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Сьогодні, разом  із святом осені, в наше місто прийшло 

всенародне свято – День працівника освіти. У цей час кожен із нас по 

особливому оцінює свій життєвий вибір, звіряє його з щоденною 

працею та призначенням на цій землі. Звичайно, труд педагога в школі – 

не легкий, бо вимагає віддачі енергії та душевних сил. Щораз, коли 

учитель заходе в шкільний клас, його зустрічають щирі та допитливі очі 

з надією почути щось нове, отримати знання та поради. Адже освітянин 

є і залишається основною фігурою громадянського суспільства, 

виховання справжнього патріота.  

Праця педагога – це вічний неспокій. Пошук істини, муки 

творчості і радість перемог, емоційні підйоми та гіркі розчарування. Та 

попри все – учитель, не просто професія, а покликання душі, це спосіб 

життя, адже він працює не тільки для себе і своєї сім ї, а й для 

майбутнього нашої Батьківщини. Від кожного з них залежить, яким буде 

світ завтра, якою буде наша Україна. 

Кажуть, що доля вчителя – одна з найважчих. І воно дійсно так. 

Адже, щоб ним стати, слід перш за все мати велике серце та безмежну 

любов до дітей. У цьому випуску представлені імена саме таких 

педагогів, зірок педагогічного олімпу нашого міста.  

Напередодні свята бажаю усім освітянам міцного здоров’я, 

наполегливості та мудрості, оптимізму і терпіння, злагоди і віри у 

щасливий завтрашній день. Нехай у серці завжди панують добро, 

ніжність і любов! Нехай не згасає світло вашої душі, тепло вашого серця 

до улюбленої професії, а ваші устремління несуть у світ лише розум, 

красу, мир і злагоду! Нехай оптимізм ніколи не покидає вас, а посіяні 

зерна мудрості дають рясні сходи. Сподіваюся, що держава гідно 

оцінить працю учителя. Нехай щирі слова подяки звучать для вас не 

тільки у свята, а й щоденно! Нових вам творчих злетів та перемог, 

шановні колеги! 

                        

                                                         Скрипниченко Н.А., 

                                                          завідувач ММК 

 
 

 

Думки в 

учительській 

 
Найважливішим 

явищем у 

школі, 

найбільш 

повчальним  

предметом для 

спостережень, 

найбільш 

живим 

прикладом для 

учня є сам 

учитель.  

Він — втілений 

метод 

навчання, саме 

втілення 

принципу  

навчання і 

виховання. 

Його 

особистість 

завойовує йому 

повагу, вплив, 

силу. 

А. Дістервєг 

 
 

 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ОЛІМП 
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Прізвище, ім’я, по батькові - Гарюк Ольга Дмитрівна  
Рік і місце народження - 22.03.1972 рік, м. Макіївка  Донецької області 

Місце роботи -  відділ освіти Дзержинської міської ради 

Посада - начальник міського відділу освіти Дзержинської міської ради  з     

2007 року. 

Освіта, фах - вища, Донецький державний університет, 1993 рік за 

спеціальністю «Фізика». 

Стаж роботи, послужний список - 20 років, працювала вчителем  фізики  

та  заступником директора з навчально-виховної роботи у  загальноосвітній 

школі, методистом міського Дзержинського  методичного  кабінету, 

головним спеціалістом  міського відділу освіти. 

Досягнення, результати, яскраві моменти професійного життя - за плідну творчу працю, 

великі досягнення в реалізації державної політики в  галузі національної освіти,  професійність та 

вагомий  внесок  у розвиток освіти  нагороджена грамотами Міністерства освіти і науки 

України,  Донецької обласної державної  адміністрації,  Донецького інституту післядипломної  

педагогічної  освіти,  виконкому Дзержинської міської ради, отримала міжнародний сертифікат 

за участь у проекті  щодо захисту оточуючого середовища.  

 

Ця людина   з першої миті знайомства заряджає всіх своєю енергетикою, вона наче  

диригент великого оркестру: під її керівництвом  починає звучати все і всі. Девіз  життя цієї 

неординарної жінки: «Хто, якщо не я?» На питання: «Скільки триває Ваш робочий день?» вона з 

веселою посмішкою відповідає: «48 годин».  А ще  Ольга Дмитрівна  вважає, що справжній 

керівник повинен уміти ставити перед собою непосильну  мету. Тільки тоді він досягне 

результатів,  стане цілеспрямованим, наполегливим, сміливим, тоді неможливе буде можливим.     

Секрет успішного управлінця, на її думку,  вкладається у просту формулу:  перше – правильно 

зробити свій професійний вибір;  друге – не зупинятися на досягнутому,  третє   - не шкодувати 

часу та сил. 

Ольга Дмитрівна - представник педагогічної династії, а це-особливий стиль життя.  Мама, 

вона та  сестра - педагоги-фізики за покликанням - завжди були  колегами, подругами, 

однодумцями. Їх праця відзначена  нагородами, а головне - любов`ю   та повагою учнів та батьків. 

Кажуть, що талановиті люди  талановиті  в  усьому.  І це дійсно так: Гарюк  Ольга Дмитрівна  - 

учитель з великої букви, керівник  з душею поета, яскравим інтелектом,   неординарним розумом,  

тонким  почуттям гумору, людина  високої культури,    майстер свого діла,  сповнений творчих 

задумів, спрямованих на підвищення  іміджу  освіти міста  та підняття престижу  педагогічної 

праці.  

За період  керівництва    Ольгою  Дмитрівною  освітянська галузь Дзержинська   набула 

нового  спрямування: у місті розроблені, захищені та втілені в життя 16 міні-проектів соціально-

економічного напрямку, що дозволило значно покращити матеріально-технічну базу  навчальних 

закладів; на виконання вимог  Державного стандарту   для 100% охоплення дітей  дошкільною 

освітою у місті відкрито 10  груп,  НВК «Школа-сад»;   навчальні заклади міста повністю 

забезпечені сучасною  комп`ютерною технікою, яка постійно  оновлюється,   підключені до 

мережі  «Internet»;  для здійснення профільного навчання  у старшій  школі відкрито 13 профілів за 

6-ма напрямками. 

Ольга Дмитрівна - хазяйка великого господарства. Під її керівництвом плідно  працюють 

35 навчальних закладів, їй довіряють свої долі майже 800 педагогічних працівників, 7000 дітей. До 

серця  кожного вона находить стежку,  лагідне слово та пораду, бо дуже добре розуміє: для 

майбутнього громадянина школа повинна бути оберегом дитинства, від майстерності  та 

професійності педагога залежить майбутнє держави.  

В її житті немає дрібниць. Посада начальника відділу освіти вимагає великих сил, знань, 

енергії, уміння працювати з людьми, вирішувати організаційні та господарчі питання, ця робота 

дуже велика і відповідальна. Але Ольга Дмитрівна - людина, яка може зробити важкі проблеми 

легкими, ніколи не боїться експериментів, сміливо береться за нововведення і завжди доводить до 

кінця кожну почату справу. Здається, що немає таких питань, на які б  вона не могла дати 

відповіді.  Робота для неї - улюблений спосіб самовираження, в неї вона вкладає все, що  

об`єднується поняттям «душа». 
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Прізвище, ім’я, по  батькові  - Антонова Емма Григорівна 

Рік і місце народження -    1951, с. Миньківці,  Хмельницька обл.. 

Місце роботи, посада -   спеціалізована загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 

3 Дзержинської міської ради,  директор, учитель фізики 

Освіта, фах -  повна вища, Черновецький державний університет, учитель фізики                                                  

Стаж роботи - 39років 

Досягнення, результати, яскраві моменти професійного життя - «Учитель - 

методист», «Відмінник освіти» (2004)грамота Міністерства Освіти України 

(2001), грамота міського відділу освіти (2005)  

  

 

Емма Григорівна народилася в живописному селі Миньківці, що 

розташувалося поблизу одного з дивних середньовічних міст Кам’янець – Подільського, що на 

Хмельниччині.  

Коли вона закінчила школу, то вступила до Чернівецького державного університету, 

попрацювавши рік у школі вожатою. Життя розпорядилося по – своєму, відкривши їй простір до 

педагогічної праці. Вона стала наставником у навчанні для школярів. Спеціальність учителя 

фізика була близькою до сімейних традицій – її тітка й двоюрідна сестра теж були вчителями 

фізики.  

 З 1993 року Емма Григорівна працює заступником директора з навчально – виховної 

роботи в спеціалізованій загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 3.  

З 2003 року вона очолює колектив учнів та вчителів, як директор школи. 

«Поступлива, м’яка у спілкуванні з людьми, скромна, безвідмовна ретельна, старанна, 

талановита, надійна, турботлива, розумна» , так говорять про неї учителі школи.   

Школа живе надзвичайно різноманітним, творчим життям, бо вона створює умови, які 

відкривають великі перспективи для професійного росту вчителів та учнів.  

Директор школи заключила угоди на співпрацю з різними міжнародними організаціями: 

Американською Радою з Міжнародної освіти,  Британською Радою, видавництвом «Longman», 

«Macmillan»,  «Cambridge University Press», інститутом ім. Гете – німецьким культурним центром, 

Корпусом Миру США в Україні, лондонською школою міста Донецька. 

Емма Григорівна з  максимальною увагою ставиться до кожного учня, його інтересів, 

обдарувань, проблем. Вона намагається не просто озброїти учня знаннями, а навчити його 

вживати набуті знання у житті,  проявляти активність у громадському житті, мати свою думку і 

вміти відстояти її. До кожного уроку вона підходить творчо, прагне урок побудувати таким чином, 

щоб діти фізику вивчали із задоволенням. Постійно працює над удосконаленням своєї 

педагогічної майстерності, що допомагає їй широко використовувати, при формуванні практичних 

навичок, комп’ютерну техніку. У процесі навчання фізики учитель цілеспрямовано розвиває 

логічне мислення, фізичне мовлення, знайомить учнів із класичними й сучасними досягненнями та 

проблемами фізики. 

Учитель працює з обдарованими дітьми, підвищує інтерес до свого предмету через уроки. 

Учні Емми Григорівни постійно приймають участь у міських предметних олімпіадах, конкурсах – 

захисту наукових робіт МАН та  друкують свої наукові фізичні дослідження у періодичному 

виданні Донецького медичного університету. 

  Емма Григорівна широко використовує новинки методичної літератури, постійно працює 

над удосконаленням своєї педагогічної майстерності, використовує в роботі елементи передового 

педагогічного досвіду. Емма Григорівна  є наставником молодих учителів, членом творчої групи 

АШКУ.  

Передовий досвід школи не раз отримував високу оцінку і на регіональному, і на 

державному рівні. І ось нова перемога: диплом і золота медаль з V міжнародної виставки «Сучасні 

заклади освіти»  

  

 

 

 
 

 

 



4 стор.                                     ОРІЄНТИР                             №3 (003) 
Прізвище, ім’я, по батькові - Браженко Наталія Віталіївна 

Рік і місце народження  - 1958, м. Дзержинськ Донецької області 

Місце роботи, посада -  НВК «Інформатико-математичний ліцей –  

загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів» Дзержинської міської ради Донецької 

області,  директор  НВК «Школа-ліцей» 

Освіта, фах - Таганрозький педагогічний інститут, 1982, учитель 

математики 

Стаж роботи - 37 років  

Досягнення, результати, яскраві моменти професійного життя – «Учитель-

методист», «Відмінник освіти», переможець І етапу, регіонального етапу, ІІ 

етапу всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів МАН (2011,2012, 2013, 2014рр), учасник і лауреат І та ІІ виставки 

«Наукова весна» у рамках Фестивалю науки в Донецькому національному університеті (2013, 

2014 рр.). Роботи учнів-переможців надруковані в збірниках наукових робіт учнівської молоді 

«Погляд у майбутнє», «Всебічний та гармонійний розвиток особистості: актуальні проблеми 

сучасності» (2009-2014 рр). Має нагороди: Почесна грамота Міністерства освіти і науки 

(2008р.),  Почесна грамота головного управління освіти і науки (2000р.),  Грамоти міського 

відділу освіти, Диплом Міністерства освіти і науки, національної академії педагогічних наук 

України (2013р) , Подяка Київського інституту НТУУ за результативний виступ учнів на 

національному етапі Міжнародного конкурсу проектів «ІNTEL–ТЕХНО  Україна (2014р.) Досвід 

роботи узагальнено й надруковано в збірнику «Сузір’я педагогічних талантів Донеччини» (2008р.) 

 

Слово про директора 

 Перед учнем зошит з темою твору «Якби я був директором школи»… На перший погляд 

звичайна тема, але тільки на перший. Бо насправді бути директором дуже непросто, далеко не 

кожному під силу. Недостатньо, аби людина мала глибокі знання, була розумною й 

дисциплінованою.  Ні, цього замало! Посаду директора  повинна займати  тільки людина з 

талантом керівника. Наталія Віталіївна Браженко,  директор навчально-виховного комплексу  

«Школа-ліцей»,  і є такою людиною: цілеспрямованою, життєво мудрою, людяно уважною, 

відданою дітям, закоханою у свою справу.  Історія фізико-математичного ліцею розпочалася,  

напевно, з її ініціативи.  Саме Наталія Віталіївна розпізнала потужний потенціал педагогічного 

колективу, якому слід було надати правильний  вектор розвитку, показати  приклад сучасного 

ставлення до  навчальних закладів,  завдання яких дати вихованцям освіту, яка буде  надійним і 

достатнім базисом для майбутньої професії та подальшого життя. Від кожного свого вчителя 

директор чекає нових ідей – дуже часто сама стає генератором   нового,  експериментального.  

Результатом  наполегливої праці директора  стало визнання  НВК «Школа - ліцей»   й присвоєння  

йому  статусу  сучасного  закладу  освіти. 

 Заслуга  директора й у тій  атмосфері,  що панує у ліцеї. Повітря насичене енергією пошуку 

(ліцеїсти активно включаються  у науково-дослідницьку діяльність, є дійсними членами  Малої 

академії наук,  на базі  ліцею працює міська філія  цієї академії), творчістю (вони   активні  

учасники  й  переможці  різноманітних конкурсів, олімпіад, змагань,  серед яких  традиційний   

обласний турнір «Ерудит-пошук»),  гумором (команда КВК підкорила глядачів  іскристими  

вишуканими жартами),  здоровим прагненням до успіху й перемог -  шкільна дитяча газета, що 

видається у НВК,  висвітлює  досягнення учнів і вчителів.    Тому не випадково  протягом десятка  

років навчальний заклад  є  опорною  школою  з апробації форм, методів роботи з обдарованою 

молоддю. 

 За ініціативи  Браженко Н.В. укладені  угоди з Донбаською державною машинобудівною   

академією,   Донецьким державним технічним університетом, що  теж сприяє  підвищенню якості 

освіти.  Навчально-виховний комплекс «Школа-ліцей» став центром  підготовки  випускників 

шкіл міста до вищих навчальних закладів;   поряд  з  численними факультативами,   гуртками  

працюють  консультативні пункти,   підготовчі курси.    У результаті – випускники-медалісти, 

високі результати   з державної підсумкової атестації  й зовнішнього незалежного оцінювання, 

вступи до   престижних вищих навчальних закладів.  Уся  робота   педагогічного  колективу   під 

керівництвом Наталії Віталіївни  високо оцінена уже тим,  що НВК «Школа-ліцей» м. 

Дзержинська зарахований до  реєстру  сучасних закладів освіти України. 

 Безперечно,  Наталія Віталіївна – справжній директор,  керівник  нового покоління,   який  

ставиться до своєї роботи з відповідальністю  та душею.  Секрет її майстерності  у вимогливості  

до себе,  у творчому підході до будь-якої справи.  Досвід  роботи директора НВК «Школа-ліцей»  

Браженко Н.В. узагальнено  й вміщено  у збірнику «Сузір'я педагогічних талантів Донеччини». 



 Талановита від природи,  яскрава індивідуальність,  Наталія Віталіївна  - джерело 

натхнення,  оптимізму,  енергії  для колег. 
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Прізвище, ім’я, по батькові  - Міткалова Тетяна Олександрівна 

Рік і місце народження – 1949р., Краснодарський край, місто Армавір 

Місце роботи, посада - загальноосвітня школа І-ІІІ  ступенів № 10 

Дзержинської міської ради Донецької області, директор школи, учитель 

історії. 

