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Н

ародилася 28 лютого 1968 р. в с. Орлівка Приморського району Запорізької області в сім’ї Анатолія
Олександровича (механізатор) та Ксенії Микитівни
(медичний працівник) Бабаків. Про те, що стане вчителем, знала з дитинства, про іншу професію навіть не мріяла.
Батько Інни хотів, щоб його донька пішла материнськими
стопами й обрала лікарський фах. Але мати, знаючи, яка це
складна та відповідальна робота, а також зважаючи на здібності
дівчинки, радила їй у майбутньому працювати на педагогічній
ниві. До того ж, у родині вже були два покоління вчителів.
Вищу освіту здобувала в 1985–1990 рр. на філологічному факультеті ЗДУ за спеціальністю «Російська мова і література» (за порадою вчителів та випускників вишу). Ще
в студентські часи вступники 1985 р. дуже пишалися, що
стали студентами не інституту, а університету (перший набір). На навчальних заняттях проводилися захоплюючі
експерименти, були цікаві знахідки, виконувалися різноманітні завдання, організовувалися уявні подорожі, знайомства з визначними людьми, екскурсії, пошукова робота.
За професією працює з 1989 р. Має вищу кваліфікаційну
категорію та педагогічне звання «учитель-методист». Після
закінчення університету повернулася до рідної школи. Згодом вийшла заміж та переїхала до Мелітополя. Декілька років
працювала в школі № 23. У 1995 р. була запрошена на роботу
до закладу нового типу — Обласного педагогічного ліцею
«Творчість», який відкрито в 1994 р. при МДПУ. З 1999 р. —
заступник директора з навчально-виховної роботи. Вважає,
що своєю старанною працею разом із директором і заснов
ником школи В. І. Тоцьким, а також її колективом, зробила
значний внесок у імідж і славу закладу та сучасної української
освіти. Сьогодні школа «Творчість» — унікальна спеціалізована школа-інтернат обласного підпорядкування, створена
23 роки тому як ліцей, що реалізує ідею профільного навчання обдарованої учнівської молоді («ліцей — ВНЗ»). Це
школа нових освітніх технологій: має сучасну матеріальну
базу, проводить інтеграцію шкільних предметів з інформатикою та роботу з електронними освітніми майданчиками;
діти навчаються за новітніми ІT-технологіями, беруть участь
у міжнародних розвивальних програмах і проектах. У школі
успішно реалізується полілінгвістична освіта.
І. А. Гайденрайх належить до тих учителів, які не зупиняються на досягнутому і постійно вдосконалюють свою
педагогічну майстерність. Прихильник новітніх і перспективних науково-методичних засобів, прийомів викладання,

впровадження сучасного моніторингу знань, умінь і навичок. Займається просвітницькою та методичною роботою
на рівні міста й області: виступає на семінарах, конференціях, нарадах із пропагуванням свого досвіду. Глибокі знання
психології школярів, їхніх індивідуальних особливостей
сприяють досягненню максимальної результативності навчання і виховання. Значну увагу приділяє роботі з обдарованою молоддю. Керує педагогічною практикою студентів
у школі. Бере участь в роботі школи з міжнародної співпраці.
Без перебільшення зазначає, що всіма своїми здобутками
завдячує педагогам рідного ЗНУ, які присвятили викладацькій
справі багато років свого життя, відкривали студентам найпотаємніші секрети вчительського фаху. Безмежна любов і відданість професії передалися й Інні Анатоліївні. Вона сповна
перейняла педагогічний та організаторський досвід, наполегливість, уміння працювати з людьми. Зв’язок з альма-матер
підтримує, проводячи профорієнтаційні заходи в школі. Багато її випускників навчалися і навчаються в ЗНУ.
Заміжня. Її троюрідна сестра — випускниця університету 1994 р. (факультет романо-германської філології).
Зараз працює в рідній школі, також обіймає посаду заступника директора школи. Крім того, І. А. Гайденрайх
зазначає, що до ЗДУ вступала разом із двома своїми однокласницями. Одна з них зараз викладає математику в рідній
школі, інша — українську та болгарську мови в Бердянському університеті. А після переїзду Інни Анатоліївни до
Мелітополя її одногрупниця разом із чоловіком, також випускником ЗДУ, приїхала працювати до Орлівської школи.
Своїм життєвим кредо І. А. Гайденрайх вважає професіоналізм і порядність.
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