністю користуються такі: «Свято квітів» (квіткова
феєрія, яку влаштовують учні 1
11 класів, презентуючи різноманітні видовища
композицій з квітів); «Посвята в Барвінчата» (прийняття учнів 2
х класів до
лав учнівського самоврядування); «З козаків візьмемо приклад» (посвята учнів
5
х класів в козачата, прийняття до середньої ланки школи); вітання вчителів
від учнів школи  з «Днем учителя», святом «8 Березня»; вже традиційно спільно
із селищною радою Гостомеля, напередодні святкування Дня гостомеля,
проводиться конкурс краси та грації, серед учениць 1
4 класів, «Міні
міс –
Гостомель»; «Театр мод» (видовищний фестиваль, де учні 5
11 класів
презентують колекції одягу з різноманітних підручних матеріалів); щорічний
Фестиваль «Осінній зорепад» (де учні 5
11 класів розкривають свої творчі
здібності); вітання учнів школи зі святом Святого Миколая, святкування
Новорічних ранків (це найдовгоочікуваніше та найулюбленіше свято. Для
молодших школярів проводиться веселий бал
маскарад, на якому діти
співають, танцюють, читають вірші,і звичайно, отримують призи та подарунки
від Діда Мороза і Снігуроньки); вже традиційно в першу суботу лютого школа
радо відчиняє двері для випускників школи – «Зустріч випускників».  Кожен
рік, на 9 Травня, до Дня Перемоги наші учні 1
11 класів разом з класними
керівниками не залишають без уваги жодного ветерана ВВВ, відвідуючи їх та
вітаючи подарунками; Свято для першокласників «Прощавай, букварику» (Це
традиційне, сімейне свято, на якому першокласники прощаються зі своїм
першим і головним підручником – Буквариком). Мітинг
реквієм до річниці
Чорнобильської трагедії (вшанування пам’яті загиблих гостомельчан на ЧАЕС).

Наша школа впродовж навчального року, проводить безліч акцій, в яких
учні 1
11 класів активно беруть участь: акція милосердя «Наша школа – рідний
дім, ми всі дружні діти в нім» (шкільна акція по збору шкільного приладдя, яке
потім розповсюджуємо між категорійними дітьми  нашої школи). Акція до Дня
людей похилого віку (класні колективи вітають людей похилого віку
подарунками). Акція «Від серця до серця» (збір коштів для дітей з
патологічними захворюваннями). Акція «Подаруй бібліотеці книгу» (учні 1
11
класів дарують різноманітні книги шкільній бібліотеці, поповнюючи її
літературою). Акція «Допоможи птахам взимку» (акція проводиться для учнів
1
4 класів, учні на зимовий період вішають годівнички на дерева, годуючи
птахів). Кожного семестру проводиться Акція по збору вторсировини (учні
школи збирають  макулатуру та пластик, таким чином зберігаючи екологію
нашого селища).

Жодного року не обходиться і без спортивних змагань. Естафета
«Всесвітнього бігу заради здоров’я», День здоров’я, баскетбольний турнір
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до всіх, хто до неї звертається, Тетяна Кирилівна заслужила велику повагу у
трудовому колективі школи, серед батьків, учнів.

Христина Анатоліївна секретарем школи працює з вересня 2010 року. З
перших днів полюбила свою роботу, швидко опанувала цю нелегку професію.
Працьовита, наполеглива, вона відчуває свою необхідність у колективі і
відповідальна у своїй роботі.

Секретарі Тетяна Кирилівна і Христина Анатоліївна це сучасні секретарі
школи, висококваліфіковано володіють знаннями комп’ютерної техніки. Завжди
усміхнені, доброзичливі, щирі та привітні.

Вони є активними помічниками вчителів, адміністрації у прведенні
навчально
виховного процесу та діяльності школи.

Медичний персонал

У приміщенні Ірпінської
ЗОШ І
ІІІ ступенів №13 є
медичний кабінет, в якому
працюють два медичних
працівника Ширай Олена
Анатоліївна – дієтична
сестра та Скрябіна Оксана
Василівна – медична
сестра. Медичний кабінет
забезпечений належними
медикаментами. Дієтична
сестра контролює органі

зацію та якість харчування
у навчальному закладі. Медична сестра забезпечує організацію медичного
обслуговування у школі.

Технічний персонал

Утримувати школу в
належному стані, чистою –
завдання обслуговуючого
персоналу. Сумлінно вико

нують свої обов’язки тех

працівники Кушніренко
Ірина Антонівна, Гармаш
Поліна Василівна, Клецко
Ольга Іванівна, Ракша Аліса
Миколаївна, Новгородська
Ольга Петрівна, Кузьмик
Галина Анатоліївна. Охо

роною школи займаються
Гармаш Микола Іванович та
Лісова Людмила Іванівна. В зимовий період в школі працюють гардероби.

Обслуговуючий персонал

Недашківська Тетяна Володимирівна

Недашківська Тетяна Володимирівна народилася
1974 року. В 1990 році закінчила Ірпінську ЗОШ №14. В
1995 році закінчила Київський індустріальний технікум
та здобула спеціальність технолога хімічного
виробництва. В 2007 році отримала диплом Вищого
навчального закладу «Відкритого міжнародного
університету розвитку людини «Україна» за напрямом
«Хімічна технологія та інженерія». З 1995 році по 2008 рік
працювала на ГСЗ в хімічній лабораторії. З 2008 року
працює в Ірпінській загальноосвітній школі І
ІІІ ступенів
№13 заступником директора школи з адміністративно


господарської роботи.
Тетяна Володимирівна керує господарською діяльністю школи, забезпечує

підготовку закладу до початку навчального року, здійснює поточний контроль
за належним технічним та санітарно
гігієнічним станом споруд, класів,
навчальних кабінетів. Старанням Тетяни Володимирівни та працівників
господарчої служби учням школи створені належні умови для їх навчання,
фізичного та гармонійного розвитку.

Секретарі школи

Важко уявити роботу
школи без її секретарів.
Приймальна директора – це
живий організм школи. І
безперебійну роботу цього
організму щодня здійснюють
секретарі школи.

