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Довідка  

про   директора Роксоланівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Овідіопольського 

району Одеської області 
Директор 

 

Дата народження: 

 

Місце народження: 

 

 

Освіта: 

 

 

 

Трудова діяльність:  

Сурова Галина Петрівна 

 

02 вересня 1965р. 

 

Чернівецька область Глибоцький 

район с. Михайлівка 

 

вища, Чернівецький державний 

університет ім.. Ю. Федьковича , 

1993р., вчитель географії 

 

04.1984-10.1988 – майстер вироб-

ничого навчання Чернівецького 

СПТУ №2; 

10.1988- 08.1989 – литейниця 

пластмас кооперативу «Зеніт» 

при колгоспі ім. Леніна ; 

 

08.1989 - 08.1991 – старша 

піонервожата Роксоланівської 

загальноосвітньої школи; 

 

08.1991 – 08.1993 –вчитель 

географії  Роксоланівської 

загальноосвітньої школи ; 

 

08.1993 – 08.1996 – заступник 

директора з виховної роботи   

Роксоланівської  загальноосвіт-

ньої школи ; 

 

08.1996 – 11.2011 – заступник 

директора з навчально- виховної 

роботи   Роксоланівської  

загальноосвітньої школи ; 

 

З 11.2011 – директор Роксола-

нівської  загальноосвітньої 

школи. 

Стаж роботи на посаді – 3 роки. 

 

 

 

  



Загальні відомості про Роксоланівську загальноосвітню школу                            

І-ІІІ ступенів Овідіопольського району 

Одеської області 

 

Адреса (№ телефону, 

сайт, електронна пошта) 

67843 Одеська обл., Овідіопольський район , с.Роксолани  

вул.Іщенка,10 

Тел: (380485146) 218 

Факс:  

E-mail: Roksolanivska@ukr.net 

   

Форма власності комунальна 

Історична довідка про 

створення вищого 

навчального закладу   

У 1882 році було відкрито сільське початкове народне 

училище (земська школа). Три просторих класних 

приміщення та невелика кімната для вчителя – такою 

була будівля сільської школи. 

     Опікуном закладу був священник І.К.Смирнов , а 

вчителем – Михайло Георгійович Штоц, який закінчив 

курс учительської семінарії. 

     У 1916 році у трирічній земській школі навчалось 50 

учнів і вчителював Михайло Швець. 

      Школа,за відсутності опалення, не працювала з 1921 

по 1924 роки. В листопаді 1924 року були відкриті також 

гуртки для ліквідації неписьменності серед дорослого 

населення. Класних кімнат не вистачало, і почалось 

будівництво нового приміщення школи. Це приміщення 

складалось з чотирьох просторих класів, учительської, а 

також квартири для директора школи з окремим входом. 

       В цей же час, незважаючи на голодні роки, навчанням 

охопили 95% дітей шкільного віку. До школи завезли 

паливо і зробили ремонт. 

    Сільська початкова школа була реорганізована у 

семирічну. У 1934 році Роксоланівська неповна середня 

школа проводжала у доросле життя своїх перших 

випускників – учнів 7 класу. 

 З 1937 по 1940 роки директором школи був Григорій 

Ісакович Баштанюк. В роки Великої Вітчизняної війни він 

був на фронті, нагороджений багатьма орденами і 

медалями. Після війни працював в місті Умань. Але 

зв’язків з бувшими колегами з Роксолан не поривав.  

    Тяжким випробуваням стали для жителів села роки 

Великої Вітчизняної війни. Школа , якій було завдано 

чималих руйнувань, з 1941 по 1944 роки не працювала.         

Відразу після звільнення села , 14 квітня 1944 року, 

почала працювати школа. Директором школи був 



призначений М.В.Тарасюк. 20 квітня 1944 року було 

видано перший  наказ по школі. 

      У 1949 році в школу був призначений новий директор 

– Немазенко Борис Йосипович.  

     У 1960-му році школа стала восьмирічною. До 

головного приміщення школи добудовують ще шість 

класних кімнат. Це дало змогу всім учням навчатись в 

одну зміну.  

