
 

 

КНИГА ПЕДАГОГІЧНОЇ СЛАВИ УКРАЇНИ  

 

АРТЕМ’ЄВА ІРИНА ВІКТОРІВНА,  

вчитель біології  

Славутицького ліцею Славутицької міської ради 

Київської області, 

заслужений вчитель України 

 

Народилася  20 січня 1969 року в м. Володимирі 

(Росія). Випускниця природничого факультету Київського 

державного педагогічного  університету ім. М. П. 

Драгоманова. У  1994 році  розпочала  свою трудову діяльність на посаді  вчителя 
біології в закладах освіти  міста Славутича.  

Нині вчитель біології Славутицького ліцею Славутицької міської ради. 

Педагогічний стаж роботи – 20 років. Кваліфікаційна категорія – вища, має 

звання  учитель-методист, нагороджена знаком «Відмінник освіти України» (2005р.),  

заслужений вчитель України ( 2012 р.). Почесний громадянин міста Славутича 

(2006р.). 

За час роботи Ірина Вікторівна досягла високого рівня професіоналізму. Педагог 

досконало володіє сучасною методикою  навчання предмета. Її вихованці є 

переможцями та  призерами  ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад,  

переможцями турніру «Юних біологів»: 2004 рік – І місце, 2005 рік – ІІІ місце;  

різноманітних конкурсів. З 2008 року вчитель підготувала 37 призерів II етапу, 19 

призерів III етапу, 2 призери IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології 

та екології. 

І.В.Артем’єва  користується авторитетом серед педагогів, батьків, ліцеїстів. 
Педагог є членом  журі обласного конкурсу «Учитель року» в номінації «Біологія»,  

працює в творчій групі вчителів біології міста, області. У 2008 році Ірина Вікторівна 

стала лауреатом Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2008» в номінації 

«Біологія».  

Автор програм спецкурсів: «Валеологія», «Фізіологія рослин і тварин», 

«Розв’язування олімпіадних завдань з біології»  та методичного посібника 

«Формування критичного мислення у процесі вивчення біології». Досвід роботи 

вчителя  занесено до анотованого каталогу IХ обласної виставки «Освіта Київщини».  

Нагороджена Почесними грамотами Славутицького міського відділу освіти 

(2000р., 2002р., 2004р.) та виконавчого комітету Славутицької міської ради (2001р., 

2003р., 2005р.),  Подяками голови Київської обласної державної адміністрації (2003 -

2007рр.) та  головного управління освіти і науки Київської обласної державної 

адміністрації (2009 р.), Грамотою Верховної Ради України (2008 р.).   



 

 

КНИГА ПЕДАГОГІЧНОЇ СЛАВИ УКРАЇНИ  

 

АЩЕНКО НАДІЯ ВАСИЛІВНА,  

вчитель історії та правознавства, директор   

Макарівського навчально-виховного комплексу 

"загальноосвітня школа І ступеня – районна 

гімназія" Макарівської  районної ради 

 Київської області, 

 заслужений вчитель України  

 

Ащенко Надія Василівна народилася 8 травня 1961 

року в с. Сокиряни Теплицького району Вінницької 
області. 

У 1978 році закінчила Пологівську середню школу Теплицького району 

Вінницької області, у 1982 році – Вінницький державний педагогічний інститут 

ім. Миколи Островського.  

Із 1982 року Надія Василівна працювала вчителем історії та правознавства, 

заступником директора з виховної роботи Мотижинської середньої школи 

Макарівського району; із 1990 року – заступником директора з виховної роботи 

Макарівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 2, із 2006 – директором  

Макарівського навчально-виховного комплексу "загальноосвітня школа І ступеня – 

районна гімназія" Макарівської районної ради. 

Ащенко Надія Василівна – автор програми «Права людини (5-7 класи)» (2001); 

книг: «Люба земле моя, Макарівщино» (1995 р.), «Нариси з історії Макарівського 

району» (2006 р.).  

Учні Н.В. Ащенко – призери районних, обласних, Всеукраїнських конкурсів, 
олімпіад із правознавства. Надія Василівна підготувала 9 переможців Міжнародних 

конкурсів із прав людини. Н.В. Ащенко – керує на громадських засадах: театральною 

студією «Надія», фольклорним колективом «Джерельце», дружиною «Юних 

пожежників-рятувальників», клубом «Правознавець». 

Надія Василівна – спеціаліст вищої категорії, їй присвоєні звання «вчитель-

методист» (2003), «Заслужений вчитель України» (2008 р.) , «Почесний громадянин 

Макарова». Н.В. Ащенко нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України» 

(1997 р.); Надія Василівна – лауреат номінації «Патріот Київщини” (2008 р.), депутат 

Макарівської районної ради багатьох скликань, голова комісії з питань освіти та 

культури Макарівського району, член Національної спілки краєзнавців України. 

 

  



 

 

КНИГА ПЕДАГОГІЧНОЇ СЛАВИ УКРАЇНИ  

 

БРИЛЬ ОЛЕНА ДМИТРІВНА,  

головний спеціаліст відділу освіти Переяслав-

Хмельницької районної державної адміністрації  

Київської області, заслужений вчитель України 

 

Бриль Олена Дмитрівна народилася 29 серпня 1949 

року в селі Старий Камар Великоновоселківського району 

Донецької області.  

У 1966 році закінчила Камарську середню школу, у 1969 році – Володимир-

Волинське педагогічне училище за спеціальністю «вчитель початкових класів». Із 
1974 по 1980 рік навчалася в  Донецькому державному університеті на філологічному 

факультеті і отримала диплом викладача української мови та літератури. 

Педагогічну діяльність розпочала у 1969 році. Працювала вихователем дитячого 

садка №181 міста Донецька, вчителем української мови та літератури в 

Добровеличківській школі на Кіровоградщині. Із 1984 року О.Д. Брилів –  вихователь 

групи продовженого дня Переяслав-Хмельницької міської школи №5. Із 1985 по 1999 

рік Олена Дмитрівна – інспектор шкіл Переяслав-Хмельницького міського відділу 

освіти. О.Д. Бриль організувала Школу молодого вчителя та керівника навчального 

закладу. Із 1999 по 2000 рік Олена Дмитрівна – інспектор наукового відділу 

Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту імені Григорія 

Сковороди. Із 2000 року працює на посаді головного спеціаліста відділу освіти 

Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації. 

Результати особистих досліджень та напрацювань шкіл району дали змогу 

О.Д. Бриль узагальнити проблеми управління сільською школою в таких працях, 
як: «Організація роботи педагогічної ради в загальноосвітній школі», «Роль 

внутрішньошкільного контролю у підвищенні якості викладання предметів 

гуманітарного циклу», «Планування роботи в загальноосвітній школі». 

Олена Дмитрівна нагороджена нагрудним значком «Відмінник освіти України» 

(1994 р.), Почесною грамотою міськвиконкому (1995 р.). 

 Указом Президента України від 6 листопада 2009 року О.Д. Бриль присвоєно 

почесне звання «Заслужений вчитель України».  

 

  



 

 

КНИГА ПЕДАГОГІЧНОЇ СЛАВИ УКРАЇНИ  

 

БУРЛАКА ОЛЬГА ВАСИЛІВНА,  

учитель історії  Білоцерківського економіко-

правового ліцею Київської області,  

заслужений вчитель України 

 

Народилася 18 січня 1956 року в німецькому місті 

Галле, де ніс службу її батько. Навчалася в школі села Ключі 

Алтайського краю, три роки в школах військового містечка 

обмеженого контингенту радянських військ у Німецькій 

Демократичній Республіці, у 1973 році закінчила 
Білоцерківську загальноосвітню школу №5. 

У 1975 році вступила до Київського державного університету імені Т.Г. 

Шевченка на історичний факультет, який закінчила в 1981 році. 

Із 1981 року О.В. Бурлака  працює в системі загальної середньої освіти міста 

Білої Церкви; спочатку – в загальноосвітній школі №5, а з серпня 1996 року – в 

Білоцерківському економіко-правовому ліцеї на посаді вчителя історії. 

О.В. Бурлака активно опановує інноваційними освітніми методами й 

технологіями, творчо використовує їх у педагогічній діяльності та ділиться 

результатами й здобутками з учителями історії шкіл міста. 

Ольга Василівна продукує оригінальні інноваційні ідеї, застосовує нестандартні 

форми проведення уроку, нетрадиційні способи контролю за рівнем освітніх 

досягнень учнів. Спонукає школярів до самостійного пошуку інформації для здобуття 

знань: роботи в архівах, конспектування, складання порівняльних таблиць. 

Із 2009 року О.В. Бурлака  працює в експертній комісії Міністерства освіти і 
науки України як рецензент науково-методичних видань з історії. 

Викладання історії учитель веде з опорою на наукову базу, орієнтуючи учнів на 

необхідність працювати з першоджерелами як невід’ємну складову освіти. Наслідком 

цього є глибокий інтерес школярів до науково-дослідницької роботи в Малій академії 

наук.  

Випускники, яких навчала О.В.  Бурлака, досягають найвищого результату в 

зовнішньому незалежному оцінюванні. 

Ольга Василівна проводить семінари-практикуми для вчителів історії міста та 

області. Учитель володіє почуттям нового, відчуває потребу в дослідницькій 

діяльності, на яку спрямовує й учнів, керує творчою лабораторією для вчителів історії 

міста «Краєзнавчий аспект у формуванні траєкторії національного самовиховання 

учнів в умовах профільного навчання».  

 Результатом дослідженням питань голодомору та голокосту в Україні стало 

проведення ряду  науково-практичних конференцій. 

У 2008 році О.В. Бурлака нагороджена нагрудним значком «Василь 
Сухомлинський», у 2011 році удостоєна звання «Заслужений вчитель України». 

  



 

 

КНИГА ПЕДАГОГІЧНОЇ СЛАВИ УКРАЇНИ  

 

ГАЙДАЄНКО ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА,  

учитель географії та економіки Білоцерківського 

колегіуму Київської області,  

заслужений вчитель України 

 

О.А. Гайдаєнко народилася 30 січня 1969 року в 

Ульянівській області (Росія). 

Закінчила географічний факультет Київського 

державного університету імені 

 Т.Г. Шевченка (1991). Розпочала свою трудову 
діяльність учителем географії Білоцерківської середньої школи № 20. Із 2000 по 2009 

роки працювала вчителем географії та економіки Білоцерківської середньої школи № 

9, очолювала методичне об`єднання вчителів природничих дисциплін. Із 2005 року – 

голова міського методичного об`єднання вчителів географії . 

Із 2009 року викладає географію та економіку в Білоцерківському колегіумі 

Білоцерківської міської ради Київської області, з 2011 року – заступник директора  

колегіуму з науково-методичної роботи. Педагогічне кредо Олени Анатоліївни – 

«Перш, ніж навчити, навчися сам!». Ці слова надзвичайно імпонують її учням. 

