
ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І – ІІІ СТУПЕНІВ  

«ГІМНАЗІЯ №  34 «ЛИБІДЬ» ІМ. ВІКТОРА МАКСИМЕНКА»  ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА 

Ідентифікаційний код  22880823,  04123, м. Київ, вул.Межова, 22, тел./факс  +38(044) 298-25-30,  

lybid34.kiev.ua   e-mail: sch-34@ukr.net 

Інформація про контакти для комунікацій батьків з працівниками закладу освіти з питань організації 
освітнього процесу у початковій школі у 2022-2023 н.р. 

Директор гімназії - Багінська Алевтина Тадеушівна, 
дислокація: ІІ поверх,  контакти: т\ф (044) 298-25-30, м.т. (095)351-24-02,   

headmaster34@ukr.net 
 (044) 298-25-30; м.т.  (093) 144-30-96 приймальня директора 
 (093) 144-30-96 приймальня директора 
(097) 051-52-62; (063) 471-49-05 охорона гімназії 
(098) 300-97-27 медпункт 

Корпоративна пошта для листування  info@lybid.kiev.ua ;  sch-34@ukr.net 

Сайт гімназії:  https://www.lybid.kiev.ua 

http://yandex.ua/clck/jsredir?from=yandex.ua%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1396.odUdGboQy6RX_jglXlVzf6zBlnqNJni1x1GZdmWOzwJEwtBRjK2dGLLHIxK0qoqUYCLxutEMeZ7kBG2Tgh7f1Q.fae87612de28099a3f9c2456ef3d54f9243ba849&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdjWT7Elao4JUWxZ-v0OIKpH8GeBUrDUBceqBwhMxg1u4wgHfGZExH6PhKTJYgB2_QISbyt4V1kRA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ2EtVGd6ZENiaGRPSWNaUE5BUDNHNTFhSHlzeHB6R3hZNGF2dG1vR0xtSnJwcUZpWEJXeDJKT0JqeWhkQWFRTWtNYTQtX1AzZVpLOEtSWEcxU01jTDA&b64e=2&sign=582a40d1090f6b43cb8e3e05da4b3555&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFFpPbec-vZHB38hn-ytPtVYZZW5VQnMlGispCQo2FIYUadP0OwZeLTjAd-an5y-LIK71zADYUvnL7I3MDuCgxm_1ITpqGerF69fuvI_sbRH8zc9e8Iw1DveivyQ0b3eBfL3B4PIet-mbLfksAl7fN66OURzQehh8hqd8wrFeUKqnbnOqGQeRWTlrxfFSKITK9frAYSBLKQe0eWXjgjM5ZtAkbiyy7Y3-0Jar7y_zWV1okZJVklrwUtH9mmCO3vYoQD5TyXX_aPoOZU2f1FqECFgYOcevbmYScIcZDLZMEvNjdpGd8uzfbLEvUya3Z66xXSRb3lTVreciO3T0I68HtQu_ZNgJmqzVTWM-u19RmZFSVG02yl1-hNqycQv1l9rnCyFFhrkSXFyCyFOeEorpuG8&ref=orjY4mGPRjmt1xzYuZsDZc0yXNZrdi6LvL-7TfwDljnpt1nWZoAzmFN7GrWEMOH-QZ6G3jV7Q6YT0x5dyTaOMsojQfrQWyEOYoIN8ql8PLg9zT2qS3Wc_XSN6OSDq7BohjZp41ceuIJIOmhlYmyznm73_e2eyU4nI9Yag2wAOKhtixfyevKa3lJWtbYnXCTPSl7rxmWBzHKhHnZG00isUItHmml8VKwiUwb6t8QNP6Jm-tf4FO_bSQ&l10n=ru&cts=1492619847356&mc=2.3219280948873626
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№ ПІБ Посада/Контакти Дислокація Якими питаннями опікається? 
1.  Нечипоренко Тетяна 

Миколаївна  
Заступник директора з НВР 
t.nechyporenko@lybid.kiev.ua 
 

Каб.102, 
І поверх 

Організація  освітньої роботи у початковій школі, відповідає за супровід 1-4 класів: організація індивідуального 
навчання, індивідуального графіка навчання, дистанційної форми навчання; розслідування нещасних випадків (за 
графіком чергування адміністрації),   адаптація 1-х класів, організація роботи  групи подовженого дня 1-4 класів. 

