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Довідка  

про   директора Доброолександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Овідіопольського району Одеської області 

Директор 

 

Дата 

народження: 

 

Місце 

народження: 

 

 

Освіта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудова 

діяльність:  

В'язова Наталія 

Володимирівна 

 

04 січня 1972 

 

Одеська область 

Овідіопольський район 

c. Доброолександрівка 

 

середня спеціальна, 

Білгород – Дністровське 

педагогічне училище, 1991 р., 

вчитель початкових класів. 

Вища, Південноукраїнський 

педагогічний університет  

ім.. К.Д.Ушинського, 1999 р., 

вчитель української мови та 

літератури 

 

08.1991-08.1992 – вихователь 

дошкільного навчального 

закладу  «Джерельце» 

с.Доброолександрівки 

Овідіопольського району 

Одеської області 

 

08.1992-09.1999 – вчитель 

початкових класів 

Доброолександрівської НСШ 

Овідіопольського району 

Одеської області 

 

09.1999-09.2007 – вчитель 

української мови та 

літератури, заступник 

директора з навчально-

виховної роботи в початкових 

класах 

Доброолександрівської  

ЗОШ І- ІІІ ступенів 

Овідіопольського району 

Одеської області 

 

 

 

 

 

 



09.2007-09.2008 – вчитель 

української мови та 

літератури, заступник 

директора з виховної роботи 

Доброолександрівської  

ЗОШ І- ІІІ ступенів 

Овідіопольського району 

Одеської області 

 

 

09.2008-09.2009 – методист з 

української мови та літератури  

методичного кабінету відділу 

освіти Овідіопольської РДА 

 

09.2009 - 09.2011 – вчитель 

української мови та літератури 

Доброолександрівської  

ЗОШ І - ІІІ ступенів 

Овідіопольського району 

Одеської області 

  

 

З 09.2011 – директор 

Доброолександрівської  

ЗОШ І- ІІІ ступенів 

Овідіопольського району 

Одеської області 

  

 

Стаж роботи на посаді –  

2 роки. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Загальні відомості про Доброолександрівську ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Овідіопольського району Одеської області 

Адреса (№ 

телефону, 

сайт, 

електронна 

пошта) 

67834  Одеська обл., Овідіопольський р-н с. 

Доброолександрівка вул. Шкільна,2 

Тел/факс: (04851) 48-2-40 

Факс: (04851) 48-2-40  

E-mail: dobrawkola@ukr.net 

   

Форма 

власності 

комунальна 

Історична 

довідка про 

створення 

навчального 

закладу   

Довгий час на території с.Доброолександрівки (німецької 

колонії Олександергільф, заснованої у 1805 році) 

проживали німці,успішно ведучи сільське господарство. 

Піклувались вони і про освіту. 

У 1816 році німецька община прийняла рішення про 

початок будівництва нової школи і жилих приміщень для 

вчителів. Будувати нову школу було вирішено 

паралельно церкви(нині це будинок сільської 

ради,ФАПу, відділення зв’язку). 

 У шкільному будинку були сплановані три великих 

класних кімнати, вчительська і великий коридор. Із схід-

ного боку будівлі були передбачені квартири для 

вчителів.  

Нова школа була типовою для 3-х класної сільської 

школи і служила з цією метою 70 років. Викладання 

велось на німецькій мові. 

Перший вчитель цієї школи,на жаль, невідомий, а 

останнім був вчитель німецької мови Давид Майер.  

В 1932 році вперше у школі був відкритий п’ятий клас, 

першим класним вчителем якого був Россау, а в 1933 

році його змінила вчительська сім'я  Клара і Рейнольд 

Зіфферман. Всі, хто хотів мати семирічну освіту, міг 

отримати її в Гросслібенталі (Великодолинське),  

проживаючи в інтернаті з понеділка до суботи. 

У 1944 році почалася підготовка жителів 

Олександергільфа до евакуації до Німеччини. 

1 лютого 1945 року колонію Олександергільф 
було перейменовано на село Доброолександрівку. 
Протягом кінця 1940-х –на початку 1950 років до села 
на постійне мешкання прибули переселенці з Польщі та 
Західної України, а також сім]ї робітників одеських 
підприємств.           

З 1967 року – в селі діяла  восьмирічна школа, 
директором якої був Могучов Мирон Павлович.  

