
  
Вільнянська гімназія «Світоч» 

Районний музей  освіти 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 м.Вільнянськ 

2009р. 

 

 

Вдячні учні і їх батьки пишуть про Н.Б.Похлєбаєву статті до 

газети «Дніпровські вогні». Їй бажають ще довгих років життя і 

плідної праці на освітянській ниві. 

 

Не старійте, вчителю, ніколи, 
Молодість вам завжди до лиця. 
Вас веде щораночку до школи 
Каштанова стежина без кінця. 
Не рахуйте літ своїх, не треба, 
Нас стрічайте ранньої пори. 
І нехай шумлять вам знову й знову 
Вашого дитинства явори. 
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Педагогічні самоцвіти Вільнянщини 
«Зміст її життя – школа» – Вільнянськ, 
Вільнянська гімназія «Світоч», 2009. 

 
Матеріал зібрала  
та упорядкувала Романенко 

Ганна 

Панасівна,  

завідуюча музеєм 

 

 

 

 

Технічний набір Урсуленко 

Неллі  

Олександрівна, 

вчитель 

інформатики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2004р. Зустріч із випускниками 1974 року. «спасибі Вам, 

учителю, за тепло Вашої душі». 

2 15 



  Школа для мене – це ні з чим 

незрівняна любов до дітей, це 

радість спілкування з ними, це 

горіння на уроці розумних дитячих 

оченят, це вболівання  за успіх 

своїх вихованців у навчанні, 

сподівання на їх щасливу долю, це 

невпинний пошук і вдосконалення, 

це зачарований світ, це моє 

життя. 

Н.Б.Похлєбаєва 

 
 

Народилася Нінель Борисівна Похлєбаєва у 

м.Вільнянську в 1936р., навчалась у середній школі №1. Її 

шкільні роки прийшлися на важкий, голодний повоєнний час. 

Не вистачало найнеобхіднішого: їжі, одягу, зошитів, 

підручників. Писали на газетах саморобними чорнилами, 

вчилися читати по Букварю, який був один на декілька учнів. 

Підручники носили до школи у пошитих мамами торбинках, 

до яких збоку прив’язували маленьку торбиночку для 

чорнильниці-невиливайки. Придбання батьками нового 

зошита, ручки з металевим пером, підручника чи якоїсь 

 
 

 

Квас О.І. – учитель математики ЗОШ №1  м.Вільнянська 

 

 

У травні 1987р. у м.Києві відбувається V з’їзд учителів 

Української РСР. Похлєбаєва Н.Б.– делегат з’їзду у складі 

делегації Запорізької області. У дні роботи V з’їзду  

Похлєбаєвій Н.Б. в числі групи вчителів республіки за 

багаторічну плодотворну працю на освітянській ниві, успіхи в 

навчанні і вихованні підростаючого покоління та активну 

участь у громадському житті було присвоєно звання 

Заслуженого вчителя УРСР. 

Учитель вищої категорії та вчитель-методист Нінель 

Борисівна веде і понині активну громадську діяльність, 

впродовж багатьох років є головою районного дитячого 

фонду. 

Її учні давно вже стали батьками і приводять своїх дітей 

до Нінель Борисівни вчитись математики і людяності. 

Зустрічі із випускниками минулих років – це завжди свято з 

нескінченими спогадами і довірливими розмовами. 
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  одежини було найкращим подарунком і сімейним святом. 

Нінель подобалося вчитися, а особливо цікавими їй 

видавалися уроки математики. 

Вона і зараз, через більше, ніж 60 років, пам’ятає той 

урок математики, коли до них вперше зайшов новий учитель 

Ілля Степанович Пархоменко. Він полонив її своїми 

глибокими знаннями і педагогічним талантом. Ілля 

Степанович завжди був спокійним, врівноваженим, ніколи і ні 

на кого не підвищував голосу, вмів так пояснити 

найскладніший матеріал, що він здавався всім простим і 

зрозумілим, ненав’язливо, але переконливо захоплював своїм 

предметом, добре розумів учнів. І, звичайно, помітивши 

неабиякі здібності Нінель до математики, всіляко намагався 

підтримати і розвинути її захоплення. 

Питання «Ким бути?» ніколи не стояло перед дівчиною. 

Все було просто і зрозуміло: вона буде вчителем математики, 

як Ілля Степанович. 

Мрія здійснилась. Вона стає студенткою фізико-

математичного факультету Запорізького державного 

педагогічного інституту, по закінченню якого отримує 

направлення у Михайло-Лукашівську середню школу 

Вільнянського району. 

 

 

Впродовж багатьох років Н.Б.Похлєбаєва керує 

районним методичним об’єднанням учителів математики. У 

шкільне життя впевнено входить комп’ютеризація 

навчального процесу. Нінель Борисівна оволодіває 

комп’ютером як користувач, устатковує у СШ №2 

комп’ютерний клас, стає його завідувачем і одночасно 

керівником районного методоб’єднання учителів 

інформатики. 

Деякі її вихованці, наслідуючи свою улюблену 

вчительку, по закінченню вищих навчальних закладів стають 

учителями математики. Ще близько 50-и її учнів 

використовують математику як основу своєї майбутньої 

професії. 

