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Довідка  

про   директора Таїровської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

 

Директор 

 

Дата 

народження: 

 

Місце 

народження: 

 

Освіта: 

 

 

 

 

 

 

 

Трудова 

діяльність:  

Загороднюк  Алла 

Володимирівна 

 

30.11.1964 

 

м. Первомайськ 

Миколаївської області 

 

вища, Києвська нац. ак 

мисте, Національний 

педагогічний університет 

ім. Драгоманова за 

спеціальністю вчитель 

історії, Одеський ПДПУ ім. 

К.Д.Ушинського  

 

З 1981 року працювала в 

Первомайській 

Централізованій 

бібліотечній системі. 

Пройшла шлях від 

бібліотекаря до 

виконуючого обов’язки 

директора ЦБС. Без відриву 

від виробництва закінчила 

Київський державний 

університет культури .  

У 1996 році починає 

працювати в Таїровській 

ЗОШ на посаді педагог - 

організатора. 

 У 2002 році була визнана 

«Жінкою року».  

2005 рік – переможець 

районного та учасник 

обласного конкурсу 

«Вчитель року - 2005» 

нагороджена цінним 

подарунком та грамотою 

управління освіти і науки 

Одеської 

облдержадміністрації.  

У 2007 році - дипломант 

районного фестивалю 

 



майстрів декоративно - 

ужиткового мистецтва, 

присвоєно звання « Золоті  

руки - 2007».  

У 2010 році  брала участь у 

конкурсі «Вчитель року - 

2010». Стала переможцем 

районного, обласного та 

Всеукраїнського конкурсів. 

За перемогу у 

Всеукраїнському конкурсі 

нагороджена дипломом та 

присвоєно звання «Кращий 

сільський вчитель», а 

також як фіналіст 

конкурсу нагороджена 

грамотою в номінації 

«Багатогранна 

особистість». Спеціаліст 

вищої категорії, має звання 

«Старший вчитель».         

За організаційні здібності і 

якісну організацію та 

проведення виборів має 

нагороду від Президента 

України та Прем’єр – 

Міністра України.  

В 2010 році  брала участь в 

роботі  семінарів в рамках 

українсько – польського 

проекту  «Лідери освітніх 

технологій.» 

З 2010 року Депутат 

Овідіопольської районної 

ради VІ скликання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Загальні відомості про Таїровську загальноосвітню школу І-ІІІ 

ступенів Овідіопольського району Одеської області 

 

Адреса (№ 

телефону, 

сайт, 

електронна 

пошта) 

65496 вул. 40-річчя Перемоги, 24,  

смт. Таїрове, Овідіопольский район, Одеська область,  

Україна  

Телефон: (048)769-09-53    

E- mail – адреса: tairovo_2006@ukr.net 

 

Форма 

власності 

комунальна 

Історична 

довідка про 

створення 

вищого 

навчального 

закладу   

Джерела школи починаються з 1931 року – заснування 

інституту  імені Василя Єгоровича Таїрова. 

Сестра наукового співробітника інституту ім. 

В.Є.Таїрова Наталія Олександрівна Гернет у 1934-1935 

році організувала перші класи початкової школи. Наталія 

Олександрівна Гернет -заслужена вчителька УРСР, в 

1925 році нагороджена за участь в учительському та 

суспільному русі 1905 року. 

У 1954 році директором школи стала Шкода Наталія 

Степанівна. 

Після Великої Вітчизняної війни Микита Сергійович 

Хрущов двічі відвідав інститут. 

Дирекція інституту  ім. Таїрова звернулась до Голови 

Ради Міністрів М.С.Хрущова з проханням відкрити 

школу-семирічку. 

У 1949 році відбувся перший випуск семирічної 

Таїровської школи. 

У 1960 – 1961 навчальному році Таїровській школі 

стала восьмирічною. Шкільний колектив нараховував 

більше ніж 113 учнів та 12 вчителів. В 1977 році 

Таїровська школа отримала статус середньої загальної. 

У 1980 році керівництвом інституту                     ім. В.Є. 

Таїрова прийнято рішення ремонту історичної будови 

селища – станції                 В.Є. Таїрова  і з серпня 1983 

року школа розміщалась у  двоповерховій будівлі. 

З вересня 1960 р. по червень 1963 р. очолював школу  

Гаранчук Петро Давидович. 

З липня 1963 р. по 1969 р. очолював школу  

Пономаренко Полина  Олександрівна. 

З 1969 р. по 1973 р. очолювала школу Коробкова 

Тамара Євгенівна.  

З 1973 р. по 1979 р. очолював школу Конуп Петро 

Гаврилович.  

З серпня 1979 р по листопад 2013 р. очолювала школу 

Каплун Валентина Іванівна, “Відмінник освіти”. 

З листопада 2013 року директор школи  

Загороднюк Алла Володимирівна. 

З 1985 по 1998 роки проводилися роботи щодо 



будівництва типового приміщення школи.  

1 вересня 1998 року в селищі Таїрове відбулося свято: 

відкриття новобудови Таїровської загальноосвітньої 

школи    І-ІІІ ступенів на 460 місць. 

Основні 

напрями  

діяльності 

ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕКТИВ ПРАЦЮЄ НАД 

РЕАЛІЗАЦІЄЮ ПРОБЛЕМИ 

«Створення моделі «Школа успіху» через 

підвищення професійної компетентності педагогів на 

основі сучасних педагогічних технологій та 

підвищення якості освіти в умовах інформаційно – 

комунікаційного простору»  

Основні напрямки діяльності: 

 створення умов для успішної творчої самореалізації 

вчителів; 

 створення організаційних, педагогічних умов для 

формування успішної, всебічно розвиненої 

особистості;  

 виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та 

здоров’я інших громадян як найвищої соціальної 

цінності; 

 забезпечення взаємозв’язку з батьківською 

громадськістю у процесі навчання й виховання дітей. 

 

Формула успіху: 

Успішні вчителі + Успішні батьки  = Успішна 

дитина 

 

Кількісні 

показники    
На 01.09.2013 року школа надала середню 

освіту 1351 випускникам. 

38  випускників школи нагороджені золотою та срібною 

медалями. Учнівський колектив на 01.09.2013 р. 

нараховує 465 учнів, які проживають на території 

Таїровської селищної ради, Сухолиманської, 

Прилиманської, Новодолинської сільських рад.  

Дітей сиріт – 8, позбавлених батьківського піклування – 

20 учнів. 

 Педагогічний колектив нараховує 45 вчителів: 

“Учитель-методист”-1 

“Відмінник освіти”-1 

“Старший учитель”- 15 



Спеціаліст вищої категорії – 18 

І категорія- 2 

ІІ категорія -2 

Спеціаліст- 23 

 

Учителі школи є активними учасниками  

Всеукраїнського конкурсу “Вчитель року”. 

Так, лауреатами ІІ (районного) туру стали 15 вчителів. 

Стали переможцями ІІІ (обласного) туру конкурсу 3 

вчителів. 

Дипломанти Всеукраїнського конкурсу “Вчитель 

року”: 

-       вчитель фізкультури Генчевський Микола 

Миколайович – 2005 рік; 

-       вчитель трудового навчання Загороднюк Алла 

Володимирівна – 2010 рік. 

Педагогічний колектив став лауреатом Всеукраїнського 

конкурсу на честь видатного педагога Захаренка. 

 

 

  

 

 

 

 