Вихованці О.А. Гайдаєнко  – активні учасники конкурсів, турнірів, змагань:  

(2009-2010 н/р) – ІІІ місце у міському етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з економіки; переможець міського, обласного, Всеукраїнського етапів  та бронзовий 

призер Міжнародної учнівської олімпіади з географії;  

(2010-2011 н/р) – ІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

економіки; І місце у ІІ, ІІІ та ІV етапах Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
географії; 

(2008-2009 н/р) – призове місце у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт 

МАН; 

(2009-2010 н/р) – 6 призових місць на міському та 1 на обласному етапах 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН; 

(2010-2011 н/р) – ІІІ місце на міському етапі в секції макро- та мікроекономіки; 

два переможці  у ІV Всеукраїнському молодіжному конкурсі «Новітній інтелект 

України»; ІІ місце в обласному етапі конкурсу-огляду «Топоніміка та історія освіти 

рідного краю»; ІІ місце у Всеукраїнській виставці – конкурсі з енергозбереження; 

участь  у І Всеукраїнській виставці-звіті дитячої творчості «Країна юних майстрів» та 

у Всеукраїнській практичній конференції «Україна очима молодих». 

О.А. Гайдаєнко – учасник  обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року – 95», заслужений вчитель України, член «Золотого фонду» м. Білої Церкви 

Київської області. 

  



 

 

КНИГА ПЕДАГОГІЧНОЇ СЛАВИ УКРАЇНИ  

 

ГАЛАДЖІЙ МАРІЯ АНДРІЇВНА, 

вчитель географії Кожанської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Фастівської 

районної державної адміністрації Київської області, 

відмінник освіти України 

 

Галаджій Марія Андріївна народилася 21 грудня 

1951 року в с. Яцковичі Березнівського району 

Рівненської області в сім’ї хліборобів.  

З 1958 року по 1966 рік навчалася в Яцковицькій 
8-річній школі. У 1970 році закінчила Новобузьке педучилище і здобула спеціальність 

вчитель початкових класів. За направленням працювала в Кожанській середній школі.  

У 1978 році закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького 

за спеціальністю географія. 

М.А.  Галаджій  спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, має педагогічне 

звання «вчитель-методист». 

 Марія Андріївна – педагог  з високим рівнем науково-теоретичної та методичної 

підготовки. Творчо впроваджує у практичну діяльність досягнення педагогічної, 

психологічної та методичної науки. Ініціативна, творча особистість завжди в пошуках 

нового. Розробила авторську програму спецкурсу «Розв’язування задач з фізичної 

географії для 7-8 класів», затверджену науково-методичною радою Київського 

обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів (2005 рік) та 

програму історико-географічного гуртка (2005р.). 

Упродовж 30 років учителька займається туристсько-краєзнавчою роботою. Її 
вихованці є дипломантами акції «До чистих джерел» та Всеукраїнської історико-

географічної експедиції учнівської молоді «Мікротопоніми України». Матеріали 

багаторічних досліджень з топоніміки «Мікротопоніми Кожанки» і «Топоніми 

Фастівщини» долучено до курсу «Київщинознавство». Має публікації в фаховому 

журналі «Географія». 

 Марія Андріївна успішно керує районною опорною школою передового 

педагогічного досвіду з теми «Розвиток пізнавальної активності учнів на уроках 

географії».  

Учитель  забезпечує високу результативність та якість своєї праці. Починаючи з 

2002 року, її учні посідають призові місця в обласних етапах Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з географії, в обласному конкурсі-захисті наукових робіт членів 

Малої академії наук (1999-2004 рр.) – ІІІ місце( 2004р.), в обласному конкурсі 

«Топоніміка й історія освіти рідного краю» – ІІІ місце ( 2005р.),  в обласному конкурсі 

«Сто чудес України» – I місце (2007р.).  

Відмінник освіти України (2008р.). Нагороджена Почесною грамотою Кабінету 
Міністрів України» (2003р.), Міністерства освіти і науки України (2005р.),  Київської 

обласної державної адміністрації (2010р., 2012 р.), медаллю Президента України «20 

років Незалежності України» та Подяками начальника головного управління освіти і 

науки Київської обласної державної адміністрації (2011р., 2013р.). 
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ГУТНИК ВІРА ДМИТРІВНА,  

директор Центру творчості дітей та юнацтва 

«Соняшник» м. Білої Церкви Київської області,  

заслужений працівник освіти України 

 

Гутник Віра Дмитрівна народилася 2 січня 1952 

року в с. Стримба Кодимського району Одеської 

області. У 1973 році закінчила філологічний факультет 

Київського державного педагогічного інституту 

імені.О.М. Горького і розпочала свою трудову 
діяльність учителем української мови та літератури 

Яцьківської середньої школи Васильківського району 

Київської області. 

Із 1983 по 1985 рік працювала заступником директора з виховної роботи 

Білоцерківської середньої школи №12. 

Із 1985 року Гутник Віра Дмитрівна – директор Центру творчості дітей та 

юнацтва «Соняшник» м. Білої Церкви.  

В.Д. Гутник – досвідчений директор, талановитий педагог, мудрий наставник, 

оптиміст і лірик, автор поетичних збірок і наукових розробок, завідуюча 

лабораторією позашкільної освіти Київського обласного інституту післядипломної 

освіти педагогічних кадрів.  

Віра Дмитрівна – самодіяльна поетеса. Побачили світ збірки її поетичних творів: 

«Соло жіночого серця», «Зимова абетка», «Через осінь – до весни». 

Відмінник освіти України, нагороджена медаллю А.С. Макаренка, 
нагрудними значками: «Василь Сухомлинський», «Софія Русова».  

Лауреат премії «За заслуги в галузі освіти» Київської обласної державної 

адміністрації, має педагогічне звання «керівник гуртка-методист», член «Золотого 

фонду» Білої Церкви. Заслужений працівник освіти України (2012р.). 
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ДОБРОНРАВІНА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА,  

вчитель російської мови і літератури, директор 

Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 18 Білоцерківської міської ради  

Київської області,  

заслужений працівник освіти України   

 

Народилася 23 серпня 1947 року в місті Міньяр 

Челябинської області. 

Закінчила філологічний факультет Київського 
державного університету імені Т.Г. Шевченка (1971). Із 1973 року і по цей день 

Наталія Іванівна працює в Білоцерківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 18 

Білоцерківської міської ради, спочатку вчителем російської мови і літератури, а з 

1987 року – директором навчального закладу. Протягом останніх 15 років школа 

займає перше місце в рейтингу серед загальноосвітніх навчальних закладів міста.  

Наталія Іванівна створила в місті на базі навчального закладу опорний центр з 

профілізації, 20 років тому заклала основи поглибленого вивчення математики, які 

сьогодні продовжуються в математичному профілі навчання. Результативність цих 

класів доведена успіхами на ЗНО: щороку учні отримують 200 балів із математики. 

Школа має переможців олімпіад та Малої академії наук обласного та всеукраїнського 

рівнів.  

Протягом 22 років у навчальному закладі працюють спортивні класи. Досвід 

роботи високо оцінений Академією педагогічних наук України. Результатом роботи 

стали перемога у Всеукраїнському фізкультурно-оздоровчому патріотичному 
фестивалі «Нащадки козацької слави» та Всеукраїнському конкурсі  «Школа 

сприяння здоров’я»; щорічне визнання школи лауреатом у номінації «За кращу 

постановку фізкультурно-оздоровчої роботи серед учнівської молоді». 

Н.І. Добронравіна – призер Всеукраїнського відкритого конкурсу Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України на кращу модель наукового товариства МАН 

України (2010 рік), лауреат Всеукраїнського конкурсу «Директор XXI століття», 

обласної премії «За заслуги в галузі освіти» (2005 р.), міської премії (2010 р.); 

нагороджена знаком «Василь Сухомлинський (2007 р.), має звання «Заслужений 

працівник освіти України» (2012 р.). 
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ДУБРОВІН  ОЛЕКСІЙ ЛЕОНТІЙОВИЧ, 

учитель географії і природознавства, директор 

Миронівського навчально-виховного комплексу 

Київської області, відмінник освіти України. 

Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора 

 

Дубровін  Олексій Леонтійович  народився 10 червня 

1955 року в с. Старий Терек Кизлярського району  

Дагестанської Автономної  Радянської Соціалістичної 

Республіки. Закінчив Одеський ордена Трудового Червоного Прапора державний 
університет імені І.І. Мечникова в 1978 році. Працював директором Маслівської 

середньої школи. Із 1982 по 1984 рік  перебував на службі в лавах Радянської Армії. Із 

1984 по 1985 рік  працював директором Миронівської середньої школи №1. З 1985 

року очолив Миронівську середню школу №2, яка  у 2007 році реорганізована в 

Миронівський навчально-виховний комплекс. 

Керівнику притаманна висока вимогливість, непримиренність до байдужості в 

роботі, об'єктивність та доброзичливе ставлення до колег.  

Основною метою як керівника навчального закладу, так і всього педагогічного 

колективу є формування та розвиток творчо-інтелектуальних здібностей  дітей, 

виявлення ключових компетентностей та природних здібностей   особистості. 

Протягом останніх 5 років учні навчального закладу вибороли 64 перших та 

призових місць на обласному етапі  предметних олімпіад, конкурсів та конкурсів-

захистів робіт Малої академії наук України, 311 місць на районному рівні. 

О.Л. Дубровін – спеціаліст вищої категорії, йому присвоєно звання «старший 
учитель». Нагороджений грамотами  Миронівського  районного відділу  народної 

освіти (1980 р.),  Київського обласного відділу народної освіти (1982 р.), Почесною 

грамотою Міністерства освіти України (1986 р.), нагрудним значком «Відмінник 

освіти України» (1993 р.) та орденом Трудового Червоного Прапора. 
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ДУМЕНКО ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА,  

вчитель англійської мови, заступник 

директора з науково -методичної  роботи з 

і ноземних мов Броварської спеціалізованої школи 

І-ІІІ ступенів №5 Броварської міської ради 

Киї вської області , заслужений вчитель Украї ни  

 
Думенко Людмила Григорівна народилася 26 

вересня 1952 року в м. Бобровиця на Чернігівщині в 
сім'ї службовців. 

У 1973 році закінчила факультет англійської мови Ніжинського державного 
педагогічного інституту імені М.В. Гоголя. 

Із 1986 року працює в Броварській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №5 
Броварської міської ради на посадах учителя англійської мови, заступника директора 
з науково-методичної роботи з іноземних мов. 

Як заступник директора з науково-методичної роботи з іноземних мов 
спеціалізованої школи Людмила Григорівна створила систему науково-методичної 
роботи кафедри іноземних мов: «Школу молодого вчителя», школу передового 
педагогічного досвіду «Майстер-клас», методоб'єднання вчителів англійської мови, 
секції вчителів німецької, французької, іспанської, польської мов; творчі групи 
вчителів за науково-методичними проблемами – все стало підґрунтям підвищення 
професіоналізму вчителів, виховання і розвитку обдарованих дітей, надання їм 
можливостей науково-дослідницької роботи і глибокого вивчення іноземних мов. 

Учні Людмили Григорівни – постійні переможці та призери III та IV етапів 
олімпіад з англійської мови та конкурсу-захисту наукових робіт МАН. 

Протягом багатьох років Л.Г. Думенко – керівник міського методичного 
об'єднання вчителів англійської мови, член колегії та ради міського науково-
методичного центру управління освіти Броварської міської ради. 

