
Загальноосвітня школа І ступеня № 16 

 

Сьогодні жителі Гостомеля здобувають освіту у чотирьох загальноосвітніх школах: дві І 

ступеня та дві І-ІІІ ступенів. Загальноосвітня школа І ступеня №16 - одна із них. Вона 

розташована на відстані 8 км від столиці України і 2 км від Ірпеня у мальовничому куточку 

Гостомельщини - селищі Мостище. 

 

У 1901 році місцевим священиком Василієм разом з громадою села було збудовано 

церковно-приходську школу. Недалеко від школи знаходилась церква. 

Під час громадянської війни село неодноразово руйнували. Але жителі Мостища 

відбудовували його. Після громадянської війни школа стала початковою чотирьохрічною, 

де навчалося близько 70 дітей. Завідуючим школою був Рудь І.Ф. Він віддав школі понад 

20 років. 

Нелегко було працювати в класах-комплектах. Але педагогічний колектив школи не тільки 

навчав дітей, але дбав і про виховання в учнів любові до природи, до свого селища, 

повагу до людей. Після закінчення початкової школи школярі продовжували навчання в 

семирічній школі селища Горенка. 

В роки Великої Вітчизняної війни школа не працювала. Вона відкрила свої двері для 

навчання тільки після закінчення війни. Школа розташована на центральній вулиці 

селища, яка носить ім`я Героя Радянського Союзу пілота-винищувача капітана В.К. 

Кулєшова, який був збитий у повітряному бою над Мостищем. 

Жителі селища з вдячністю згадують сім`ю Супрунюків. Супрунюк О.Н. був завідуючим 

школою, а його дружина працювала вчителем. В школі були класи-комплекти. 



З 1 вересня 1958 року завідуючою Мостищанською початковою школою призначено Дзюбу 

К.Г., яка віддала школі дев`ятнадцять років. 

У 1967 році Мостищанська початкова школа Києво-Святошинського району була 

переіменована в Ірпінську початкову школу №16. Рішенням Київського облвиконкому від 

10 квітня 1972 року село Мостище було включене до селища міського типу Гостомель. 

З 1 вересня 1977 року завідуючою школи починає працювати Андрощук Н. Ф. У цей період 

збільшується кількість учнів у школі, але недостатньо для того, щоб розформувати класи-

комплекти. 

У 1982 році у школу приходить випускниця Київського педагогічного училища Майко Т. В. 

А у 1984 році - випускниця Ржищівського педагогічного училища Рог Н. М. У цьому ж році 

у школі сформовано три окремих класи. 

З серпня 1987 року завідуючим школи працює Потапенко О.В. Під його керівництвом 

здійснено перебудову класних приміщень, організовано групу продовженого дня та 

харчування дітей. 

В школі є три класні кімнати, ігрова кімната, організовано невелику бібліотеку. Створена 

шкільна дитяча організація «Веселка», яка об`єднує усіх школярів школи. 

У 1998 році назву закладу змінено на загальноосвітню школу І ступеня № 16 м. Ірпеня. 

1 вересня 2001 року, у зв’язку із модернізацією освіти, до школи в перший клас прийшли 

учні шестирічного віку. Для них створюється спальна кімната. Учнів школи на харчування 

возять до їдальні загальноосвітньої школи І –ІІІ ступенів №13. 

З 1 вересня 2003 року директором школи стає Майко Тетяна Василівна. Через рік в школі 

відкривається четвертий клас. 

З 1 вересня 2007 року директором школи призначають Рог Наталію Миколаївну. Цього 

року назву закладу було змінено на Ірпінську загальноосвітню школу І ступеня №16 

Ірпінської міської ради Київської області. У школі працює шестеро учителів. 

У 2009 році застарілі парти для учнів 2 – 4 класів було змінено на нові сучасні одномісні 

парти - столи, а для учнів 1 класу - на ортопедичні. 

У 2011 році в закладі було добудовано санвузли та харчовий блок. З цього часу учні 

харчуються у навчальному закладі. 

З 2010 по 2012 р. поповнюється матеріальна база школи технічними засобами: принтером, 

сканером, ксероксом, телевізором, магнітофоном, проектором, ноутбуком та здійснюється 

підключення до Інтернету. Гостомельською селищною радою побудовано на території 

школи дитячий майданчик. 

У 2013 році, у зв’язку із введенням навчального предмету 

«Сходинки до інформатики», було придбано 5 комп’ютерів та створено комп’ютерний 

куточок для проведення уроків з інформатики. Восени цього року розпочато будівництво 

огорожі зі сторони дороги. Навчальний заклад тісно співпрацює з батьками та 

громадськістю селища. 
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ПРО МИНУЛЕ ШКОЛИ... 
Школу називають другою домівкою. І це справді так. У кожного з нас є своя домівка 

дитинства та юності. Покоління за поколінням діти вступають до школи. Тут вони вчаться 

дружбі і взаєморозумінню, самоповазі відвертості,тут відкриваються їх душі й серця для 

першого кохання...Тут закінчують і виходять у світ, а школа , живе далі , гостинно 

відкриваючи двері іншим. 

Кожен до останніх років свого життя пам’ятає перших наставників - учителів, які навчали, 

спрямовували і визначали подальший життєвий шлях учнів. З роками людина дедалі 

частіше згадує дитинство, друзів, з якими навчалася, а передусім тих, хто їх навчав. 

Швидко минає час, змінюється життя, та незмінною залишається дорога, яка вміло з'єднує 

в єдине вчора, сьогодні й завтра. Дорога, яка веде до школи. 

У народі кажуть : “Хто не знає своєї історії, той не має майбутнього”. Ми пам’ятаємо 

історію нашої школи і хочемо поділитися нею і з вами. 

 

 

 