Освіта. фах - вища, Донецький національний університет.  учитель історії 

Стаж роботи  - 42 роки  

Досягнення, результати, яскраві моменти професійного життя - 

«Старший  учитель», «Відмінник освіти» , має нагороди: Подяка МОН 

України. (2010 рік), Диплом МОН, молоді та спорту України  ІІ ступеня  

(2012 рік), Грамота директора Донецького НЕНЦ  (2008,  2009рік), Подяка 

голови Всеукраїнського дитячого творчого об’єднання «КРОКС» (2010 рік), 

Грамота командира навчального центру Військово-Морських Збройних сил України (2010 рік),  

Диплом Голови Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду «Україна – 3000» ( 2010 рік), 

Сертифікат учасника фестивалю словесності та культури народів, які мешкають у Донбасі (2011 

рік),  Грамота начальника Донецької облдержадміністрації за участь школи у Всеукраїнській 

експедиції «Моя батьківщина -  Україна» ( 2012 рік). У 2010 році ЗОШ № 10 була атестована на 

«відмінно». 

 

 Сучасний керівник… Яким   він має бути? 

 Щоб відповісти на це питання, запрошуємо завітати до школи № 10, яка 

знаходиться  в  селищі  Кірове міста Дзержинська, що на Донеччині.  

 Саме тут працює директором Міткалова Тетяна Олександрівна. Вона вміло керує 

великим колективом, до кожного знайде «свою стежинку»: і до вчителів, і до батьків, і до 

учнів. Люблять  і поважають її за діловитість, пунктуальність, справедливість і, у той же 

час, за вимогливість.  

 Тетяна Олександрівна чудовий організатор. Саме вона стала ініціатором 

відкриття шкільних музеїв «Подвиг», «Батьківська спадщина», а також    пам’ятного знаку 

на честь вчителів – учасників Великої Вітчизняної війни.  Під її керівництвом проходять 

зустрічі з ветеранами та воїнами-інтернаціоналістами. 

 Школа, якою керує Тетяна Олександрівна, є справжнім осередком духовності  і 

культури селища. 

Головна  мета педагога - прищепити дітям любов до прекрасного. Для цього у 2009 

році у школі була відкрита хореографічна кімната, у якій щоденно проходять заняття 

шкільного танцювального гуртка «Топотушки», що  є призером  міських,  обласних 

конкурсів та свят.   

 А які незвичайні та цікаві уроки у Тетяни Олександрівни! Байдужими не 

залишають нікого. Її  учні вражають нестандартним мисленням, завжди вміють відстояти 

свою точку зору.  

 Тетяна Олександрівна – творчий учитель. Конкурси,  дослідницькі роботи, участь у 

МАН, майстер-класи – усе це завдяки творчому  керівнику.   

 Тимурівський  рух,  волонтерство, що розпочато  під патронажем Тетяни 

Олександрівни в школі з 2004 року з метою надання допомоги тим, кому вона необхідна, 

об’єднали учнів з першого по одинадцятий класи. І тому щорічно проходить акція «Добро 

починається з тебе». 

 За період керування директора  школа просто розквітла. Адже Тетяна 

Олександрівна не тільки вмілий керівник, але й справжня господиня: чистота, порядок, 

затишок панують у школі. З початку весни шкільне подвір’я вкривається різномаїттям 

квітів, буянням молодих дерев.  

 Вона горить немов факел, запалює своїм  азартом колег, учнів, батьків. 

 І  вони розуміють, що Тетяна Олександрівна працює на майбутнє, адже  вона 

щаслива від того, що учні її веселі, уважні, здорові. За всі ці її якості, працелюбність, 

відданість своїй школі -  шана від громадської  спільноти,.  
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Прізвище, ім’я, по батькові    -  Гетт  Людмила Василівна 

Рік   і місце народження -  1967, село Яблуновиця  Оратівського району 

Донецької області 

Місце роботи, посада -  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №16  

Дзержинської міської ради Донецької області,  директор школи                                                        

Освіта, фах - вища, Слов'янський  педінститут, педагогіка і методика  

початкового навчання                                                          

Стаж роботи -  28 років 

Досягнення, результати, яскраві моменти професійного життя -  
«Старший учитель», працювала учителем початкових класів, 

заступником директора з виховної роботи, брала  участь у фаховому 

конкурсі  «Учитель року – 2014 », увійшла у двадцятку найкращих 

учителів Донецької області.  

Має нагороди: Грамота МОН України за посередництвом Національного еколого-

натуралістичного  центру  учнівської молоді  (2013 р.), Грамота управління освіти й науки  

Донецького обласного еколого-натуралістичного центру (2012 рік). Постійний учасник  

творчих конкурсів, обласних заходів, виставок. На обласну педагогічну асамблею  «Акме-

парк» представила  проект «Виховуємо особистість» (2013р.)  

 

Барвиста учительська доля 

                                            

                                             Із рожевих світанків дитинства, 

                                  Доброти, любові й тепла, 

                                        Із батьківства  й материнства 

                                    Вся учительська доля твоя 

     Ось уже 28 років під акомпанемент шкільних першовересневих дзвінків 

переступає  шкільний поріг  Гетт Людмила Василівна  - вчитель початкових класів  за 

фахом,   нині директор  школи,   просто  ерудована людина, сучасна приваблива жінка. 

У народі кажуть: «Щасливий той , хто знайде свою дорогу до храму». 

Людмила Василівна – людина щаслива, бо доля нагородила її енергією діяльності, 

покликанням учителя, професіоналізмом і порядністю. Вона знайшла свій шлях до храму 

освіти. ЇЇ життя - неповторний пошук тих особливих ключів, що відкривають дитячі серця.  

Працювати творчо,  з  душею, постійно самовдосконалюватись, тримати руку  на 

пульсі сучасного життя – життєве кредо  вчителя. 

На першому,  найважливішому,  місці - учень як особистість. А тому головне  у 

роботі – пошук таких  форм навчання, які б давали міцні знання, сприяли розвитку й 

становленню дитини.  «Творчості,   як і будь-якої діяльності, можна вчитися», - ці слова є 

ключовими  у професійній діяльності  педагога,   і тому основу педагогічного досвіду 

становить формування та розвиток творчих здібностей учнів засобами інтерактивних 

технологій, що допомагає кожній дитині перетворити свої природні задатки та творчі 

надбання, зміцнити та розширити їх коло  інтересів, створити умови для розвитку таланту.  

Зерна творчого розмаю вчитель засіває у дитячій душі з уроку в урок, закладає 

зернята людяності та доброти, взаєморозуміння і допомоги, щоб проросли вони та 

зробили учнів справжніми людьми.  Любов’ю  і довірою світяться очі дітей, коли вона 

заходить до  класу. Спокійна, виважена, чітка мова, лагідна посмішка, повага до дітей.    

Ось така вона: просто вчителька, просто жінка,  формулою успіху якої є професіоналізм та 

відповідальність. 
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                       Прізвище, ім’я, по батькові  - Пилипенко Любов Вікторівна 

Рік і місце народження – 1955, Ясинуватський  р-н,  с. Скотовата 

Місце роботи, посада - загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 17 

Дзержинської міської ради,  директор школи, учитель історії 

Освіта. фах -  повна вища, Донецький державний  університет, 

історичний факультет, учитель історії 

Стаж роботи - 38 років 

Досягнення, результати, яскраві моменти професійного життя -

«Учитель - методист»,  «Відмінник освіти України», 2000 р., 

дипломант обласного конкурсу «Кращий працівник року», 2010 р., 

переможець міського етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», 

2008 р. Має нагороди: значок Почесна грамота Міністерства освіти і 

науки, 1984 р. 

 

Любов Вікторівна – високопрофесійний учитель, досконало володіє методикою 

сучасного уроку, виявляє високий рівень, ініціативи, творчості. Найсуттєвішими 

визначальними її рисами є висока вимогливість до себе, постійна праця над підвищенням 

рівня власної майстерності. У своїй педагогічній діяльності ефективно використовує 

сучасні технології інноваційного навчання. Основним педагогічним завданням вважає 

виховання гідної, компетентної, інтелектуально розвиненої, національно свідомої 

особистості, патріота та громадянина – лідера.  

 Реалізацію широкого діапазону умов розвитку  здібностей вихованців та учнів 

учитель вбачає в організації  позаурочної діяльності. Із 2008 року в навчальному закладі 

реалізується проект «Я – лідер», організатором і керівником якого є вчитель. Це клуб 

старшокласників, який об’єднує учнів профільної та допрофільної школи і проводить 

засідання - зустрічі з видатними особистостями.  

Пилипенко Л.В. допомагає учням в оволодінні технологіями життєтворчості, 

створює умови для розкриття потенціалу самопізнання, самооцінки, самоактуалізації, 

саморегуляції, самоконтролю, інтеграції в соціокультурний простір. З метою оптимізації 

навчально – виховного процесу Любов Вікторівна постійно створює на уроках умови для 

ситуації успіху.  Це надає можливість учням висловлювати власні думки, висувати нові 

ідеї, гіпотези, пропонувати способи розв’язання проблемних завдань з урахуванням 

власного життєвого досвіду, співвіднести його з досвідом дорослих на засіданнях клубу 

старшокласників «Я - лідер», що дозволяє підвищити якість навчальних досягнень 

школярів. Її учні є переможцями та призерами міських олімпіад, Всеукраїнських 

конкурсів учнівської творчості «Мої права», «Об’єднаймося ж, брати мої!», «Роль 

козацтва в історії регіону», готують роботи для участі в МАН. 

Любов Вікторівна  брала участь у роботі обласної науково – практичної  

конференції «Освітня система округу: принципи формування, досвід та проблеми 

функціонування», де презентувала свій досвід з теми «Активізація суспільних ресурсів 

округу з метою виховання учнів та молоді». Її  роботи  надруковані у збірниках 

«Управління школою на державно – громадських засадах» та «Освітня система округу: 

принципи формування,   досвід та проблеми  функціонування». 

Любов Вікторівна  працьовита, толерантна, життєлюбна. Як справжній фахівець, 

користується повагою вчителів, батьків, учнів. Уся її діяльність спрямована на 

відродження української національної школи, підняття її статусу. 
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Прізвище, ім’я, по  батькові -   Черкащенко Ірина Іванівна 

Рік і місце народження - 04.03.1966 рік, с. Предтечино 

Костянтинівського р-ну, Донецької  області 

Місце роботи, посада -  ЗОШ  І-ІІІ ступенів № 20 м. Дзержинська,  

директор школи 

Освіта, фах - вища, Київський державний аграрний університет,  

педагогічний факультет   учитель біології 

Стаж роботи - 21 рік 

Досягнення, результати, яскраві моменти професійного життя - 
Грамота МОН України  (2011 р.); Подяка МОН України, Національного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (2009 р, 2010, 2011 р., 

2012 р.; Грамота   УОН Донецької облдержадміністрації (2006 р., 2011.); 

Грамота міського відділу освіти (2008 р.); Подяка виконавчого органу 

Дзержинської міської ради (2009 р.); Подяка управління освіти і науки Рівненської обласної 

держадміністрації лісового і мисливського господарства  (2009 р.). 

 

Учительська доля… Мабуть, вона сама  обирає собі супутника й іде  з ним   усе 

життя. А справжній  учитель   із вдячністю   приймає її як дар, як щось особливе, таке, без 

чого не можна жити. 

Учительська доля… Вона приходить до того, хто не боїться труднощів, хто завжди у  

творчому злеті, у кого велике серце, хто не мислить свого життя без дітей, уроків, 

шкільного дзвоника. 

Ось уже більше 20 років живе школою вчитель біології, нині директор 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 20  Черкащенко Ірина Іванівна. Добра,  чуйна, 

ініціативна, творча людина …  Учитель з великої літери. 

Її  уроки – творіння душі, сіють у дитячих серцях не тільки зерна науки, а й зерна 

доброти, співчуття, любові.  Любові один до одного, до людей,  до всього живого на землі. 

Навчає Ірина Іванівна своїх вихованців досліджувати закони природи, спостерігати 

за рослинами і тваринами, охороняти й захищати навколишній світ. 

Як керівник гуртка «Еколог»  Черкащенко  І.І.  розвиває дослідницькі здібності 

дітей,  співпрацюючи з  Донецьким обласним еколого-натуралістичним центром та 

Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді.  

Її учні неодноразово ставали учасниками і переможцями обласних, регіональних та 

Всеукраїнських конкурсів і науково-практичних конференцій  «Птах року», «До чистих 

джерел», «Парад квітів біля школи», «Галерея кімнатних рослин»,  «За гуманне ставлення 

до тварин», «Ковиловий степ», «Юний зоолог», «Юний селекціонер-генетик», «Україна – 

сад», «Вчимося бути здоровими», Всеукраїнського конкурсу учнівського науково-

дослідного проектування та винахідництва. Протягом 5 років юні дослідники є дійсними 

членами МАН при Донецькому Національному університеті. Неодноразово ставали 

переможцями ІІ етапу конкурсу - захисту робіт. А у  2012 році учень 11 класу Солопов 

Максим посів І місце у ІІ та ІІІ  етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт в 

МАН і став Президентським стипендіатом. Вихованці  Ірини Іванівни у складі команди 

України взяли участь у Міжнародній олімпіаді «Ерудити планети – 2012» у м. Москва   та 

стали  п’ятими  серед 56 команд. 

Нагородою для вихованців Ірини Іванівни стали путівки до Всеукраїнського 

профільного оздоровчого табору  «Юннат» у м. Києві та   у літню школу МАН у містах 

Києві та Умані. 

Сьогодні Ірина Іванівна вміло поєднує роботу  вчителя  і директора «Школи 

сприяння здоров’ю». 

 Отже, учительська доля…  У Ірини Іванівни вона щаслива!  Бо її робота – 

найулюбленіший  спосіб пізнання,  самовираження. Її учні – її однодумці, які довірили їй 

частку своєї долі.  Усе це вона цінує як найбільший скарб,  розпоряджається ним мудро,  

намагаючись  зробити дитячу душу  яскравою, серце великим, розум добрим.  Вона йде до 

школи  з радістю,  бо  твердо знає,  що новий день принесе нові відкриття, відчуття 

творчості, задоволення від спілкування з дітьми.  
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Прізвище, ім’я, по батькові -  Тихонова Тетяна Олексіївна 

Рік і місце народження - 1957, місто Дзержинськ  Донецької області  

Місце роботи, посада - загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 9 Дзержинської 

міської ради, директор школи 

Освіта, фах - вища, Кустанайський державний педагогічний інститут, 1978, учитель 

французької мови 

Стаж: 22 роки 

Досягнення, результати, яскраві моменти професійного життя - Почесні 

грамотами міськво, УОН Донецької обласної держадміністрації та Департаменту 

освіти Донецької області. 

 

 Учитель… Яке звичайне це слово. Той, хто навчає, хто збагачує розум і душу 

молодої людини, хто відкриває перед нею невичерпну скарбницю знань і невмирущих 

моральних цінностей. А якщо ти вчитель не тільки для учнів, а й для вчителів?  

 Робота школи – складний, тонкий процес. Для доброго навчання необхідні складові: 

найновіші педагогічні технології, сучасна матеріальна база, добре обладнані кабінети, сталі кадри 

досвідчених вчителів. І тільки справжній майстер зможе запустити той складний механізм 

шкільного життя.  Саме такою людиною є директор загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 

9 Тихонова Тетяна Олексіївна. Більш двадцяти років ця жінка засіває своєю щоденною творчою 

працею педагогічну ниву добірними зернами Мудрості, Знань і Любові, дарує вихованцям та 

колегам часточку своєї душі, свого золотого серця. Сама атмосфера, що панує в школі, допомагає 

кожному – й учневі, й педагогові – розкривати в собі нові здібності. В очах Тетяни Олексіївни – 

блискучих, повних молодого завзяття і трішечки стомлених, можна помітити задоволення, яке з’ 

являється в людини, коли вона робить необхідну людям справу.  

 Тихонова Т.О. є творчим, соціально активним і конкурентоздатним педагогом, 

зорієнтованим на гуманістичні цінності: гнучко адаптується в змінних життєвих ситуаціях, 

критично мислить, використовує сучасні технології, генерує нові ідеї, розвиває свою духовність, 

інтелект. 