Думенко Людмила Григорівна – керівник міського постійно діючого семінару 
вчителів іноземних мов «Інновації у викладанні іноземних мов» під егідою 
Британської Ради; член Міжнародної асоціації вчителів англійської мови ІАТЕРЬ та 
делегації МОН України адміністраторів шкіл України, в яких вивчається польська 
мова; активний учасник міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових 
конференцій та науково-методичних семінарів; делегат II Всеукраїнського конгресу 
вчителів англійської мови. Людмила Григорівна має сертифікат про підготовку за 
програмою «Керівництво освітнім закладом європейського рівня» (м. Тарнов, 
Польща, 2003). 

За ініціативи Л.Г. Думенко встановлено зв'язки Броварської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів №5 Броварської міської ради з освітніми інституціями та 
організаціями: Міжнародною асоціацією вчителів англійської мови ІАТЕРЬ, 
Міжнародною асоціацією викладачів французької мови, Корпусом Миру США в 
Україні, Французьким культурним центром, Німецьким культурним центром- 
інститутом ім. Гете, Британською Радою, Європейським центром освіти в Україні, 
ЮНЕСКО, міжнародною фундацією ПАУСІ (Польща) посольствами Польщі, 
Франції, Німеччини, Канади, США, представництвами іноземних видавництв 
навчально-методичної літератури в Україні. НДУ ім. М. Гоголя, ліцеєм міжнародних 
відносин (м. Київ, школа № 51), Ірпінською спеціалізованою загальноосвітньою 
школою І-ІІІ ступенів №12 з вивченням іноземних мов (школа лінгвістики) Ірпінської 
міської ради, гімназією № 16 м. Ніжина, ліцеєм ім.. Я. Дзюбинської м. Ґольондкове 
(Польща), ліцеєм ім. Болеслава Хороброго м. Ґнєзно (Польща). 
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Л.Г. Думенко – спеціаліст вищої категорії, учитель-методист, нагороджена 
нагрудним знаком «Відмінник освіти України», має звання «Заслужений вчитель 
України» (2010р.) – грамотами ЮНЕСКО, головного управління освіти Київської 
обласної державної адміністрації. 
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КНИГА ПЕДАГОГІЧНОЇ СЛАВИ УКРАЇНИ  

 

ЗІНЬКЕВИЧ РАЇСА ОПАНАСІВНА, 

завідувач Демидівського центру розвитку дитини 

"Орлятко" Демидівської сільської ради 

Вишгородського району Київської області , 

заслужений працівник освіти України 

 

Зінькевич Раїса Опанасівна народилася 23 

червня 1937 року в с. Коленці Іванківського району 

на Київщині.  

 У 1951 році Р.О. Зінькевич закінчила  
Козаровицьку семирічну школу та вступила до 

Ржищівського педагогічного училища. У 1955 році розпочала трудову діяльність 

вихователем дитячого садка. Із  1961-1966 рік навчалася в Київському педагогічному 

інституті імені О. М. Горького. 

Із 1959 року Раїса Опанасівна працює завідувачем Демидівського центру 

розвитку дитини "Орлятко" Демидівської сільської ради. Р.О. Зінькевич має вищу 

кваліфікаційну категорію, відмінник освіти України. На посаді завідуючого 

дошкільним закладом стала досвідченим керівником.  Її самовіддана праця, творче 

натхнення, педагогічна культура і майстерність забезпечують високий рівень 

управлінської діяльності. 

 У 1967 році – дошкільний навчальний заклад «Орлятко»  брав участь у 

Всесоюзному  конкурсі  «Кращий дошкільних навчальний заклад» (м. Москва) та  був 

нагороджений Дипломом лауреата. У 1978 році Раїса Опанасівна стала переможцем 

Всеукраїнського конкурсу «Кращий керівник  дошкільного закладу». У 1988 році   
вона учасник ВДНГ СРСР, автор досвіду «Система фізкультурно-оздоровчих заходів 

у дошкільному закладі».  

Авторська програма «Фікультурно-оздоровча робота в дошкільному закладі» та 

«Методичні рекомендації щодо використання нестандартного обладнання у 

фізкультурно-оздоровчій роботі в дошкільному навчальному закладі» експонуються 

на обласній виставці «Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні 

ідеї та технології» (2012-2013рр.) Київського обласного інституту післядипломної 

освіти педагогічних кадрів. 

Р.О. Зінькевич нагороджена срібною медаллю лауреата та дипломом Головного 

Виставкому СРСР за досягнуті успіхи в розвитку народного господарства СРСР, 

Почесною грамотою Київського управління освіти і науки Київської обласної 

державної адміністрації (2006р.).  Раїса Опанасівна – лауреат Київської обласної 

премії «За заслуги в галузі освіти» (2003р.); має нагрудний значок «Київська область 

– 75 років» (2007р.); нагороди: «Жінка – педагог 2009» та Федерації жінок за мир у 

всьому світі. 
За високі досягнення у професійній діяльності, багаторічну сумлінну працю і 

особистий внесок у виховання підростаючого покоління у 2009  році Зінькевич Раїсі 

Опанасівні присвоєно звання «Заслужений працівник освіти України» (Указ 

Президента України № 348 від 25 травня 2009 р.). 

  



 

 

КНИГА ПЕДАГОГІЧНОЇ СЛАВИ УКРАЇНИ  

 

ІЦЕНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ,  

учитель інформатики Таращанського 

навчально-виховного комплексу «Гімназія «Ерудит» 

загальноосвітня школа І ступеня» Київської області, 

заслужений вчитель України 

 

Народився 19 жовтня 1947 року в селищі Усть-

Тайожна, Ягоднинського району, Магаданської області. 

У 1965 році закінчив Тупичівську середню школу 

Городянського району Чернігівської області. 
Навчався в Чернігівському Державному педагогічному інституті 

ім.Т.Г.Шевченка (1971 р.). Учитель вищої категорії, учитель – методист (1999 р.). 

Відмінник освіти України (1994).  Заслужений вчитель України (2010 р.)  

За час трудової діяльності з 1965 по 2010 рік перебував на посадах: старшого 

піонервожатого, вчителя фізики, інспектора  районного відділу освіти, заступника 

директора з навчально-виховної роботи, лектора  райкому КП України, директора 

школи, вчителя інформатики.  З 1973-1974 рік працював директором у Бурівській  

восьмирічній школі Городнянського району Чернігівської області. З 1976 року – 

заступником директора з навчально-виховної роботи Таращанської середньої школи 

№1, з 1999 року заступником директора Таращанського НВК «Гімназія – «Ерудит» 

ЗОШ І ступеня»,  нині вчитель інформатики цієї гімназії.  

Володимир Олексійович фахівець високого  рівня, досконало володіє методикою 

сучасного уроку, впроваджує інтерактивні методи навчання. Плідно займається 

методичною роботою.  На рівні сучасних вимог обладнано кабінет інформатики. Його 
творча лабораторія багата власними теоретичними та дидактичними розробками: 

додатками до підручників, збірниками задач  (з розв’язками на алгоритмічній мові,  

мовах програмування Бейсік і Паскаль), авторськими програмами курсу інформатики.  

Керівник районного методичного об’єднання вчителів інформатики. 

Його учні  постійні переможці та призери районної, обласної олімпіади (2006 -

2010рр.), переможці обласного етапу конкурсу інформаційних технологій (2010р.). 

Учитель здійснив шість випусків учнів за програмою «Оператор комп’ютерного 

набору». 

В.О. Іценко  неодноразовий учасник  Всеукраїнських профільних науково-

практичних конференцій, семінарів Київського обласного інституту післядипломної 

освіти педагогічних кадрів. Активний учасник професійного Всеукраїнського 

конкурсу: «Вчитель-новатор» ( 2004 рік – І місце за розробку аналітико-пошукової 

системи «Дидакт» для управління закладами освіти), (2006 році – ІІ місце  за розробку 

програми «Шкільна бібліотека»). У 2008-2009 роках – переможець I обласного 

конкурсу Веб-сайту Таращанської районної гімназії «Ерудит»). Учасник  
Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» (2014 рік). 

Володимир Олексійович – переможець Всеукраїнського фестивалю педагогічних 

інновацій  в номінації «Інформаційні технології в управлінні закладом освіти» 

(м.Черкаси, 2009 р., 2012 р.). Автор 17 навчально-методичних посібників і статей з 

питань інформаційних технологій в управлінні навчальними закладами.   

 Нагороджений Грамотами Міністерства освіти і науки України (2002р.), 

Київського обласного управління освіти і науки (2003 р., 2010р.). 

  



 

 

КНИГА ПЕДАГОГІЧНОЇ СЛАВИ УКРАЇНИ  

 

КАЛЬЧУК МАРІЯ ІВАНІВНА вчитель 

початкових класі в, учитель -методист Української 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 

Обухі вського району Киї вської  області , 

заслужений вчитель Украї ни  

 

Кальчук Марія Іванівна  народилась 25 червня 

1958 року у Вінницький області. У 1979 році 

закінчила Уманський державний педагогічний 

інститут імені  П. Г. Тичини. 
Із 1997 року М.І. Кальчук –  методист-кореспондент кафедри методики 

початкового навчання Київського міжрегіонального інституту вдосконалення 

вчителів імені Бориса Грінченка. Із 2001 року –  педагог-експериментатор 

наукового дослідження із теми «Теорія та методика ігрової діяльності 

молодших школярів» під керівництвом Н.В Кудикіної , доктора педагогічних 

наук Київського університету ім. Бориса Грінченка, професора.  

У 2003 році брала участь у районному конкурсі «Учитель року».  

Із 2007 року М.І. Кальчук –  методист курсів науково -педагогічного проекту 

«Росток». Спільна праця з науковцями дала можливість створити авторський 

підручник «Українська мова. 2 -4 класи» (авт. Кальчук М. І., Кучинський М.В.), 

який включений до основних підручників за науково -педагогічним проектом 

«Росток». Підручнику надано гриф Міністерства освіти і науки України 

(19.06.08 1/11 - 2632). 

Із 2008 року Марія Іванівна працює над упровадженням науково -
педагогічного проекту «Росток» в Українській загальноосвітній школі І-ІІІ 

ступенів №1. М. І. Кальчук –  активний учасник організації та проведення 

семінарів на районному , обласному, всеукраїнському рівнях; міжнародних та 

всеукраїнських читань, присвячених 90 -річчю від дня народження В.О. 

Сухомлинського; Всеукраїнського науково -практичного семінару 

«Стандартизація сучасного українського письма: реалії та перспективи» на базі 

Національного педагогічного університету імені М.  П. Драгоманова. 

М.І. Кальчук –  автор та співавтор близько 15 друкованих видань (науково -

методичних, навчально -методичних і навчальних посібників, навчальних 

програм) для вчителів та учнів початкових класів, статей у журналі 

«Початкова школа»; автор навчальних програм для загальноосвітніх 

навчальних закладів, що були схвалені науковою -методичною радою 

Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів: 

«Людинознавство» ( 2003р.),  «Основи театрального мистецтва» (2004 р.) ,  

«Зарубіжна література» (2004 р.); авторські програми з української мови та з 
математики –  1 клас (15. 04 2004); авторський підручник з української мови 

для 2 класу «Від казки до рідної мови» (2002 р.). 

 У 2003 році було надано гриф Міністерства освіти і науки України 

розробленому авторському підручнику «Рідна мова» для 2 класу (авт. М. І 

Кальчук , М.В  Кучинський  1/11 3113, 18.07.03).  

