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Довідка 

про   директора Надлиманської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Овідідопольського 

району  Одеської області 

 

 

 

Зброжко Віра Петрівна 

 

17 грудня 1967 року 

 

 

Одеська область, 

смт Овідіополь 

 

вища, Одеський  державний 

педагогічний інститут, 1993 р., 

вчитель початкових класів 

 

 

 

1986 - 1994 - – вчитель 

початкових класів Надлиманської 

середньої школи ; 

 

1994-2002 – заступник директора 

з навчально-виховної роботи 

Надлиманської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів; 

 

з 2002 року  – директор 

Надлиманської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів. 

 

 

Стаж роботи на посаді – 11 років. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Адреса  

(№ телефону, 

сайт, 

електронна 

пошта) 

67812, Одеська обл., Овідіопольський район,                   

с. Надлиманське, вул. Богдана Хмельницького, 140 

Тел/факс: (048251) 64-3-40  

E-mail: zbrozhko.vera@i.ua 

   

Форма 

власності 

комунальна 

Історична 

довідка про 

заклад 

     Надлиманська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

розміщується в будівлі, яка здана в експлуатацію в 

жовтні 1977 року, але школа існувала ще раніше. Ще за 

часів німецької колонії Францфельд дітей навчали 

читанню, писанням та рахункам, біблійним історіям, 

заучуванню псалмів. В 1925 році функціонувала 

початкова школа ( трудова школа грамоти). Під час 

Другої світової війни , в період румунсько-німецької 

окупації, школа була румунською. Після визволення 

села навчання продовжувалось, але не всі діти могли 

сісти за парти : бракувало одягу і взуття, не вистачало 

підручників, зошитів, чорнила. Згодом школа почалась 

розширюватись, відкрились 5-6-ті класи.   У 1950 році у 

селі діяла неповно-середня (семирічна ) школа. 

Школярів залучали і до суспільно-корисної праці – 

озеленення вулиць села, до роботи на колгоспних ланах і 

фермах.  У 1960 році школа перейшла на 8-річне 

навчання. Вона розміщувалась в декількох старих 

приміщеннях і не мала єдиної будівлі. В 70-х роках 

почалось будівництво нової школи з ініціативи і завдяки 

сприянню директора радгоспу-заводу «Маяк» 

Олександра Івановича Гренкова ,  яке закінчилось в 1977 

році. Так з жовтня 1977 року школа стала повною 

середньою і знаходилась в новому приміщенні. 

     За роки функціонування школи в Надлиманському 

посаду директора займали : 

- 1950 рік –  Цимбалюк Мефодій Якович; 

- 1957 рік –  Павликовський Йосип Кирилович; 

- з 1957 –     Стрижаков Кузьма Павлович; 

- 1965 рік –  Баранов Іван Іванович; 

- з 1967 по 1987 рр. –  Мартинюк Василь 

Тимофійович; 

-     з 1987 по 1992 рр. – Осипов Валерій Іванович ; 

- з 1992 по 1993 рр. –  Омеляненко Анатолій 

Іванович;   

- з 1993 по 2002 рр. –  Валькова Тамара 

Володимирівна; 



- з 2002 року –   Зброжко Віра Петрівна. 
 

Основні 

напрями  

діяльності 

80.10.2 Початкова освіта 

80.21.1 Загальна середня освіта  

Кількісні 

показники    

     Контингент учнів  складає  216 осіб, у тому числі 4 У 

Надлиманській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 

навчається 2 інвалідів, 3 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування . 

     Учні навчального закладу є постійними учасниками 

та призерами районних , обласних предметних олімпіад,  

Міжнародного конкурсу знавців рідної мови імені Петра 

Яцика серед учнівської  молоді, Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів Малої академії наук України. 

Навчально-виховний процес забезпечують 27 

педагогічних працівників.  Педагогічне звання «старший 

учитель» мають 8 працівників, 1 – нагороджено знаком 

«Відмінник освіти України», 16-  мають кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст вищої категорії». 

 Навчальний заклад має достатню матеріально-

технічну базу: одне приміщення, у якому  розміщено 15 

класних кімнат  , методичний кабінет,   обладнано  

навчальний комп'ютерний кабінет , є бібліотека (12639 

примірників) , спортивний  зал, актова зала , медичний 

кабінет, їдальня  на 60 місць.   

 

 

 

 