 Тетяна Олексіївна працює директором школи дев’ять років. Талановитий організатор, який 

ніколи не зупиняється на досягнутому, справжній мудрий астролог шкільної планети. Під її 

керівництвом школа стала багатопрофільною, де кожен учень може набути знання відповідно до 

своїх побажань і намірів. Змінився й внутрішній облік школи: оновлений комп’ютерний клас, 

сучасно обладнані й затишні кабінети, цікаві експозиції в етнографічній кімнаті «Світлиця», 

світлі, всі в квітах коридори. У школі до пізнього вечора лунають голоси дітей, які займаються 

більш ніж у двадцяти гуртках, факультативах, спортивних секціях. Учні школи – активні учасники 

різноманітних конкурсів, призери міських та обласних етапів предметних олімпіад.  

 ЗОШ № 9 - це середовище педагогів-однодумців, які небайдужі до своєї професії; це 

колектив, де доброта і гідність – риса кожного працівника; це розвиток здібностей учнів із 

«завоювання» особистісного освітнього і життєвого простору, створення сприятливої атмосфери 

на уроках, встановлення взаємодопомоги і взаємодовіри між Вчителем та кожним Учнем. Це 

міцний фундамент для наступних звершень. Крім того-це велика родина, до якої хочеться завжди 

повертатися! Саме завдяки вмілому керівництву директора з гідністю було пройдено атестацію 

навчального закладу.  

Активна життєва позиція, творчий пошук – ось невід’ємні складові роботи Тетяни Олексіївни.  

Її мета – жити, творити, робити добро, працювати для майбутнього, сіяти зерна доброго, 

світлого, щоб зійшли вони в душах молодого покоління. 

І саме тому девізом школи обрані такі слова: «Допоможемо дітям стати успішними та 

щасливими». 

Поєднуючи адміністративну та вчительську роботу Тихонова Т.О. йде в ногу із життям. 

Фахова майстерність, довіра та повага до учнів дають змогу Тетяні Олексіївні проводити 

уроки на високому професійному рівні, розвивати в них уміння аналізувати, співставляти, робити 

висновки та узагальнення. Вона вміло формує ставлення учнів до свого предмета й до навчання в 

цілому. 

 Кажуть, майстерність приходить із роками, а талант у серці. Кожен крок Тетяни Олексіївни 

– це талановита знахідка, приємне здивування. Подиву гідна її одержимість, здатність проникнути 

в душі дітей та колег. 

 Невтомна вдача, людяність, розум, інтелігентність та доброта сприяють тому, що Тихонова 

Т.О. має авторитет серед педагогів, учнів та їхніх батьків. Вона не тільки сумлінно та творчо 



виконує свої обов’язки, але й подає приклад порядності, відповідальності, дисциплінованості та 

високих моральних засад. 
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Прізвище, ім’я, по батькові -  Криволапова Людмила Михайлівна 

Рік і місце народження  - 1948 рік народження, м. Дзержинськ   

Донецької області  

Місце роботи, посада - Центр дитячої та юнацької творчості   міста 

Дзержинська, директор 

Освіта, фах -  вища. Донецький державний  університет, філологічний 

факультет,  філолог 

Стаж   роботи - 47 років (з них 30 років директором ЦДЮТ) 

Досягнення, результати, яскраві моменти професійного життя - 

Грамоти міськвно, Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, 

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України за плідну працю, Грамота 

міської ради профспілки, Грамота Управління освіти і науки Донецької 

облдержадміністрації   

 

Творча натура, талановитий керівник, надійний друг і просто приваблива жінка – це 

Людмила Михайлівна Криволапова. 

Уже тридцять років Людмила Михайлівна очолює Центр дитячої та юнацької 

творчості, що виростив не одне покоління талановитих  дзержинців. Тому, вона має право 

стверджувати, що тепло душі дорослого, у якого не вичерпується бажання пізнати 

навколишній світ і щедро ділиться цим почуттям з дітворою, здатне змінити в кращий бік 

наше суспільство. 

Колись, в далекі 80-ті роки молодим педагогом  вона прийшла  на посаду директора 

в Будинок піонерів, який  з ніжністю називає «Будинком дитинства».  Але на той час 

Людмила Михайлівна  вже мала  багатий  досвід  роботи з дітьми  та  досвід керівництва 

педагогічним  колективом, адже після закінчення школи  8 років вона працювала  

секретарем комсомольської  організації ЗШ №11, одночасно навчаючись в Донецькому 

державному університеті на філологічному факультеті. Довгий час працювала 

відповідальним секретарем комісії по у справах неповнолітніх при виконкомі 

Дзержинської міської ради депутатів трудящих. Починаючи з  вересня 1976 року 

Людмила Михайлівна  працює на керівний посаді завідуючої дитячим садком при 

Дзержинському міськво.  

З того моменту  сплило багато років, Будинок піонерів отримав статус Центру 

дитячої та юнацької творчості, став гостинним, затишним, зі смаком оформленим 

закладом, де політ творчої думки відчувається вже  з перших кроків. В цьому велика 

заслуга Людмили Михайлівни.  Саме завдяки її професіоналізму, забезпечується добробут 

і  авторитет  закладу, доброзичлива атмосфера у колективі, де безперервно народжуються 

і втілюються в життя нові ідеї, створюються оригінальні сценічні костюми для колективів, 

розробляються цікаві форми роботи з вихованцями. Все це тому, що від керівника іде 

позитив, який передається педагогам та дітям. Людмила Михайлівна   цікавиться 

передовим досвідом, помічає все, що можна було б використати на заняттях гуртків, з 

чого можна було б створити цікаві костюми, декорації, оформлення виставок – такий у неї  

неспокійний  характер.  

Вона не втомлюється повторювати: «Піклуйтесь про розвиток естетичного смаку 

дітей, прищеплюйте любов до прекрасного. Такі діти ніколи не дозволять собі зламати 

деревце, образити ближнього, допустити підлість».  

Думки Людмили Михайлівни  та серце завжди поряд з маленькою планетою 

творчості. Щасливий колектив,  щасливі вихованці,  що  доля їм подарувала  такого 

Керівника і Педагога. 
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Прізвище, ім’я, по батькові  - Коржова Наталія Іванівна 

Рік і місце народження -   1975, м. Дзержинськ Донецька обл.. 

Місце роботи, посада -   спеціалізована загальноосвітня школа І – ІІІ 

ступенів № 3 Дзержинської міської ради, заступник директора з НВР, 

учитель української мови та літератури 

Освіта, фах -  повна вища, Херсонський гуманітарний інститут , 

психологічний факультет; Слов’янський державний  інститут, 

філологічний факультет, учитель української мови та літератури, 

зарубіжної літератури 

Стаж роботи - 17 років 

Досягнення, результати, яскраві моменти професійного життя - 

«Старший учитель», переможець ІІІ обласного етапу ІІІ обласного  

мовно – літературного конкурсу юних риторів «Красномовна 

Донеччина» серед учителів – організаторів ( 2013 та 2014 рр.), учасник обласної школи 

методистів – новаторів. Має нагороди: Почесна грамота УОН Донецької обладміністрації 

( 2007; 2013 роки); Почесна грамота виконавчого органу Дзержинської міської ради( 2008 

р.); Подяка Донецького обласного інституту післядипломної освіти ( 2013) 

 

 Мрія стати педагогом зародилася в душі Наталії  Іванівни Коржової ще у шкільні 

роки. Училася Наталія Іванівна в середній школі №3, успішно опановуючи безмежний 

океан науки. Учительську стезю вона продовжила  услід за своїм батьком, учителем 

фізичної культури, тренером ДЮСШ, Романенком Іваном Миколайовичем. 

 Рішення повернутися  до рідної школи після закінчення Херсонського 

гуманітарного інституту було прийняте однозначно й безсуперечно. Прийшовши до 

школи, до свого надійного й гостинного другого дому, Наталія Іванівна стала працювати 

шкільним психологом. У той час у навчальних закладах тільки розпочинали вводити цю 

посаду, досвід треба було напрацьовувати самостійно, тому що психологічна робота була  

нововведенням. 

 І знову навчання – ще один диплом про вищу освіту, нова спеціальність: учитель 

української мови та літератури. Три випуски 11-класників, три дороги знань від 5-го до 

11-го, різні діти, різні програми, різні батьки. Усе це неповторне, індивідуальне, нове, 

безцінний досвід, особистість кожної дитини чи батьків – особливою сторінкою живуть у 

душі Наталії Іванівни як вчителя і класного керівника всі ці роки. Школа стала другим 

домом не тільки для Наталії Іванівни, але й для її учнів, яким вона дарує весь простір 

своїх знань та ерудиції.  

У 2004 році Наталія Іванівна взяла на себе велику відповідальність – стала 

заступником директора з НВР. Посада, яка вимагає широкого кола знань і здібностей, 

гнучкого, сучасного погляду на процес навчання та виховання, не говорячи вже про те, 24 

годин на добу буває замало:  конкурси, зустрічі, заходи шкільні та міські, семінари, 

олімпіади, методична допомога, пошук нового  й найважливішого, постійна робота над 

собою та самовдосконалення. Адже завуч  великої та престижної у місті школи має бути 

взірцем інтелігентності та культури. 

 За роки вчителювання та керівництва багато учнівських перемог на міських 

олімпіадах, в конкурсі знавців української мови ім. П. Яцика, перемоги в обласному етапі 

конкурсу юних риторів «Красномовна Донеччина», традиційному конкурсі читців творів 

Т.Г.Шевченка «У сім'ї вольній, новій» , конкурсах творів до Дня Перемоги та ін. 

 А інакше і не може бути. Вона завжди повинна бути першою. 
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Прізвище, ім’я, по батькові – Васильєва Олена Віталіївна  

Рік і місце народження – 20.08.1965 р., м. Артемове, м. Дзержинськ  

Донецької області. 

Місце роботи, посада -  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №13 

Дзержинської міської ради Донецької області,  заступник директора з 

навчально-виховної роботи, учитель географії. 

Освіта, фах - вища, Східно –Український державний університет, 1993 

рік за спеціальністю «Географія». 

Стаж роботи - 27 років 

Досягнення, результати, яскраві моменти професійного життя –  за 

значний особистий внесок у розвиток національної освіти, вагомі результати у справі 

навчання і виховання підростаючого покоління  нагороджена грамотами Міністерства 

освіти і науки України,  Донецької обласної державної  адміністрації,  виконкому 

Дзержинської міської ради,  Дзержинського міського відділу освіти, отримала  

сертифікат Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти за 

участь у конкурсному етапі Фестивалю педагогічних ідей «Інновації – освіті Донеччини 

ХХІ століття» у номінації «Педагогічний олімп творчого процесу», має подяки за 

вагомий внесок у розвиток і популяризацію суспільствознавчої освіти в Україні, виховання 

духовних цінностей, активної громадянської позиції та толерантності сучасної молоді 

від Всеукраїнської Спілки викладачів суспільних дисциплін і громадянської освіти, за 

високий професіоналізм (за розробку циклу задач з економіки) від всеукраїнської газети 

«Все про бухгалтерський облік», за активний вклад в реалізацію пілотного проекту 

«Модель міського наукового товариства учнів «шукачі істини».  

  

Першою в місті Дзержинську «стартувала» разом зі своїми учнями у Малій академії 

наук у далекому вже 2001 році. За цей період підготувала 8 призерів ІІІ (обласного) етапу 

конкурсу – захисту науково - дослідницьких робіт учнів  – членів МАН. Окрім 

консультування при написанні роботи  велику увагу приділяє психологічній підготовці 

своїх учнів, адже без уміння аргументовано вести дискусію, переконувати опонента в 

правильності своєї точки зору, бути наполегливим у досягненні мети, високих результатів 

у МАН не досягти. 

Якості, розвинуті завдяки наполегливій праці вчительки, допомогли іі вихованцям  і 

у дорослому житті. Всі призери обласних етапів різних років, які спокійно «обходили на 

віражах» учнів гімназій, ліцеїв і спеціалізованих шкіл великих міст Донбасу, змогли не 

«загубитися» і знайти себе (в географічному аспекті) навіть у Сполучених Штатах 

Америки, не говорячи вже про Київ, Донецьк, Одесу, Харків. І вже її випускники разом зі 

своїми учнями змагаються з учнями Олени Віталіївни в одній секції МАН. 

Як заступник директора, Олена Віталіївна намагається бути, як кажуть у народі, 

«вчителем вчителів», підтримувати позитивний моральний клімат в колективі, особливо у 

теперішній непростий час.  

Своє кредо як педагога сформулювала давно і назавжди: «Самоосвіта для вчителя – 

справа щоденна і довічна» і слідує йому незмінно, подаючи власний приклад колективу. 

Вона завжди «на гребені хвилі» і як адміністратор, і як вчитель, тому її авторитет 

визнають не тільки в шкільному колективі, а й серед вчителів міста і області. 
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Прізвище, ім’я, по  батькові    -   Шматок Ірина Іванівна 

Рік і місце народження      -        1956,  м. Дзержинськ 

Місце роботи, посада  - НВК «Інформатико-математичний ліцей – 

загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів»  Дзержинської міської ради Донецької 

області, заступник директора з навчально-виховної роботи      

Освіта, фах -  вища, Таганрозький педагогічний інститут, фізика, 1983 

Стаж роботи  -   36 років 

Досягнення, результати, яскраві моменти професійного життя -

«Відмінник освіти», 2005 р.,  переможець обласного етапу регіонального 

конкурсу «Найкращий відгук на сучасну дитячу літературу». Має нагороди: 

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, 2011 р.; Значок.;  

грамоти  міського відділу освіти, 2009,2010р.                

Ніч перед педрадою  (педагогічний етюд) 

Було далеко за північ. Та Ірина Іванівна ще не лягала. Заглибившись у папери, вона не 

помічала, як швидко плине час. Уранці – педрада. І хотілося провести її якось особливо, провести 

так, щоб переконати своїх колег бути не пасивними учасниками, а активними шукачами відповіді 

на питання, яке й мали розглянути: «Педагогічна творчість – право чи обов’язок учителя?» На її 

думку, ні слово «право», ні слово «обов’язок» не підходили до поняття «педагогічна творчість» 

узагалі. Учитель у своїй сутності повинен бути творцем. Такими й є більшість її колег, справжні 

педагоги, закохані у свою справу люди. Але… 

Чомусь пригадалося їй, як багато років тому вона, дев’ятнадцятирічна дівчинка, учитель 

початкових класів, готувала свій перший у житті урок для свого першого класу. Як хотілося їй 

тоді, щоб пройшов він яскраво, незабутньо, незвичайно… Такі ж почуття її охоплювали зараз. 

Ніби й не було цих 36 років, і завтра знову зустріне вона свій перший клас, який забути ніколи не 

зможе, бо він - як перше кохання, як перший поцілунок, як перша посмішка дитини… Може, тому 

Ірина Іванівна, здобувши вищу освіту як учитель фізики, обіймаючи посаду заступника директора 

з навчально-виховної роботи, так і залишилася працювати в початковій ланці й навчати грамоті 

правописній і водночас грамоті комп’ютерній, щоб у кожному своєму учневі відшукувати щодня  

знайомі риси своїх перших вихованців. Вони давно вже виросли, стали мамами й татусями, хтось 

навіть привів своїх дітей до ліцею в таємному сподіванні, що навчати їх буде саме вона, Ірина 

Іванівна.  

І тоді, і тепер уже багато років вона прагне навчати дітлахів найголовнішому – умінню 

вчитися, робити це цікаво, творчо. Не як обов’язок! І вони ще жодного разу не підвели її. 

Підростаючи,  стають гідними членами Малої академії наук, якою опікується їх улюблена 

вчителька. І допомагає їм у певній мірі перший досвід наукової діяльності, здобутий ще в 

початкових класах, – їх перші проекти під її керівництвом. Усе в них виходить добре! «Чому?» - 

спитаєте ви. Відповідь приходить сама собою: вона була разом із ними у їх творчості, була 

прикладом. Ось запорука успіху. 