 Відмінник  освіти України, заслужений вчитель України ( 2012р.)  делегат 

II та III Всеукраїнських з'їздів працівників освіти України.  

 

 



 

 

КНИГА ПЕДАГОГІЧНОЇ СЛАВИ УКРАЇНИ  

 

КЛОКАР НАТАЛІЯ ІВАНІВНА,  

директор департаменту освіти і науки Київської 

обласної державної адміністрації, доктор 

педагогічних наук, професор,  

заслужений працівник освіти України 

 

Наталія Іванівна Клокар народилася 5 травня 1959 

року на Кіровоградщині. Після закінчення школи 

навчалась на факультеті англійської мови 

Кіровоградського державного педагогічного інституту 
ім. О.С.Пушкіна з 1976 по 1980 роки. Отримала спеціальність "Учитель англійської 

мови". 

Н.І.Клокар працює в системі освіти з 1980 року: вчителем англійської мови в місті 

Білій Церкві Київської області, з 1987 року – заступником директора середньої школи 

№14 міста Білої Церкви, з 1992 року – директором загальноосвітньої школи №15 міста 

Білої Церкви, відомої в Україні як авторської школи, в якій було створено й 

запроваджено проблемно-модульну  технологію навчання і виховання. Працюючи на 

посаді директора школи, Наталія Іванівна стала переможцем І обласного конкурсу 

"Керівник закладу освіти", захистила дисертаційне дослідження на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук.   

Протягом 1999-2012 рр. Наталія Іванівна працювала на посаді ректора 

Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, із серпня 

2012 року по теперішній час – директор департаменту освіти і науки Київської 

обласної державної адміністрації.  
Наталія Іванівна обґрунтувала теоретико-методологічні засади концепції 

системи неперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умовах 

післядипломної освіти регіону на засадах диференційованого підходу, модель 

управління ПК педагогічних працівників регіону в умовах диференціації; базову 

проблемно-модульну технологію підвищення кваліфікації; теоретичні засади 

управління регіональним закладом післядипломної педагогічної освіти. 

Окрім цього, Н.І. Клокар науково обґрунтовано й розроблено нормативно-

правове забезпечення функціонування та розвитку системи ППО, а саме: Концепції 

діяльності Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних 

кадрів, Програми розвитку Київського обласного інституту післядипломної освіти 

педагогічних кадрів, Концепції розвитку інформаційно-навчального середовища 

системи освіти Київської області, Концепції створення електронних навчально-

методичних комплексів для учнів, Положень про: організацію курсів підвищення 

кваліфікації педагогічних, управлінських і методичних кадрів у Київському 

обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів; навчальні плани, 
навчально-тематичні плани та програми освітньої діяльності курсів підвищення 

кваліфікації педагогічних, управлінських і методичних кадрів; обласну педагогічну 

виставку “Освіта Київщини”; наукову лабораторію Київського обласного інституту 

післядипломної освіти педагогічних кадрів; очно-дистанційне навчання в системі 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників Київської області; електронні 

програмно-методичні комплекси освітньої діяльності курсів підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників за дистанційною формою навчання; електронні навчально-

методичні комплекси для учнів; проведення щорічного обласного конкурсу-захисту 

Web-сайтів відділів, управлінь освіти, районних, міських методичних кабінетів, 
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навчальних закладів; у безпосередній участі автора в організації та проведенні 

експерименту. 

Наталія Іванівна – автор понад двохсот наукових статей і науково-методичних 

видань, низки нормативних документів та положень з питань функціонування і 

розвитку регіональної системи освіти. 

За вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку 

висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність, 

багаторічну сумлінну працю і високий професіоналізм нагороджена знаком 

Міністерства освіти і науки України "Відмінник освіти України" (1991 р.), грамотою 

Академії педагогічних наук України (1998), Почесною грамотою Верховної Ради 

України (2004), нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України "Василь 
Сухомлинський" (2006), відзначена державною нагородою України "Заслужений 

працівник освіти України" (2012), орденом Української православної церкви Св. 

Великомучениці Варвари ІІ ступеня, дипломом лауреата громадської акції "Ділова 

Київщина" за всебічний розвиток та розбудову Київщини (2008). Клокар Н.І. 

представлена у Книзі Пошани Міжнародного проекту "Україна й українці – цвіт нації, 

гордість країни" та "Енциклопедії педагогічної освіти України" (2010).  

Діяльність Наталії Іванівни як педагога-новатора, керівника навчального 

закладу, науковця, викладача системи післядипломної педагогічної освіти  

відзначається творчістю, енергійністю, вимогливістю, пошуком нового, 

нестандартного. Коло її наукових інтересів – післядипломна педагогічна освіта, 

освітній менеджмент, підготовка резерву управлінських кадрів.   
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КОВРОВСЬКИЙ ІГОР ГРИГОРОВИЧ, 

учитель англійської та німецької мов 

Кагарлицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№2 ім. В.П. Дашенка Київської області,  

кандидат педагогічних наук,  

заслужений працівник освіти України 

 

Ковровський Ігор Григорович народився 19 вересня 

1965 року в с. Драчі (нині Кип’ячка) Миронівського 

району Київської області. 
У 1982 році І.Г. Ковровський закінчив  Потіцьку середню школу Миронівського 

району  з золотою медаллю. Навчався в Київському державному педагогічному 

інституті іноземних мов за спеціальністю іноземні мови (дві мови). У 1989 році 

отримав кваліфікацію вчителя іноземних мов (німецької та англійської), одержав 

диплом із відзнакою. У 1996 році закінчив аспірантуру кафедри методики викладання 

іноземних мов Київського державного лінгвістичного університету. У 2001 році 

закінчив Київську духовну семінарію Української Православної Церкви (заочно).  

І.Г. Ковровський працює вчителем англійської та німецької мов Кагарлицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 ім. В.П. Дашенка. За сумісництвом – 

методист навчально-методичного кабінету іноземних мов Київського обласного 

інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. 

Учитель має високий рівень науково-теоретичної підготовки, досконало володіє 

методикою викладання іноземної мови, забезпечує належний рівень організації 

навчально-виховного процесу на основі глибоких знань психології, досягнень 
сучасної педагогічної науки.  

І.Г. Ковровський – спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист, 

кандидат педагогічних наук зі спеціальності теорія і методика професійної освіти 

(диплом ДК № 014600); заслужений працівник освіти України (Указ Президента 

України №582/2012 від 5 жовтня 2012 року, посвідчення № 3088). 

Ігор Григорович як член Асоціації українських германістів бере активну участь у 

проведенні міжнародних науково-практичних конференцій викладачів німецької 

мови, презентуючи на них власний досвід роботи з питання викладання німецької 

мови як другої іноземної в школі. 

І.Г Ковровський. – автор навчальних посібників «Wir lernen Deutsch» з німецької 

мови як другої іноземної в старших класах загальноосвітніх навчальних закладів, які 

схвалені науково-методичною радою КОІПОПК. Досвід роботи вносився до 

Анотованого каталогу обласної педагогічної виставки «Освіта Київщини: творчі 

здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології».  

Учні Ігоря Григоровича неодноразово ставали призерами III етапу 
Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької мови та ІІ етапу конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. 

Тривалий час І.Г. Ковровський є членом експертної комісії Всеукраїнського 

конкурсу рукописів підручників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів із 

німецької мови, журі ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької мови, 

фахового третього (заключного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 

2011» у номінації «Німецька мова»,  редакційної ради Всеукраїнської газети для 

вчителів, викладачів, студентів та всіх, хто вивчає німецьку мову «Deutsch». 
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Активною є участь І.Г. Ковровського у становленні та розвитку системи 

духовно-морального виховання школярів. За його діяльної участі з 1999 року 

розпочалося запровадження факультативного курсу «Біблійна історія та християнська 

етика» у загальноосвітніх школах Київської області. Учитель є співавтором програми 

«Біблійна історія та християнська етика» для учнів 1-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів, навчально-методичних комплексів «Біблійна історія та 

християнська етика» для 1 і 2 класів, рекомендованих Міністерством освіти і науки 

України, автором ряду наукових публікацій із питань теорії та практики духовно-

морального виховання на основі християнських цінностей. Він є автором і 

організатором проблемно-тематичних курсів вчителів християнської етики, що діють 

при Київському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів.  
Протягом 2007-2013 рр. І.Г. Ковровський керував роботою обласного опорного 

закладу освіти «Формування духовно-моральних цінностей засобами курсу «Біблійна 

історія та християнська етика», що функціонував на базі Кагарлицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 ім. В.П. Дашенка. 

 За високу професійну майстерність і вагомий особистий вклад у розвиток та 

вдосконалення навчально-виховного процесу І.Г. Ковровський неодноразово 

нагороджувався грамотами і подяками головного управління освіти і науки Київської 

облдержадміністрації та Кагарлицької райдержадміністрації. У 1992 році 

нагороджений знаком «Відмінник освіти України» (посвідчення №1829). У 2004 році 

педагог став лауреатом Київської обласної премії «За заслуги в галузі освіти» 

(диплом №016). 

За заслуги в галузі духовно-морального виховання молодого покоління 

І.Г. Ковровський удостоєний високих нагород Української Православної Церкви: 

орденів преподобних Антонія та Феодосія Печерських І ступеня, преподобного 
Нестора Літописця ІІІ ступеня, святителя Петра Могили, святителя Димитрія 

(Туптала), митрополита Ростовського та «1025-річчя Хрещення Київської Русі». 

Автор 9-ти навчально-методичних посібників з Біблійної історії та 

християнської етики, 12-ти наукових статей у фахових виданнях.  

 

Наукові статті у фахових виданнях (іноземна мова) 

1. Ковровський І.Г. Розвиваюче навчання монологічного мовлення при 

вивченні другої іноземної мови в школі / Ігор Григорович Ковровський // Іноземні 

мови. – К. : Ленвіт, 1995. – №2. – С. 25-28. 

2. Kowrowskiy I. Deutsch als zweite Fremdsprache in der Mittelschule. Probleme 

des komplexen Lehr- und Lehrnmaterials / Igor Kowrowskiy // DaF/DaZ-Lernen im 

Kontext der Mehrsprachigkeit / Materialien der 8. Internationalen wissenschaftlich-

praktischen Konferenz der Deutschlehrer. – Bila Tserkwa, 2001. – S. 26-27. 

3. Kowrowski I. Deutsch als zweite Fremdsprache in der Mittelschule. Methodische 

Grundlagen des Deutschunterrichts / Igor Kowrowski // Deutsch als Fremdsprache auf dem 
Teppich der Sprachenvielfalt im Bildungssystem der Ukraine / Materialien der UDGV-

Jubileumstagung am 26.-27. September 2003. – Lwiw, 2003. – S. 11-12. 
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КОНОВАЛ АНТОНІНА ІВАНІВНА,  

директор спеціалізованої загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів №5 із поглибленим вивченням іноземних мов 

Обухівської міської ради Київської області, 

 заслужений вчитель України 

 

Народилася 19 лютого 1959 року в місті Конотопі 

Сумської області. У 1981 році закінчила Глухівський 

державний педагогічний інститут і за направленням розпочала 

свою трудову діяльність у загальноосвітній школі №3 м. Обухова. У 1987 році 
призначена заступником директора загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  №5, а з 

2002 року – директором. 

