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Довідка  

про   директора ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Барабой Овідіопольського району 

Одеської області 

 

Директор 

 

Дата 

народження: 

 

Місце 

народження: 

 

Освіта: 

 

 

 

 

 

 

Трудова 

діяльність:  

Кобилянська Валентина  

Леонідівна 

 

16 грудня 1975 р. 

 

с. Козацьке, Балтський район,  

Одеська область. 

 

вища, Південноукраїнський   

державний педагогічний  

університет ім. К. Д. Ушинського,  

2006 р., вчитель української мови  

та літератури і зарубіжної  

літератури. 

 

09.1990 – 06.1994 – студентка  

Балтського педагогічного училища; 

 

08.1994 – 09.2005 – вчитель почат- 

кових класів ЗОШ І-ІІІ ступенів  

с. Барабой; 

 

11.2002 – 07.2006 – студентка 

Південноукраїнського державного  

педагогічного університету 

ім. К. Д. Ушинського;  

 

09.2005 – 03.2009 – педагог-організатор  

ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Барабой; 

 

04.2009 – 09.2009 – методист з 

виховної роботи РМК відділу освіти  

Овідіопольської РДА; 

 

09.2009 – 10.2013 - вчитель україн- 

ської мови та літератури і  

світової літератури ЗОШ І-ІІІ  

ступенів с. Барабой; 

 

11.2013 – директор ЗОШ І-ІІІ ст.  

с. Барабой; 

 

Стаж роботи у школі  – 19 років. 

Член виконавчого комітету Барабойської 

сільської ради. 

  



 

Загальні відомості про ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Барабой Овідіопольського 

району Одеської області 

 

Адреса (№ 

телефону, 

сайт, 

електронна 

пошта) 

67841 вул. Соборності, 102,  с. Барабой, Овідіопольський район, 

Одеська область 

Тел/факс: 0 (4851)  43-3-40, 

E-mail: baraboyzosh@ukr.net 

  

Форма 

власності 

комунальна 

Історична 

довідка про 

створення 

навчального 

закладу   

     В 1905  році  була побудована  кам'яна  школа  на початку 

нинішньої  вулиці Зарічної. Деякий час вона не функціонувала  

та  була відкрита знову у 1920  році.                                                 

      В  1929  році  школа стала семирічною. Директором  школи  

працював  Ральхман  Генріх Феліксович. Всього в школі  

працювало 11 вчителів. Вони всі мали  середню  спеціальну 

освіту. Поступово  школа перетворювалася в центр виховної  

роботи  з молоддю. Всього в школі навчалося 60 учнів.  Така ж  

кількість населення була охоплена  навчанням у вечірній 

школі.                                                                                       

        Під час окупації  приміщення школи використовувалося як  

житло для  румунських  солдат. В 1944 році будівля була 

зруйнована  німцями. Після  війни діти навчалися в 

пристосованих  приміщеннях: в колгоспній  конторі і навіть в 

колишній панській конюшні.                                                                          

       В 1966 році  за кошти  колгоспу було споруджено   нове  

приміщення школи і в тому ж році відкрито, як середню 

школу. На той час головою  колгоспу був  Зінченко Василь 

Онуфрійович, а директором  школи Березовський  Аркадій  

Петрович. З 1982 по 1989 рік  навчальний заклад функціонував  

як восьмирічна школа. У 1989 році у зв'язку з реорганізацією 

школа знову стала середньою.   На даний час   ЗОШ І-ІІІ 

ступенів  с. Барабой є загальновизнаним осередком  



просвітницького та культурного життя села. 

Основні 

напрями  

діяльності 

1.Забезпечення загальної середньої освіти; 

2.Формування основних компетентностей учнів: пізнавальної, 

особистісної, самоосвітньої, соціальної, компетентного 

ставлення до свого здоров’я; 

3.Формування особистості школяра, здатного до організації 

самостійної діяльності та співпраці; 

4.Створення оптимальних психолого-педагогічних умов для 

самореалізації учасників навчально-виховного процесу; 

5.Створення системи внутрішкільного моніторингу з метою 

своєчасної корекції та прогнозування навчально-виховного 

процесу; 

5.Створення виховної системи школи з метою виховання 

всебічно розвиненої дитини; 

6. Комп’ютеризація освіти та застосування інформаційних 

технологій; 

7. Допрофільна та профільна підготовка учнів; 

8. Пошук та залучення коштів спецфонду для розвитку 

навчального закладу. 

 

Кількісні 

показники    

       Контингент учнів складає 179 осіб, з них 34 дитини з 

багатодітних сімей. У ЗОШ І-ІІІ ступенів  с. Барабой навчається 

1 дитина-інвалід, 1 дитина позбавлена батьківського піклування. 

      Учні навчального закладу є учасниками та переможцями 

районних предметних олімпіад, Міжнародного конкурсу знавців 

рідної мови імені Петра Яцика, Міжнародного мовно-

літературного конкурсу серед учнівської молоді імені Тараса 

Шевченка, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів МАНУ, інтелектуальних змагань та конкурсів: 

«Кенгуру», «Колосок», «Левеня», «Бобер», «Гринвіч», 

«Патріот», «Русский медвежонок», «Лукоморье», «Соняшник», 

«Геліантус», «Орлятко», «Кришталева сова», «Лелека», 

«Олімпус», «Вірю в майбутнє твоє, Україно!», «Безсмертний 

подвиг українського народу», «Молодь тестує якість». 

      У 2013/2014 навчальному році до 1-го класу зараховано 20 

осіб. 

      Випуск  учнів минулого року склав 9 осіб, з них 5 стали 

студентами вищих навчальних закладів. 

      Навчально-виховний процес забезпечують 25 педагогічних 

працівників. З них 12 вчителів з вищою категорією, педагогічне 

звання вчителя-методиста мають 3 працівники, 5 – старшого 

вчителя. Вчителів навчального закладу нагороджено Почесними 

грамотами відділу освіти Овідіопольської райдержадміністрації 

та Департаменту освіти і науки Одеської облдержадміністрації. 

       Навчальний заклад розміщений у одноповерховому 

приміщенні, у якому знаходиться 13 класів, методичний 

кабінет,   обладнано навчальний комп’ютерний клас, є 

бібліотека (3795 примірників), краєзнавчий музей школи, 



спортивний зал, медичний кабінет, учнівська їдальня на 72 

місця.  

 


