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КАРЛІВСЬКА ГІМНАЗІЯ ІМЕНІ НІНИ ГЕРАСИМЕНКО
ШКОЛА СОЦІАЛЬНОГО УСПІХУ
У 2004 р. гімназія м. Карлівки Полтавської області набула нового
статусу: стала Карлівською гімназією імені Ніни Герасименко. Названа
іменем педагога, яка, будучи керівником-лідером, сприяла розвитку
лідерських якостей учителів, учнів, підтримуючи їх саморозвиток,
самовдосконалення, упроваджуючи методи навчання на основі
індивідуальних зростаючих цілей і потреб.
Життєвий шлях Ніни Василівни Герасименко почався 4 вересня
1951 р. в с. Маячка Новосанжарського району Полтавської області в
родині службовців, звідки сім’я переїхала в м. Карлівку У 1958 р.
Навчалася Ніна зразу в Карлівській СШ №1, потім – у Карлівській
СШ №4, яку закінчила з срібною медаллю.
Після навчання на історичному факультеті ПДПІ імені В. Г. Короленка
в 1972 р. отримала призначення на роботу в Карлівський район.
Педагогічну діяльність молодий педагог розпочала вчителем географії
Карлівської восьмирічної школи №2, згодом працювала викладачем
історії Карлівської СШ №1.
У 1980 р. Герасименко Ніна Василівна призначена організатором із
виховної роботи СШ №1, у 1983 р. – директором цього ж закладу.
У 1990 р. після завершення будівництва нового навчального
закладу м. Карлівки – середньої школи №5 – керівництвом району було
прийнято рішення, що його очолить Ніна Василівна. З перших днів
роботи вона відчула особливу відповідальність, адже це заклад, який
повинен витримати конкуренцію чотирьом іншим школам районного
центру, бути сучасним, інноваційним, утвердитися та довести, що
освітні послуги, які надаються, є ґрунтовними, потрібними для учнів у
майбутньому українському суспільстві.
Розуміючи, що школа повинна розвиватися, Ніна Василівна
втілювала в життя концепцію профільного диференційованого
навчання, будучи співавтором Школи рівних можливостей. За її
ініціативи укладені договори про співдружність та спільну діяльність
науковців педагогічного колективу з питань навчальної та науковометодичної роботи.
Ніна Василівна була співавторм створення єдиного в Карлівському
районі загальноосвітнього закладу нового типу – школи-гімназії, адже
вважала, що таке освітнє середовище сприятиме організації оригінальної
системи формування інтелектуально та соціально розвинених лідерів
для інноваційного суспільства.
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У 1993 р. за підтримки директора в закладі розпочався експеримент
“Створення рівних можливостей у виборі учнями освітніх маршрутів”,
мета якого – забезпечення рівних можливостей учнів в одержанні
освіти при дотриманні відповідних дидактичних умов; становлення
особистості як суб’єкта життєтворчості, здатної самостверджуватися та
самореалізовуватися.
Новизна експериментальної діяльності полягала в зміні пріоритетів:
від звичайного формування знань, умінь і навичок до створення умов
для розкриття природної активності учнів, їх здібностей і розвитку
лідерської особистості.
Н. В. Герасименко була співініціатором школи-родини, розуміла, що
лише разом із родиною можна сформувати соціально успішну, творчу
особистість, у якої будуть розвинені всі компетентності, у тому числі й
лідерська. Тому в 1997 р. заклад став навчально-виховним комплексом
(школою-гімназією) №5 м. Карлівки.
Відзначаючи роль Ніни Василівни як директора школи-гімназії,
слід відмітити стиль управління її як керівника, критерії для відбору
та просування педагогічних працівників, форми оцінки та розподіл
стимулів. Вона не боялася змін, уміло здійснювала організацію всіх
підрозділів закладу, тому отримувала результати. Прагнула бачити
поруч колег, які підтримують і сприймають нововведення. Вважала,
що учитель не має права обмежуватися раніше здобутими знаннями
та набутими уміннями. Постійно бути у творчому пошуку, створювати
новий “капітал” знань і вмінь, удосконалювати всі аспекти професійної
компетентності – тільки тоді можна стати справжнім лідером-педагогом.
Це неписане правило колективу однодумців, який прогнозує, координує
всі основні завдання успішної діяльності закладу нового типу.
Ніна Василівна досягла успіхів і як талановитий учитель-предметник.
Вважала, що лише успішний учитель виховає успішного учня, адже
особистість виховується особистістю. Результатом роботи її як учителя
історії були відмінні знання учнів, підвищення їх впевненості в собі,
ініціативність, комунікативність, академічні результати. Учні Ніни
Василівни були в той час першими в Карлівському районі, хто отримував
перемоги на обласних олімпіадах та конкурсі науково-дослідницьких
робіт МАН.
Н. В. Герасименко була для учнів та вчителів лідером-керівником,
лідером-учителем, утілюючи елементи технології співробітництва,
особистісно орієнтованого навчання, підтримуючи позитивні зміни в
закладі. Як результат – керівник сформувала творчий колектив, який
зміг реалізувати в життя сучасну концепцію лідерської загальної
середньої освіти.
Ніна Василівна вважала, що учитель-лідер повинен бути активним
і в громадському житті. Сама була депутатом міської ради (1994-1998),
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районної ради (1994-1998), Полтавської обласної ради (1998-2002),
членом колегії районної державної адміністрації в 2003 р.
6 травня 2003 р. Ніна Василівна пішла з життя. Вона увійшла в історію
Карлівського району як засновник школи нового типу, керівник-лідер,
активна громадська діячка.
Гімназія як освітній заклад відбулася, сформувала своє неповторне
педагогічне обличчя, зайняла окрему нішу в системі української освіти.
На даний час заклад успішно продовжує справу, розпочату першим її
директором, реалізуючи Проект розвитку гімназії “Школа соціального
успіху”, беручи участь у різноманітних конкурсах, проектах різних
рівнів, творчих групах.
Про це свідчать результати: лише за 2012-2014 навчальні роки
гімназія має 42 переможці обласного етапу предметних олімпіад та
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН; 3 переможці
Всеукраїнського етапу предметних олімпіад. Карлівська гімназія імені
Ніни Герасименко – член асоціації “Відроджені гімназії України”, учасник
виставок-презентацій “Інноваційні технології навчання”, “Сучасна освіта
в Україні”, українсько-польського проекту “Лідери освітніх ініціатив”,
програми “Партнерство в навчанні”. Заклад по підсумках результатів
ЗНО ХЦМОЯО за 2008-2012 навчальні роки увійшов до десяти кращих
навчальних закладів Полтавської області, отримавши Сертифікат якості.
Про формування лідерських якостей свідчать і перемоги вихованців три
роки поспіль на Міжнародному дебатному турнірі “Бердянський ринг”
та перші місця на обласних змаганнях інтелектуальної гри “Дебати”.
У жовтні 2010 р. у стінах Карлівської гімназії імені Ніни Герасименко
відкрився Музей розвитку школи, у якому оформлена кімната,
присвячена вшануванню пам’яті Ніни Василівни – талановитого
педагога, далекоглядного керівника-лідера.
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