Десятки, сотні дітей,
батьків, учителів приходять у
цей невеликий затишний
кабінет до секретарів, щоб
одержати потрібну інформа

цію, необхідну документацію.
Телефонні дзвінки, розмови з батьками, прийом високопоставлених осіб – це
щоденна робота секретарів. Усе це вимагає великого фізичного напруження,
уваги, компетентності. Яворська Тетяна Кирилівна і Мідяник Христина
Анатоліївна бездоганно виконують обов’язки секретарів Ірпінської ЗОШ І
ІІІ
ступенів №13.

Тетяна Кирилівна упродовж 28 років є незмінним секретарем школи.
Ерудована у своїй справі, добросовісна, відповідальна, толерантна у ставленні
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Слово випускникам

Ніна Шкарпітко (Зайківська), директор науково

методичного центру відділу освіти Ірпінської міської
ради, випускниця Гостомельської середньої школи 1964
року

Дитинство кожної людини нерозривно пов’язане з
другою рідною домівкою – зі школою. Стіни рідної школи
– теплі, затишні, наповнені незабутніми спогадами, до
щему в серці приємними, світлими, душевними. Вони
щоразу заполоняють, заповнюють усе наше їство
відчуттям незабутнього дитинства, юності…

Шкільні роки – незбагненно прекрасні! Перші друзі,
перше кохання, перші уроки – як шкільні, так і життєві… Згадуючи ці світлі дні,
у кожного з нас, незалежно від віку, стає тепліше на душі. Адже всі ми – родом
із дитинства.

Безтурботна пора дитинства… Як усі ми чекали того часу, коли зробимо
свій перший крок у доросле життя, і з яким трепетом у душі переступаємо
поріг рідної школи зараз! Знайомі коридори, класні кімнати, де переживали
розчарування і радощі, до болю рідні вчителі, котрі ділилися з нами своїми
знаннями, життєвою мудрістю, вчили бути Людьми!

Гостомельська школа від дня свого заснування була і донині залишається
основним осередком культури, освіти, просвітництва рідного селища. Тому в
пам’яті кожного її випускника цей заклад є не лише храмом мудрості, а й
хвилюючою згадкою про цікаві, незабутні, наповнені дивовижними
відкриттями: тематичні вечори, шкільні свята, походи, екскурсії, піонерські і
комсомольські справи та доручення, шефська допомога меншим і літнім,
тимурівський рух, військова гра «Зірниця», знамениті факельні походи, пісенні
конкурси біля вогнища, вшанування ветеранів Великої Вітчизняної війни…

Жителі селища без реклами та оголошень знали про них, з хвилюванням
їх чекали, відвідували, брали активну участь, ділилися спогадами та досвідом,
радили і надихали…

Сьогодні у школи – ювілей, і ми всі – ювіляри: і першокласники, і вже
сивочолі   колишні   учні.   Бо він – незвичайний, а ювілей домівки поколінь. І
саме людська неповторність педагога, Учителя визначає обличчя навчального
закладу.

Добра і щастя, творчих здобутків, світлого майбутнього тобі, моя шкільна
домівко!

Ніна Шкарпітко (Зайківська), випускниця 1964 року

Доглядають за верхнім одягом учнів Лісова Валентина Сергіївна та Повар
Наталія Вікторівна. Добрими словами хочеться згадати про лаборанта
хімічного кабінету Палій Валентину Антонівну. Багато чого змінилося у роботі
цього кабінету з тих пір, як вона стала його лаборантом. Обслуговуючий
персонал школи – це один налагоджений механізм, де в кожного є своя
відповідальна ділянка роботи.

Шкільна їдальня

Повноцінне  хар

чування  
  не  тільки
запорука  міцного  здо

ров’я,  а  й успішного
навчання  учнів.  Це
добре  розуміють  Вдо

венко  Світлана  Геор

гіївна  
  директор орга

нізації, що забезпечує
харчування та пра

цівники  шкільної  їдаль

ні: Петренко  Аліна
Олексіївна  
  кухар  4
розряду,  Божко  Тетяна
Миколаївна  
  кухар  5
розряду,  Поночовна  Анна  Віталіївна  
  кухар  4  розряду,  Прянішнікова  Майя
Петрівна  
  мийщик  посуду,  Осауленко  Інга  Валеріївна  
  мийщик  посуду,
Шило  Ірина  Михайлівна  
  кухар
роздавач.

Вони  роблять  усе  для  того,  щоб  їжа,  яку  вони  готують,  була  не  лише
корисною,  калорійною,  а  й  смачною,  дієтичною,  надавала  дітям  сил  і
завзяття  у  навчанні,  підносила  їм настрій.

Трудовий  колектив  їдальні  загальноосвітньої  школи  І
ІІІ  ступенів  №13

  новий,  але  добре  згуртований,  єдиний  у  прагнені  перетворити  шкільні
сніданки  і  обіди  на  справжнє  задоволення.  Усі  вони  добросовісні,  старанні,
справжні  знавці  своєї  справи.

Очолює  колектив  людина,  за  плечима  якої  великий  досвід  роботи  в
шкільній  їдальні,  
  Мельникова  Ольга  Олександрівна.  Неперевершений
кулінар,  висококваліфікований  кухар,  умілий  організатор,  вона  дбає,  щоб
страви  були  приготовлені  з  доброякісних  свіжих  натуральних  продуктів,
меню  було  різноманітним,  а  діти  були  ситі,  здорові  і  задоволені.
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Ільченко (Баланенко) Людмила Георгіївна,
кандидат фізико
математичних наук, старший науковий
співробітник. Випуск 
 1967 рік

В 1973 році закінчила Київський університет імені
Тараса Шевченка, фізичний факультет за спеціальністю
теоретична ядерна фізика.

Працювала в Національній Академії Наук України:
Інституті теоретичної фізики, Інституті фізики та
Інституті хімії поверхні.

Захистила кандидатську дисертацію; є автором
більш ніж 150 наукових робіт, брала участь в багатьох міжнародних
конференціях (Франція, США, Японія, Китай, Польща та ін.), виграла грант
Наукового Комітету НАТО та працювала в Державному Університеті м. Гент
(Бельгія), член Нью
Йоркської Академії Наук (США).

