
Проект “Залишайте серце 
відкритим”

Схиляюсь перед 

тобою, Учителю!



Бондар Марія Талімонівна

 Учитель початкових класів 
Буківської та Денишівської 
шкіл

 «Перша моя учителько, сива 
моя голубонько! Твоя власна
доля  була для тебе скоріше 
мачухою, ніж матір'ю, але 
звідки ти черпала сили, щоб 
нести стільком поколінням 
любов i добро? Тож нехай ще 
довго не висихає цілюще 
джерело твого серця...» 
(Г.Марчук, учениця ювілярки 
1954-1956 рр.)



Іщик Антоніна Григорівна

 Директор Буківської восьмирічної 

школи

 учитель української мови та 

літератури

 народилася 8 листопада 1930 року  

в селі Буках 

 Закінчила філологічний факультет 

Житомирського педагогічного 

інституту



Корнелюк Ганна Іванівна

 Учитель російської мови та 

літератури Буківської 

восьмирічної школи

 Народилася 22 грудня 1929 року

 Закінчила філологічний 

факультет Рівненського 

педагогічного інституту

 «Дуже приємно зустрічатися з 

колишніми учнями, бачити в їхніх 

очах тепло, радість і вдячність, і 

ти розумієш , що Господь тобі 

подарував найбільший скарб –

бути вчителем»



Слєсаренко Віктор Володимирович

 Народився 3 вересня 1949 

року

 Заківчив фізико-

математичний факультет 

Житомирського педінституту

 1975-1978 рр.-учитель фізики і 

математики школи села Копище 

Олевського району

 1978-1981 рр. - директор школи 

села Майдан-Копищанський 

Олевського району

 1981-2003 рр.- директор 

Улянівської ЗОШ І-ІІ ступенів



Ковтун Галина Михайлівна

 Народилася 16 вересня 1950 

року

 Закінчила Коростишівське 

педагогічне училище

 1976 -1982 рр. - працювала 

вчителем початкових класів у 

Денишівській середній школі

 1987 - 1998 рр. – учитель 

початкових класів Улянівської  

ЗОШ І-ІІ ступенів



Бабич Владислава Целестинівна

 Людина, яка присвятила вчительській роботі 34 роки свого життя

 Учитель української мови та літератури, німецької мови

 Народилася 26 вересня 1946 року

 Закінчила філологічний факультет Житомирського педагогічного 

інституту

 1975 - 1985 рр. – учитель Покостівської восьмирічної школи

 1986 – 2010 рр. – учитель Улянівської ЗОШ І-ІІ ступенів

 “Упевнена, що якби довелося починати життя спочатку, знову 

обрала б для себе нелегку, але таку улюблену справу –

вчителювання”



Жалдак  Віра Іванівна

Жалдак Віра Іванівна народилася 17 листопада 1926р. в селі 

Дениші  Житомирського району. Після закінчення педінституту 

Віра Іванівна пішла працювати в свою рідну школу вчителем 

української мови  та літератури. 



Лукашенко Ольга Трохимівна

народилася 7 червня 1939р.

. У 1969р. вона разом з чоловіком 

переїхала в село Дениші на батьківщину 

чоловіка. Кілька місяців попрацювала в 

Денишівському дитячому будинку, а потім 

методистом Житомирського районного 

відділу  освіти, звідки і вийшла на пенсію в 

1993р. Будучи пенсіонеркою ще працювала 

7 років в Корчатській і Денишівській 

школах.

У 2001р. звільнена з посади 

вчителя української мови та літератури за 

власним бажанням. Стаж педагогічної 

діяльності становить 44роки.



Дзюм Надія Михайлівна

Вчитель початкових класів 

Денишівської ЗОШ 

у 1976 – 1994 роках

Дата народження: 07.06.1941 року

Місце народження: с. Дениші

Стаж роботи: 35 років

Місце навчання: Бердичівський

педагогічний інститут,

спеціальність «Вчитель початкових 

класів»



Тепле спілкування
Надії Михайлівни

з учнем Сергієм Салацьким



Кисіль Йосип Йосипович
Кисіль Ніна Василівна

Вчителі фізичного виховання

та історії Денишівської ЗОШ

з 1975 року

Дата народження:

Йосип Йосипович – 1933 року

Місце народження: Польща,

Йосип Йосипович – с. Вакиїв,

Томашевського району;

Ніна Василівна – Холовський

повіт



Відверта розмова Йосипа Йосиповича з 
учнями Весельською М., Котвіцьким Б. 
Мататом А.



Шанюк Ольга Анатоліївна

Вчитель математики

та фізики 

Денишівської ЗОШ

«Найважчі спогади –

це

згадка про важкі 

післявоєнні роки»



Приходько Анатолій
Григорович

 Народився 12 листопада 1939 року

 Закінчив Житомирський педагогічний 

інститут

 Учитель музики Денишівської та 

Улянівської шкіл із 55-річним стажем

 Людина безмежної доброти, прекрасний 

учитель, чоловік,  батько і дідусь



Зуб Анатолій Михайлович

 Народився 2 січня 1937 року

 Навчався у Бердичівському 

педагогічному інституті, а пізніше – на 

фізико-математичному факультеті 

Житомирського педінституту

 Учитель фізики Денишівської 

загальноосвітньої школи

 Директор школи з 33-літнім стажем

 Прекрасна людина, мудрий педагог і 

наставник



Попрійчук Любов Андріївна

 Дата народження: 21 

травня 1951 року

 Закінчила Хмельницьке 

педагогічне училище

 Працювала виховатилем у  

Денишівському дитячому 

будинку


