
 

 Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Новоолександрівка  

 Великомихайлівського району Одеської області 

 

 
  

Бондаренко 

Тетяна Максимівна 

 
      Бондаренко  Тетяна Максимівна, народилась  в селі 

Новоолександрівка Великомихайлівського району 

Одеської області 07 липня 1960 року в родині 

колгоспників. У 1967 році була зарахована у 1-ий клас 

Новоолександрівської  восьмирічної школи. В 1975 році 

закінчила 8 класів. 1 вересня 1975 році була зарахована до 

9 класу Великокомарівської  середньої школи, в 1977 році 

закінчила 10 класів.  За період навчання у школі навчалась 

на «добре» та  «відмінно», приймала  активну участь у житті  класу та школи.  

 В 1978 році  вступила до Одеського державного університету ім.. І.І.Мечникова   

на заочне відділення філологічного факультету за спеціальністю українська мова та 

література В 1984 році успішно закінчила навчання в університеті та отримала диплом 

за кваліфікацією «філолог, викладач української мови та літератури». 

 30 серпня 1977 року була призначена на посаду старшої  піонервожатої  

Великокомарівської СШ. В 1978 році була переведена на посаду вчителя української 

мови та літератури  Новоолександрівської  восьмирічної школи. 

  З березня 1991 року  по січень 2011 року   заступник директора з навчально-

виховної роботи Новоолександрівської ЗОШ І-ІІ ступенів. 

 З  17 січня 2011 року призначена на посаду  директора  

Новоолександрівської ЗОШ І-ІІ ступенів 

 Маю кваліфікаційну категорію «вчитель вищої категорії» 

 Одружена з 27 вересня 1980 року.   

 Чоловік: Бондаренко Анатолій Григорович, 1956 р.н. 

  Діти : син – Бондаренко Микола Анатолійович, 1981 р.н.,   

                      донька- Бондаренко Альона Анатоліївна, 1988 р. н.   

Інформація про навчальний заклад 

        Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів   с.Новоолександрівка Великомихайлівського 

району Одеської області  є комунальною установою  Великомихайлівської районної 

державної адміністрації. Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів   с.Новоолександрівка 

Великомихайлівського району Одеської області  здійснює свої повноваження 

відповідно до Статуту ,затвердженого Великомихайлівською районною радою від 

18.07.2008 р № 204-V.  

Школа була збудована в  1903 році.   

В 60 –х роках школу було реконструйовано.  

 В 1962 році побудовано другу будівлю.  



 В 1975 році побудовано 2-х квартирний  двоповерховий  будинок. В якому розміщена 

шкільна бібліотека,та квартира вчителя. 

       На сьогодення школа  розташовується  в  2 будівлях: головна будівля, будівля 

початкової школи  .  Навчається в школі 67 учнів.  Класних кімнат  - 8.  Навчальних 

кабінетів  – 2 ( української мови та літератури, осн. інформатики) , 2 майстерні.         

У школі створені  сприятливі умови для навчання та виховання учнів: організавано 

гаряче харчування, функціонує короткотривала група для дітей дошкільного віку, 

здійснюється підвіз школярів , які проживають у селі Нові Бутори. З метою  

збереження здоров’я дітей   створено умови : функціонують санвузли( забезпечені 

рукомийниками та внутрішніми туалетами), їдальня, спортивна кімната, спортивний 

майданчик. 

       Повноцінно   працюють  медична служба, шкільна бібліотека, гуртки( спортивний, 

народознавства, історико-краєзнавчий). 

        В школі склалася така система створення , впровадження і освоєння педагогічних 

нововведень , які ведуть до якісних змін системи освіти і способів забезпечення її 

ефективності , стабільності , життєздатності. 

 



 



 

 

                                      

 

 

 

 

 

 



 
 Контактні дані: вул.Свердлова ,48,  с.Новоолександрівка, Великомихайлівський район 

,Одеська область, 67112. 

тел./факс 0(48)59-2-61-23 

e-mail: nowskola1937@ukr.net  
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