Бажаю Вчителям рідної Школи наснаги та успіхів в закладанні міцного
фундаменту знань для теперішніх та майбутніх поколінь Гостомельчан !

САВКА АЛЬОНА
Закінчила  школу  5  років  тому.  І  згадую  свої

шкільні  роки  як безтурботний  період,  коли  ми  ще  в
повній  мірі  не  відчували  плину часу,  не  згадували
минуле  і  не  замислювалися  над  майбутнім.

У  нашій  школі  завжди  панувала  творча  атмосфера.
З  особливим  теплом  та  вдячністю  згадую  своїх
учителів:  української  мови  та  літератури Чернюк  М.І.
та  англійської  мови  Забарило О.П. Можу  з  впевненістю
сказати,  що  в  цій  школі  мені  дали  глибокі  знання,  які
допомогли  в  подальшому  навчанні  і  початку  кар’єри.

Савка Альона  Ігорівна,  закінчила  Національний  педагогічний  університет
ім.М.Драгоманова,  працюю  учителем  англійської  мови  Бучанської ЗОШ  І�
ІІІ  ступенів № 2

ВАШУЛЕНКО  ОКСАНА
Так сталося, що в моєму житті школа посіла важливе

місце. Тут пройшли мої найкращі шкільні роки. Тут я
почала свою педагогічну діяльність. Тут навчалися мої
донечки.

Я завжди з неймовірно теплим почуттям згадую свою
рідну Гостомельську школу. У мене лишилися про неї
найсвітліші спогади.

Історія школи пам’ятає старе приміщення школи, у
якому я, власне, й навчалася і почала свою педагогічну
діяльність.

Маленька сільська школа відчинила мені вікно у
великий світ. З теплотою, щирістю і вдячністю завжди згадую своїх педагогів

Верстюк Владислав Федорович, завідувач
відділу, доктор історичних наук, професор кафедри
історії НАУКМА

ВЕРСТЮК Владислав Федорович – дослідник історії
України ХХ ст. Лауреат премії ім. М. С. Грушевського
НАН України (1995). Заслужений діяч науки і техніки
України (2001). Професор (2002). Нагороджений
орденами «За  заслуги Ш ст..» (2007). «За  заслуги ІІ ст..»
(2009), грамотою Верховної  Ради України (2007),
почесною грамотою Міністерства освіти України,
почесною грамотою Президії НАНУ, почесною відзнакою

“Bene Merito” Міністерства закордонних справ Республіки Польщі (2009).
1975 закінчив історичний факультет Київського державного університету.

Дорогі школярі!
Вітаю Вас з 75�ю річницею школи, в якій Ви вчитеся і в якій вчився я, як

і тисячі дітей з Гостомеля та навколишніх сіл. Всі ми з особливим душевним
щемом бережемо пам’ять шкільного минулого. В цей знаменний момент окрім
доброго здоров’я хочу Вам побажати ще три речі.

Насамперед, повірте, що одинадцять років шкільного життя промайнуть
дуже швидко, що це особливі роки, які дають Вам унікальну можливість з
допомогою ваших учителів вимурувати фундамент, на якому вибудується вся
наступна історія вашого життя. Чим міцнішим цей фундамент буде, тим
масштабніші перспективи відкриються перед вами. Шкільні знання, які ви
дістанете, це той первісний капітал, з яким доведеться підкоряти життєві
вершини. Світом володіє розум. Учіться, формуйте свій світогляд, читайте,
дружіть з комп’ютером та інтернетом.

По�друге, навчіться товаришувати між собою, дружба зі шкільної парти,
як правило, зберігається на все життя. Вірний і безкорисливий товариш,
який порадіє успіхові і в біді допоможе, дорогого коштує. Цінуйте дружбу.

По�третє, шануйте своїх учителів, їх знання і самовіддану працю. Не
кожному дано стати фаховим учителем, але не забувайте, що всі ми починаємо
життя учнями, а закінчуємо вчителями. Любіть свою школу – осердя малої
батьківщини � і пронесіть цю любов через все життя, вона  зігріє своїм теплом
вас не один раз.
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Біленька  (Лук’яненко)  Ольга  Миколаївна,  1978
року  народження,  випускниця  школи  № 13  1995  року.
Викладач  філософії,  асистент  кафедри  філософії  в
Київському  національному  економічному  університеті
ім. Вадима  Гетьмана.

             Шановні  вчителі!
Вітаю  Вас  з  діамантовим  ювілеєм  школи.
Спасибі  Вам,  рідні,  за  материнську  ласку  і  тепло,

за  знання,  за  те,  що  допомогли  осягнути  нелегку
науку  життя.  Кожен  із  нас  обрав  свою  стежку  в  житті.
Розумію:  вибрати  її  домомогла  школа.  Учителі  стали

для  мене  взірцем  відданості  своїй  справі,  чесності,  справедливості,
порядності.

Спасибі,  школо,  за  горде  відчуття  того,  що  я  �  колишня  випускниця
школи  №13.

Субота Марія (випускниця 2008 року)
11 років. Ви тільки вслухайтесь: 11 років. А

промайнули, неначе мить. Проте мить ця для мене
сповнена стількох спогадів, сподівань, почуттів!.. Моя
школа… Тут я знайшла справжніх друзів, отримала  свого
першого  і останнього  в  житті  “нуля”! Я вдячна своїй
школі, її вчителям за те, що допомагали зрозуміти і
осягнути ази життєвої науки. Я готова повертатися сюди
знову і знову, пройти цей шлях іще раз. Бо тільки зараз
я зрозуміла, наскільки це було важливо і наскільки �
неповторно.

Субота Марія (випускниця 2008 року)

Іщенко Вероніка (випускниця 2006 року)
Пам’ятаю, неначе вчора, як перший раз прийшла на

подвір’я рідної школи. Перший дзвоник, перша
вчителька, перші слова директора та вчителів. Цих 11
років промчали мов мить. Найперше хочу подякувати
вчителям.... за все, і за уроки, і за екскурсії, і просто за
присвячений нам час. Клас у нас був дуже дружнім,
веселим. З теплотою згадую всі наші шкільні конкурси,
виставки, концерти.

