
Граденицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Біляївського району Одеської області 

 

Директор школи - Терентьєв Сергій Тимофійович  

Біографія керівника 

Народився 25 березня 1970 року в селі Градениці Біляївського району 

Одеської області 

У 1976 році вступив до першого класу Граденицької школи, яку 

закінчив у 1985 році. 

З 1985 - 1989 роки навчання в Білгород - Дністровському 

педагогічному училищі, здобув освіту вчителя початкових класів. 

З 1989 - 1993 роки вчитель початкових класів Граденицької ЗОШ І-ІІ 

ступенів. З 1990 -1996 студент філологічного факультету Одеського національного 

університету ім. І.І. Мечникова. З 1993-2001 рік заступник директора з навчально - виховної 

роботи Граденицької ЗОШ    І-ІІ ступенів. З 2001 - 2006 роки заступник директора з 

навчально - виховної роботи Граденицької ЗОШ І-ІІІ ступенів.  

З 2006 - 2010 рік директор Граденицької ЗОШ І-ІІІ ступенів. З 2010-2012 роки начальник 

Управління освіти Біляївської райдержадміністрації. З 2012 - по сьогоднішній день 

директор Граденицької ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

Опис навчального закладу 

Заснована в кінці XIX  ст. – 1896 рік. Реорганізована  на середню школу в середині 50-х 

років. У 1967 році була побудована нова трьохповерхова школа. За часи свого існування 

школа випустила багато випускників, серед яких багато видатних людей. Це й народна 

артистка Галина Олійніченко, генерал міліції Епур Григорій Володимирович, директор 

Департаменту фінансового управління Одеської області Зінченко Марина Анатолівна, це і 

люди різних професій, які досягли значних успіхів і прославили рідну школу своїми 

справами. Школа славиться своїми вчителями, які працюють над вдосконаленням  

навчально – виховної роботи. Школа працює над науково - методичною проблемою 

"Формування конкурентноспроможної особистості засобами інноваційних технологій 

навчання та виховання". Активно використовують в свої роботі інноваційні методи. Серед 

них є „Відмінники освіти”, вчителі – методисти, старші вчителі. На базі нашої школи 

неоднаразово проводились методичні об'єднання вчителів, директорів, профспілок. Школа 

славиться своїми традиціями: зустріч шкільних друзів, проведення народних свят, бал 

обдарованої молоді. А якими захоплюючими є виступи шкільного ансамблю народних 

інструментів „Фольклор”. Традиції нашої школи відомі не лише в районі , але й за його межами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактні дані 

67640 Одеська область Біляївський район  вул. Леніна, 75, gradan1@ukr.net, 0485234330 