 Ірина Іванівна знову поринула в спогади. 1997рік – рік особливий: загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів №6 була реорганізована в навчальний заклад нового типу – у навчально-виховний 

комплекс «Школа-ліцей». І перед нею, заступником директора цього закладу, постало  важливе 

завдання – стати заступником директора нового типу, стати науковцем. А тому незабаром і 

виникло Наукове товариство. Це зараз уже створена чітка внутрішня структура здійснення 

координації діяльності юних науковців, розроблено розвивально-корекційні програми розвитку їх 

здібностей, існує налагоджена система зв’язків із вищими навчальними закладами, а тоді… А тоді 

все було так, як і буває вперше: помилки, пошуки й …нарешті перші перемоги...  

«Хто шукає, змушений блукати».  Ґете, мабуть, і подумати не міг, наскільки це стосується 

її. Постійний пошук. Навіть уві сні вона продовжує шукати ту універсальну методику, яка 

розв’яже будь-яку педагогічну проблему.  Її задача як заступника директора – створити такі умови 

для своїх колег, які б і спонукали їх до пошуку, до творчості. Так творчість – це право чи 

обов’язок? Для неї – це життя. Ірина Іванівна змогла повести за собою дітей, зможе заохотити й 

колег. Покаже приклад. Ось у цьому запорука успіху. 

Обравши професію вчителя, людина навіки залишається в найдивовижнішій країні 

Дитинства. Але країна Дитинства живе за своїми законами: тут відразу помітять фальш і ніколи не 

пробачать байдужості. Її колеги – це дорослі діти, чесні, принципові й відкриті, це великий клас. І 

вона просто зобов’язана бути для них постійним прикладом, бути взірцем, адже йдуть лише  за 

тим, хто палає сам, хто не дає згаснути ні в собі, ні в інших вогнику творчості. 



Завтра педрада… Тож, хай вона пройде як «круглий стіл», як своєрідний ярмарок ідей. 

Відповідь знайдено. Можна відпочити… Світало. Надходив новий день 
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Прізвище, ім’я, по  батькові  -  Деканенко Валерій Анатолійович  

Рік і місце народження   - 1974 рік; с. Петрівка, м. Дзержинська, 

Донецької області  

Місце роботи, посада  - НВК «Художньо-естетична гімназія – 

загальноосвітня школа  I ступеня» Дзержинської міської ради 

Донецької області, учитель фізичного виховання  

Освіта, фах -  вища, Луганський державний педагогічний інститут ім. 

Шевченка;  фізичне виховання і методика спортивно-масової роботи  

Стаж  роботи    - 15 років  

Досягнення, результати, яскраві моменти професійного життя - майстер спорту 

України, лауреат обласного конкурсу «Кращий інноваційний урок з фізичного виховання» 

2014р. Має нагороди: Грамота Дзержинської міської ради 2013р.,  Грамота Донецького 

ОблІППО    2014 р. 

 

Найпочесніша професія на землі – учитель. За словами Аристотеля, «учителі, яким 

діти зобов'язані вихованням, поважніші, ніж батьки, яким діти зобов'язані лише 

народженням: одні дарують нам тільки життя, а інші - добре життя». 

 Воно цікаве й таке складне – учительське життя. Усвідомити своє громадське 

призначення, зрозуміти педагогічну стратегію і тактику вчителя, знаходити свіжі підходи 

до навчального процесу і методики викладання, працювати на високому професійному 

рівні, бути генератором нових ідей - усе це зливається воєдино, коли говориш про чудову 

людину, майстра спорту України, вчителя фізичного виховання НВК «Школа-гімназія» - 

Деканенка Валерія Анатолійовича. 

 Сучасний учитель – це той, у кого на уроці щасливі всі діти, розумні й не дуже, 

талановиті й не зовсім. Валерій Анатолійович завжди знаходить вірний шлях до учнів, 

тому що йде до них з добрим словом і відкритим серцем. Його робота не закінчується 

дзвоником з уроку. Все, що учні одержують у спілкуванні з ним, стає частиною їхньої 

особистості. У своїй роботі він не боїться труднощів, легко їх перемагає, набираючись 

досвіду, мудрості разом зі своїми учнями. Валерій Анатолійович добре володіє не тільки 

традиційною методикою викладання предмету, а й активно застосовує інноваційні 

технології. 

 Головною метою його діяльності є зміцнення здоров'я дітей за допомогою 

систематичних занять спортом та залучення учнів до здорового способу життя. Щорічно у 

гімназії проводиться Олімпійський тиждень з різних видів спорту, в якому беруть участь 

близько 90% учнів 1-11 класів. Змагання «Олімпійське лелеченя», «Шкіряний м'яч», 

«Мама, тато, я - спортивна сім'я», різноманітні спортивні свята  стали популярними серед 

дітей завдяки старанням Валерія Анатолійовича. 

 Результатом наполегливої, кропіткої роботи є те, що учні НВК «Школа-гімназія» 

беруть найактивнішу участь у міських, регіональних та обласних змаганнях. І не 

безрезультатно! 

 Ось як тепло відкликаються учні про свого улюбленого вчителя: «З перших уроків 

ми полюбили завжди підтягнутого, спортивного педагога, який у доступній і зрозумілій 

формі пояснить завдання уроку, наочно покаже сам, як виконати вправу і завжди прийде 

на допомогу при виконанні завдання, якщо в цьому є необхідність»; «Валерій 

Анатолійович вчить розуміти значення фізичної культури, зміцнювати своє здоров'я, 

підтримує нас, виховує волю до перемоги, тому ми займаємо призові місця у змаганнях»; 

«Він не тільки вимогливий, але й справедливий. Хотілося б побажати, щоб таких чудових 

вчителів, які віддають своє серце дітям, було більше». 

 Що лежить в основі успіху Валерія Анатолійовича? Любов до своєї справи? 

Безперечно! Сумлінна праця? Неодмінно! І ще – великий педагогічний талант. Те, чого не 

можна навчитись і чого не можна здобути, те, що дано обраним людям як дар Божий. 
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Прізвище, ім’я, по  батькові - Чекмарьова Людмила Василівна 

Рік і місце народження  - 1956, м. Артемове м. Дзержинська 

Донецької області 

Місце роботи, посада - Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2  

Дзержинської міської ради Донецької області, учитель 

образотворчого мистецтва 

Освіта, фах - середня технічна, Краматорський  машинобудівний 

технікум 

Стаж роботи -  20 років 

Досягнення, результати, яскраві моменти професійного життя -    «Старший 

учитель», авторська програма курсу за вибором  «Креслення, архітектура і дизайн», 

лауреат міського конкурсу «Учитель року» ( 2012 р.),має друковані матеріали 

(видавництво «Ранок». Конспекти уроків з предмету «Художня культура»2012 р.), 

грамота Дзержинського міського відділу освіти (2013 р.). 

           

Учитель … Таке тепле, ніжне, але в той же час змістовне слово. Мабуть, немає 

такої людини, котра б з повагою, добротою не згадувала б свого улюбленого педагога. А 

якщо це ще й привітна, сповнена душевного тепла, розважлива й мудра людина, яка вчить 

мріяти й досягати успіху, іти вперед, підкорювати вершини, то зустріч і спілкування  з 

нею приносить особливу радість. До такого майстра тягнуться і діти, і батьки, й колеги. 

Саме  таким майстром своєї справи є вчитель образотворчого мистецтва ЗОШ № 2 

Чекмарьова Людмила Василівна. 

          Це досвідчений та вимогливий як до себе, так і до дітей педагог, якому відомі 

«особливі стежинки» до кожної дитячої душі. Вона пробуджує в дітях  не лише цікавість 

до предмета, який викладає,  але й навчає їх бачити й розуміти прекрасне, цінує кожну 

творчу знахідку дитини. 

Кожен урок Людмили Василівни є неповторним. Це подорож у світ мистецтва, 

розвиток творчої особистості. Та чи може бути інакше, якщо й сама Людмила Василівна 

відзначається внутрішньою гармонією, бажанням творити, і все це вона передає своїм 

учням! Заняття Чекмарьової Л.В. – це уроки справжнього майстра, який дарує радість 

спілкування, творчості, успіху від отриманого результату, задоволення від праці. 

За роки педагогічної діяльності Чекмарьова Л.В. стала справжнім майстром своєї 

справи. Вона знаходиться у постійному творчому пошуку, використовує цікаві нові форми 

роботи, із задоволенням ділиться своїми досягненнями, знахідками з колегами, постійно 

підвищує професійний рівень. Усе це разом допомогло їй стати одним із найкращих 

вчителів міста, отримати звання «Старший учитель». 

          Людмила Василівна є членом міського журі творчих робіт з образотворчого 

мистецтва, її учні стають призерами й переможцями обласних і міських конкурсів.   

         Талант учителя, його бажання шукати й знаходити нові форми роботи, бачити в 

кожному учневі особистість, яка обов’язково є здібною, уміння розвивати ці здібності – це 

і є риси справжнього  Педагога з великої літери. 

А коли бачиш бажання дітей творити, коли очі учнів світяться веселим вогником – це і є 

те щастя, яке кожен день, кожен урок відчуває педагог. 
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Прізвище, ім’я, по  батькові  - Єлагіна Тетяна Анатоліївна 

Рік і місце народження -   1974,  м. Дзержинськ Донецька обл.. 

Місце роботи, посада -   спеціалізована загальноосвітня школа І – ІІІ 

ступенів № 3 Дзержинської міської ради,  учитель англійської мови 

Освіта, фах - вища, Горлівський державний педагогічний інститут 

іноземних мов, учитель англійської та німецької мов 

Стаж  роботи - 17 років 

Досягнення, результати, яскраві моменти професійного життя - 
«Старший учитель», переможець міського конкурсу «Учитель року» 

(2012), учасник обласного конкурсу «Кращий працівник року» (2013), 

керівник міського методичного обєднання учителів іноземної мови. Має 

нагороди: Почесна грамота виконавчого органу Дзержинської міської ради. 

 

Єлагіна Тетяна Анатоліївна - творчо-працюючий учитель, має власний 

педагогічний стиль, виявляє високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості.  

 Найсуттєвішими визначальними рисами вчителя є висока вимогливість до себе, 

постійна праця над підвищенням рівня власної майстерності. У своїй педагогічній 

діяльності ефективно використовує сучасні технології та методи організації навчально – 

виховного процесу, забезпечуючи цим високу результативність, якість роботи. 

 У творчій лабораторії вчителя чітко визначаються такі напрями діяльності, як 

дослідницький, конструкторський, організаторський.  

  Учні Єлагіної Т.А. беруть участь у інтерактивних інтернет -  конкурсах  сайту 

«English is my life».   

- Міжнародна олімпіада «Full Mix» для вчителів англійської мови. 

- Міжнародна олімпіада «Colour of Grammar»  для учнів 5-8 класів. 

- Всеросійська конференція учнів з англійської мови « Do you like your 

school», яка проходила на інформаційно-публіцистичному порталі «English 

is my life” (м. Санкт-Петербург) 

- Міжнародний конкурс на кращій малюнок «Sightseeing» 

- Інтерактивний конкурс «Читаємо англійську літературу» 

- Міжнародний дистанційний конкурс з країнознавства «About the UK» для 

учнів 4-7 класів. 

- Міжнародний конкурс з англійської мови «I love English», Конкурсна робота 

«My best English lesson» 

- Луценко Ганна отримала сертифікат, котрий підтверджує публікацію 

учбового матеріалу з англійської мови в рамках проекту                       « 

Students’Club» 

     Тетяна Анатоліївна  розпочала проект E - Pals. Найтісніший зв’язок  встановили зі 

школою з Іспанії – Escola Ramon Llull,  клас – ESO4. Вона організувала багато цікавих 

заходів з партнерами: скап-конференції, обмін листами, музичними компакт-дисками, 

прапорами, фотографіями, презентаціями, сувенірами. Проект довів свою доцільність: 

навіть незважаючи на те, що учні писали тільки неофіційні повідомлення один одному, це 

дало їм можливість попрактикуватися в читанні та письмі, а також використовувати 

англійську мову не за для спілкування з учителем у надуманій ситуації, а для 

висловлювання своєї ідеї, думки та переконання в реальній аудиторії. 

Її учні школи  є активними учасниками Всеукраїнських  інтерактивних конкурсів: 

«Greenwich», «Мультитест», «Альбус», «Puzzle»,  успішно склали  міжнародні іспити  PTE 

(Pearson Test of English), перевірили свій рівень володіння англійською мовою за 

допомогою іспитів  Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages). 

    Тетяна Анатоліївна створює умови для практичного опанування мови для 

кожного учня, вибирає такі методи навчання, які б дозволили кожному учневі проявити 

свою активність, свою творчість.  
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Прізвище, ім’я, по  батькові -  Ілларіонова Вікторія Миколаївна 

Рік і місце народження - 1971 рік, місто Дзержинськ, Донецької області 

Місце роботи, посада - спеціалізована загальноосвітня школа I-III 

ступенів № 3  Дзержинської міської ради Донецької області, вчитель 

англійської мови. 

Освіта, фах - вища,  Горлівський  педагогічний інститут іноземних 

мов,1993р. 

Стаж  роботи - 19  років                             

Досягнення, результати, яскраві моменти професійного життя - 

Грамота  міськво,  2002 р.  

 

 Вікторія Миколаївна вважає, що бути хорошим учителем - це, перш за все, любити 

дітей, знаходити радість у спілкуванні з ними, вірити в те, що кожна дитина стане 

справжньою людиною, брати близько до серця дитячі радощі і розчарування, знати душу 

кожної дитини.  Учитель переконаний у тому, що найкращий спосіб знайти спільну мову з 

учнями – це жити у світі дітей, жити їхніми інтересами, захопленнями, бажаннями. І тоді 

наслідками такого відкритого, доброзичливого спілкування стане підвищення мотивації 

до навчання, а звідси – оптимальний результат співпраці. 

 Ілларіонова Вікторія Миколаївна, учитель англійської мови, - творчий педагог,  має 

не тільки власний  стиль роботи, а і життя. 

 Кожний урок учителя сприяє виконанню основної задачі у вивченні предмету - 

виробленню в учнів навичок та вмінь  користування  іноземною мовою.   

 Учитель проводить позакласну роботу із свого предмету, що сприяє підвищенню 

інтересу до англійської мови, вміло розвиває в учнів здатність творчого сприймання 

матеріалу. Вікторія Миколаївна очолює роботу євро клубу «YOU», де учні знайомляться з 

історією, географією, культурою європейських держав.  У ході роботи клубу вона  

знайомить учнів  з життям та традиціями народів миру, організує листування, зв’язки 

через Інтернет, а також подорожі до шкіл – партнерів, проводила  свято «Ми різні – ми 

рівні – ми разом!»; прес-конференцію (інтерактивна гра) «Населення Європи».  Її учениця 

Марина Кобіна (11-Б клас) брала участь в Українсько-канадському конкурсі по 

написанню «English» ессе для учнів 14 – 17 років на тему «Опишіть і проілюструйте 

чотири різних хвилі Української імміграції до Канади та США та, по  можливості, подайте 

приклади з історії свого міста, області чи сім’ї». Марина зайняла ІІ місце, нагороджена 

дипломом, подарунками, грошовою премією.  

 У 2007 навчальному році Ілларіонова В.М. брала участь у програмі TEA від 

посольства США в Україні та отримала грант на 6-тижневе навчання в університеті та 

стажування у школі США, штат Алабама.  

 Вікторія Миколаївна успішно проводила апробацію підручників англійської мови 

для 8-х та 9-х класів під редакцією А. Несвіт.  

 У 2010 році вона брала участь у конкурсі малих проектів у програмі Teaching 

Excellence and Achievement (TEA) – для випускників програми професійного 

педагогічного майстерства, Alumni Small Grants Program, a program of the Bureau of 

Educational and Cultural Affairs (ECA) of the U.S. Department of State, and implemented by 

IREX та отримала грант від  на формування ресурсного центра у школі. 

 Вікторія  Миколаївна  також була  учасницею  програми «Connecting Classrooms» 

(«Навчаємося разом») від «British Council»,  за якою  було відібрано 10 кращих шкіл з 

України для тривалих партнерських зв’язків між школами Великої Британії та школами 

понад 60 країн світу.   
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Прізвище, ім’я, по  батькові -  Корінєва Олена Анатоліївна 

Рік і місце народження - 1971 рік, місто Дзержинськ, Донецької області 

Місце роботи. посада - спеціалізована загальноосвітня школа I-III 

ступенів № 3      Дзержинської міської ради,  учитель історії 

Освіта - вища, Луганський державний педагогічний інститут ім. 