Дуже хочеться згадати класного керівника Захлюпану
Н. П., ми з нею побували, мабуть що по всій Україні, та побачили дуже багато
історичних пам’яток та музеїв, замків та просто старовинних міст.

Завдяки знанням, які дали, особисто мені, вчителі рідної школи, я
навчаюсь у двох вищих навчальних закладах. У цьому році отримаю диплом
маркетолога, та зараз навчаюсь в Національному університеті України ім. О.
О. Богомольця на провізора.

(Реву Галину Семенівну, Фрідріхсон Тамару Василівну, Павленко Тамару
Олексіївну, Новицьку Любов Олександрівну, Кушніра Дмитра Яковича,
Корченок Світлану Петрівну, Коваленко Людмилу Сергіївну, Лисюк Павліну
Іванівну, Шульгу Семена Івановича та інших), які навчили творчо мислити,
приймати самостійні рішення, не пасувати перед труднощами і вірити в себе.
Саме вчителі заклали фундамент моїх теперішніх життєвих і професійних
успіхів.

У 1994 році школа відчинила двері своїм учням і вчителям у новому
сучасному приміщенні. Вчителі, учні, батьки та гості побачили велике фойє
довгі світлі коридори, просторі класи. Величезний актовий та спортивний
зали, затишна їдальня, майстерні, кабінети були надані в розпорядження
учнів і вчителів.

Я пишаюся тим, що працювала в цій школі. У дружній, творчій атмосфері
було легко і приємно працювати. Я завжди з радістю і задоволенням йшла до
школи, вона стала для мене, моїх друзів і дітей теплим і добрим домом. З
теплотою згадую наш завзятий творчий колектив учителів початкових класів,
атмосферу доброзичливості, підтримки і допомоги один  одному.

Це велика удача, коли навчальним закладом керують розумні люди. Мені
пощастило працювати під керівництвом таких людей. Це Олег Геннадійович
Пальніков  та  Володимир Миколайович Захлюпаний.

Дорогі вчителі і колеги! Ви зберегли і зберігаєте традиції і дух школи,
незважаючи на те, що змінюються покоління вчителів і очікування батьків,
змінюється суспільство та його вимоги до школи. І все ж школа постійно
оновлюється, прагнучи йти в ногу з передовими тенденціями в педагогіці і
випереджаючи їх.

Від усієї душі вітаю колектив із цим чудовим і радісним Ювілеєм!
Щиросердно дякую за Вашу працю, Ваші знання, творчість, щиру душу,

за те, що Ви з честю представляєте людей своєї професії! Бажаю міцного
здоров’я, щоб життя Ваше було безхмарним, повним, спокійним,  обличчя
завжди сяяли радістю, щоб Вас завжди радували ваші учні! Творчих успіхів
Вам!

Школі бажаю процвітання, гарних спонсорів!
На закінчення  також  хочу привітати всіх випускників та учнів нашої школи

і побажати всім успіхів і досягнень!
Оксана Вашуленко, науковий співробітник лабораторії початкової освіти

Інституту педагогіки НАПН України
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 І з самими щирими побажаннями я хочу звернутися до учнів. У вас нова,
гарна, сама найкраща школа Приірпіння � з мультимедійними класами,
спортивними залами, світлими класами, просторими коридорами,
кваліфікованими вчителями  � не будьте осторонь, не будьте байдужими,
думаючи що ще все попереду � живіть шкільним життям, беріть участь в
змаганнях, олімпіадах, конкурсах, адже школа – це частинка вашого життя,
про яке ви будете згадувати тільки з любов’ю. У Вашій пам’яті назавжди
залишаться ваші  може й суворі, але повірте мені люблячі вас вчителі, ваші
такі іноді незрозумілі для вас однокласники, ваше перше кохання. Мені дуже
хотілося б, щоб ви ніколи не забували про нашу Чарівну, Прекрасну, саму
найкращу 13 школу, яка була, є � і буде твердою сходинкою до нашого дорослого
життя.

Черевніченко Олена, випускниця 1988 року

Литвин Олексій, випускник 1984  року
Олексій Литвин, професор кафедри

оперативно
розшукової діяльності, кандидат
юридичних наук, доцент, заступник
начальника факультету податкової міліції з
навчальної роботи Національного університету
державної податкової служби України

Дорогі вчителі!
Від щирого серця хочу привітати Вас з

ювілеєм нашої рідної школи!
Нехай доля буде прихильною до Вас,

даруючи радість, удачу, натхнення,
невичерпну енергію та здоров’я!

Від імені всіх Ваших випускників хочу
побажати Вам здійснення найзаповітніших
мрій, щоб у Ваших родинах завжди панувало
тепло, радість та затишок!

Постійно отримуйте насолоду від Вашої праці, адже саме Ви, наші вчителі,
даєте надію людству на подальший розвиток та щасливе майбутнє!

Ваш випускник Олексій Литвин

Можна дуже багато висловлювати слів вдячності вчителям, згадувати
веселі дні проведені в школі. Ці теплі спогади не зникнуть з пам’яті мабуть
ніколи. Ідуть роки, змінюється земля, суспільство, люди і тільки школа
залишається незмінною частиною життя кожної людини і мене також.

Іщенко Вероніка (випускниця 2006 року)

Федорова (Кліменчук) Наталія Леонідівна,
випускниця 1992 року

 Федорова (Кліменчук) Наталія Леонідівна 1975 року
народження, випускниця 1992 року школи №13.
Закінчила Київський національний університет імені
Тараса Шевченка за спеціальністю «Облік і аудит» та
здобула кваліфікацію економіста.

Працює в ректораті університету імені Тараса
Шевченка провідним бухгалтером загально
фінансового
відділу та централізованої звітності.

Школа нас вела дорогою знань нових досягнень, цікавих справ та власних
талантів. На цьому шляху ми відчували підтримку вчителів, своїх батьків та
рідних. Школа навчила нас бути впевненими у своїх силах, наполегливими у
своїх цілях, успішними у своїх відкриттях.

