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 «Загальноосвітня школа 1-ІІІ ступенів  дитячий садок» 

с.Великоплоске  

 Великомихайлівського району Одеської області 
 

 

 

 

     Директор школи - Воронцова  Тетяна Василівна, народилась  в 

селі Великоплоске Великомихайлівського району Одеської 

області 31 січня 1971 року в родині службовців. У 1977 році була 

зарахована у 0-ий клас Великоплосківської середньої щколи, яку 

у 1988 році закінчила і отримала срібну медаль. За період 

навчання у школі навчалась на «добре» та  «відмінно», приймала  

активну участь у житті  класу та школи; була членом редколегії. 

У 9-10 класах входила у склад  учнівського комітету  школи. 

 В 1988 році  поступила в Одеській педагогічний інститут 

ім..К.Д.Ушинського на факультет підготовки вчителів 

початкових класів за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання». За 

період навчання зарекомендувала себе як активна студентка: приймала участь в багатьох 

заходах, які проводилися  у групі, на факультеті,  займалася суспільною роботою. 

Проходила педагогічну практику в Одеській ЗОШ, в піонерському таборі ЧМП 

«Альбатрос»  без зауважень,  та показала себе як добрий організатор і педагог, якій вміє 

використовувати свої теоретичні знання,  отримані в інституті, на практиці. В 1902 році 

закінчила Одеській педагогічний інститут ім..К.Д.Ушинського, отримав спеціальність 

«вчитель  початкових класів» 

 17 серпня 1992 року була призначена на посаду  вихователя групи продовженого 

дня Великоплосківської СШ. Потім була переведена вчителем початкових класів з 1 

вересня 1993 року вищезазначеної школи. 

 1 вересня 1999 року була призначена на посаду  педагога-організатора 

Великоплосківської ЗОШ 1-3 ступенів. 

 1 вересня 2003 року  була переведена на посаду вчителя початкових класів 

Великоплосківської ЗОШ 1-3 ступенів. 

  1 вересня 2005 року призначена на посаду  директора  НВК «Загальноосвітня 

школа 1-3 ступенів – дитячий садок» с. Великоплоске 

 Маю кваліфікаційну категорію «вчитель першої категорії» 

 Одружена з 21 червня 1992 року 

 Чоловік: Воронцов Сергій Вікторович, 1970 р.н. 

 Діти : син - Воронцов Костянтин Сергійович, 1994 р.н. 

  Син- Воронцов Олександр Сергійович – 1995 р.н. 

  Син – Воронцов Сергій Сергійович -  2001 р.н. 

Інформація про навчальний заклад 

Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  - дитячий 

садок» с.Великоплоске  є комунальною установою  Великомихайлівської районної 

державної адміністрації. НВК здійснює свої повноваження відповідно до Статуту 

затвердженого Великомихайлівською районною радою від 18.07.2008 р № 204-V; Ліцензії 

продовженої наказом  управління освіти і наукової діяльності Одеської обласної 

державної адміністрації від 18 травня 2010 р. № 337-ОД 



    Заснована в  1921році . 

У 1938 році була відкрита середня школа.  

У  2003 році реорганізована  у навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів  - дитячий садок»   

На сьогодення НВК  розташовується  в  2 будівлях: головна будівля, будівля початкової 

школи та дитячого садка. Загальна площа приміщень - 3425 кв.м.. Класних кімнат  - 27 , їх 

площа -  1657 кв.м.. Навчальних кабінетів  – 3( фізики, осн. інф. - 2)          
У школі створені  сприятливі умови для навчання та виховання учнів: організавано гаряче 

харчування, є спортивна зала, функціонує підвіз школярів , які проживають за межами 

пішохідної досяжності. З метою  збереження здоров’я дітей  в головній будівлі та будівлі  

початкової школи та дитячого садка створено умови для дітей: функціонують санвузли( 

забезпечені рукомийниками та внутрішніми туалетами), їдальні, актові зали.  

Повноцінно   працюють  психологічна та медична служби, шкільна бібліотека, гуртки( 

спортивні, декоративно – прикладного мистецства). 

Навчальний заклад забезпечений  педагогічними кадрами. Всі вчителі є фахівцями зі своїх 

предметів. 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 Контактні дані: вул.. Партизанська, 77 с.Великоплоске Великомихайлівський 

район Одеська область, 67140 

тел./факс 0(48)59-2-81-39 

e-mail: ploskoenvk@ukr.net  

mailto:ploskoenvk@ukr.net

