
 

 

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.). 