То ж хочеться побажати, дорога школо, бачити на своєму віку, радість
першокласників, побільше талановитих та здібних учнів і успішних випускників!

Федорова (Кліменчук) Наталія Леонідівна (випускниця 1992 року)

Черевніченко Олена, випускниця 1988 року

Закінчивши школу в 1988 році, я не змогла крикнути
на повні груди «ура!». Мені було сумно та боляче. Один
відрізок життя закінчено. Це були мої самі щасливі роки.
Все, що відбувалося зі мною протягом 10 років навчання,
назавжди залишилося в моїй пам’яті. Мої рідні,
розуміючі, терплячі вчителі, мої веселі, життєрадісні,
самі найкращі однокласники. Два поверхи нашої рідної
старенької  школи не в змозі всіх прийняти ми вчилися
в дві зміни. Ще пам’ятаю, перед уроками вся школа, всі

учні та вчителі робили фіззарядку, вся школа, зараз в це важко повірити.
А який авторитет для нас був Вчитель. Вчитель – насамперед, це була

повага, людина яка прийшла навчити, поділитися всім що знає, віддати
частинку себе, ми слухали, ловлячи кожне слово. Ще ніколи не забуду нашу
шкільну форму, я так сумую за нею: білі нарядні фартушки та банти. Спогадів
дуже багато: жовтенята, піонери, комсомольці, піонервожата в школі, КІД (клуб
інтернаціональної дружби), «Колючка» – наша шкільна стінгазета, в старенькій
їдальні � клуб веселих та кмітливих, збір макулатури та металолому – і це були
самі щасливі та веселі роки шкільного життя.
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УЧИТЕЛІ – МЕТОДИСТИ, СТАРШІ ВЧИТЕЛІ

Учителі/методисти
1. Захлюпаний Володимир Миколайович — директор школи,вчитель

інформатики
2. Колесник Наталія Алімівна — заступник директора школи з

навчально
виховної роботи,вчитель етики й київщинознавства.
3. Чала Людмила Миколаївна — заступник директора школи з

навчально
виховної роботи, вчитель світової літератури.
4. Чернюк Мирослава Іванівна — вчитель української мови та

літератури.
5. Білоус Галина Силівна — вчитель математики.
6. Захлюпана Наталія Петрівна — вчитель математики.
7. Філіпчук Валентина Іванівна — вчитель географії.
8. Турбаєва Тамара Миколаївна — вчитель англійської мови.
9. Нікітіна Валентина Василівна — вчитель початкових класів.
10. Тарган Катерина Кирилівна — вчитель початкових класів.
11. Пархоменко Людмила Петрівна — вчитель початкових класів.
12. Уховська Людмила Миколаївна — вчитель початкових класів.
13. Нікітін Микола Анатолійович — вчитель фізичного виховання.
14. Кошова Тетяна Миколаївна — вчитель світової літератури

Старші вчителі
1. Біляк Клавдія Миколаївна — вчитель початкових класів.
2. Левченко Ірина Володимирівна — вчитель початкових класів..
3. Омельченко Ірина Кирилівна — вчитель початкових класів.
4. Конюшок Наталія Миколаївна — вчитель світової літератури.
5. Дубовецька Алла Миколаївна — вчитель образотворчого мистецтва.
6. Овсієнко Лідія Михайлівна — вчитель інформатики.
7. Сич Олена Івнівна — вчитель англійської мови.
8. Ярильченко Наталія Вікторівна — вчитель історії та правознавства.
9. Черепинець Василь Васильович — вчитель біології.

1. Новицька Л.О. 1977 математика
2. Білоус Г. С. 1981 математика
3. Волосян В.С. 1986 математика
4. Пархоменко Л.П. 1989 початкові класи
5. Меркулова А.В. 1991 зарубіжна література
6. Захлюпаний В.М. 1996 інформатика
7. Нікітіна В.В 1996 початкові класи
8. Філіпчук В.І 1996 географія
9. Забарило О.П. 1996 англійська мова
10. Решетило Г.І. 1980 англійська мова
11. Тарган К.К. 2000 початкові класи
12. Чернюк М.І 2002 українська мова і література
13. Шушкевич С.Л 2002 українська мова і література
14. Корченок С.П. 2003 математика
15. Нікітін М.А. 2004 фізичне виховання
16. Захлюпана Н.П. 2005 математика
17. Кошова Т.М. 2009 світова література

№      П.І.Б                Рік       Фах
      присвоєння

Учителі школи, які нагороджені
знаком „Відмінник освіти України”



174 175

14. Завірюха  Фрося  Мусіївна 
 учитель початкових класів
15. Шульга  Надія  Остапівна 
 учитель початкових класів
16. Осадча Наталка Прокопівна 
 учитель початкових класів
17. Антоненко  Григорій  Миколайович – учитель української мови та

літератури
18. Шульга  Андрій  Михайлович 
 учитель географії
19. Забарило  Марія  Прокопівна 
 учитель початкових класів
20. Шпак Марія Порфентіївна 
 учитель початкових класів
21. Майкова Паша Павлівна – учитель біології
22. Шульга Євгеній Остапович – учитель математики
23. Томас Ніна Володимирівна 
 учитель початкових класів
24. Савченко Ольга Антонівна – учитель історії
25. Кравченко Степан Пилипович 
 учитель фізичної культури
26. Лінчук Ніна Григорівна 
 учитель біології
27. Онащенко Марія Олександрівна 
 учитель української мови та літератури
28. Юхно Михайло Кузьмович 
 учитель військової підготовки
29. Товстоног  Філімон  Васильович  
  учитель  фізичної  культури
30. Повшед Микола Архипович 
 учитель трудового навчання
31. Пархоменко Радій Йосипович – учитель співів
32. Сьомка Ольга Семенівна 
 учитель української мови та літератури
33. Сьомка  Галина  Семенівна 
 учитель фізики
34. Бондаренко Ніна Андріївна 
 учитель української мови та літератури
35. Свіщенко Слава Яківна 
 учитель іноземної мови
36. Свіщенко Світлана Яківна 
 учитель іноземної мови
37. Шульга  Софія  Іванівна 
 учитель математики
38. Шульга Павліна Іванівна – учитель географії
39. Шульга Тамара Іванівна – учитель географії
40. Трикозенко Лідія Іванівна 
 учитель іноземної мови
41. Сьомка Ольга Григорівна 
 учитель іноземної мови
42. Сьомка  Галина  Григорівна 
 учитель іноземної мови
43. Хвиля Зоя Опанасівна 
 учитель історії
44. Цимберг Поліна Ісаківна 
 учитель історії
45. Кравченко Галина Василівна 
 учитель іноземної мови
46. Кравченко Ольга Василівна 
 учитель іноземної мови
47. Завірюха Валентина Іванівна 
 учитель географії
48. Бойчук Галина Нечипорівна 
 учитель фізичної культури
49. Підсадна Алла Павлівна 
 учитель фізики
50. Литвиненко Ніна Петрівна 
 учитель іноземної мови
51. Самсонова Лілія Миколаївна – учитель фізичної культури, директор