Т.Г.Шевченка, 1994 р., учитель історії, суспільствознавства та 

методист із виховної роботи  

Стаж  роботи - 17  років 

Досягнення, результати, яскраві моменти професійного життя - 

призер міського конкурсу «Вчитель року 1997»; у 2011 р. учнівська 

робота стала лауреатом обласного  етапу  Всеукраїнського конкурсу учнівської 

творчості в номінації «Історія України та державотворення»; неодноразово учні 

ставали призерами II та  III турів Всеукраїнських олімпіад з історії; у 2010-2013 рр. 

підготувала  команду учнів  для участі у Всеукраїнських турнірах  з історії, яка  за 

результатами попереднього  відбору виборола право  представляти  Донецьку область на 

фіналі Всеукраїнського турніру юних правознавців  у м. Одесі,  де увійшла  у 5-ку кращих 

команд України,  та   юних істориків (м. Житомир), де отримала диплом 3 ступеня.  Має 

нагороди: Грамота міськво ( 2010 р), Грамота обласного управління освіти ( 2011 р.) 

 

Професію вчителя Олена Анатоліївна обрала тому, що вона дуже любить дітей, а 

стати вчителем мріяла з дитинства, адже виховувалась у великій і дружній родині, де 

прищеплювали людяність, шанували професію вчителя й мали досвід педагогічної 

діяльності. Із завмиранням серця вона розглядала бабусині світлини далеких 30-х-40-х 

років  минулого століття, на яких зображені хлопчики та дівчата з дитячого будинку під 

час літнього оздоровлення у Святогір’ї, або ж світлини тітки та дядька, сільських 

учителів,  із сценами з шкільного життя учнів 50-х –70-х. Завітавши під час  літніх канікул 

до родичів на Харківщину у 80-ті, спочатку боялася навіть доторкнутися до акуратно 

складеної сестрою купки зошитів, а потім незмінно допомагала  їй поповнювати 

дидактичні матеріали, виготовляючи їх власноруч із старих підручників, готувати клас до 

нового навчального року, або ж залюбки працювала з однолітками, підопічними брата, під 

час п’ятої трудової чверті у полі та колгоспному садку. Так народжувалося покликання, 

були закладені відданість справі, відповідальність,  бажання навчати дітей як сенс життя, 

що спирався на досвід поколінь. Тому, мабуть, ще сидячи за шкільною партою, навчилась 

розуміти своїх педагогів – мудрих і  прекрасних людей. Саме навчання у школі №3 

Дзержинської міської ради, де зараз і працює Олена Анатоліївна, сприяло, ще в дитинстві 

її утвердженню  у професійній спрямованості. 

           Здобути необхідні педагогу знання та навички, сформувати активну життєву 

позицію допомогло навчання в 90-ті у Луганському  Національному  університеті  імені 

Тараса Шевченка, в роки, коли народжувалась незалежна Україна,  відкривались «білі 

плями» її історії, відроджувались її традиції, стверджувались демократичні засади життя 

суспільства, змінювалися пріоритети загальнолюдських цінностей. 

           Педагогічна діяльність  вчителя історії  Корінєвої  О.А. нараховує вже майже 

двадцять років. І з кожним роком учитель все більше усвідомлює відповідальність, адже  

формування особистості учнів, їх світогляду, переконань, моральних якостей вимагає, в 

першу чергу, безперервної роботи над вдосконаленням особистого професіоналізму.     
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Прізвище, ім’я, по  батькові - Міхеєнко Лада Володимирівна 

Рік і місце народження - 1968 р., м. Дзержинськ, сел. Кірове 

Місце роботи, посада  - загальноосвітня школа І-ІІІ  ступенів № 7 

Дзержинської міської ради, учитель початкових класів 

Освіта. фах - вища, Слов’янський державний педагогічний   університет, 

учитель початкових класів, українознавства 

Стаж роботи  - 25 років 

Досягнення, результати, яскраві моменти професійного життя - 

«Старший  учитель». Має нагороди: Грамота Дзержинського міського 

відділу освіти, Грамота за зайняте І місце в конкурсі панно «Квіти 

України»  в межах ХІІ обласного еколого-краєзнавчого фестивалю 

«Зелена Планета», Грамота Кіровської селищної ради за прищеплення 

учням любові до народних традицій та декоративного мистецтва України, Грамота 

Дзержинського міського відділу освіти за зайняте ІІІ місце в конкурсі «Класний керівник 

2001», Грамота  Дзержинського міського відділу освіти за зайняте І місце в номінації 

«Світ моїх захоплень», Подяка за творчу ініціативу й майстерність та з нагоди Дня 

працівників освіти, Грамота за прищеплення учням естетичного смаку та з нагоди Дня 

працівників освіти. 
      

Міхеєнко Лада Володимирівна – учитель вищої категорії, добросовісний та 

сумлінний педагог. В своїй роботі використовує ефективні форми, методи, засоби 

навчально-виховного процесу. Вивчає індивідуальні особливості учнів, дбає про розвиток 

їх здібностей,талантів на основі задатків та обдарувань. 

     Навчання школярів для Лади Володимирівни - це творчість на кожному уроці. Це нові 

технології, нетрадиційні методи розвитку пам’яті, логічного мислення, розумових 

здібностей кожного учня окремо. Терпіння і великий такт характеризує стиль роботи 

вчителя.  

На її уроках панує гра. Це сприяє розвитку мотивації і позитивного ставлення до 

навчання; потребує від учня кмітливості, уваги,вчить витримки, виробляє вміння швидко 

орієнтуватись і знаходити правильне рішення. 

   Лада Володимирівна – не тільки творчо працюючий учитель. В плані поширення 

педагогічного досвіду виступає на засіданні міського методичного об’єднання вчителів 

початкових класів, проводе майстер – класи для вчителів початкових класів міста. Вона – 

активний учасник міських та обласних заходів. Брала участь у роботі творчих груп, в 

роботі круглого столу «Підготовка дітей до школи – спільна справа дошкільного 

закладу,сім’ї та школи». 

     З серпня 2013 року Лада Володимирівна є керівником міського методичного 

об’єднання вчителів початкових класів. 

 Не залишається поза увагою робота з батьками. Учитель ефективно  

використовує потенціал сімейного, батьківського виховання. Батьки її учнів є постійними 

учасниками навчально-виховного процесу, співрозмовниками, вони її однодумці і 

помічники. 

     Лада Володимирівна постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну 

майстерність, загальну культуру. В своїй педагогічній діяльності використовує провідний 

досвід педагогів-новаторів.. 

       Виняткова працездатність, творча активність, комунікабельність, прагнення йти в 

ногу з сучасністю - ось основні риси характеру Лади Володимирівни, завдяки яким вона 

користується повагою не тільки серед колег по роботі , а й серед вчителів міста. 
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Прізвище, ім’я, по  батькові -  Кузюра Олена Анатоліївна 

Рік і місце народження – 1970, с. Кірове міста Дзержинська Донецької 

області  

Місце роботи, посада -  загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 9 

Дзержинської міської ради,  учитель технологій та основ здоров’я 

Освіта, фах - повна вища, Слов’янський державний педагогічний 

інститут, 1998, праця і професійне навчання 

Стаж роботи - 24 роки 

Досягнення, результати, яскраві моменти професійного життя - 
Спеціаліст вищої категорії, «старший учитель», переможниця міського етапу 

конкурсу фахової майстерності «Учитель року» у 2010 році, міського етапу 

конкурсу «Кращий працівник року» у 2012 році. Має нагороди: Грамота УОН Донецької 

облдержадміністрації (2005р.), Грамота УОН Донецької облдержадміністрації (2013р.), 

Грамота Дзержинського міського відділу освіти (2012р.), Грамота Дзержинського міського 

відділу освіти (2012 р.), Подяка Дзержинського міського відділу освіти (2013р.), Грамоти 

Державного управління охорони навколишнього середовища в Донецькій області (.2012, 2013рр.); 

Грамотами Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва 2011, 2013рр.); 

Грамотою Департаменту освіти, молоді та спорту (2012р.). Отримала сертифікати за  участь 

у восьмому Всеукраїнському конкурсі «Вчитель-новатор» (2011р.), за участь у заочному 

конкурсному етапі фестивалю педагогічних ідей «Інновації – в освіті Донеччини XXI століття» у 

номінації «Педагогічний Олімп творчого педагога» (2012р.), за матеріали на ІІІ Всеукраїнський 

конкурс «Творчий учитель – обдарований учень» в номінації «Авторські програми та розробки 

занять для організації позакласної роботи» у 2014 році. 

  

Олена Анатоліївна керує міським методичним об’єднанням вчителів трудового 

навчання 11 років. Свій досвід передає колегам та молодим педагогам, проводячи 

майстер-класи, працюючи в творчих групах, виступаючи на педрадах. Результатом 

цілеспрямованої роботи вчителя є підтвердження якості знань учнів на олімпіадах, 

щороку її учні посідають призові місця в олімпіадах з трудового навчання на міському та 

обласному рівнях (2012 – 2013 н.р.) 

 Найважливіша особливість педагогічної діяльності Кузюри О. А. – вчити дітей 

самостійно мислити, обґрунтовувати свої ідеї, приймати сміливі нестандартні рішення. 

Саме як справжній професіонал вона прагне передати наступному поколінню свої знання, 

вміння, достукатись до серця дітей і навчити бути Людиною. Її робота не закінчується 

дзвоником з уроку. Двадцять чотири роки педагогічного стажу… Двадцять чотири роки 

неспокою, творчості, горіння, відданості, любові. Завжди романтична, щедра, 

багатогранна, загадкова, то ніжна, то сувора, часом неспокійна, але завжди неповторна та 

яскрава.  

 Для Олени Анатоліївни важливо на кожному уроці, у кожному класі відчути і 

зрозуміти атмосферу дитячих взаємин, емоційний стан окремих учнів, з перших хвилин 

уроку встановити доброзичливі стосунки. Учитель вважає, що тільки відчуваючи свою 

успішність, інтелектуальну спроможність, учень вчиться бути демократичним, 

толерантним, критично мислити, приймати обмірковані рішення. У своїй діяльності вона 

йде шляхом пошуку нових, ефективних методів навчально-пізнавальної діяльності учнів, 

про що свідчать результати її діяльності. 

 Вона вміє бути вимогливою і вміє прощати, в роботі діє з творчим підходом і 

пошуками, самовіддано працює над собою, піднімає настрій у колективі своєю 

оптимістичною позицією. 

 Є люди, зустріч з якими ніби осяює сонцем все життя. Саме такою є вчитель 

трудового навчання Кузюра Олена Анатоліївна. Це її добре серце зігріває теплом і ласкою 

кожну дитячу душу. До цієї невеликої, тендітної жінки з величезною щирою душею 

приходять діти зі своїми радощами і удачами, негараздами і розчаруваннями. І вони 

знають, з якими б питаннями чи проблемами не звернулися, завжди знайдуть пораду.  



 Хто сказав, що у вчителя маленька роль у сценарії дитячого життя? Адже навіть 

п’ять  хвилин, які він присвятив учням, можуть стати захоплюючою сторінкою, яку вони 

будуть перечитувати знову і знову… 
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Прізвище, ім’я, по  батькові - Трощилова Ольга Іванівна 

Рік і місце народження -  1957 р., м. Дзержинськ Донецької області                                                                                  

Місце роботи, посада - загальноосвітня школа I-III ступенів № 9 Дзержинської  

міської ради, учитель початкових класів  

Освіта, фах - вища, Слов’янський державний педагогічний інститут 1978 р, 

«Педагогіка і   методика початкового навчання» 

Стаж роботи - 31 рік 

Досягнення, результати, яскраві моменти професійного життя - «Учитель-

методист».                                                                     За сумлінне виконання  

професійних обов’язків, високий рівень ініціативи, творчості, володіння 

інноваційними освітніми технологіями та досягнуті успіхи у справі виховання підростаючого 

покоління нагороджена грамотами Дзержинського міського відділу освіти (2004, 2012, 2013 

роки). Як керівник міського методичного об’єднання вчителів початкових класів за інноваційний 

підхід в організації роботи нагороджена грамотою Дзержинського міського відділу  освіти (2014 

р.). За успіхи в розвитку освіти області, навчанні і вихованні підростаючого покоління 

нагороджена Почесною грамотою Головного управління освіти Донецької області (1998 р.) 

 

Перший учитель… У кожної дитини він,  як початок шляху, як перший відбиток у дитячій 

душі. Складна робота учителя, в його діяльності потрібне гаряче серце. Він керівник без права на 

владу, друг без панібратства, порадник без нотацій, вершина, куди спрямовує він свого вихованця, 

щоб разом оглянути світ дитячими очима. Якої поваги гідна людина, що вміщує в собі душу 

дитини, підлітка і юнака. 

Вже більше тридцяти років першою вчителькою для кількох поколінь мешканців 

мікрорайону № 1 є Трощилова Ольга Іванівна. 

Свій трудовий шлях вона почала, закінчивши з красним дипломом Слов’янський 

педагогічний інститут, у 1978 році в якості вчителя початкових класів СШ № 2, а з 1981 року 

учитель працює у загальноосвітній школі I-III ступенів № 9. 

Із задоволенням поспішають її учні в школу. Бо їх клас – найзатишніший у закладі: з 

любов’ю та піклуванням класний керівник та батьки оформили інтер’єр приміщення, поновили 

меблі, зробили нові стенди з яскравими та цікавими навчальними матеріалами. Тільки на «добре» 

та «відмінно» можна навчатися у такому класі. З вчителем їм дуже поталанило, бо Ольга Іванівна - 

грамотний, висококваліфікований спеціаліст з багаторічним педагогічним досвідом; учитель, який 

бережливо, с повагою зберігає традиційні методи навчання та з успіхом використовує інноваційні 

технології у своїй роботі; мудрий наставник для колег-вчителів школи і міста (10 років керує 

міським методичним об’єднанням вчителів початкових класів);  

Ольга Іванівна першою серед вчителів школи з багаторічним досвідом роботи опанувала 

комп’ютер та Інтернет, практично кожного дня використовує на уроках ІКТ у вигляді презентацій, 

відеороликів, навчальних фільмів, вікторин, конкурсних завдань. 

Це педагог, у якого найяскравіші та найоригінальніші виховні заходи, організатор, який за 

годину може розробити сценарій свята у віршах та з піснями. 

 І ще багато яскравих деталей можна додати до портрету Ольги Іванівни, і все одно він не 

буде повним. Що ж є такого в її особистості, що, як магнітом, притягує до вчительки учнів і колег? 

Це – її невичерпна позитивна енергія, творча наснага, іскрометний запал та ентузіазм. 

У чому ж витоки її постійного самовдосконалення? Ольга Іванівна полюбляє 

подорожувати і проводить відпустки в різних куточках України та за кордоном. Її особиста «Карта 

мандрівок» поповнена загальновизнаними місцями паломництва туристів – Київ, Львів, 

Переяславль-Хмельницький, Крим, Москва, Петербург, а останнім часом до них вона додала міста 

- пам’ятники мистецтва Чехії, Словаччини, Венгрії, Болгарії. Вбираючи в себе враження від 

поїздок, дотику до історії і традицій сусідніх держав, Ольга Іванівна стає більш цікавою, 

ерудованою, багатогранною особистістю. А її учні неодмінно отримають презенти, фотоальбоми, 

слайд-шоу та медіа-звіти про екскурсії, - немов самі побували з улюбленою вчителькою «за сім’ю 

морями, у тридесятому царстві»… 

Десятки дитячих очей щоденно дивляться на вчителя, і немає нічого  більш уважнішого, 

пильнішого, сприйнятливішого щодо різних нюансів психічного життя людини, як дитяче око. І це 

завжди пам’ятає вчителька, та, хто дарує світло. 



