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ТРУДОВА  ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Місяць і рік Посада із зазначенням 

підприємства(установи, 

організації) , а також 

органу ,уповноваженого  
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установи, 

організації 
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Звільнення 

01.09.1998 р.-

25.05.1999 р. 

 Вчитель зарубіжної літератури в  

Козацькій ЗОШ 

с. Козацьке 

 

 

1999-2000 

 
Служба в ЗСУ 

 

01.09.2000 р.  Директор 

Удобненської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів 

с.Удобне 

 

 



Удобненський загальноосвітній навчальний заклад  діє на підставі Статуту 

загальноосвітнього навчального закладу.  Освітні послуги за рівнем повної загальної 

середньої освіти школа надає згідно з свідоцтвом про атестацію від 20 лютого 2013 року,  

виданим Головним управлінням освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації.   

         Удобненська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів є комунальною  власністю. 

Управління та фінансування здійснюється відділом освіти Білгород-Дністровської  РДА, 

якому делеговані відповідні повноваження. Будівля школи прийнята в експлуатацію в 1967 

році. У 2016  - 2017  навчальному році працювало в навчальному закладі  закладі – 42  осіби . 

З  них  педагогічних  працівників  -   26   осіб. 

  Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти .  У 2016 – 2017 

навчальному році педагогічними  працівниками  школа була забезпечена на 100%. 

    Навчання завершило 203  учнів  у 12 класах, середня наповнюваність класів становила  16-

17  учнів. 

     З 2013 по 2017  рік загальноосвітній навчальний заклад працює над темою: 

 « Удосконалення навчально-виховного процесу на основі реалізації компетентнісно-

орієнтованого підходу», «Створення умов для формування соціальної компетентності та 

самореалізації особистості, розвитку духовного, інтелектуального та фізичного потенціалу 

учня». 

   Удобненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - це стартовий майданчик для добрих 

починань і злетів кожного її вихованця. Це заклад, де кожен реалізує свої здібності й 

задовольняє власні інтереси. „Ми навчаємо не всіх, ми навчаємо кожного" - девіз 

педагогічного колективу. 

Діяльність Удобненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів орієнтована на 

особистість учня, його інтереси, потреби і здібності, на прагнення забезпечити успішне 

зростання дитини. Адже, як відомо, без успішного учня не може бути успішного закладу. 

В 2016 - 2017 навчальному році педагогічний колектив    працював над  вирішенням 

таких  проблем:  

 Створення умов для забезпечення розвитку інформаційних компетенцій вчителя і 

учня; 

 Формування національно – патріотичного виховання згідно Концепції; 

 Зміцнення  навчально-матеріальної  бази кабінетів та поліпшення  їх естетичного 

оформлення; 

 З метою розвитку педагогічної підтримки талановитих дітей та підлітків, 

самореалізації   їх в сучасному суспільстві, впроваджувати ефективні засоби та 

технології пошуку, навчання, виховання обдарованих дітей, активно залучати учнів 

до участі в предметних олімпіадах та конкурсах 

 Класним керівникам  спрямувати свою діяльність на систематичне впровадження у 

практику нових форм та методів роботи. 

 

 

Місія навчального закладу: навчити учнів мистецтву життя, виховати самостійну 

особистість, яка вміє приймати рішення і відповідати за них, володіє мистецтвом 

самовиховання, саморозвитку, самопізнання, самоосвіти. 
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