 Навчальний заклад, який очолює А.І Коновал має високий рейтинг в 

освітянському просторі. Завдяки самовідданій творчій праці директора, у 2007 році 

спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 із поглибленим вивченням 

іноземних мов  Обухівської міської ради  стала кращим закладом освіти Київщини,  їй 

присвоєно звання «Зразковий загальноосвітній заклад». 

У школі успішно втілюється проект «Навчаємося подорожуючи», метою якого є 

практичне застосування здобутих на уроках знань з іноземних мов під час подорожей 

до країн Західної Європи та навчання у школах Лондона. 

Завдяки проекту «Європейська молодь» налагоджено співпрацю з Льосницькою 

гімназією (Німеччина, Саксонія) у рамках обміну досвідом викладання та навчання 

учнів німецької мови. 

У 2003 році заключений договір про співпрацю із громадською організацією 
«Корпус Миру» США в Україні.  Навчальний заклад є базовим для проведення 

тренінгових занять з волонтерами-американцями за програмою «Викладання 

англійської мови як іноземної». У 2010 році підписано Угоду між Корпусом Миру 

США в Україні та школою в рамках Проекту навчання англійської мови.  

Інноваційна діяльність навчального закладу здійснюється через втілення в життя 

проекту «Сучасному школяреві – сучасні технології», який спрямований на створення 

та відкриття шкільного сайту мовами, що вивчаються в школі (англійська, німецька, 

французька). 

Антоніна Іванівна – творча особистість, справжній лідер. 

За багаторічну сумлінну працю, досягнуті успіхи в справі навчання та виховання 

підростаючого покоління,  особистий внесок у розвиток національної освіти 

 А.І. Коновал  нагороджена знаком «Відмінник освіти України» (2005р.), 

Подяками Київської обласної ради (2006р.), Київської обласної організації 

профспілок  (2009р.), Почесними грамотами Київської обласної державної 

адміністрації (2008р.),  Міністерства освіти і науки України  (2007р.). Має звання 
«Заслужений вчитель України» (2010р.).   
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КРУГЛІЙ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ, 

директор Чубинецького навчально- 

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів – дитячий садок» Сквирського району Київської 

області, заслужений працівник освіти України  

 

Володимир Миколайович Круглій народився 12 травня 

1962 року в селі Плоска Ружинського району Житомирської 

області. 

У 1984 році В.М. Круглій закінчив Житомирський Державний педагогічний 
інститут імені І. Я. Франка (фізико-математичний факультет). Володимир 

Миколайович розпочав педагогічну діяльність учителем математики і фізики у школі 

Ружинського району, продовжив – у селі Чубинці Сквирського району. Із 1989 року 

Володимир Миколайович працює директором Чубинецького навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок»  Сквирського 

району. 

У щоденній роботі В.М. Круглій проявляє ініціативу і творчість, приділяє велику 

увагу зростанню професійної майстерності молодих педагогів. 

Володимиру Миколайовичу притаманна чудова риса педагога вірного своєму 

покликанню: не стояти осторонь дитячих доль. 

Активна співпраця директора з органами місцевого самоврядування, 

підприємствами та організаціями стали підґрунтям для створення потужної 

матеріально-технічної бази навчального закладу, на якій протягом останніх років 

організовується районний дитячий оздоровчий табір. 
Педагогічний колектив, очолюваний В. М. Круглієм, став осередком поширення 

патріотичних ідей, носієм кращих національно-культурних традицій. 

Володимир Миколайович – приклад для колег та односельців у роботі, у побуті, 

у ставленні до людей. «Учитель не має права схибити ні думкою, ні вчинком», – так 

вважає Володимир Миколайович, так живе.  

В.М. Круглій нагороджений  Почесними грамотами Сквирської районної 

державної адміністрації, Київської обласної державної адміністрації, Почесною 

грамотою МОН України. За самовіддану творчу працю Указом Президента України 

Володимиру Миколайовичу присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти 

України» (2009 р.). 

  



 

 

КНИГА ПЕДАГОГІЧНОЇ СЛАВИ УКРАЇНИ  

 

КУЗЬМЕНКО ВІРА ІВАНІВНА, учитель історії 

Броварської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№9 Броварської міської ради Київської області, 

заслужений вчитель України 

 

Народилася 26 січня 1960 року в с. Велика Димерка, 

що на Броварщині Київської області. У 1979 році 

закінчила Ржищівське педагогічне училище   та отримала 

кваліфікацію «вчитель праці і креслення».  Розпочала 

трудову діяльність у Броварському будинку піонерів – методистом. Навчалась на 
історичному факультеті Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. 

Горького. Із 1986 року і до нині працює у Броварській загальноосвітній школі І-ІІІ 

ступенів №9 Броварської міської ради,  на посаді вчителя історії.  

Кузьменко Віра Іванівна – освічений, відповідальний, творчий учитель, умілий 

організатор, досконало володіє сучасними ефективними методами і формами 

викладання історії, проводить уроки з урахуванням вікових та психологічних 

особливостей учнів, використовує інтерактивні технології, досвід роботи провідних 

педагогів. Творчою майстернею, джерелом натхнення й плідної праці вважає Віра 

Іванівна учнівський  колектив. 

У системі роботи вчителя пріоритетним є науково-дослідницька та пошукова 

діяльність  В.І. Кузьменко готує методичні рекомендації для діагностики тестування 

обдарованих дітей, розробляє програми з реалізації творчої обдарованості, працює 

над поповненням матеріалів гуртка «Музейна справа».   Розроблена Вірою Іванівною 

Програма «Обдарованість», занесена  до Анотованого каталогу ХIII обласної 
виставки «Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї і 

технології» (2012р.). Учителем створено навчально-методичний комплекс для 

кабінету історії; відділу первинного осередку МАН України (секція історичне 

краєзнавство, соціологія, філософія, історія релігії та релігієзнавства, історія 

України); шкільний музей «Голос пам'яті». 

  В.І. Кузьменко підготовлено нариси про історію школи «У кожного є школа на 

землі».  Учителем розроблені програми: «Питання розвитку логічного мислення учнів 

та формування думки вільного висловлення», «Шляхи реалізації творчого 

обдарування з предмета «Історія», які занесені до анотованого каталогу обласна 

виставка «Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї і 

технології» (2013р.).  

Віра Іванівна бере активну участь у роботі шкільного та міського методичного 

об'єднання вчителів історії, виступає з доповідями на семінарах, методичних 

об'єднаннях міського рівня, конференціях місцевого та міжнародного рівня .  

 Нагороджена Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України 
(1998р., 2008р), Київської обласної ради (2007р.) та Подяками управління освіти і 

науки Київської обласної державної адміністрації (2000, 2003, 2004, 2004, 2005, 2006 

p.p.), Подякою департаменту освіти і науки  Київської обласної державної 

адміністрації (2013р.). Відмінник освіти України (1999 р.). Заслужений вчитель 

України  (Указ Президента України  № 355/2013 від 27.06.2013 р.). 

  



 

 

КНИГА ПЕДАГОГІЧНОЇ СЛАВИ УКРАЇНИ  

 

МОКРИНСЬКА ЛАРИСА ФЕДОРІВНА, вчитель 

фізичної культури Володарської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №2 Київської області,  

заслужений вчитель України 

 

Мокринська Лариса Федорівна народилася 8 березня 

1971 року в селі Українка Обухівського району. У 1988 

році закінчила Калитянську середню школу Броварського 

району зі срібною медаллю.  Навчалася в Київському 

Державному інституті фізичної культури за спеціальністю «Фізична культура і спорт» 
й отримала кваліфікацію «Викладач-організатор масових форм фізичної культури» у 

1992 році.  

Л.Ф. Мокринська розпочала педагогічну діяльність в Зрайківській неповній 

школі Володарського району. Із 1999 року продовжила працювати на посаді вчителя 

фізичної культури Косівської загальноосвітньої школи I-II  ступенів цього ж району. 

У 2006 році як кращого спеціаліста її запрошено до Володарської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №2.  

Лариса Федорівна має вищу кваліфікаційну категорію, «вчитель-методист», 

досконало володіє методикою викладання навчального предмету, керується 

нормативними документами про освіту та фізичне виховання учнів. Свою роботу 

спрямовує на вирішення загальношкільної проблеми "Здоров’язберігаючі технології 

навчання в навчальному процесі». Творчі напрацювання: «Аеробіка та художня 

гімнастика: авторська навчальна програма курсу за вибором для учнів 1-4 класів» 

(2006 р.), «Сюжетно-рольові ігри  на уроках фізичної культури: методична розробка» 
(2007 р.), «Музичне забезпечення викладання  уроків фізичної культури: методичні 

рекомендації» (2007р.) – затверджено науково-методичною радою Київського 

обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. 

У 2007 році Л.Ф. Мокринська стала абсолютним переможцем Всеукраїнського 

конкурсу на кращий інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури 

з елементами футболу. 

Лариса Федорівна активно впроваджує різноманітні форми і методи 

виховання учнівської молоді засобами позаурочної роботи. Вона проводить 

фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня школяра, загально шкільні 

спортивно-масові заходи і залучає дітей до активної участі у спортивних змаганнях 

району та області. У школі  веде гурток «Спортивний туризм». Її вихованці 

систематично виборюють призові місця на різних змаганнях та шкільних 

спартакіадах. 

Власним прикладом пропагує принципи здорового способу життя. Родина 

Мокринських – чотириразовий переможець обласних змагань «Тато, мама, я – 
спортивна сім'я» та триразові учасники фінальних Всеукраїнських фестивалів 

«Тато, мама, я – спортивна сім'я» (2005-2007 рр.). 

Педагог постійно ділиться досвідом своєї роботи з колегами: бере  участь у 

роботі шкіл передового педагогічного досвіду, у Всеукраїнських методичних 

семінарах-практикумах, проводить практичні заняття для слухачів курсів 

підвищення кваліфікації в Київському обласному інституті післядипломної освіти 

педагогічних кадрів.  У 2010-2014 роках Л.Ф. Мокринська – керівник обласної школи 

передового педагогічного досвіду вчителів фізичної культури. 



 

 

КНИГА ПЕДАГОГІЧНОЇ СЛАВИ УКРАЇНИ  

 У 2008 році Лариса Федорівна стала переможцем  Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2008» у номінації «Фізична культура».  

 Рішенням Володарської районної адміністрації  ім’я Л.Ф. Мокринської занесене 

на районну Дошку Пошани «Гордість твоя, Володарщино!» ( 2008р.). 

Ім’я Л.Ф. Мокринської представлено також в енциклопедії «Кращі люди 

України – це успіх» за рішенням редакції альманаху «Кращі люди України»  (2010 р.). 

 За високі досягнення в професійній діяльності, сумлінну працю і особистий 

вклад у розвиток фізичного виховання підростаючого покоління Л.Ф.  Мокринська 

нагороджена Почесною відзнакою Федерації футболу України – медаллю  «За 

заслуги» (2008), Грамотою Міністерства освіти і науки  України (2010),  Комітету з 

фізичного виховання та спорту (2007), Грамотою Верховної Ради України  «За 
заслуги перед українським народом» (розпорядження Голови ВР України №1238 від 

12 листопада 2007 року). 

