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Довідка  

про   директора Дальницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Овідіопольського району 

Директор 

 

Дата 

народження: 

 

Місце 

народження: 

 

Освіта: 

 

 

 

 

 

 

Трудова 

діяльність:  

Зубенко Наталія Дмитрівна 

 

23 серпня 1959 

 

 

Овідіопольський район, с.Санжійка, 

Одеська область 

 

вища, Одеський державний педагогічний 

університет ім І.І.Мечнікова, 1981 р., 

вчитель географії, економічної географії 

 

1980-1984  – вчитель географії 

Дальницької середньої школи; 

 

1980--1988 – переведена на посаду 

заступника директора з навчально-

виховної роботи; 

 

1988-2005 – переведена на посаду 

вчителя георгафії; 

 

З 2005 – директор Дальницької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

 

 

Стаж роботи на посаді – 33 років. 

 

 Член виконкома в Дальницькій 

селищній раді. 

 

 

 

 



Загальні відомості про Дальницьку загальноосвітню школу І-ІІІ 

ступенів 

Адреса (№ 

телефону, 

сайт, 

електронн

а пошта) 

67842 Одеська обл., с.Дальник, вул. Дружби, 128 

Тел/факс: (251) 49240 

Факс: (04851) 49240 

E-mail: dalnikzoh@gmail.com   

Форма 

власності 

комунальна 

Історична 

довідка 

про 

створення 

вищого 

навчальног

о закладу   

15 серпня 1968 року . С.Дальник -2. Тільки закінчилося 

будівництво школи. Школярі з нетерпінням чекають початку 

навчання. Але в самому приміщенні ще багато роботи. Ще 

привести в порядок вікна, помити їх від невисохлої фарби, 

розставити меблі (парти, більше нічого в класах не було). І от, 

на цей час, мене, Кравченко Євдокію Іванівну, по закінченню 

Корсунь-Шевченківського педучилища, що на Черкащині , було 

направлено в Дальницьку восьмирічну школу учителем 2-го 

класу. Із мальовничого куточка України, де все зелено: верби 

понад річкою Гнилий Тіпич та великі зелені левади, вишневі та 

яблуневі садки, не дуже хотілося їхати. Природа в цьому краї 

мене дуже вразила, все було висохле, земля потріскана, спека. 

І от настало 1 вересня. Це було дуже велике свято для жителів  

трьох сіл. Адже школи до цього розміщалися в окремих хатах. А 

це стояла двоповерхова красуня. Мала сірий колір. Звичайно, 

біля школи зелені не було, не було і паркана. Класи просторі, 

світлі, коридорі широкі, скрізь чисто, адже діти носили друге 

взуття . Педагогічний колектив невеликий, десь 15 учителів, 

паралельних класів не було. В школі була дисципліна і порядок. 

будівництва біля школи було багато каміння, часто 

організовувались суботники. Садили молоді дерева, 

організовував це голова сільської ради Любієвський  Микола 

Гнатович. Всі, як учителі так і діти, любили школу і берегли. 

Дуже часто проходили районні методичні об єднання . 

          В цій школі я працюю уже 38 років, значить і школі вже 

38-й рік. Приїхала молодою дівчиною, а зараз от уже 

пенсіонерка. Звичайно, в школі на даний час багато змінилося.  

Зі спогадів Шинкаренко                                                       

(Кравченко) Є.І. 

Основні 

напрями  

діяльності 

Задачі школи: 

1. Побудувати освітній процес у єднанні навчання і виховання. 



2. Враховувати  особисті можливості учнів та педагогів. 

3. Використовувати гнучкі форми навчання і виховання, які 

враховували б суб’єктивний досвід дітей. 

4.Здійснювати безперервне підвищення професійної 

компетентності й загальної культури педагогів 

Кількісні 

показники    

Контингент учнів складає 280 особи.  

Учні  навчального закладу є постійними учасниками та 

призерами районних, обласних предметних олімпіад, конкурсу 

педагогічної майстерності, Міжнародного конкурсу знавців 

рідної мови імені Петра Яцика . 

    Навчально-виховний процес забезпечують 34 

педагогічних працівники (59 – штатні).     Педагогічне звання 

викладача-методиста мають 3 працівників, 8 – старшого 

викладача, 1 – нагороджено знаком «Відмінник освіти 

України», 1 –має почесне звання «Заслужений працівник освіти 

України»,  

 Навчальний заклад має розвинену матеріально-технічну 

базу: два корпуси, у яких розміщено 32 навчальні кабінети, 

методичний кабінет,   обладнано новий навчальний 

комп'ютерний комплекс, є бібліотека (4 730 примірників),  

спортивний і хореографічний зали,  медичний кабінет з 

ізолятором, шкільна їдальня з сучасним обладнанням.  

 

 

 

 


