
 

                             

                                  Одеська   область 

                   Білгород-Дністровський  район 

   

  Адамівська  загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступеня 



 

 
                                                                    ДОВІДКА 
                  про  директора  Адамівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступеня 
 

 
Директор:  
 
Дата  
народження: 
 
Місце  
народження: 
 
 
 
Освіта: 
 
 
 
 
Трудова  
діяльність: 

 
 Вронська  Валентина  Миколаївна 
 
 
25 квітня  1961 року  
 
 
Вінницька область, 
Мурованокуриловецький район, 
с. Вищеольчедаїв 
 
вища,  Одеський  державний  університет 
ім.І.І. Мечникова,  1989 рік,  викладач 
біології та хімії. 
 
 
09.1980 – 09.1993 – вихователь 
пришкільного інтернату Адамівської 
восьмирічної школи. 
 
09.1983 – 06.1989 – навчання в Одеському 
державному університеті ім. І.І. Мечникова 
(заочна форма навчання) 
 
09.1993 – 01.2004 – вчитель хімії та біології 
Адамівської неповної середньої школи. 
 
З 01.2004 – директор Адамівської 
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів. 
 
Стаж роботи на посаді директора – 13 років 
 

    

      
        

 

 

 

 



 

 
           Загальні  відомості  про  Адамівську  загальноосвітню  школу  І-ІІ  ступеня 

 
Адреса, телефон, 
електронна пошта: 

 
67790, Одеська область, Білгород-Дністровський район, 
с.Адамівка, вулиця Шевченка,26. 
Телефон – (04849) 76-3-26 
 E-mail: adamivka57@gmail.com 
 

 
Форма  власності: 

 
комунальна 

 
Історична  довідка  
про  створення  
навчального  закладу: 

 
     Перша початкова школа була у пристосованому приміщенні 
в кінці ХІХ століття.      
     В 20-х роках ХХ століття на околиці села Адамівки була 
заснована початкова школа, яка існувала до 1957 року. Діти 
сіл Адамівки, Благодатного, Авидівки продовжували 
подальше навчання в школі села Черкеси. 
     В 1957 році рішенням Адамівської громади було 
організовано народну толоку по зведенні нової школи,яка 
реконструювалася зі старої поміщицької будівлі.  
     1 вересня 1957 року почала свою роботу Адамівська 
семирічна школа. В ній навчалися діти з навколишніх сіл.  
     В 60-ті роки  ХХ століття навчальний заклад був 
реформований у восьмирічну школу.  
     На початку 90-х років наш заклад перейшов на дев’ятирічну 
форму навчання.  
     Починаючи з 1998 року Адамівська школа стала закладом 
нового типу – школою козацько-лицарського виховання, яка 
працює по теперішній час.  Засновником якої був  
В.Я.Тимофєєв.  
     Школярі вивчають історію Українського козацтва, традиції 
свого народу. Для цього в курс шкільної програми вводяться 
нові предмети: «Українське народознавство»,  «Стежками 
козацької звитяги».  
     В навчальному закладі працює учнівське самоврядування – 
Велика Козацька Рада. До складу якої входять 9 паланок:  

- паланка навчально-пізнавальної діяльності; 
- паланка дисципліни і порядку; 
- паланка здоров’я та спорту; 
- паланка національного відродження; 
- паланка організації дозвілля; 



- паланка інформації; 
- паланка трудової діяльності і охорони природи; 
- паланка героїко-патріотичного виховання; 
- паланка роботи з молодшими школярами. 

     Керівний орган врядування складають джури і дани, 
представники 5-9 класів та радники вчителі. 
     Слава про джур та дан школи лине далеко за межі села і 
району. Учні неодноразово були учасниками різноманітних 
конференцій, брали участь у Міжнародній конференції 
«Дитина в сучасному світі». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 