 

 
 

 

Нінель Борисівна зі своїми вихованцями у 1986 році 
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Серед учнів і учителів Михайло-Лукашівської середньої школи. 1956р. 

 

Нінель Борисівні притаманний потяг до знань. Вона 

вчиться впродовж всього свого свідомого життя, жадібно, 

невгамовно, але завжди із задоволенням. І з таким же 

задоволенням віддає набуті знання дітям. Хто хоче вчитися, 

той знаходить Учителя. Такими Вчителями для неї були 

І.С.Пархоменко, Л.І.Фока, С.О.Засядьвовк, В.О.Кириченко. 

Одні вчили її розуміти і любити математику, інші – розуміти і 

любити дітей. Ось що згадує Нінель Борисівна про 

В.О.Кириченка, директора Вільнянської школи-інтернату: 

«Він учив мене чуйному ставленню до дітей, зокрема до тих, 

яких доля позбавила материнської ласки, батьківської 

турботи. Бувало викличе Василь Олексійович маленького 

порушника до себе в кабінет. Посадить поруч і лагідно, 

неквапливо поведе мову про те, як треба стати хорошою 

людиною. А мені, молодому вихователю, ніби мовчазний 

докір і чому сама не поговорила, чому не переконала. Так я 

 
 

 

 

 
 

Позакласні заняття з математики у СШ №2 

(керівник Н.Б.Похлєбаєва) 
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  вчилась тому, чому, на жаль, не вчать у інституті: бути 

довіреною особою маленької людини, її другом, порадником і 

матір’ю водночас». 

Цей досвід нестандартної роботи з дітьми, її талант бути 

для учнів незаперечним авторитетом повністю розкрився у 

середній школі №2 м.Вільнянська, де вона незмінно працює 

учителем математики з 1965 року. І лише два роки з цих 43 не 

була класним керівником. 

 

 

 

 
 

Нінель Борисівна  зі своїми вихованцями  

1974 рік 

 

 

 

берегти довіру дітей. І вчителька наполегливо працює на 

собою, багато читає, вивчає досвід майстрів педагогічної 

праці і водночас щедро ділиться своїми напрацюваннями. 

Досвід роботи класного керівника Похлєбаєвої Н.Б. привертає 

увагу педагогічної громадськості району, області і 

республіки. Вона бере участь у районних семінарах у 

м.Луганську, Запоріжжі, Києві, де ділиться досвідом роботи з 

використанням новітніх технологій у вихованні і навчанні 

учнів на уроках та в позаурочний час. 

 

 
 

 

80-і роки СШ №2 
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  Нінель Борисівна наполегливо і результативно працює 

над удосконаленням своєї майстерності як учителя 

математики, так і класного керівника. Її учні завжди 

відрізняються вихованістю, толерантним ставленням один до 

одного, працелюбністю, розмаїттям інтересів, потягом до 

знань. Її уроки захоплюючі, цікаві і насичені різними видами 

роботи. На них панує дух доброго змагання і повного 

взаєморозуміння зі вчителем. 

Починаючи з 1965р., учні Нінель Борисівни 

перемагають на районних, з успіхом виступають на обласних 

олімпіадах з математики, а О.Квас виборює призове місце в 

області. 

Як одного із кращих учителів математики Нінель 

Борисівну запрошують до участі в роботі приймальної комісії 

ЗДПІ, до співпраці з Ф.В.Томашевичем по складанню 

посібника для математично обдарованих учнів «Застосування 

матриць Грамма для розв’язування задач по стереометрії (для 

учнів 9-10 класів)», який вийшов у 1985 році. 

У 1984р. журнал «Радянська школа» друкує статтю 

Н.Б.Похлєбаєвої «Прийоми активізації уваги школярів на 

уроці математики». Вона бере участь у обласних і 

республіканських семінарах та  виступає на них з доповідями  

як висококласний фахівець з математики і досвідчений 

класний керівник. 

 

 

 
 

Похлєбаєва Н.Б. четверта у четвертому ряді зліва 

 

Нінель Борисівна приділяє багато уваги вихованню 

учнів. Вона завжди  серед дітей, учить їх не лише математики, 

але й вічним цінностям людства: чесності, порядності, 

доброти, працелюбності, толерантності, вірності у дружбі, 

почуття колективізму. Це не так легко, як здається на перший 

погляд. Кожна дитина – це особистість, до серця якої вчителю 

треба знайти єдиний ключик, єдину доріжку, вміти цінувати і 
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У 1983р. Нінель Борисівну делегують як представника 

вчителів математики Запорізької області на курси підвищення 

кваліфікації учителів середніх шкіл СРСР при Московському 

державному університеті ім.М.В.Ломоносова, які вона з 

успіхом закінчує, отримавши схвальні відгуки слухачів курсів 

і викладачів на свою творчу роботу. 

Дирекція Соросівської програми підтримки освіти в 

галузі точних наук в Україні запрошує Похлєбаєву Н.Б. до 

участі в роботі. Творча співпраця триває декілька років, 

результати її доповідає Нінель Борисівна на районних і 

обласних семінарах учителів математики. 
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