Пройдуть роки і вже дорослі учні приведуть своїх дітей до рідної вчительки. Тільки до неї, 

без альтернативи! 
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Прізвище, ім’я, по  батькові -  Абрамян Тетяна Олександрівна 

Рік і місце народження - 1965, селище Кірове, місто Дзержинськ 

Місце роботи. посада - спеціалізована загальноосвітня школа I-III 

ступенів № 3      Дзержинської міської ради,  учитель художньо-

естетичного циклу 

Освіта, фах – вища, музичне мистецтво та художня культура 

Стаж роботи - 30 років 

Досягнення, результати, яскраві моменти професійного життя - 

Спеціаліст вищої категорії, «Учитель-методист», автор програми 

факультативного курсу «Чарівний світ мистецтва рідного міста»,   має 

друковані роботи (видавництво «Плеяди», журнал «Відкритий урок 

Форум», видавництво «Основа») 

 

Тетяна Олександрівна Абрамян обрала одну з найшляхетніших і потрібних 

професій на Землі - вчитель. По материнські чуйна, вона формує світогляд і характери 

дітей, активну життєву позицію, запалює багаття жаги знань, повагу до добра, любов до 

ближнього, до природи, до мистецтва. Кожен  її урок - це своєрідна творча лабораторія, а 

кожен з учнів – творець. Вона вчить бачити красу скрізь, шукати найкраще в людині. До 

неї, як до джерела, тягнуться діти, щоб почути мудру пораду. 

            Майстерність приходить з роками, а талант у серці. Кожен урок Тетяни 

Олександрівни – це талановита знахідка, приємне здивування. Вона дарує теплоту душі, 

радість зустрічі з прекрасним і отримує від дітей жаданий вогник творчого взаємозв’язку. 

Вимоглива до себе і до інших, вона є прикладом величезної працьовитості.  

Понад 30 років Тетяна Олександрівна віддає дітям свої знання, доброту душі й 

вогонь серця, який палає все яскравіше в захопливих очах її учнів. Значну увагу учитель 

приділяє роботі з обдарованими дітьми по виконанню програми «Надія Донеччини». 

Зацікавленість у дітей, викликана педагогом на уроці, переростає у стійкий інтерес до 

знань і дає свої щедрі плоди. Традиційно учні Тетяни Олександрівни посідають призові 

місця у міських конкурсах, фестивалях, оглядах. Її учні  - переможці обласних конкурсів 

«Зоряні весни»(2010), «Французька весна»(2012).  

Під керівництвом Тетяни Олександрівни був створений хор учнів школи. З 2012 

року учні хору – постійні переможці міського конкурсу «Нехай пам'ять говорить». Тетяна 

Олександрівна весь час шукає нові підходи та методи роботи з дітьми. Шукає таланти, 

індивідуально підходить до кожної дитини.  

Робота в МАН – є невід’ємною частиною діяльності творчого педагога, вона дає 

можливість розкрити талант обдарованого учня, з яким працює вчитель.  

Під керівництвом Абрамян Т.О. з 2013 року щоліта працює профільна школа 

«Сузір’я», яка об’єднує талановитих дітей округу, допомагає визначитися з майбутнім 

профілем навчання. 

             Тетяна Олександрівна приділяє велику увагу методичній роботі. З 2009 року вона 

– керівник міського методичного об’єднання учителів художньо - естетичного циклу. 

Педагог розповсюджує свій досвід роботи.  Вона має публікації  в науково-методичних 

журналах «Мистецтво в школі», «Відкритий урок»,  «Учительський журнал on-line». Її 

багатогранна праця, професіональні досягнення, високий рівень знань з предмету стали 

вагомою підставою для присвоєння Тетяні Олександрівні у 2014 році звання «Учитель-

методист». 

 
 

 

 



 

 

 

 

23 стор.                                     ОРІЄНТИР                             №3 (003) 

 
Прізвище, ім’я, по  батькові -  Бондар Ніна Дмитрівна 

Рік і місце народження - 11.10.1951 рік, с. Щербинівка, міста Дзержинська 

Донецької  області 

Місце роботи, посада -  ЗОШ  І-ІІІ ступенів № 20 м. Дзержинська. Учитель 

фізики 

Освіта, фах - вища, Слов’янський державний педагогічний інститут,  фізико - 

математичний факультет   учитель математики та фізики 

Стаж роботи - 41 рік 

Досягнення, результати, яскраві моменти професійного життя - Подяка  

МОН «За плідну роботу з обдарованою молоддю та підготовку команди « 

Максимум» до участі у ХІV ВТЮВіР» (2011 рік), Подяка «За якісну підготовку 

учнів школи до міської конференції науково – дослідницьких робіт» 2011 р., грамота  Донецької 

обласної адміністрації, Управління освіти і науки (2012р.), сертифікат Донецького облІППО за 

участь у Фестивалі педагогічних ідей «Інновації – освіті Донеччини ХХІ століття», Подяка за 

активну участь у  підготовці та проведенні міського семінару класних керівників (2012), грамота 

Львівського інституту освіти  за належну організацію і проведення Міжнародного природничого 

інтерактивного конкурсу «Колосок» та популяризацію природничих предметів у школі у 2013 -

2014 році.  

Учитель з великої букви 

Перше вересня. Знову  лунає шкільний дзвоник. І кличе він учнів у світ знань, у країну 

нового та незвіданого. А поведуть дітей стежкою до нових відкриттів їх вчителі та вихователі. 

Для вчителя фізики й математики ЗОШ І-ІІІ ступенів №20 Бондар Ніни Дмитрівни звучить 

вереснева музика шкільного дзвоника вже більше 40 років. 

Уже пішов 42 рік  з тієї пори, як переступила Ніна Дмитрівна шкільний поріг рідної школи 

вже не як учениця, а як учитель. У школі №20, яка дала путівку в життя і сприяла вибору професії, 

працює досвідчений педагог не одне десятиліття. 

Щира захопленість предметом, який викладає, зацікавленість, допитливість самого вчителя 

чудодійно впливають на учнів: спонукають їх до уважного сприйняття навчального матеріалу, до 

активного живого пошуку, творчості. 

Тому кожен урок  Ніни Дмитрівни –це атмосфера емоційного піднесення, заохочення, 

естетичного задоволення. 

Уміє Ніна Дмитрівна здивувати кожного учня і через подив умотивувати навчальну 

діяльність. Тому уроки вчителя стають для дітей справжнім джерелом знань. 

Ніна Дмитрівна завжди у пошуках нового у вихованні підростаючого покоління. Це під її 

керівництвом майже 10 років працює ЗОШ І-ІІІ ступенів №20 над проблемою  «Цілісний розвиток 

особистості учнів, підвищення рівня освіченості і культури при збереженні і зміненні здоров’я». 

Завдяки науково-дослідній роботі педагога у напрямку здорового способу життя ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №20 надано статус Школи сприяння здоров’ю. 

Своїм досвідом наукової й методичної роботи Ніна Дмитрівна ділиться на міських та 

обласних семінарах, виступає на науково-практичних   конференціях. Її дослідницькі роботи 

мають велике значення щодо формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя в 

освітньому окрузі. 

Друкуються статті вчителя-науковця  в науково-методичному журналі «Відкритий урок», у 

матеріалах міжгалузевих регіональних науково-практичних конференцій , «Здоров’я через освіту», 

«Філософія здоров’я». 

Залучає досвідчений педагог  до науково-дослідницької роботи й своїх учнів. Так члени 

гуртка «Юні лісівники-дендрологи», керівником якого є  Ніна Дмитрівна, посіли ІІІ місце в 

обласному етапі Всеукраїнської акції,,Птах року 2012-ОДУД”. Учень 11 класу Шабров В. брав 

участь в обласному конкурсі  «Юних винахідників і раціоналізаторів» і був нагороджений 

грамотою за майстерне ведення дискусії та ґрунтовні знання з фізики. 

Саме з легкої руки Ніні Дмитрівни учні та вчителі школи стали активними учасниками в 

роботі малої Академії наук, де досягли значних результатів: неодноразово ставали переможцями 

обласних та Всеукраїнських етапів. 

Закохана у свій предмет, Ніна Дмитрівна прищеплює любов до фізики й математики своїм 

вихованцям. Діти підтверджують набуті знання на предметних олімпіадах та при здачі ЗНО. 



І сьогодні колишні випускники досвідченого педагога приходять у школу зі словами 

вдячності і мріють, щоб їхніх дітей стежками знань вів невтомний наставник,Учитель з великої 

літери – Бондар Ніна Дмитрівна. 

 

24 стор.                                     ОРІЄНТИР                             №3 (003) 

 

 Прізвище, ім’я, по батькові -     Глущенко Людмила Володимирівна 

Рік і місце народження -  1955 рік народження, м. Дзержинськ 

Донецької області  

Місце роботи, посада -   ЗОШ І –ІІ ступенів №5 Дзержинської 

міської ради, учитель російської мови та літератури 

Освіта, фах – вища.  Якутський державний  університет, філологічний 

факультет, філолог, викладач російської мови та  літератури 
Стаж   роботи -  40 років (з них 12 років директором ЗОШ № 20 м. 
Дзержинська) 

Досягнення, результати, яскраві моменти професійного життя - 

«Старший учитель», «Відмінник освіти України», 2010 р.,  

переможець міського та лауреат обласного конкурсу «Кращий 

класний керівник року 2013». Має нагороди: Почесна грамота Міністерства освіти і 

науки, 1994 р., Грамоти міськво. 

  

                                            Нема лихішої  роботи, ніж учительська, 

                                            Нема виснажливішої роботи , 

                                            Де нерви паляться, мов  хмиз сухий, 

                                            Де серце рветься в клекоті і в чаді, 

                                            Але нема  щасливішої  долі, 

                                            Коли Людина з рук твоїх, Людино,  

                                            Іде у світ, на краплю світ людніє.                                                                 

     

  Ось  про таку щасливішу долю  і мріяла з дитинства Глущенко  Людмила 

Василівна.  Працювати для майбутнього, сіяти зерна доброго, світлого, щоб зійшли вони в 

душах молодого покоління -  було колись метою молодого вчителя, а тепер і досвідченої 

людини з 40 - річним педагогічним стажем. Всі роки роботи в школі Людмила 

Володимирівна збагачує  розум і душу своїх учнів, відкриває перед ними  невичерпану 

скарбницю знань і невмирущих моральних цінностей, вчить бачити красоту у творах 

мистецтва і літератури. 

       Це творчий,  ініціативний  педагог. Її уроки - завжди свято. Ефективне 

використання сучасних інформаційних технологій, можливостей Інтернету стимулюють 

інтерес учнів до предмету.                                                            

       У творчого вчителя – творчі діти. Вже три роки поспіль учні Людмили 

Володимирівни посідають  перші місця у  міському етапі обласного  конкурсу «Творча 

юнь Донбасу». А в  2013- 2014 навчальному році учениця 6 класу Кренджеляк А. зайняла 

ІІІ місце у ІІ етапі конкурсу в номінації  « Книги – ювіляри»  

        Учитель вважає, що поетична творчість – це найвища сходинка культури мовлення, 

і намагається до творчої праці прилучити своїх учнів. І як результат, у 2013- 2014 

навчальному році учні  6 класу Деменко А. та Довга А. взяли участь у міському конкурсі 

«Авторський вірш». Поетичні твори дітей були надруковані у газеті «Дзержинський 

шахтар». Учениця 8 класу Дорофєева Т. посіла ІІ місце в міському конкурсі читців поезії 

М.Ю.Лермонтова. Твір учениці 6 класу Хохлової Д., написаний в рамках конкурсу 

«Міліція устами дітей», увійшов до збірки кращих творчих учнівських  робіт Донецької 

області. 

        У 2013 – 2014 навчальному році Людмила Володимирівна брала участь та стала 

переможцем ІІ етапу обласного конкурсу «Кращий класний керівник року».                                                                                                                                   

        Маючи високий рівень ініціативи, творчості та професійної підготовки, педагог 

очолює  шкільну творчу групу з питань впровадження комп’ютерних технологій у 

навчально - виховний процес.  
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 Прізвище, ім’я, по  батькові -  Стегнієнко Марина Іванівна    

Рік і місце народження -  1963 ,  м. Донецьк 

Місце роботи, посада - НВК «Інформатико-математичний ліцей –  

загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів»  Дзержинської міської ради 

Донецької області, учитель математики, інформатики 

Освіта, фах -  вища, Донецький державний університет , 1986р. 

Стаж роботи  -     28   років 

Досягнення, результати, яскраві моменти професійного життя - 

«Старший вчитель», має друковані роботи (журнал «Відкритий урок 

Форум», фаховий журнал «Все для вчителя» 2009,2013,  збірка 

наукових тез «Погляд у майбутнє» молодих вчених та учнівської 

молоді (2009-2014 р.. Має нагороди: Грамота переможця обласного 

конкурсу «Дистанційний курс» м. Донецьк, 2012р., Грамоти  міськво 2009-2014 , 

Грамота обласного управління освіти, 2014 р., грамота освітньої академії Intel ISEF 

«Наука в школі» у рамках Національного конкурсу “Intel-Техно Україна”, 2014,  грамота 

Міністерства освіти та науки України, 2014. Призові місця учнів в міських предметних 

олімпіадах, в міському, регіональному, обласному етапах конкурсу-захисту наукових 

робіт у рамках роботи МАН, в регіональній олімпіаді з екстремального програмування, в 

Міжнародному конкурсі з інформатики «Бобер», в І, ІІ, ІІІ, IV етапах інтернет-олімпіади з 

інформаційних технологій, у національному етапі Міжнародного конкурсу “Intel-Техно 

Україна”. 

 

Я люблю вас, діти! 

(сповідь учителя) 

 

 Заходжу в клас. В останні дні серпня він завжди смутний, невеселий: не чути 

дитячого галасу на перервах, скрипу ручок на уроках… 

 Несміливий, нерішучий стукіт у двері. Заходять. Мої любі, моя надія, мої манівці: 

Богданчик Резепа, Даша Гунько, Артемка Величай, Андрюша Авдєєв… Які ж ви дорослі! 

Уже не учні… Студенти, з гордістю кажете мені. Нетерпляче розповідаєте, як склали ЗНО 

й не підвели, про те, що Дарина буде навчатися «в Каразіна», Артем – також у Харкові, 

тільки в авіаційному, Богдан студіюватиме правознавчу науку в Запорізькому 

національному, а Андрій – таки здійснив свою мрію: вступив до Вищого морського 

училища в Херсоні. 

 Я рада за вас, діти! 

 І клас веселішає, стає світлішим, чи то від сонячних зайчиків, що, почувши ваші 

веселі голоси, мої діти, зазирнули до нього й пустилися у веселий танок по партах, чи то 

від дзвінкого вашого щебету… 

- А пам’ятаєте, Марино Іванівно, як ми в Київ їздили? – зненацька каже Андрій. 

       Чи пам’ятаю? Тоді в Києві на Міжнародному конкурсі Іntel-Tehno-Україна ми 

пробули з вами п’ять днів, а готувалися до цього два роки, а я …, а я, мабуть, усе 

життя… 

 Чи можна забути, як вечорами після уроків та у вихідні збиралися тут, у цьому 

самому класі, займалися розрахунками й конструювали. Артем – свого «робота», 

точніше роботозовану платформу, а Андрій – «гармату Гаусса». Спасибі Дикову Сергію, 

теж у минулому манівцю, допомагав… 

 Не вистачало часу, як завжди буває, але встигли. Не вистачало потрібних деталей: 

замовили через спеціальну студентську програму в Сполучених Штатах, Сергій підказав, 

спасибі й за це. 



 А потім була перемога в Києві. Інакше й бути не могло. Андрій посів ІІІ місце, 

Артем – ІV, також призове. 

 Які ж ви були тоді горді й щасливі, мої діти!... 

 Вам час? А мені хочеться ще так багато вам сказати… 

- Я люблю вас, діти! 
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Прізвище, ім’я, по  батькові -   Войтович Олена Валентинівна    

Рік і місце народження -  1967,  м. Дзержинськ 

Місце роботи, посада - НВК «Інформатико-математичний ліцей –  

загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів»  Дзержинської міської ради Донецької 

області,  учитель  інформатики 

Освіта, фах - вища, Краматорський індустріальний інститут, 1990, 

Донецький національний університет, 2008 

Стаж роботи  -  20    років 

Досягнення, результати, яскраві моменти професійного життя - 

Спеціаліст вищої категорії, має друковані роботи (журнал «Відкритий урок 

Форум», збірка наукових тез «Погляд у майбутнє» молодих вчених та 

учнівської молоді (2009-2014р.), сертифікат обласного конкурсу 

«Дистанційний курс» м. Донецьк, 2012. Має нагороди: Грамоти  міськво 

2009-2014, обласного управління освіти, 2014 р., освітньої академії Intel ISEF «Наука в школі» 

2014,  Міністерства освіти та науки України, 2014. Призові місця учнів в міських предметних 

олімпіадах, в міському, регіональному, обласному етапах конкурсу-захисту наукових МАН, в 

регіональній олімпіаді з екстремального програмування, в Міжнародному конкурсі з інформатики 

«Бобер», в І, ІІ, ІІІ, IV етапах інтернет-олімпіад з інформаційних технологій. 