спортивної школи
52. Максименко Діна Семенівна 
 учитель іноземної мови
53. Антоненко Валентина Семенівна 
 
 учитель російської мови
54. Мазниченко Галина Степанівна 
 учитель іноземної мови
55. Олійник Катерина Іванівна 
 учитель біології
56. Перехрестенко Віра Олександрівна 
 учитель фізичної культури
57. Зайківська Ніна Олексіївна 
 учитель іноземної мови, директор науково�

методичного центру відділу освіти Ірпінської міської ради

ВИПУСКНИКИ ШКОЛИ, ЯКІ СТАЛИ СІЯЧАМИ
РОЗУМНОГО, ДОБРОГО, ВІЧНОГО

1. Забарило Клим Степанович – доктор філологічних наук, професор
Львівського національного університету

2. Шульга Михайло Сидорович – доктор біологічних наук, професор
Донецького та Київського медінститутів.  Має  більше 100 наукових робіт

3. Лоза Андрій Олександрович – кандидат технічних наук, доцент кафедри
теоретичної механіки, декан загальнотехнічного факультету Київського
автодорожного інституту. Зам.голови науково�методичної комісії з теоретичної
механіки при Міністерстві вищої освіти України

4. Верстюк Владислав Федорович – професор кафедри історії
Національного університету “Києво�Могилянська академія”, завідувач відділу
інституту історії України Національної академії наук України. Доктор історичних
наук, заслужений діяч науки і техніки України. Лауреат премії
ім.М.С.Грушевського НАН України. Нагороджений орденами “За заслуги ІІІ
ступеня”, “За заслуги ІІ ступеня”, грамотою Верховної Ради України, Почесною
грамотою Міністерства освіти України, Почесною грамотою Президії НАНУ,
Почесною відзнакою “Bene Merito” Міністерства закордонних справ Республіки
Польщі

5. Самченко Ірина Михайлівна – завідувач кафедри анатомії і фізіології
людини, кандидат біологічних наук, професор Київського університету імені
Бориса Грінченка. Академік Міжнародної академії безпеки життєдіяльності і
охорони здоров’я

6. Романюк Тетяна Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент
кафедри реклами та зв’язків з громадськістю інституту журналістики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

7. Кошевий Олександр Петрович – кандидат технічних наук, доцент кафедри
опору матеріалів Київського національного університету будівництва та
архітектури

8. Червона Оксана Вікторівна – науковий співробітник лабораторії
початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України

9. Литвин Олексій Валерійович – професор кафедри оперативно�
розшукової діяльності, кандидат юридичних наук, доцент, заступник начальника
факультету податкової міліції з навчальної роботи Національного університету
державної податкової служби України

10. Тарган Лариса Миколаївна – кандидат філософських наук, викладач
Національної академії державного управління при Президенті України

11. Біленька Ольга Миколаївна – викладач філософії, асистент кафедри
філософії Київського національного економічного університету ім.Вадима
Гетьмана

12. Голубець Ірина Миколаївна – викладач кафедри готельно�ресторанного
бізнесу Київського національного університету культури і мистецтв

13. Шульга  Семен  Іванович 
 учитель фізичної культури
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1 Браун Надія 1939 відмінник
2 Ельяшевич Ірина 1939 відмінник
3 Федосенко Іван 1939 відмінник
4 Осадчий Валентин 1939 відмінник
5 Дворяківский Фелікс 1939 відмінник
6 Охріменко Іван 1940 відмінник
7 Кузьменко Діана 1940 відмінник
8 Білик Галина 1940 відмінник
9 Осадча Наталка 1940 відмінник
10 Гусєва Римма 1941 відмінник
11 Онащенко Марія Олександрівна 1946 срібна медаль
12 Шаман Остап Мартинович 1946 срібна медаль
13 Римаренко Петро Олександрович 1955 золота медаль
14 Мельниченко Жанна Кіндратівна 1956 золота медаль
15 Побулавець Галина Петрівна 1956 срібна медаль
16 Нога  Емма Борисівна 1956 срібна медаль
17 Гаврилова  Людмила  Іванівна 1956 срібна медаль
18 Олійник Галина Йосипівна 1957 срібна медаль
19 Венедіктов Віктор Михайлович 1957 срібна медаль
20 Шульга Марія Іванівна 1960 срібна медаль
21 Скочеляс Антоніна Антонівна 1960 срібна медаль
22 Шевченко Петро Омельянович 1960 золота медаль
23 Літвяк Людмила Миколаївна 1966 золота медаль
24 Ільченко Тетяна Григорівна 1966 срібна медаль
25 Баланенко Людмила Георгіївна 1967 золота медаль
26 Романенко  Анатолій Ількович 1968 золота медаль

    Прізвище ім’я                          Рік          Медаль
             по батькові

Учні Ірпінської ЗОШ І/ІІІ ступенів №13,
нагороджені  Золотою  медаллю

“За  високі  досягнення  у  навчанні”

і  Срібною  медаллю
“За  досягнення  у  навчанні

58. Рожковська Людмила Сергіївна – учитель музики
59. Котляр Світлана Петрівна 
 учитель математики
60. Курлова Валентина Сергіївна 
 учитель української мови та літератури,

