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     Директор – Бянова Тетяна    Зіновіївна. 

     Дата народження: 16 липня 1979 року. 

     Місце народження: Одеська область, 

Арцизький  район, с.Виноградівка 

     Освіта: вища. Білгород-Дністровське 

педагогічне училище Південноукраїнського 

державного педагогічного університету ім. 

К.Д.Ушинського (1998 рік) за спеціальністю 

«Початкове навчання», вчитель початкового 

навчання; Південноукраїнський державний 

педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського 

(2001 рік), вчитель початкових класів, вчитель 

болгарської мови; Ізмаїльський державний 

гуманітарний університет (2002 рік), вчитель 

української мови і літератури. 

     Трудова діяльність: 01.09.2001р. – 

01.09.2008р. – вчитель української мови та 

літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів с.Задунаївка. 

01.09.2008р. – 01.09.2013р. – заступник 

директора з навчально-виховної роботи цієї ж 

школи. 

З 01.09.2013р. – директор Задунаївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Арцизької районної ради Одеської області. 

Стаж роботи на посаді – 4 роки. 

 

 

 

 

 
 

Приміщення  Задунаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Арцизької районної ради Одеської області побудоване в  

1973 році, є типовим,  має потужність  640 учнівських місць.    

Навчальний заклад має розвинену матеріально-технічну базу: три 

поверхи, на яких розміщено 23 навчальних кабінети, методичний 

кабінет, обладнано 2 навчальних комп'ютерних класи, є бібліотека 

(19557 примірників) та читальний зал на 20 місць,  спортивний  зал, 

актова зала на 170 місць, медичний кабінет, їдальня на 100 місць. . В 

наявності внутрішній туалет.  

      



Територія школи відгороджена від проїжджої частини, має 

зелені насадження, квітники. Є спортмайданчики для змагань з 

баскетболу, волейболу, гандболу (міні-футболу), спортивне містечко 

для занять з фізичної культури та  занять із захисту Вітчизни, 

асфальтовані доріжки.  

Контингент учнів складає 105 осіб. У школі навчаються 3 дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 15 дітей із малозабезпечених 

і 27 дітей із багатодітних сімей. 

          Учні школи є постійними учасниками та призерами  районних 

та обласних предметних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань. 

52% учнів охоплено позашкільною освітою. 

          Випуск  учнів  минулого року склав 9 осіб. Усі випускники 

працевлаштовані. 

          Навчально-виховний процес забезпечують 18 педагогічних 

працівників.     

          Педагогічне звання «Вчитель-методист» має 1 працівник, 1 – 

«Старший учитель, 4 вчителів нагороджено знаком «Відмінник 

освіти». 

          Учителі закладу проводять уроки на високому рівні 

викладання, деякі є постійними учасниками та призерами районного 

конкурсу педагогічної майстерності «Учитель року» (2013р. – 

Апостолова Л.В., 2014р. – Пітак К.Г., Ралєва Г.М., 2015р. – Бянова 

Т.З., 2016р. – Тодорова Л.М., 2017р. – Стоянова М.М.), районного та 

обласного конкурсу «Ярмарок педагогічних ідей» (2012 рік – 

Апостолова Л.В.), «Панорама творчих уроків» (2016 рік – 

Вакаренкова В.І., Бянова Т.З.), Міжнародного науково-методичного 

семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (2016 рік 

– Бянова Т.З., Вакаренкова В.І., Пітак К.Г.). 

  



 

 



 

 



 

 

Контактні дані 

Юридична адреса навчального закладу: 68433, Одеська область, Арцизький  

район, с. Задунаївка, вул. Шкільна,102.  

Телефон: 0(4845)23-342 

http://znzzadynaevka.odessaedu.net 

 

е – mail: zadunaivskaschool@ukr.net  
 

http://znzzadynaevka.odessaedu.net/