Все починається з любові 

Відомий український письменник Петро Панч сказав: «Коли я думаю про шкільного 

вчителя, в моїй уяві завжди спалахує образ ясної, вічно юної варти. Вона, мов неопалима купина, 

палає незгасно на вітрах історії, а все нові й нові покоління людей підступають до неї, тягнуться 

до її очисного полум’я і, нагрівшись, відходять з просвітленою душею» 

Дійсно, усі життєві стежки – від шкільного порогу. Ключ до всіх духовних багатств – у 

шкільного наставника. 

Олена Валентинівна Войтович – чудовий педагог, дійсний майстер своєї справи. Вона 

підготувала до самостійного дорослого життя не одне покоління юних дзержинців. 

Інтелігентна, привітна жінка рухається неспішним кроком, а поруч завжди зграйка 

невгамовних дзвінкоголосих дітлахів. Вони намагаються привернути її увагу до себе, заглядають у 

очі, бажають щоб подарувала вчителька ласкаву посмішку або тепле слово. 

Тільки з’являється на порозі школи Олена Валентинівна, її вже кличе секретар, щоб 

допомогти розібратися з електронною поштою. Потім треба негайно обговорити умови участі у 

конкурсах, інтернет-олімпіадах з заступником директора з наукової роботи. Учні Войтович О.В. є 

постійними учасниками науково-дослідницької роботи з інформатики. Її наукові проекти відомі не 

тільки у нашому місті, Горлівці, Краматорську, обласному центрі, а й у столиці країни. 

Ось уже в учительській колеги привітно посміхаються, підходять із різними запитаннями, 

звертаються за допомогою до свого тьютера, як лагідно кличуть її між собою. І знову для кожного 

у Олени Валентинівни знайдеться час. Поки дійде до свого кабінету інформатики, вона допоможе, 

порадить багатьом, знайде помилку в учнівській роботі, розкаже колезі, як знайти потрібний сайт. 

А попереду ще уроки! І, сповнена ідей та ентузіазму, вона з головою пірнає у шкільне життя. 

Уроки інформатики, вважає Олена Валентинівна, дають шанс кожній дитині проявити 

себе. Учитель намагається створити ситуацію успіху. Це дозволяє учню з будь-якими здібностями 

активно включитися в навчально-пізнавальний процес і максимально розкритися. Вона впевнена, 

що в сучасному суспільстві важливі не тільки особисті якості, але й уміння проявити себе в 

колективі. Комп’ютерний клас стає потужним засобом організації групової роботи на уроці. 

Про чесноти цієї людини можна розповідати дуже багато. Хотілося б додати, що Олена 

Валентинівна не тільки чудовий учитель інформатики. Вона добра господиня, лагідна та любляча 

матуся, має двійко діточок, які вже закінчили школу, вилетіли з батьківського гніздечка, 

опановують вищі щабелі навчання в Харкові.  

А які гарні квіти вміє вирощувати ця жінка! Зайдіть до неї  у кабінет. Якого тільки дива 

там не побачите! І кожну квітку вона плекає, як маленьку дитину. 

Сьогодні, в бурхливий час усіляких перипетій і негараздів, коли на другий план, на жаль, 

відійшли доброта й чесність, порядність і почуття високого призначення людини на землі, тільки 

вчителі залишаються провідниками світла, віри в щасливе майбутнє. Це в їхніх душах горить-



палає іскра дитинства. Схиляю в пошані голову перед мудрістю й самовідданістю Войтович Олени 

Валентинівни та промовляю рядки з поезії І. Драча:  

«Це вчителі, найкращі наші люди, 

Плекають нас для всіх крутих доріг. 

Болять майбутнім, школо, твої груди –  

Нехай святиться твій простий поріг!» 
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Прізвище, ім’я, по  батькові -  Гусар Людмила Володимирівна    

Рік і місце народження -  1951р., м. Дзержинськ 

Місце роботи, посада – загальноосвітня школа –інтернат І-ІІІ 

ступенів  Дзержинської міської ради Донецької області,  учитель 

фізики, астрономії                                                        
Освіта, фах – Таганрозький державний педагогічний інститут, 

учитель фізики 

Стаж роботи  -   43 роки   

Досягнення, результати, яскраві моменти професійного 

життя - «Старший вчитель», з 2009 року Гусар Л.В. керує Школою 

молодого спеціаліста ЗОШ –інтернату, з 2012 року – керівник міської 

творчої групи методичного об’єднання вчителів фізики. Учитель  

активно працює у складі міського методичного об’єднання вчителів фізики, виступає з 

досвідом роботи, залучається до перевірки олімпіадних робіт з фізики та астрономії.  

Разом з учнями приймає активну участь у Всеукраїнських конкурсах «Колосок», «Левеня». 

 

В народі кажуть : «Щастя людини вимірюється її усмішкою». 

Гусар Людмила Володимирівна – людина із щирою, від всього серця усмішкою, добра 

мати, любляча бабуся і Вчитель. Вчитель із великої літери.  

 Життя Людмили Володимирівни не було легким. Закінчивши середню школу № 20, 

Людмила поступила на навчання до Таганрозького Державного Педагогічного інституту 

на фізико-математичний факультет фізичного  відділення. Свою педагогічну діяльність 

розпочала з піонерського ватажка в місті Таганрог Ростовської області.  Продовжила 

роботу в місті Дзержинську: учитель математики-фізики – ЗОШ №7,  учитель фізики - 

ЗОШ №1,  учитель фізики - ЗОШ № 9, заступник директора  ЗОШ № 20, № 6,  директор  

школи № 5, учитель математики ЗОШ села Балочки Пологівського району Запорізької 

області, директор Новоселівської ЗОШ Пологівського району Запорізької області, 

директор ЗОШ-інтернату І-ІІІ ступенів Дзержинської міської ради Донецької області  

 Спеціаліст Вищої категорії, «Старший вчитель», Людмила Володимирівна працює 

в загальноосвітній школі-інтернаті з 2001 року. Педагог, який любить свою роботу і із 

захопленням іде до дітей. На високому рівні володіє нормативно-правовою базою, 

теоретичними основами педагогіки, психологічними закономірностями викладання 

фізики. Людмила Володимирівна уміло визначає мету та завдання спільної з учнями 

роботи, мотивуючи необхідність вивчення фізики як фундаментальної науки, яка формує 

універсальні знання, вивчає основні теорії, закони, закономірності, вчить застосовувати 

отримані знання на практиці. 

Гусар Л.В., вирішуючи проблему диференційованого навчання, використовує 

різноманітні методи та прийоми: інтерактивні завдання різнорівневого характеру, 

диктанти, диспути, індивідуальні завдання, різні види взаємоконтролю. Її учні володіють 

фізичною термінологією, якою користуються для аналізу інформації. Особливу увагу 

учитель приділяє навчальному, фізичному експерименту та демонстраціям, що дає 

можливість дітям чітко розуміти експериментальний характер фізичних законів. На 

уроках фізики систематично використовує інформаційно-комп’ютерні технології.  

Все життя Людмила Володимирівна працює добросовісно, творчо, завжди 

відгукується на все нове, тому і любов дітей до свого Вчителя не піддається вимірюванню, 

повага колег безмежна. 
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Прізвище, ім’я, по  батькові -  Орленко Клавдія Костянтинівна    

Рік і місце народження -  1951 р. Дзержинськ Донецької області 

Місце роботи, посада – загальноосвітня школа –інтернат І-ІІІ ступенів  

Дзержинської міської ради Донецької області, учитель української мови і 

літератури                                                         

Освіта, фах -  Донецький державний педагогічний університет, .філолог 

Стаж роботи  -    44 роки  

Досягнення, результати, яскраві моменти професійного життя – 

Грамота міського відділу освіти Дзержинської міської ради 

 

Ефективність роботи педагогічного колективу буде на висоті тільки тоді, 

коли в цьому колективі є авторитетні лідери – хранителі та носії цінностей, традицій, 

всього того, що вимагає життя – на високій «ноті». 

Клавдія Костянтинівна Орленко – і є та людина, яка тримає цю «ноту», роблячи все 

можливе, щоб «звучання» колег ніколи не було фальшивим. 

Клавдія Костянтинівна – це людина дивовижної  душевності, доброти, піклування 

та уваги. Саме цими якостями вона оточує дітей і колег. Це людина, яка у скрутну 

хвилину простягне руку допомоги, де потрібно, наставить на шлях істинний і просто 

вислухає.  

Хороший педагог і психолог, 44 роки Клавдія Костянтинівна віддала школі-

інтернату. 

Вона проводить уроки з урахуванням вікових та психологічних особливостей 

учнів, відповідно до сучасних вимог організації освітнього процесу. Під час проведення 

уроків уміло застосовує інформаційно-комунікаційні технології, що дає змогу активно 

впроваджувати методи інтенсивного навчання, значно підвищувати ефективність уроків 

та поліпшувати якість знань учнів. 

Орленко К. К. швидко знаходить вихід зі складних педагогічних ситуацій. Уміє 

переконувати та відстоювати свою думку. Намагається завжди бути поінформованою про 

новації у методиці викладання предмета. Під час проведення уроків використовує різні 

прийоми і форми навчальної діяльності. На її уроках панує творча, доброзичлива 

атмосфера, учні беруть активну участь у навчальному процесі. Завдячуючи правильній 

організації роботи, Орленко К. К. досягла належного рівня засвоєння учнями навчального 

матеріалу та високої якості їх знань з предмета. 

Орленко К. К. бере активну участь у роботі міського методичного об’єднання 

вчителів української мови та літератури, передає свій педагогічний досвід молодим 

вчителям, виступає з доповідями, проводить відкриті уроки. 

Значну увагу приділяє роботі з обдарованими учнями,  готує учнів до участі в 

учнівських олімпіадах, конкурсах.  Підготовлені нею учні неодноразово ставали 

переможцями та призерами учнівських олімпіад та конкурсів. 

І все життя Клавдія Костянтинівна стоїть на позиціях добра, завжди «поруч і трохи 

попереду». 
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 Прізвище, ім’я , по батькові -   Шалімова Галина Василівна 

Рік і  місце народження -  1964,   м. Дзержинськ Донецької області                                                     

Місце роботи, посада -  загальноосвітня школа –інтернат І-ІІІ ступенів  

Дзержинської  міської ради Донецької області , педагог-організатор.                                                         

Освіта, фах -  вища, Слов'янський  державний  педагогічний 

університет, педагогіка і  методика  початкового навчання                                                          

Стаж роботи - 21рік 

Досягнення, результати, яскраві моменти професійного життя -  

«Педагог-організатор-методист», лауреат ІІ етапу обласного конкурсу 

"Кращий працівник року" у сфері освіти, номінація "Кращий 

організатор шкільної системи національного виховання", 2012 Має 

нагороди: Диплом Міжнародної громадської  організації «Назустріч мрії», 2011 р., 

Подяка Голови Всеукраїнського конкурсу-фестивалю. 2013 р., Диплом лауреата  

обласного фестивалю педагогічних ідей «Сузір’я талантів» 2011р., Грамота УОН 

Донецької облдержадміністрації, 2013 р., Подяка УОН Донецької облдержадміністрації 

2013 р., Грамота державного управління охорони оточуючого природного середовища у 

Донецькій області,.2009р., Грамота громадської організації «Донецька екологічна варта 

2013р., Подяка за якісну підготовку лауреатів ІІІ Відкритого вокального конкурсу 

«Чарівний спів».., 2011, 2012, 2014р р., Диплом за особисту участь в реалізації міні-

проекту «Театр – студія «Данко» 2010 р.  

 

Шалімова Галина Василівна працює педагогом – організатором у ЗОШ – інтернаті з 

1997 року.  Це вмілий  організатор, тактовний педагог, безмежно відданий роботі з дітьми, 

людина цілеспрямована, вимоглива, ініціативна, закохана  в свою справу, має гарний 

музичний смак. Навколо неї завжди панує творча атмосфера. Під керівництвом Галини 

Василівни дитячий колектив учнів ЗОШ – інтернату став справжньою школою 

естетичного і художнього виховання. Галина Василівна постійно бере участь у створенні 

творчих проектів, проведенні конкурсів, свят, вечорів, виявляє музично обдарованих 

дітей, сприяє розвитку їх здібностей, талантів, формуванню в них любові до музики.  

У своїй роботі Галина Василівна завжди керується девізом: «Не вміючи плавати,  

людина потоне, а не маючи необхідних знань і вмінь життєустрою, захлинеться життєвою 

стихією, не зможе самовизначитись і самоздійснитися!» 

Шалімова Г.В. є Лауреатом  обласних фестивалів педагогічних ідей та обласних 

конкурсів, має нагороди за особисту участь в реалізації міні-проекту, за вагомий внесок 

щодо художньо-естетичного виховання дітей, за якісну підготовку лауреатів та 

переможців вокальних конкурсів. 

Закономірним і гідним підсумком спільної роботи творчого педагога і її творчих учнів 

стала знаменна подія – присвоєння вокальному ансамблю «Пісенне сузір’я» ЗОШ-

інтернату звання «Зразковий художній колектив» у серпні 2013 року. 

Дитяча організація «Планета гарячих сердець «Данко» має великий авторитет не 

тільки на міському, алей на обласному та Всеукраїнському рівні. Для дітей Галина 

Василівна стала справжнім другом, наставником, рідною людиною, яка підтримає в 

скрутну хвилину, дасть материнську пораду та захист.   

Галина Василівна сподівається, що її учні  – це по-справжньому  небайдужі, творчі, 

активні молоді люди, які ставлять собі за мету змінити на краще життя нашого 

суспільства. І  якщо це дійсно так, то вона впевнена, що сьогодні зробила не тільки вірний 

вибір в житті, але й важливий шаг до досягнення нашої  спільної великої та благородної   

національної мети – народження нової особистості молодої європейської держави – 

України. 
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Прізвище, ім’я, по  батькові - Сорочук Оксана Володимирівна 

Рік і місце народження - 1972 рік, с. Новгородське, м. Дзержинськ, 

Донецької області 

Місце роботи, посада - НВК «Школа – сад»№1 Дзержинської міської 

ради,  учитель географії, біології 

Освіта, фах - вища; Макіївське педагогічне училище,1992; Донецький 

інститут соціальної освіти, 2009р., вчитель початкових класів, 

вихователь; географ, викладач географії, менеджер рекреації та туризм 

Стаж роботи -  21 рік 

Досягнення, результати, яскраві моменти професійного життя -  
Лауреат міського конкурсу «Учитель року 2013». Має нагороди: Грамота міськво, 2011, 

2013рр., Грамота Новгородської селищної ради, 2012 

 

Професію вчителя Оксана Володимирівна обрала тому, що завжди сама була дуже 

допитливою, вбирала в себе всілякі знання. І за її переконанням, всі накопичені знання 

лише тоді живі, коли передані іншим. Ще в дитинстві улюбленою грою малої Оксанки 

була гра «в школу». Батьки виховували дівчинку у любові до природи. Традиційними 

були щотижневі походи на природу, щорічні поїздки на Кавказ, у гори, на море. 

Проживаючи в промисловому місті, серед не дуже привабливих ландшафтів, 

дівчинка вміла спостерігати за природою. В неї навіть зошит був «Цікаве в природі». В 

нього Оксана записувала все цікаве і незвичне, що було нею побачене, робила  фото, 

гербарії, колекції жуків, метеликів, гірських порід, відбитків папоротей з місцевих 

териконів.  

Крім того, дівчинці дуже пощастило з вчителями – високопрофесійними,   

небайдужими до дітей, людьми. Саме вони першими розгледіли зародки майбутньої 

професії учителя в учениці, розвивали його навіть тоді, коли дівчинка сама про це не 

здогадувалась. На випускному вечорі в ЗОШ №4, отримавши свідоцтво з відзнакою, 

дівчина вперше глибоко замислилась над словами директора школи Волік Л.П. про те, 

щоб продовжуючи освіту далі, колись повернутись до рідної школи як вчитель. Саме тому 

по закінченні улюбленої школи було вирішено поступати до Макіївського педагогічного 

училища, яке було закінчено в 1992 році «на відмінно».  