У 2010 році Лариса Федорівна нагороджена Дипломом лауреата щорічної премії 

Верховної Ради України педагогічним працівникам «За вагомий внесок у здійсненні 

навчання та виховання дітей та учнівської молоді» (постанова Верховної Ради 

України №2517-VI від 09.09.2010 р.). 

Указом Президента України від 19 серпня 2008 року №726  Л.Ф. Мокринській 

присвоєно почесне звання «Заслужений вчитель України». 

  



 

 

КНИГА ПЕДАГОГІЧНОЇ СЛАВИ УКРАЇНИ  

 

НОВИКОВА НАДІЯ ВАЛЕНТИНІВНА, 

вчитель музичного мистецтва та художньої 

культури Бучанської  загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №4 Бучанської міської ради Київської 

області, заслужений вчитель України 

 

Новикова Надія Валентинівна народилася 12 серпня 

1980 року в місті Нікополі Дніпропетровської області.  

У 1994 році Н.В. Новикова закінчила 9 класів 

Нікопольської середньої школи №4 і вступила до Криворізького міського музичного 
училища (фортепіанне відділення), яке закінчила в 1999 році, отримавши диплом із 

відзнакою. У 2004 році закінчила з відзнакою магістратуру Інституту мистецтв 

Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова за спеціальністю 

«Музична педагогіка та виховання» (спеціалізація: «художня культура»), була 

нагороджена дипломами лауреата ректорської стипендії (2002 рік) та стипендії імені 

В.С.Косенка (2003 рік).  

Із 2004 року Н.В. Новикова працює на посаді вчителя музики та художньої 

культури Бучанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Бучанської міської 

ради. Надія Валентинівна  керівник хору молодших школярів «Веселі нотки» та 

вокального ансамблю «Апельсин». Вона є учасницею жіночого вокального ансамблю 

«Лілея» Бучанського центрального будинку культури, який  успішно представляє 

молоде місто на міських та обласних фестивалях. Надія Валентинівна очолює 

шкільну методичну комісію вчителів  художньо-естетичного циклу, своїми 

надбаннями ділиться з колегами під час проведення  відкритих уроків, семінарів 
міського, обласного та всеукраїнського рівнів. 

Н.В. Новикова ефективно поєднує педагогічну та наукову діяльність, 

навчаючись в аспірантурі Національного педагогічного університету імені 

М.П.Драгоманова (Інститут мистецтв, кафедра методики музичного виховання та 

хорового диригування, спеціальність «Теорія та методика музики і музичного 

виховання»), досліджуючи проблему формування пізнавального інтересу підлітків на 

уроках музики засобами мультимедійних технологій.  

Надія Валентинівна – переможець ІІІ (заключного) етапу  Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 2009»  у номінації «Музика», лауреат (ІІІ премія) ІV 

Міжнародного конкурсу «Учитель музики ХХІ століття» імені Д.Б. Кабалевського 

(2009 року). 

За сумлінну працю і високий професіоналізм Надія Валентинівна нагороджена 

Почесною грамотою відділу освіти Бучанської міської ради (2008 р.), Подякою 

Бучанської міської ради (2009р.),  Почесною грамотою головного управління освіти і 

науки Київської обласної державної адміністрації (2009р.). Указом Президента  за 
№788 від 1 жовтня 2009 року  Н.В.Новиковій присвоєно звання «Заслужений учитель 

України». 

  



 

 

КНИГА ПЕДАГОГІЧНОЇ СЛАВИ УКРАЇНИ  

 

ОНИКІЄНКО ВАСИЛЬ АНТОНОВИЧ, вчитель 

трудового навчання Гавронщинської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Макарівської районної державної 

адміністрації Київської області,  

заслужений працівник народної освіти України 

 

Оникієнко Василь Антонович народився 1 вересня 

1946 року  в селі Товстий Ліс Чорнобильського району 

Київської області. 

У 1964 році закінчив Товстоліську середню школу, навчався професії токаря на 
заводі ім.Лепсе в м. Києві, пройшов нелегку школу гарту армійської служби, був 

командиром танка, брав участь в бойових діях 1968 року в Чехословаччині. Після 

демобілізації навчався у Київському індустріальному технікумі. В.А. Оникієнко 

працював майстром виробничого навчання ПТУ-24. У 1984 закінчив Київський 

державний педагогічний інституті ім. Максима Горького. 

В.А. Оникієнко працював у Нігерії викладачем спеціальних дисциплін.  

Із  1999 по 2009 рік  Василь Антонович працював завідуючим гуртожитком у 

Міжрегіональній академії управління персоналом. Із 2011 року В.А. Оникієнко – 

вчитель трудового навчання Гавронщинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Макарівської районної державної адміністрації. Має кваліфікаційну категорію 

"спеціаліст". Педагог цікавиться новітніми перспективними технологіями навчання. 

Використовує продуману систему інтерактивних методів і прийомів розвитку учнів, 

формує навички вдумливого підходу до виконання поставлених завдань. У школі під 

керівництвом Василя Антоновича працює гурток "Умілі руки".  
У 1988 році В.А. Оникієнко присвоєно звання "Заслужений працівник народної 

освіти України", нагороджено ювілейною медаллю «В пам’ять 1500-річчя Києва». 
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ПЕРЕРВА ВОЛОДИМИР СТЕПАНОВИЧ, 

доцент кафедри педагогіки і психології Київського 

обласного інституту післядипломної освіти 

педагогічних кадрів, кандидат історичних наук  

 

Перерва Володимир Степанович народився 22 

квітня 1973 року в м. Білій Церкві. У 1990 році закінчив 

Білоцерківську середню школу № 1. У 1992 році за 

експериментальним набором вступив на історичний 

факультет Дрогобицького державного педагогічного 
інституту, який закінчив з відзнакою у 1997 році. Після успішного закінчення вузу 

став працювати асистентом кафедри історії України цього навчального закладу. У 

1998 році вступив до аспірантури Київського Національного університету імені 

Тараса Шевченка і в 2002 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Статус 

єпархіальних органів влади та парафіяльного священства у Київській митрополії 

ХІХ – початку XX ст.». 

Із 2001 року В.С. Перерва працює на посаді доцента кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін, згодом  – кафедри правознавства у Білоцерківській філії 

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (нині – 

Білоцерківський інститут економіки та управління ВНЗ ВМУРоЛ «Україна»). За 

сумісництвом викладає в Київському обласному інституті післядипломної освіти 

педагогічних кадрів на кафедрі педагогіки і психології. 

Перерва Володимир Степанович – член правління Київської обласної 

організації Національної спілки краєзнавців України, лауреат молодіжної премії 
голови Київської облдержадміністрації (2005р.) і літературно-мистецької премії імені 

І. С. Нечуя-Левицького (2011 р.). 

Сфера наукових інтересів – церковна історія України, історія освіти, 

мікроісторія Київщини. Володимир Степанович – автор понад 10 наукових статей у 

фахових журналах і понад 100 наукових та науково-популярних праць.  

Нагороди: молодіжна премія голови Київської обласної державної адміністрації 

в номінації «За наукові досягнення» (2005 р.); Грамота Священного Синоду 

Української Православної Церкви ( 2009 р.); Орден «1020-річчя Хрещення Київської 

Русі» ( 2009 р); нагрудний знак «Відзнака міського голови» м. Білої Церкви ( 2010р. ); 

медаль ВУТ «Просвіта» ім. Тараса Шевченка «Будівничий України» ( 2010р.); 

обласна літературно-мистецька премія імені І. С. Нечуя-Левицького (2011 р.); 

Орден ІІ ступеня УПЦ ( 2013 р.). Окрім того, має низку нагород від голів сіл, міст, 

благочинних священиків різних регіонів Київщини та Житомирщини. 

Основні праці: 

Перерва В. С. Православне Надросся у XIX столітті / В. С. Перерва. – Біла 
Церква: Видавець О. В. Пшонківський, 2004. — 256 с. : іл. 

 Перерва В. С. Історія шкільництва в містах і селах Київщини XIX – початку 

XX ст. / В. С. Перерва. – Біла Церква: Видавець О. В. Пшонківський, 2008. – 672 с.: іл. 

 Алєксєєнко С. А., Перерва В. С. Ківшовата: з православного минулого / 

С. А. Алєксєєнко, В. С. Перерва. – Біла Церква : Видавець О. В. Пшонківський, 2008. – 

64 с. : іл. 

 Перерва В. С. Графи Браницькі: підприємці та меценати В. С. Перерва. – Біла 

Церква: Видавець О. В. Пшонківський, 2010. – 270 с.: іл.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1973
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%E2%80%93%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86.%D0%A1._%D0%9D%D0%B5%D1%87%D1%83%D1%8F%E2%80%93%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%E2%80%93%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86.%D0%A1._%D0%9D%D0%B5%D1%87%D1%83%D1%8F%E2%80%93%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/2011
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB1020-%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F_%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%96%C2%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB1020-%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F_%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%96%C2%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%B2%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0
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ПИХТАР МИКОЛА ПЕТРОВИЧ,  учитель 

математики Славутицького ліцею, старший викладач 

Славутицької філії Національно-технічного 

університету „КПІ”, кандидат педагогічних наук, 

заслужений вчитель України 

 

 «Математика – цариця всіх наук…» – такі слова 

повторює для своїх вихованців М. П Пихтар..  

 Пихтар Микола Петрович  народився 8 січня 1973 

року  в с. Тимоновичі Чернігівської області. Закінчив Чернігівський державний 
педагогічний інститут ім. Т.Г.Шевченка в 1996 році і здобув спеціальність учителя 

математики, інформатики та обчислюваної техніки. З 1996 року його життя і 

педагогічна діяльність тісно пов’язані з м. Славутичем Київської області. Вже 18 

років М.П. Пихтар  цікаво й захоплююче розповідає про таємничий світ цифр і 

формул. Понад 10 років Микола Петрович працює в Славутицькому ліцеї. За час 

роботи в  ліцеї зарекомендував себе як талановитий педагог, який досконало володіє 

методикою викладання математики, творчо підходить до організації навчально-

виховного процесу, широко впроваджує на своїх заняттях сучасні освітні технології. 

Його уроки завжди продумані, відзначаються глибоким науковим змістом, логічною 

завершеністю, вражають простотою знайдених методичних прийомів. Але за цим 

стоїть напружена, клопітка робота. Микола Петрович постійно працює над собою і 

прищеплює учням вміння самостійно вдосконалювати свої знання. Математичний 

талант – це, перш за все, напружена робота, добре організована праця. Усім серцем 

люблять його діти. З ним вони готові проводити всі перерви і позаурочний час. 
Микола Петрович уміє створити умови для розвитку творчості, кмітливості, 

пізнавальної активності, вдало створює в класі мікроклімат взаємної довіри, любові, 

поваги, чуйності, дружби, взаємодопомоги.  

У своїй роботі вчитель надає перевагу таким творчим методам та прийомам, які  

стимулюють розвиток логічного мислення ліцеїстів, практикує проведення ділових та 

рольових ігор, створення проблемних ситуацій, пропонує розв’язування логічних 

вправ, розгадування софізмів, математичних загадок, ребусів, тематичних кросвордів. 