     В 1974 році школу було реорганізовано у середню. 

     У 80-90-х роках  ХХст. були збудовані нові 

приміщення, у яких зараз розмістились комп’ютерний 

клас, кабінет фізики і трудового навчання, класне 

приміщення для учнів 4 класу та підсобне приміщення. У 

2012 році школа одержала обладнання для кабінету 

інформатики – комплект комп’ютерів та оргтехніку. У 

2007 році в школі було проведено ремонт опалювальної 

системи та газифікація.  

    З 1976 року по 2013  рік було випущено 562 

випускники. З них нагороджені: 

Золотою медаллю – 31 

    Срібною медаллю – 17 

78 випускників школи продовжили навчання у 

педагогічних вузах, з них 30 – на філологічному 

факультеті. 

Основні напрями  

діяльності 

        Навчальний процес у Роксоланівській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів спрямований на 

виконання законів  України «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, 

чинних Державних стандартів початкової, базової та 

повної загальної середньої освіти, Положення про 

загальноосвітній навчальний заклад, Концепції 

профільного навчання у старшій школі, Концепції 

розвитку філологічної освіти. 

Школа працює за такими напрямками:                            

- здобуття учнями повної середньої освіти; 

- забезпечення безпечних і оптимальних умов для здій-

снення навчально-виховного процессу; 

- робота щодо впровадження власної моделі  

"Я- особистість.Я- людина. Я- громадянин."; 

- пропаганда здорового способу життя та 

 формування культури здоров'я. 

   - з метою досягнення якості освіти вважати пріоритет-

ними такі цілі шкільної освіти: 



- навчати навчатися; 

- навчати вирішувати життєві ситуації; 

- навчати орієнтуватися в світі цінностей; 

- навчати творчості і творчо; 

- робота з обдарованою молоддю з метою стимулювання 

учнів до творчої та інтелектуальної діяльності. 

- системний психолого-педагогічний супровід учнів. 

- побудова виховного процесу в інноваційній моделі                

"Я- особистість.Я- людина. Я- громадянин."; 

- взаємодія з батьками і громадськістю з метою 

підвищення ефективності навчально-виховного процесу 

 

Кількісні показники                       На початок 2013-2014 навчального року в Роксола-

нівській  загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів навчалося 150 

учнів, серед них 65 дівчаток. Укомплектовано 13 класів із 

середньою наповнюваністю 12 учнів. Охоплено навчанням 

100% учнів. 

У школі навчається 3 інвалідів та 1 дитина –сирота. 

Навчальний процес організовано згідно листа 

Міністерства освіти і науки України «Про навчальні 

плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 

2013/2014 навчального року» від 20.05.2013 року № 1/9-

349 . Учні 5-7 класів вивчають по 2 іноземні мови, з 

метою забезпечення допрофільної підготовки  для учнів 

8-9 класів введено поглиблене вивчення української мови 

та літератури, а для  реалізації профільного навчання 

навчальний процес для учнів 10-11 класів організовується 

за профілем «Українська філологія». Для задоволення 

потреб учнів  години варіативної складової  

використовуються у 1-4, 8-9 класах для підсилення 

вивчення української мови, у 9 класі з метою вивчення 

української літератури, у 8-9 класах для підсилення 

вивчення алгебри, у 10-11 класах з метою вивчення 

геометрії та хімії, у 10 класі – для посилення вивчення 

технології та інформатики 

Серед 26 педпрацівників  школи - 3 мають звання 

«вчитель-методист», 14 - вчителі вищої кваліфікаційної 

категорії; 1- першої кваліфікаційної категорії; 2 – другої; 

5 – спеціалістів,  4 – нагороджено знаком «Відмінник 

освіти України».  

Навчальний заклад має розвинену матеріально-

технічну базу: три корпуси, у яких розміщено 13 

навчальних кабінетів, методичний кабінет,   обладнано 

новий навчальний комп'ютерний комплекс, є бібліотека          

(12370 примірників) та читальний зал на 20 місць, 

історико- краєзнавчий музей .   

 



 
 