2.  Жукова Любов  
Іванівна 

Практичний психолог 
l.zhukova@lybid.kiev.ua 

Каб 206а 
. ІІ п. 

Психологічний супровід дитини, індивідуальні та колективні консультації з дітьми та батьками. 

3.  Пацкан Вікторія 
Олегівна 
 

Заступник директора з виховної 
роботи  
v.patskan@lybid.kiev.ua 

Каб. 302 
ІІІ п. 

Організація виховного процесу та позаурочної, позакласної роботи в гімназії, організація позакласних заходів;  
здійснює супровід класних керівників; безпека життєдіяльності учнів, організація харчування учнів, травматизм учнів 
(звітність); відвідування учнями гімназії. 

4.  Мамчіц Тетяна  
Луківна 

Заступник директора з 
іноземних мов 
t.mamchits@lybid.kiev.ua 

Каб. 202 
ІІ п. 

Організація  освітньої роботи з викладання іноземних мов, відповідає за супровід 5-6 класів: організація 
індивідуального навчання, індивідуального графіка навчання, дистанційної форми навчання; розслідування нещасних 
випадків (за графіком чергування адміністрації). 

5.  Кривоцюк Лариса  
Іванівна 

Заступник директора з АГР 
(044) 298-25-30 

Каб.221 А 
ІІІ п. 

Організація господарчої діяльності в гімназії, організація роботи технічного персоналу; пожежна та техногенна 
безпека; відповідальна за дотримання санітарно-гігієнічних норм в приміщенні гімназії 

6. . Назаренко Юлія 
Петрівна 

Секретар директора 
 (093) 144-30-96 

sch-34@ukr.net 

ІІ поверх 
Канцелярія 

Виконання технічних функцій щодо забезпечення і обслуговування працівників закладу освіти, здобувачів освіти; 
робота з документацією, видання довідок; кадрова документація. 

Охорона закладу освіти, т. (097) 051-52-62, (063) 471-49-05 : 
 Бігун Микола Йосипович, начальник охорони 

Клименко Юрій В’ячеславович 
Остапенко Анатолій Володимирович 
Зоренко Юрій Васильович 

І поверх 
Хол  

Виконання функцій по дотриманню пропускного режиму до закладу освіти; відповідальність за збереження і 
недоторканість матеріально-технічних цінностей у ЗО 
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Медичні працівники, І поверх, каб. 120, т. (098) 300-97-27, е-пошта: medpunkt34@ukr.net 

 
1.  Полулях  Вікторія Андріївна, лікар 

 
Надання першої домедичної допомоги та екстрене повідомлення про стан здоров’я дитини та педагогів керівника 
закладу та батьків, участь у проведенні обов’язкових медичних профілактичних оглядів учнів у закладі,  
контролює своєчасність проходження обов’язкових медичних оглядів інших учнів у лікувально-профілактичних 
закладах,  отримує від батьків або осіб, які їх замінюють, довідку лікувально-профілактичного закладу про 
результати проведеного обов’язкового медичного профілактичного огляду фіксує та узагальнює інформацію про 
здійснення медичного обслуговування учнів закладу, забезпечує її зберігання у закладі, доводить до відома 
педагогічного персоналу узагальнену інформацію про результати обов’язкових медичних профілактичних оглядів 
та загальний стан здоров’я учнів щороку аналізує стан здоров’я учнів за результатами медичних оглядів  

2.  Семенча Наталія Вікторівна, старша медична сестра, дієтична сестра 
 

3.  Шкирдіна Любов Сергіївна, медична сестра 
  

4.  Гинар Тетяна Володимирівна, медична сестра басейну 
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