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Довідка про директора Андріївської 

загальноосвітньої школи I-IIIступенів 

 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Подолько 

Михайло Іванович 

Дата 

народження 

27 вересня 1954 

Місце 

народження 

с.Андріївка, Білгород-Дністровський 

район, Одеської області 

  

 Освіта 

Вища, Київський державний 

педагогічний інститут ім.О.Горького, 

1976 р., вчитель української мови та 

літератури 

 

 

 

Трудова 

діяльність 

   15.08.1977 – вчитель української 

мови та літератури Антонівської ЗОШ, 

Сквирського району, Київської 

області. 

   1978-1993 – заступник директора 

Андріївської ЗОШ з виховної роботи. 

З 01.09.1993 – директор Андріївської 

ЗОШ I-IIIступенів. 



Загальні відомості про Андріївську 

загальноосвітню школу I-III ступенів 

 

Адреса  

67742, Одеська обл., Білгород-Дністровський район, 

с.Андріївка, вул.Центральна, 76, 

тел.804849-44-3-27 

Email:andreschule@ukr.net 

Код ЕДРПОУ 34254321 

Структура школи 

Початкова школа – 1-4 класи 

                    Основна школа – 5-9 класи 

                    Старша школа – 10-11 класи 

Форма власності: комунальна 



 

Школа почала своє існування в 1946 році 

як початкова. Було відкрито клас-

комплект, у якому навчалися діти, які 

тривалий час не вчились. 

   У 1947 році був набраний перший клас.  

   З 1950 року початкову школу було 

реорганізовано у семирічну. Перший 

випуск 7 класу був у 1954 році. 

   1961 рік – реорганізовано у дев’ятирічну.  

   У 1967 році школа стає середньою, а 1968 

році відсвяткували перший випуск 

десятикласників. 

   У 1982 році розпочалося будівництво 

нової сучасної школи на 464 місця, 

ініціатором якого була Ясько Марія 

Тимофіївна. І вже у 1983 році нова будівля 

школи прийняла своїх перших учнів. 

   Із учительського колективу школи 

вийшли вчителі, які в різні періоди 

керували районним відділом освіти. 



Школа – мала держава, золотий фонд 

якої – педагоги:унікальне поєднання 

молодості,мудрості, досвіду. 

 

За роки існування у школі склався колектив  вчителів-

однодумців, спроможний забезпечити розвиток творчої 

особистості учня. 

Навчально-виховний процес забезпечують 19 

педагогічних працівників, з яких 14 після закінчення 

навчання у педагогічних вузах повернулись до рідної 

школи.  З них мають вищу освіту 16– , а незакінчену вищу 

- 3. Кваліфікаційну категорію «учитель вищої категорії» 

мають – 3, «учитель першої категорії» – 10, «учитель 

другої категорії» – 1, спеціалістів – 5. За підсумками 

атестації 6 учителів отримали звання «старший учитель». 

  









 



 