Робота вихователя в літньому таборі відпочинку «Супутник» ствердила 

правильність вибору професії. Оксані Володимирівні випало працювати з дітьми, що 

страждали на епілепсію. Не зважаючи на ті труднощі і випробування, які випали на її 

долю того літа, вона працювала з повною віддачею. Сил їй надавали допитливі блакитні, 

зелені, сірі оченята хворих дітей.  

Працюючи вчителем початкових класів, Оксану Володимирівну не залишала мрія 

дитинства: глибше вивчати природу, розуміти всі її процеси і явища. І, вже маючи 

достатньо педагогічного стажу, в 2005 році вона стала студенткою Донецького інституту 

соціальної освіти факультету економіки, кафедри географії. На лекціях і практичних 

заняттях вчителька не тільки отримувала знання, але і спостерігала за методикою 

проведення цих занять з професійної точки зору. А повчитися було чому! Найголовніше, 

це те, що тим, хто навчається зовсім не цікаво вислуховувати нудні лекції, а цікавіше і 

корисніше здобувати знання самим, хоча і під керівництвом вчителя. Тому уроки, які 

проводить Оксана Володимирівна, не залишають осторонь навіть тих учнів, яких 

називають «важковиховуваними». Навіть з ними вона знаходить спільну мову. Всі її уроки  

- це уроки –відкриття.  

Оксана Володимирівна постійно працює над вдосконаленням особистих 

професійних якостей, випробовуючи сучасні форми і методи роботи. Найулюбленіша  



форма роботи з учнями – це проекти. Найбільш вагоміші роботи останнього часу: проекти 

«Кухлик меду»(3 місце, м. Київ) і «Куточок дикого степу» (грант кампанії МЕТІНВЕСТ), 

які отримали визнання за межами селища та міста 
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Прізвище, ім’я, по  батькові - Литовченко Валентина Григорівна 

Рік і місце народження   1959, м. Дзержинськ 

Місце роботи, посада – Дзержинська  міська  станція юних техніків, 

керівник гуртка  

Освіта, фах – середня-спеціальна,  Краматорський машинобудівний 

технікум, 1979р., , технік-технолог 

Стаж роботи - 17 років 

Досягнення, результати, яскраві моменти професійного життя - 

«Відмінник  освіти України», грамоти МОН   України, ОЦТТДЮ, міськво. 

       

                                                                      Творче натхнення –  

                              це справжня людська потреба, 

                              в якій особистість 

                              знаходить щастя. 

                                     В. Сухомлинський 

 

 Педагоги - позашкільники – унікальні люди. У них переплітається педагогічна 

майстерність із майже фанатичним захопленням своєю справою та любов’ю до дітей.  До  

них діти приходять самі з великим бажанням  творчості.  

 Литовченко Валентина Григорівна одна з таких людей.  Вона переконана, що в 

кожній дитині є сонце, а її завдання, як педагога, побачити цей сонячний промінчик, 

надати йому можливості засяяти. Тому вона завжди в пошуку можливостей для 

задоволення потреб дітей, залучення їх до техніко-конструкторської діяльності,  розвитку  

художнього смаку,  творчої та трудової активності. 

 Цікавим  є шлях  до професії.  Випадково натрапивши на виставку робіт гуртківців 

СЮТ,  Валентина Григорівна згадала:   я й  сама ученицею бігала на заняття в станцію 

юних техніків, брала участь в обласних змаганнях,  і так зажадалось повернутися до 

дитинства, що назавжди зав’язала своє життя з життям закладу. 

 Доля дарувала їй і талант, і натхнення, й любов. Це чуйна, уважна жінка, яка навчає 

вихованців міркувати, дивитися, слухати, спостерігати, нести із собою у велике життя  

бажання вчитися, творити, вдосконалюватися. Реалізуючи свої задумки педагог  

розробляє авторські програми, проводить майстер-класи, семінари-практикуми різного 

рівня. 

 Їй притримане творче співробітництво з дітьми,  їх батьками, колегами. Вона часто 

повторює,  що знаходить своє щастя у творчому натхненні, отримує духовне задоволення 

від того, що створює. Тому заняття в гуртках для дітей є країною радості, щастя, добра. 

Країною здійснення мрій і бажань.  Валентина Григорівна заворожує своїх вихованців 

чарівною мовою. Із великою насолодою вона розповідає дітям про різнобарв’я, 

різноманітність декоративно - ужиткового мистецтва    різних регіонів України.  На її 

заняттях діти дізнаються про призначення того чи іншого виробу, сповнюються 

переконанням того,    що    народні ремесла необхідно не просто зберігати, а й збагачувати 

їх. 

 Валентина Григорівна щиро радіє успіхам своїх вихованців, які постійно посідають 

призові місця в заходах різного рівня. 

 Чоловік та сини підтримують матір у творчому пошуку, поділяють її радість, 

турботи за учнів.  
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Прізвище, ім’я, по  батькові - Старовойтова Наталія Анатоліївна 

Рік і місце народження -  1973, м. Дзержинськ 

Місце роботи, посада -  Дзержинська міська станція юних,  керівник 

гуртка 

Освіта, фах - середня-спеціальна, Артемівське педагогічне училище, 

2008р., вихователь дошкільного закладу. 

Стаж роботи - 21 рік 

Досягнення, результати, яскраві моменти професійного життя - 

Грамоти МОН  України, ОЦТТДЮ, міськво. 

                                      

                                                          Творчість – це не мрія, 

                                            Це наше життя,  

            Це наша надія, 

            Це крок в майбуття. 

 

 Якби творчість  народу не передавалася з покоління в покоління, від прабабусі до 

правнуків, від майстра до учня, то, мабуть, сьогодні не було б про що говорити, не 

пишалися би ми своєю культурою, своїми національними традиціями і надбаннями. 

 Такі переконання супроводжують  Старовойтову Наталію Анатоліївну по життю. 

Вона зрозуміла, що справа,  якій вона вирішила присвятити себе, буде жити лише за 

умови, якщо її передавати зацікавленим дітям.  Саме вона привчає своїх гуртківців 

спостерігати і вивчати оточуючу природу, побут, а потім узагальнювати накопичені 

знання в композиційному рішенні.  

  Бабуся пророкувала Наталці бути художником, бо дівчинка розмальовувала 

бабусині та сусідські тини, будівлі, ліпила коників із тіста, глини, малювала картини, 

завжди прагнула до творчості.  Тому «пошук, відродження, удосконалення» - стали 

професійним кредо Старовойтової Н.А.  Своїх вихованців теж спонукає до збагачення 

власної духовної скарбниці. Доброзичливість і справедливість, прямолінійність і чесність, 

відвертість і щирість – це ті риси  керівника гуртка, які завжди приваблюють і дітей, і 

колег. 

 Серце Наталії Анатоліївни віддане дітям та улюбленій справі, без якої вона не 

мислить своє життя. Особливою любов’ю і повагою вона користується у  сім’ях,  де не 

склалися умови для виховання і навчання дитини. Педагог відігріває їх серця своєю 

повагою, теплом, що сприяє розвитку їх творчості. 

 Вихованці   Старовойтової Н.А.  постійні учасники міських, обласних та 

Всеукраїнських конкурсів, виставок, змагань, де завжди  стають переможцями або 

призерами. 
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Прізвище, ім’я, по  батькові -   Мелашенко Оксана Геннадіївна 

Рік і місце народження  - 1974,  м Луганськ   

Місце роботи,посада  -    Центр дитячої та юнацької творчості  

міста Дзержинська,  керівник колективу естрадного співу 

Освіта, фах -  вища, Слов`янський державний педагогічний  

інститут,  педагогіка і методика  початкового навчання, учитель  

музики 

Стаж   роботи  - 17 років  

Досягнення, результати, яскраві моменти професійного життя - 
Грамоти Центру дитячої та юнацької творчості, Подяки 

Всеукраїнського дитячо-юнацького фестивалю-конкурсу 

естрадного мистецтва, Подяки управління культури і туризму Донецької 

облдержадміністрації Артемівської міської ради, Подяка оргкомітету  фестивалю-

конкурсу естрадного мистецтва «Родник-2011», Подяка оргкомітету ХІІІ Міжнародного 

дитячого фестивалю мистецтв «Таланти ІІІ тисячоліття», Диплом лауреата ІІІ 

обласного телевізійного фестивалю української культури «Калинова вода», Диплом МОН 

України КВНЗ Донецької педагогічної колегії 
 

Величезне значення в творчому розвитку юних вокалістів має досвід їх 

безпосереднього керівника. Саме таким керівником і є Мелашенко Оксана Геннадіївна, 

що почала співати в 10 років, а в 13 - стала учасницею вокального гуртка у Є.І.Седнєва у 

Будинку піонерів і школярів. Потім вона виступала як соліст з ВІА "Синтез" під 

керівництвом Г. А. Таякіна в ДК "Україна". Закінчивши музичну школу по класу 

акордеона, Оксана поступила в Слов'янський педагогічний інститут, де продовжила 

займатися вокалом, співала в хорі, грала в оркестрі на струнних інструментах. Отримавши 

вищу освіту, вирішила займатися улюбленою справою - вокалом.  

У 1997 році Оксана Геннадіївна прийшла працювати в ЦДЮТ  керівником гуртка, 

тут і народилася ідея створення колективу естрадного співу "Пісенний вернісаж", де 

проявилося її уміння розкривати  і реалізовувати творчі здібності вихованців. Робота 

Оксани Геннадіївни як педагога неодноразово відзначалася організаторами обласних і 

Міжнародних фестивалів і конкурсів, в яких брали участь вокалісти "Пісенного 

вернісажу". Оксана Геннадіївна нагороджувалася за якісну підготовку учасників, за 

популяризацію вокального мистецтва, за значний внесок в естетичне виховання 

підростаючого покоління. Свою дитячу мрію - співати на сцені - Оксана з успіхом 

здійснила, продовжуючи, радувати слухачів своїм вокальним мистецтвом і високою 

виконавською майстерністю, за що має вдячності, грамоти і дипломи.  

Серед випускників Мелашенко О. Г. є ті, якими вона пишається поправу. Це 

Кашерська Юлія, Шемук Вікторія, Шуриберко Ганна, Філіпповсьий Олександр. Двоє її 

випускників зв'язали своє життя зі співом. Шуриберко Ганна закінчила Донецьку музичну 

академію ім. Прокофьева по класу академічного вокалу. Філіпповсьий Олександр - 

студент Дзержинського музичного училища по класу академічного вокалу.  

Підсумком багаторічної роботи Оксани Геннадіївни стала ансамблева збірка на 

диску "Діти Сонця", до якого увійшли кращі вокальні композиції її вихованців. У планах 

цього талановитого керівника  зробити творчий вечір, на який зберуться усі її випускники, 

і рідний зал ЦДЮТ наповниться прекрасними звуками музики, улюбленими піснями, 

теплими спогадами і мріями про майбутнє.  
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Прізвище, ім’я, по  батькові - Романенко Іван Миколайович 

Рік і місце народження - 1949 рік, селище Щербинівка міста Дзержинська 

Донецької області 

Місце роботи, посада -  Дзержинська дитячо-юнацька спортивна школа      

Дзержинської міської ради Донецької області, тренер-викладач з легкої 
атлетики 

Освіта. фах -  вища,  ворошиловградський педагогічний інститут, 1978 р., 

тренер-викладач з легкої атлетики. 

Стаж роботи - 43 роки                             

Досягнення, результати, яскраві моменти професійного життя - 

«Відмінник освіти», працював у загальноосвітніх школах міста вчителем фізичної 

культури, нагороджений грамотами міського відділу освіти, медаллю за І місце по 

підготовці чемпіона України, підготував спортсменів, які брали участь у Всеукраїнських 

змаганнях та займали призові місця. 

 

Іван Миколайович - старший тренер з легкої атлетики. Його основна 

задача у житті - знаходити обдарованих дітей. Усе своє життя він присвятив 

дітям, тому що вважає, що кожна дитина - це знахідка для нього, бо багато з 

них можуть стати відомими спортсменами. У кожного він вкладає не тільки 

свої сили, знання, а також і душу. Тренування Іван Миколайович проводить з 

особливим підходом до кожного з вихованців, творчо та з професіоналізмом. 

У 1966 році вступив до Дніпропетровського технікуму фізичної 

культури, згодом у 1968 році був призваний у лави Радянської армії,  був 

демобілізований  у 1970 році  та продовжив навчання у технікумі. У 1971 

році закінчив технікум та з серпня того ж року працював тренером-

викладачем з легкої атлетики у ДЮСШ. У 1987 році перевівся до ЗОШ №4 м. 

Дзержинська та пропрацював там до 2000 року. Заочно закінчив 

Ворошиловградський педагогічний інститут  у 1978 році.  

У 2005 році Іван Миколайович брав участь у науково-практичній 

конференції «Спортивна наука Донбасу» за темою «Актуальні проблеми 

науково-методичного і медико - біологічного забезпечення спортивної 

підготовки. Регіональні аспекти». 

 Ця людина зробила дуже великий внесок до розвитку фізичної 

культури, а саме легкої атлетики  міста Дзержинська. Ті спортсмени,  які 

займалися у секції  Івана Миколайовича,  також працюють у сфері фізичної 

культури  та вдячні йому за знання, дисципліну та досвід, яким від нагородив 

їх під час тренувань.  

А деякі привели вже своїх дітей та онуків до нього на заняття, бо 

знають, що ця людина виплекає з цих юних спортсменів, майбутніх 

справжніх олімпійців. 
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Прізвище, ім’я, по  батькові - Могилко Володимир Миколайович 

Рік і місце народження - 1952 рік, селище Новоандріївка Оріховського 

району Запорізької області. 

Місце роботи - Дзержинська дитячо-юнацька спортивна школа      

Дзержинської міської ради Донецької області,  тренер-викладач з 

баскетболу. 

Освіта, фах - вища,  Сімферопольський державний університет ім. 

І.М.Фрунзе  

Стаж роботи - 39 років                           

Досягнення, результати, яскраві моменти професійного життя - 

займався на відділенні Оріховського  ДЮСШ «ручний м’яч», був другим призером Укрради  

ДСТ «Колос» у 1969 році, має І дорослий розряд з ручного м’яча. З вересня 1970 року по 

серпень 1974 року приймав участь у республіканських та всесоюзних змаганнях ДСТ 

«Буревіснік», багаторазовий призер України серед студентів, чемпіон України з 

баскетболу серед студентів. З вересня 1974 року по травень 1975 року працював 

викладачем фізичної культури Великоолександрівської  середньої школи №2. З серпня 1976 

року по листопад 1976 року працював на посаді інструктора фізичної культури шахти 

ім. К.Є.Ворошилова. А в грудні 1976 року почав працювати тренером-викладачем з 

баскетболу у Дзержинській ДЮСШ.      За свою роботу нагороджений грамотами 

міськво, УОН, має відзнаку «Кращий тренер Донецької області» 

 

 

  

Володимир Миколайович - тренер з баскетболу. Його основна задача у 

житті - це заохочення дітей до спорту та досягнення  значних результатів. Він 

навчає вихованців, формує у них вміння і навички з різних напрямків 

навчально - тренувальної та спортивної роботи з урахуванням 

індивідуальних можливостей, інтересів та схильностей вихованців. 

 За час роботи у ДЮСШ вихованці Володимира Миколайовича 

багаторазово ставали призерами та чемпіонами Донецької області. У 1977 

році О.Слобожан стала чемпіонкою Спартакіади України. Юнаки різної 

вікової категорії ставали чемпіонами Донецької області. О. Рибальченко 

виборов звання чемпіона України з міні - баскетболу у 1991 році.  

 Володимир Миколайович - не тільки тренер для своїх вихованців, а й 

наставник по життю, бо його тренування проходять з інтересом та азартом в 

очах вихованців. У кожного свого вихованця він вкладає не тільки талант 

педагога, а і душу. Усі хлопці Володимира Миколайовича підготовлені не 

тільки фізично, вони готові до життя, бо дисципліна для нього - це найперше. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