Його вихованці постійно є переможцями та призерами обласних олімпіад з 

математики. Микола Петрович  також працює старшим викладачем Славутицької 

філії НТУУ „КПІ”, пройшов стажування на кафедрі математичного аналізу та теорії 

ймовірності зазначеного ВУЗу. 

Педагог регулярно читає лекції слухачам на курсах підвищення кваліфікації в 

Київському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів, 

переважно авторських «Розв’язування олімпіадних задач з математики». Щороку 

готує команду Київської області для участі у ІV етапі Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з математики. 

 Свої методичні напрацювання друкує в журналі «Математика в школі». Автор 

посібників і методичних рекомендацій:  

- «Контрольні завдання та методичні вказівки з вищої математики» (для 

студентів заочної форми навчання , 2004р.); 

- «Застосування визначеного інтеграла» (методичні вказівки для студентів I 

курсу, 2005 р.) ; 

- «Методичні вказівки для студентів I курсу «Невластиві інтеграли» (2005р). 
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Педагог є учасником міжвузівських обласних та республіканських науково-

практичних конференцій. Микола Петрович є науковим керівником науково-

дослідницьких учнівських робіт ліцеїстів у Славутицькому відділенні МАН України.  

У 2011 році М.П. Пихтар  захистив кандидатську дисертацію з теми «Розвиток 

математичних здібностей школярів у діяльності Малої академії наук» і отримав 

диплом кандидата педагогічних наук зі спеціальності «Теорія та методика навчання 

(математики)”, протокол №64-06/5 від 31 травня 2011 року. 

У колективі його поважають за цілеспрямованість, високу працездатність, 

активну життєву позицію. Миколі Петровичу притаманні такі риси характеру як 

висока відповідальність, доброта, намагання завжди допомогти людині, знайти з нею 

порозуміння. 
Працю М.П.  Пихтаря   відзначено багатьма нагородами: Премією Кабінету 

Міністрів України (2000 р.), Грамотою Міністерства освіти і науки України (2001р.), 

Подяками Київської обласної державної адміністрації (2000-2001р р.), Почесними 

Грамотами Київського обласного управління освіти  і науки (1998р., 1999 р., 2003 р., 2004 

р., 2005 р., 2006р.).  

У 2010 році М.П Пихтарю  присвоєно почесне звання «Заслужений вчитель 

України».   
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СЛОБОДЕНЮК МИКОЛА ТИМОФІЙОВИЧ, 

учитель історії,  

 Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №6 Білоцерківської міської ради  

Київської області, заслужений вчитель України 

 

Слободенюк Микола Тимофійович народився 4 

листопада 1942 року на Житомирщині. 

У 1964 році закінчив Бердичівський державний 

педагогічний інститут. У 1972 році –  Івано-
Франківський  державний педагогічний інститут ім.  В. Стефаника. 

У 1964 році М.Т. Слободенюк розпочав трудову діяльність на посаді вчителя фізики й 

математики Огіївської восьмирічної школи Ружинського району Житомирської області. Із 

1965 по 1968 рік Микола Тимофійович – заступник директора з навчально-виховної роботи 

цієї школи. 

Із 1968 року М.Т. Слободенюк працював учителем історії, а потім директором 

Білоцерківської загальноосвітньої школи №15, а з 1981 по 2013 рік очолював 

Білоцерківську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 6 Білоцерківської міської ради 

Київської області. 

Здійснюючи управління закладом освіти, М.Т. Слободенюк керувався принципами 

демократизації, поєднував колегіальність із персональною відповідальністю. Це 

проявлялося перш за все в розширенні прав учителя та педагогічного колективу, 

використанні демократичних методів управління, створенні комфортного морально-

психологічного клімату в колективі, доброзичливих стосунків між адміністрацією школи, 
учителями й учнями та батьками. 

Микола Тимофійович – керівник із новим педагогічним мисленням, гуманіст і 

оптиміст за переконанням бачить шкільне життя у всій його складності й різноманітності. 

У 1982 і 1984 роках М.Т. Слободенюк був обраний депутатом Білоцерківської міської 

ради.  

Микола Тимофійович  нагороджений нагрудним знаком: «Відмінник народної освіти 

України», значком «Переможець соціалістичного змагання» (1973р., 1979р.), «Відзнакою 

міського голови» (2004р.),  цінними подарунками від голови Верховної Ради України, 

голови Київської обласної ради та голови Київської обласної державної адміністрації.  

Має звання «Заслужений вчитель України» (2012р.).   
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СМУТОК БОРИС МИХАЙЛОВИЧ, директор 

Білоцерківського навчально-виховного об’єднання "Перша 

Білоцерківська гімназія – школа І ступеня" Київської 

області, заслужений вчитель України 

 

Смуток Борис Михайлович народився  8 вересня 1951 року 

на Кіровоградщині.  Із 1989 року працює на посаді директора 

Білоцерківського навчально-виховного об’єднання "Перша 

Білоцерківська гімназія – школа І ступеня". Борис Михайлович 

– керівник закладу інноваційного типу, висококваліфікований 
спеціаліст, який здійснює організаційно-управлінську та консультативно-методичну 

діяльність управління персоналом на засадах освітнього менеджменту за принципами 

соціальної обумовленості, науковості й компетентності, що вимагає глибокого знання 

основ педагогіки, психологічної теорії і практики управління.  

Білоцерківське навчально-виховне об’єднання "Перша Білоцерківська гімназія – 

школа І ступеня"  – учасник  Всеукраїнського науково-педагогічного проекту 

«Інтелект України», наукова лабораторія профільного навчання Київського обласного 

інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.  

Гімназія багато років посідає І  місце в рейтингу серед закладів освіти Білої 

Церкви: шість випускників виявили найвищий результат (200 балів) на  ЗНО. 

Навчальний заклад  –  лауреат Всеукраїнського конкурсу «100 кращих шкіл України» 

в номінації «Школа успіху», нагороджений дипломом Кабінету Міністрів «За 

досягнення успіхів у професійній діяльності та в створенні позитивного іміджу 

України». Білоцерківське навчально-виховне об’єднання "Перша Білоцерківська 
гімназія – школа І ступеня"  – краще на Київщині за результатами роботи з 

обдарованими дітьми. Вихованці мають вагомі здобутки у Всеукраїнських учнівських 

олімпіадах, у Всеукраїнському  конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт  учнів-

членів МАН.  

Налагоджено співробітництво Білоцерківського навчально-виховного 

об’єднання "Перша Білоцерківська гімназія – школа І ступеня" з посольством Франції 

в Україні, з навчальними закладами Німеччини, Австрії, Росії. Гімназія є членом 

асоціації «Відроджені гімназії України», Міжнародного «Партнер»-клубу.  

Б.М. Смуток – автор публікацій в освітянських виданнях:  «Директор школи», 

«Освіта України». 

Учні Бориса Михайловича – срібні призери Міжнародної олімпіади з біології та 

екології (Б. Сєрєбрєнніков) та І Міжнародної олімпіади з історії (К. Росоха). 

Б.М. Смуток – спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист, переможець 

Всеукраїнського конкурсу «Директор ХХІ ст.», делегат з’їзду  вчителів України, віце-

президент  Асоціації керівників шкіл України, лауреат міської премії «За заслуги в 
галузі освіти»; нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти України, 

нагрудними значками: «Відмінник освіти України», «Василь Сухомлинський»; 

Подякою Президента України; за активну й результативну діяльність його занесено 

до «Золотого фонду Білої Церкви». У 2012 році Указом Президента України Борису 

Михайловичу присвоєно звання «Заслужений вчитель України».    
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РЯБЧЕНКО АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ,  

вчитель фізики та астрономії, директор Славутицької  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1, 

 заслужений працівник  освіти України 

 

Народився 22 квітня 1969 року в селі Григорівка 

Бахмацького району Чернігівської області. В 1993 році 

закінчив Чернігівський державний педагогічний інститут 

імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «вчитель фізики і математики». Свою 

педагогічну діяльність розпочав у загальноосвітній школі №3 м. Славутича в 
1993 році. Працював на посаді вчителя фізики та астрономії, а з 1995 по 1998 

рік –  заступником директора з навчально -виховної роботи. 

З 1998 року працює на посаді директора Славутицької загальноосвітньої 

школи І-III ступенів №1. За час роботи директором школи А.О. Рябченко   

створив високопрофесійний, згуртований колектив педагогів, здатний 

вирішувати сучасні завдання  навчально-виховного процесу. 

А.О. Рябченко  –  вмілий керівник, організатор, ініціатор нововведень, 

наставник молодих педагогів, активний громадський діяч, лід ер, здатний вести 

за собою інших. 

Педагогічний колектив Славутицької ЗОШ І-ІП ступенів №1 під 

керівництвом  А.О.  Рябченка  працює над науково -методичною проблемою 

«Створення сприятливих психолого-педагогічних умов для підвищення рівня 

навчальних досягнень та формування активності і загальної культури учнів». З 

метою  реалізації даної проблеми у навчальному закладі створюються класи з 
поглибленим вивченням окремих предметів, профільне навчання, працюють 

класи за системою розвивального навчання Д.Б.Ельконіна -В.В.Давидова, 

упроваджується рейтингова система при підбитті підсумків навчальної 

діяльності учнів за семестр та рік.  

Як директор школи, Анатолій Олександрович зробив чимало для 

удосконалення навчально -виховного процесу, зміцнення навчально -

матеріальної бази та формування позитивного іміджу навчального закладу.  

А.О Рябченко  бере активну участь у житті міста, є  депутатом 

Славутицької міської ради з жовтня 2010 року, плідно співпрацює з 

батьківською громадою, установами та організаціями м. Славутича, 

навчальними закладами  Київщини та інших регіонів України.  

Славутицька ЗОШ І-Ш ступенів № 1 постійно розвивається, 

вдосконалюється, забезпечує високу результативність навчання і виховання, 

втілюючи в життя девіз закладу: «Через терни до зірок!». За роки керування 

Анатолія Олександровича (1998 -2013 рр.) у школі проводилася робота за 
такими напрями:  

 1998р. Започатковується адаптаційний курс для учнів 1 -х класів 

«Введення в  шкільне життя»; 

 1999р. Відкривається читальна зала у навчальному закладі, 

створюється батьківська громада «Все для дітей»; 

 2000р. Розпочинається впровадження адаптаційного курсу для 
учнів 5-х класів «Перешийок»; 
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 2004р. Педагогічний колектив перемагає у загальноміській 
програмі «Славутичанин року» в номінації «Колектив року» (соціальна 

сфера); 

 2006р. Участь закладу в експерименті щодо проведення 
зовнішнього незалежного оцінювання учнів;  

 2009р. Перемога в обласному конкурсі «Кращий WEB -caйт 

навчального закладу».  

