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Довідка 

про   директора Табаківської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів Болградської районної ради Одеської області 

 

Загальні відомості 

про Табаківську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів 

Болградської районної ради Одеської області 

В 1844 році в колонії Табаки відкрилась Табаківська Благовещенського 

приходу ланкастерська школа. 29.09.1880р. – відкриття народного училища 

для хлопчиків і дівчаток. Училище розміщалось в приватному будинку. 20-

40-е роки ХХ століття – румунська школа: обов’язкова для всіх дітей - 

чотирьохлітня;  5-й клас – підготовчий, готував учнів для навчання в 

Болградській гімназії. 1940-1941р.р. – реорганізація школи в семирічну 

загальноосвітню школу з російською мовою навчання. 1941-1944 р.р.  - в селі 

діє школа (початкова) з румунською мовою навчання. 1944-1945р.р.  - 

відновлення семирічної школи з російською мовою навчання. 1958р.– 

закінчено будівництво нового корпусу школи (теперішна споруда). 1962р. – 

реорганізація в восьмирічну загальноосвітню школу.1989р. – реорганізація в 

дев’ятирічну неповну середню школу. В 1996р. надано статус 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.  20.12.2012р. рішенням сесії 

Болградської районної ради школа стала Табаківською загальноосвітньою 

школою І-ІII ступенів Болградської районної ради Одеської області.  

 

Директор 

Дата 

народження: 

Місце 

народження: 

Освіта: 

 

 

 

Трудова 

діяльність:  

Вербанов Степан Ілліч  

18 лютого 1956 року 

 

Одеська область, Болградський район, 

с. Табаки 

Вища, Одеський державний 

педагогічний інститут ім. 

К.Д.Ушинського, 1984 р., учитель 

музики та співу. 

1978р.-1991р. – учитель музики 

Залізничненської ЗОШ. 

1991р.-1995р. – учитель музики 

Табаківської ЗОШ. 

З 1995 року - директор  Табаківської 

ЗОШ.  

Неодноразово обирався депутатом 

сільської та районної ради. 

 



         В Табаківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів навчається 174 

учня. Учні школи є постійними учасниками та призерами районних 

предметних олімпіад, Міжнародного конкурсу знавців української мови       

ім. П.Яцика, математичного конкурсу «Кенгуру», фізичного конкурсу 

«Левеня», постійні учасники Всеукраїнського турніру з фізики. 

       Навчально-виховний процес забезпечують 23 педагогічних працівники. 

Педагогічне звання «учитель-методист» мають 2 працівника, «старший 

учитель» - 6 працівників. 

Матеріально-технічна база школи:  три навчальних корпуса, в яких 

розміщені класні кімнати та навчальні кабінети, методичний кабінет, 

обладнано навчальний комп`ютерний   комплекс, є  бібліотека, спортивна 

зала та два спортивних майданчики, майстерні, їдальня на 100 місць, 

медичний кабінет. 

 

Контактні дані  (юридична адреса, телефон, сайт, e-mail) 
 

68730,   Одеська область, Болградський район, с. Табаки, вул. Гагаріна,74 

тел.   (04846) 33-3-31 

Е-mail:  tabaki-school@mail.ru 
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