1-4 класи були класами-комплектами. Всього у 
школі навчались 90 учнів. Окремими класи для учнів 



початкової школи стали вже в 1968 році. 
Перший випуск у восьмирічній школі 

відбувся у 1969 році. Було 16 випускників. 
З 1970 року директором Доброолександрівської 

восьмирічної школи була Панчешенко Світлана 
Матвіївна, а з 1971 - Суховій Дмитро Іванович. 
Кількість жителів села стрімко збільшувалася, тому 
шкільне приміщення стало малим, щоб прийняти таку 
кількість учнів. Виникла потреба в новій будівлі. 

У 1974 році в селі був побудований 
гуртожиток, який було вирішено   пристосувати під 
школу. З того часу цей будинок і функціонує як 
школа. Восьмирічною школа була до 1986 року. За 
роки її існування було випущено 174 учня. 

З 1986 року Доброолександрівська школа стала 
дев’ятирічною. У цей же рік вперше до школи 
набиралися учні-шестирічки. У 1986 - 1987 
навчальному році директором школи був 
Томачинський Володимир Матвійович, а у 1987 -
1988 - Григорецький Петро Васильович. 

Після виходу Григорецького П.В. на пенсію за 
віком пост директора школи прийняв Кондратюк 
Володимир Артемович, який на цій посаді працював 
до 2000 року. 

Саме завдяки побажанню батьків та проведеній 
роботі директором школи Кодратюком Володимиром 
Артемовичем, з 1996 року Доброолександрівська 
дев’ятирічна школа набула статусу 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, такою вона є 
і тепер. За цей період випускники школи за успіхи в 
навчанні отримали дві Золоті медалі та дев'ять Сріб-
них медалей.  

З 2000 року школу очолила Крива Алла 
Олександрівна. Під її керівництвом було 
реконструйовано приміщення радгоспної контори у 
окремий корпус для учнів початкових класів, який 
було відкрито у 2009 році. 

З 2011 року директором школи є В’язова 
Наталія Володимирівна.  

Основні 

напрями  

діяльності 

Уся діяльність педколективу школи спрямовується на 

забезпечення прав учнів на загальну середню освіту, 

поліпшення якості освіти, організацію їх навчально-

пізнавальної діяльності, розвиток виховної системи у 

школі, методичній роботі з педкадрами, співпраці з 

сім’єю, позашкільними і громадськими організаціями з 

метою розвитку особистості учнів. 

Науково-методична проблема, над якою працює школа: 

«Формування ключових компетенцій учнів на основі 

використання інноваційних педагогічних технологій» 

Метою виховання учнів у школі є: 

Формування морально-духовної, життєво-компетентної 

особистості, яка успішно само реалізується у соціумі як 



громадянин, сім’янин, професіонал. 

 

Кількісні 

показники    

У 2013 - 2014 році у школі навчаються 236 
учнів, з них 105 - в початковій школі. 01 вересня 
2013 року до 1 класу було зараховано 33 учня.  

У школі працюють для учнів гуртки за інтересами 

та факультативи з різних предметів за самостійним 

вибором самих школярів. Учні старшої школи 

навчаються за універсальним профілем.  

У Доброолександрівській ЗОШ І-ІІІ ст..навчається 

4 дітей - інвалідів, 1 дитина-сирота  та 1 дитина, 

позбавлена батьківського піклування . 

Учні навчального закладу є постійними учасниками та 

призерами районних предметних олімпіад,  

Всеукраїнських та регіональних предметних конкурсів, 

Міжнародного конкурсу знавців рідної мови імені Петра 

Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурса 

ім..Т.Г.Шевченка, ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнського захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 

академії наук України та мають високі спортивні 

досягнення.  

               Навчально-виховний процес забезпечують 23 

педагогічних працівника. З них спеціалістами вищої 

категорії  є 8 вчителів, спеціалістами І категорії  - 4 

вчителя, спеціалістами ІІ категорії  - 1 вчитель, 

спеціалістами -10 вчителів. 

Звання «старший учитель» мають 8 вчителів. В колективі 

працюють 7 молодих спеціалістів. Вчителі школи 

нагороджені грамотами відділу освіти Овідіопольської 

РДА, обласного управління освіти і науки, МОН 

України. 

 Навчальний заклад має таку матеріально-технічну 

базу: два корпуси, методичний кабінет,   обладнано 

комп'ютерний клас, є бібліотека, спортивний зал, 

медичний кабінет, шкільна їдальня на 60 місць,.   

 

 

 

 