 Перемога в загальноміській громадсько -мистецькій програмі 

«Славутичанин року» за номінаціям и «Реалізація проекту», «Електронне 

місто», «Молодіжна ініціатива року», «Благородний вчинок року»;  

   Педагогічний колектив  Славутицької ЗОШ І-III ступенів №1 у 

2011 році нагороджено дипломом лауреата загальноміської громадсько -

мистецької   програми   «Славутичанин   року»   в номінації «Громадська 

активність –  2010». 
А.О Рябченко  нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і 

науки України (2004р.) , Головного управління освіти і науки Київської 

облдержадміністрації (2005р.), ювілейною медаллю «20 років м. Славутичу» 

(2007р.), пам'ятним знаком «За особистий внесок у розвиток міста Славутича» 

(2008р.), знаком» Відмінник освіти України» (2008р.), має звання «Заслужений 

працівник освіти України» (2012р.). 
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ТОМЕНКО ЛЮБОВ МИКОЛАЇВНА, 

завідувач дошкільного навчального закладу №10 

"Любавонька" м. Переяслава-Хмельницького Київської 

області, заслужений працівник освіти  України  

 

Томенко Любов Миколаївна народилася 16 червня 1957 року у 

місті Переяславі-Хмельницькому. У 1976 році закінчила 

педагогічне училище та в 1993 році – Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний інститут за спеціальністю "Вчитель української мови та 

літератури".  
Педагогічну діяльність Любов Миколаївна розпочала на посаді піонервожатої 

однієї з міських шкіл. Потому працювала вихователем та методистом у дошкільних 

закладах міста.  

У 1992 році Л.М.Томенко очолює новозбудований дошкільний заклад №10 

"Любавонька". За 15 років діяльності названа установа  стає одним з 

найпопулярніших та найпрестижніших дошкільних закладів у місті, здобуває  

визнання на обласному рівні, одержавши статус опорного дошкільного  навчального 

закладу художньо-естетичного профілю Київської області.  

 У 2007 році очолюваний нею колектив своєю інноваційною, творчою 

діяльністю, численними семінарами для слухачів з дошкільних закладів Київщини 

знову підтвердив право бути опорною установою. 

Педагогічне кредо Любові Миколаївни "Бути не над дитиною, а поруч із нею" 

стало принципом роботи кожного педагога закладу. 

 Висока фахова компетенція, загальна культура, толерантність, любов до дітей, 
відданість роботі – ось основні критерії професійності діяльності педагога.  

Любов Миколаївна має активну громадську позицію. У 2002 році була обрана 

депутатом Переяслав-Хмельницької міської ради, працювала заступником голови 

постійної комісії з питань освіти, культури, спорту та  охорони здоров’я. 

Високі професійні досягнення Л.М.Томенко неодноразово відзначалися 

подяками та почесними грамотами  міського голови, почесною грамотою голови 

Київської обласної державної адміністрації (2003, 2007 р.), подякою головного  

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

У 2004 році Л.М.Томенко   стала лауреатом  Київської обласної премії  «За 

заслуги в галузі освіти».  Нагороджена знаком   "Відмінник освіти  України".  У 2009 

році їй присвоєно звання «Заслужений працівник освіти України». 
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ТОНКОВИД  ЄФРОСИНІЯ 

СТАНІСЛАВІВНА,  

вчитель історії та правознавства 

Миронівського навчально-виховного комплексу 

Київської області, відмінник освіти України 

 

Тонковид Єфросинія Станіславівна народилася 

19 березня 1937 року в с. Вербка  Крижопільського 

району Вінницької області. У 1959 році закінчила 

Станіславський державний педагогічний інститут. Із 
1959 по 1961 рік  працювала вчителем історії та 

української мови і літератури  Паволочської 

середньої школи Попільнянського району Житомирської області. Із 1961  по 1966 рік 

– вчителем історії Іванівської середньої школи Богуславського району Київської 

області. Із 1966 року працює вчителем історії та правознавства в Миронівському 

районі: з 1966 по 1975 рік – в Миронівській середній школі І-ІІІ ступенів №1,  а з 1975 

року по теперішній  час  вона вчитель історії та правознавства Миронівської 

середньої школи І-ІІІ ступенів №2, яка  нині реорганізована у Миронівський 

навчально-виховний комплекс. 

Єфросинія Станіславівна – керівник районного методичного об’єднання 

вчителів історії. 

Є.С. Тонковид започаткувала в Миронівському районі дослідно-

експериментальну роботу всеукраїнського рівня, апробуючи та впроваджуючи в 

практику курси: «Громадянська освіта», «Практичне право», «Досліджуючи 
гуманітарне право», «Історія Голокосту». 

Учні, яких навчає Є.С.  Тонковид , переможці та призери ІІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії та правознавства. У 2013/2014  

навчальному році вона підготувала 4 переможці обласної олімпіади: 3 – з історії, 1 – з 

правознавства. 

Єфросинія Станіславівна має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої 

категорії», їй присвоєно педагогічне звання «вчитель-методист».  

Є.С. Тонковид нагороджена грамотами  Миронівського районного відділу 

народної освіти (1974 р.), Київського обласного відділу народної освіти (1979 р.), 

нагрудним знаком «Відмінник  освіти України» (1982 р.), дипломами головного 

управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації; Диплом 

лауреата  Київської обласної премії «За заслуги в галузі освіти» (2013р.). 
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ХОМЕНКО НАДІЯ ВІКТОРІВНА, 

вчитель історії, директор загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №3 міста Обухова Київської області, 

заслужений вчитель України 

 

Народилася 26 січня 1953 року в с. Мала Вільшанка 

Обухівського району Київської області. 

Після закінчення Ржищівського педагогічного училища в 

1971 році розпочала свою трудову діяльність старшою 

піонервожатою в Обухівській середній школі №1. У 1977 році  закінчила  Київський 
державний педагогічний інститут ім. О.М.Горького  та отримала спеціальність 

«Вчитель історії та суспільствознавства». 

З 1974-1975 роки працювала звільненим секретарем комітету комсомолу 

Обухівської середньої школи №З. З 1975-1976 рік – учителем історії в міському 

професійно-технічному училищі №2 м. Українки Обухівського району. Протягом 

1976-1981 рік – другим секретарем райкому ЛКСМ України. У 1981-1988 роки – 

директором Обухівської середньої школи №4, а  з 1990-1993 рік – інспектором 

Обухівського районного відділу освіти.  

З 1993 року Хоменко Надія Вікторівна працює на посаді директора Обухівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3. У 2013 році очолювана Хоменко Н.В. 

школа отримала почесний статус – навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №3 – ліцей» Обухівської міської ради. Нині у ньому навчається 

більше тисячі учнів та працюють майже сто вчителів. 

Високий професіоналізм і мистецтво управління  педагогічним і учнівським 
колективами, дають можливість Надії Вікторівні протягом багатьох років 

забезпечувати високу якість навчання учнів та увійти в десятку кращих шкіл області. 

Очолюваний Н.В.  Хоменко  колектив  удостоєний почесної відзнаки учасника 

Міжнародного проекту «Україна у ІІІ тисячолітті. Традиції. Інновації. Інвестиції.» від 

Українського видавничого консорціуму і Національних рейтингів України (2007р.); 

Диплома учасника Всеукраїнського освітнього проекту «Флагмани освіти і науки 

України» (2008 р., 2010р.); Диплома учасника ХІІ Міжнародної виставки «Сучасна 

освіта України – 2009»; Диплома учасника П’ятої міжнародної виставки «Сучасні 

заклади освіти – 2014».   

З 2000 року очолювана Н.В.  Хоменко школа бере участь в інноваційному 

експерименті Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України 

«Підготовка учнівської молоді до підприємницької діяльності в умовах ринку» 

(науковий керівник – доктор психологічних наук, професор Н.А.Побірченко). З липня 

2008 року Наказом №699 МОН України, спираючись на попередні результати 

експериментальної діяльності,  навчальний заклад був включений до проекту 
Всеукраїнського рівня «Вибір успішної професії», а сама Надія Вікторівна - у 

виконавчу раду експерименту. 

. З жовтня 2013 року школа проводить дослідно-експериментальну роботу 

Всеукраїнського рівня на тему «Формування усвідомленого ставлення учнів до 

збереження здоров’я у навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального 

закладу». 

Н.В.  Хоменко  володіє методикою викладання історії за сучасними освітніми 

технологіями. Співавтор посібника з історії  рідного краю «Від давнини до 

сучасності» (2009р.). 
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Надія Вікторівна протягом багатьох років  займається громадською діяльністю , 

перебуваючи у складі виконавчого комітету Обухівської міської ради. 

Відмінник освіти України (2004). Заслужений вчитель України (2009). 

Нагороджена Подякою Обухівського міського голови, Почесними грамотами 

Обухівської міської ради, Обухівської районної державної адміністрації, Київської 

обласної державної адміністрації, Київської обласної ради, Міністерства освіти і 

науки України (2009р.). Занесена до «Книги громадянської та професійної честі міста 

Обухова» (2012р.).  
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ШУМОВСЬКА ЛЮБОВ ВАСИЛІВНА, 

художній керівник Народного вокального 

ансамблю «Калинка» Будинку дитячої та юнацької 

творчості  

м. Броварів Київської області,  

заслужений вчитель України 

 

Шумовська Любов Василівна народилася 21 січня 

1954 року в сім’ї репресованих українців, яких 

сталінський режим виселив зі Львівської області до 
м.Осинники (Росія, Західний Сибір). За хрущовської 

відлиги сім’я повернулася на Батьківщину. Шумовська 

Л.В. на «відмінно» закінчила музичну школу по класу акордеона та Львівське 

музично-педагогічне училище ім. Філарети Колесси. Працювала шкільним учителем 

музики, художнім керівником сільського клубу, музичним керівником у дитячих 

садках.  

Л.В. Шумовська працює в Будинку дитячої та юнацької творчості з 1990 року. У 

1997 році на основі гуртка сольного співу Любов Василівна створила вокальний 

ансамбль «Калинка», репертуарі якого понад 200 хорових і сольних творів 

композиторів-класиків та сучасних українських авторів (народних та духовних пісень, 

зразків сучасної естради). 

За час роботи у закладі Л.В. Шумовська зарекомендувала себе як талановита, 

працелюбна, натхненна особистість, педагог-музикант високого рівня культури. 

Діапазон її професійних інтересів однаковою мірою проявляється як щодо 
опанування багатої української народної пісні та духовних піснеспівів всесвітньо -

відомих композиторів Д. Бортнянського, М. Вербицького, М. Лисенка, так і пісенних 

надбань сучасних авторів: Ірини Кириліної, Миколи Ведмедері, Наталії Багмут, Алли 

Мігай, Ірини Шевчук, Алли Бінцаровської та інших. У співавторстві з П.П. Дударем 

ансамбль «Калинка» випустив декілька гнучких дисків із записами колядок, щедрівок 

та пісень, присвячених Святому Миколаю. 

Народний ансамбль «Калинка» здійснює велику концертну діяльність, бере 

участь у багатьох фестивалях та конкурсах, відзначений багатьма дипломами 

найвищого ґатунку. У 2004 році йому присвоєно звання «Зразковий художній 

колектив», а в 2009 році – звання «Народний художній колектив». 

Л.В. Шумовська має нагороди: Подяку Центру дітей та юнацтва Київщини, 

грамоти управління освіти і науки України та управління у справах сім’ї та молоді 

Київської обласної державної адміністрації, Диплом пошани на VІ Міжнародному 

фестивалі-конкурсі «Духовні джерела», Почесну грамоту Міністерства освіти і науки 

України, нагрудний знак «Відмінник освіти України», почесне звання «Заслужений 
вчитель України» (Указ Президента України №829/2010). 

 