директор школи
61. Пархоменко Людмила Петрівна 
 учитель початкових класів
62. Ярмоленко Людмила Миколаївна 
 учитель зарубіжної літератури
63. Куварзіна Наталія Леонідівна 
 учитель історії
64. Кошляк Тамара Олександрівна – учитель української мови та літератури
65. Чернецька Зоя Анатоліївна – учитель початкових класів
66. Овчиннікова Валентина Андріївна – учитель початкових класів
67. Здоренок Ірина Яківна – учитель початкових класів
68. Філіпчук Василь Павлович – учитель трудового навчання
69. Загоруйко Світлана Леонідівна – учитель української мови та літератури
70. Онопрієнко Тетяна Василівна – учитель  початкових класів
71. Литвиненко Людмила Вікторівна – учитель початкових класів
72. Андрієнко Олена Іванівна – учитель англійської мови
73. Соляна Ірина Кирилівна – учитель початкових класів
74. Посух Валентина Василівна – учитель початкових класів
75. Вакуленко Світлана Василівна – учитель початкових класів
76. Куровська Лариса Антонівна – учитель початкових класів
77. Охмакевич Алла Костянтинівна – учитель іноземної мови
78. Перетятко Тетяна Валентинівна – учитель української мови та літератури
79. Овдієнко Наталія Дмитрівна – шкільний психолог
80. Адамчук Тетяна Анатоліївна – учитель початкових класів
81. Волосян Наталія Олександрівна – учитель обслуговуючої праці
82. Галаган Олена Дмитрівна – учитель української мови та літератури
83. Гриценко Тетяна Миколаївна – учитель початкових класів
84. Товстенко Тетяна Василівна – учитель початкових класів
85. Давиденко Вікторія Володимирівна – соціальний педагог
86. Гармаш Надія Миколаївна – учитель математики
87. Біляк Анна Анатоліївна – учитель іноземної мови
88. Шатило Марина Анатоліївна – учитель математики
89. Весельська Ірина Валеріївна – учитель початкових класів
90. Савка Альона Ігорівна – учитель англійської мови



178 179

66 Філатова Тетяна Олександрівна 1990 срібна медаль
67 Школьна Тетяна Олександрівна 1990 срібна медаль
68 Адамчук Тетяна Анатоліївна 1990 срібна медаль
69 Губенко Яніна Євгеніївна 1990 золота медаль
70 Моргун Наталія Валеріївна 1990 золота медаль
71 Окатова Ліна Миколаївна 1990 золота медаль
72 Ольховик В’ячеслав Миколайович 1991 срібна медаль
73 Петровська Ольга Валеріївна 1991 срібна медаль
74 Роман Сергій Вікторович 1991 срібна медаль
75 Олійник Людмила Олександрівна 1991 срібна медаль
76 Вербич Вікторія  Володимирівна 1992 срібна медаль
77 Орлюк  Лілія Борисівна 1992 срібна медаль
78 Верстюк Олександр Олегович 1993 золота медаль
79 Коваленко Оксана Миколаївна 1993 золота медаль
80 Корченок Алла Володимирівна 1993 золота медаль
81 Лола Людмила Дмитрівна 1993 золота медаль
82 Поляновська Тетяна Анатоліївна 1993 срібна медаль
83 Товстенко Тетяна Василівна 1993 срібна медаль
84 Анікієнко Оксана Олександрівна 1995 золота медаль
85 Гірник Ярослав Степанович 1995 золота медаль
86 Остапчук Олена Ігорівна 1995 срібна медаль
87 Тарган Тетяна Миколаївна 1995 золота медаль
88 Чернюк Тетяна Вікторівна 1995 золота медаль
89 Гірник Павло Андрійович 1996 золота медаль
90 Литвин Оксана Володимирівна 1996 золота медаль
91 Галаган Тетяна Дмитрівна 1997 золота медаль
92 Калужина Наталія Анатоліївна 1997 срібна медаль
93 Коваль Анна Андріївна 1997 золота медаль
94 Сьомка Марія Михайлівна 1997 золота медаль
95 Філатова Марина Сергіївна 1997 золота медаль
96 Водолага Тетяна Анатоліївна 1998 золота медаль
97 Сабибіна Юлія Олександрівна 1998 срібна медаль
98 Савіна Ольга Олександрівна 1998 срібна медаль
99 Бичкова Євгеніївна Сергіївна 1999 золота медаль
100 Верстюк Сергій Олегович 1999 золота медаль
101 Власенко Анастасія Миколаївна 1999 золота медаль
102 Водолага Ярослав Анатолійович 1999 золота медаль
103 Панійван Наталія Володимирівна 1999 золота медаль
104 Панченко Катерина Миколаївна 1999 золота медаль

27 Макушинська Світлана Дмитрівна 1968 золота медаль
28 Самченко  Ірина Михайлівна 1968 срібна медаль
29 Фрідріхсон Надія Володимирівна 1970 золота медаль
30 Голованець Олена Іванівна 1971 золота медаль
31 Чорна  Ольга  Олегівна 1971 золота медаль
32 Романчук  Ірина  Анатоліївна 1974 золота медаль
33 Кошляк  Тамара  Олександрівна 1975 золота медаль
34 Повшед Наталія Миколаївна 1975 золота медаль
35 Сапоненко  Тетяна  Олександрівна 1975 золота медаль
36 Пихало  Людмила  Миколаївна 1977 золота  медаль
37 Радіонова  Світлана Євгеніївна 1977 золота  медаль
38 Бортнік Олена Михайлівна 1978 золота медаль
39 Корнєєва Ірина Василівна 1978 золота медаль
40 Загоруйко  Світлана  Леонідівна 1980 золота медаль
41 Забарило    Тетяна   Василівна 1980 золота медаль
42 Малькова  Тетяна  Василівна 1980 золота медаль
43 Іщенко Анатолій Володимирович 1981 золота медаль
44 Блохіна Тетяна Олександрівна 1981 золота медаль
45 Челнакова  Євгенія Борисівна 1982 золота медаль
46 Євстаф’єва Оксана Борисівна 1982 золота медаль
47 Харченко Світлана  Миколаївна 1982 золота медаль
48 Соляна  Ірина  Кирилівна 1984 золота медаль
49 Богданов Микола Володимирович 1985 золота медаль
50 Решетило Олена Євгеніївна 1985 золота медаль
51 Волосян Тетяна Олександрівна 1986 срібна медаль
52 Зайцева Ольга  Василівна 1986 срібна медаль
53 Охмакевич Алла Костянтинівна 1986 золота медаль
54 Порохнюк Тетяна Петрівна 1986 срібна медаль
55 Осадчий Іван Володимирович 1988 золота медаль
56 Кінаш Діана Тимофіївна 1988 срібна медаль
57 Сичевський Ігор Іванович 1988 срібна медаль
58 Склярчук Світлана Віталіївна 1989 срібна медаль
59 Тростянчук Оксана В’ячеславівна 1989 срібна медаль
60 Кречуняк  Людмила Петрівна 1989 золота медаль
61 Біленчук Лариса Олександрівна 1990 срібна медаль
62 Рохманюк Ніна Анатоліївна 1990 золота медаль
63 Поляновська Олена Антонівна 1990 золота медаль
64 Волосян Наталія Олександрівна 1990 срібна медаль
65 Паньків Жанна Євгеніївна 1990 срібна медаль
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144 Прилипко Надія Юріївна 2005 золота медаль
145 Сова Ольга Василівна 2005 золота медаль
146 Чуприна Ніна Володимирівна 2005 срібна медаль
147 Мазніченко Ольга Валеріївна 2006 золота медаль
148 Іщенко Вероніка Анатоліївна 2006 золота медаль
149 Вознюк Максим Михайлович 2006 золота медаль
150 Марчук Ольга Ігорівна 2006 золота медаль
151 Сторожук Володимир Вікторович 2006 золота медаль
152 Гордійко Дар’я Сергіївна 2006 золота медаль
153 Шатило Марина Анатоліївна 2006 срібна медаль
154 Палій Світлана Вікторівна 2006 срібна медаль
155 Біляк Аліна Анатоліївна 2007 золота медаль
156 Давиденко Наталія Юріївна 2007 золота медаль
157 Конюшок Ярослава Анатоліївна 2007 золота медаль
158 Пищик Наталія Михайлівна 2007 золота медаль
159 Чала Світлана Миколаївна 2007 золота медаль
160 Шевченко Юлія Миколаївна 2007 золота медаль
161 Конопська Наталія Олександрівна 2008 золота медаль
162 Філіпчук Володимир Васильович 2008 золота медаль
163 Субота Марія Володимирівна 2008 срібна медаль
164 Вдовиченко Альона Володимирівна 2008 срібна медаль
165 Кудрявцева Юліана 2008 срібна медаль
166 Гриневич Ілона 2008 срібна медаль
167 Рудзевич Андрій 2008 срібна медаль
168 Старостенко Тетяна Олексіївна 2009 золота медаль
169 Смолянчук Ольга Олегівна 2009 срібна медаль
170 Вашуленко Ольга Ігорівна 2011 золота медаль
171 Давиденко Ольга Юріївна 2011 золота медаль
172 Захлюпаний Андрій Володимирович 2011 золота медаль
173 Омельченко Аліна Олегівна 2011 золота медаль
174 Шепенкова Надія Василівна 2011 золота медаль
175 Адаскаліца Владислав Анатолійович 2011 золота медаль
176 Чернявський Владислав Борисович 2011 золота медаль

105 Фомінчук Вікторія Володимирівна 1999 золота медаль
106 Бандур Ярослав Володимирович 2000 срібна медаль
107 Лещенко Наталія Володимирівна 2000 золота медаль
108 Медведєва Оксана Сергіївна 2000 срібна медаль
109 Плескач Сергій Сергійович 2000 золота медаль
110 Сова Лілія Василівна 2000 золота медаль
111 Сьомка Олеся Михайлівна 2000 золота медаль
112 Шатило Вікторія Анатоліївна 2000 золота медаль
113 Анісімова Анастасія Миколаївна 2001 золота медаль
114 Антропова Юлія Андріївна 2001 срібна медаль
115 Біляк Анна Анатоліївна 2001 золота медаль
116 Філіпчук Максим Васильович 2001 золота медаль
117 Шушкевич Ольга Олександрівна 2001 золота медаль
118 Яременко Юлія Олексіївна 2001 золота медаль
119 Губенко Ярославна Віталіївна 2001 срібна медаль
120 Лисюк Оксана Анатоліївна 2002 золота медаль
121 Мазніченко Тетяна Валеріївна 2002 золота медаль
122 Рохманюк Олексій Вікторович 2002 золота медаль
123 Ткаченко Олександр Олександрович 2002 золота медаль
124 Федченко Ірина Василівна 2002 золота медаль
125 Кушніренко Вікторія Михайлівна 2003 золота медаль
126 Бутківська Юлія Вікторівна 2003 срібна медаль
127 Германчук Юлія Олександрівна 2003 золота медаль
128 Гірник Олександр Андрійович 2003 золота медаль
129 Корченок Олександр Володимирович 2003 золота медаль
130 Кривенченко Катерина Олександрівна 2003 золота медаль
131 Нікітіна Юлія Миколаївна 2003 золота медаль
132 Овсієнко Наталія Антонівна 2003 золота медаль
133 Гиренко Олександр Володимирович 2004 золота медаль
134 Ємець Катерина Василівна 2004 золота медаль
135 Лола Надія Костянтинівна 2004 срібна медаль
136 Пархоменко Наталія Володимирівна 2004  золота медаль
137 Томусяк Анна Олександрівна 2004 срібна медаль
138 Боровицька Ольга Володимирівна 2005 золота медаль
139 Якименко Тетяна Вікторівна 2005 золота медаль
140 Басюк Ірина Анатоліївна 2005 золота медаль
141 Бойко Юрій Юрійович 2005 срібна медаль
142 Вашуленко Юлія Ігорівна 2005 золота медаль
143 Довженко Людмила Вікторівна 2005 золота медаль
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