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Народилася  10 липня 1962р. в  с. Олександрівка Красноокнянського району Одеської 

області. Громадянка України. В 1988 році  закінчила Одеський Державний університет ім. І.І. 

Мечникова, історичний факультет. З 1989 року   працює в загальноосвітній школі І – ІІІ 

ступенів №1  м. Подільська Одеської області вчителем історії; з 1993 року - заступник 

директора з навчально- виховної роботи; з 1995 року - заступник директора з виховної роботи; у 

2000 році призначена на посаду заступника завідуючого відділу у справах сім’ї та молоді; з 

2001 року є директором  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №1 м. Подільська Одеської 

області. 

  За досягнуті успіхи в справі навчання та виховання дітей нагороджена Почесною 

грамотою Міністерства освіти України, нагрудним знаком «Відмінник освіти України» та 

грамотою обласного управління освіти. 

 

Опис навчального закладу 

 

В історії міста Подільська одна із сторінок належить загальноосвітній школі І-ІІІ 

ступенів №1, адже вона є одним із перших навчальних закладів, який з’явився в Бірзулі. Жителі 

міста із покоління в покоління передавали історію її побудови. Будівництво школи розпочалося 

у 1904 році і в 1907 році було закінчено. Спочатку нова школа була чотирикласною земською 

школою.  

Росло місто – змінювалося призначення навчального закладу. З 1920-го року школа 

називалась семирічною фабрично-заводською школою. У ті роки педагогічний колектив школи 

відіграв велику роль у ліквідації неписьменності населення міста: на базі школи було створено 

лікнепи. У 1930-ті роки – це вже фабрично-заводська десятирічка. Коли у 1935 році Бірзулу 

було перейменовано на Котовськ, школа стала називатися районною середньою школою №1. У 

1938 р. відбувся перший випуск 10-го класу. Під час радянсько-німецької війни 1941-1945 рр. 

окупанти перетворили школу на румунську. 

У післявоєнні роки два основні корпуси школи були з’єднані, добудовано корпус 

майстерень, спортивний зал, приміщення їдальні та корпус для початкових класів. 



Нині школа має достатній рівень оснащення, зокрема, в школі діє комп’ютерний клас, 

віртуальна фізична лабораторі. 

На сьогоднішній день в школі навчаються 357 учнів, працюють 26 педагогів. Працюють 

три вчителя-методиста: Коцеруба Людмила Володимирівна, яка нагороджена знаком 

«Відмінник освіти», Черній Євген Олексійович, Ахмедова Лариса Володимирівна, два старші 

вчителі – Поперечна Ольга Олександрівна і Салатян Олена Петрівна; сім педагогів мають вищу 

кваліфікаційну категорію, вісім вчителів є спеціалістами І категорії, шість вчителів – 

спеціалісти ІІ категорії, один вчитель – спеціаліст та чотири вчителі – молодші спеціалісти. 

       За роки своєї роботи школа випустила багато учнів, якими вона пишається. Живуть і 

працюють у рідному місті її випускники: мер міста Іванов Анатолій Павлович, підприємці 

Понепалюк Валерій Васильович, лікарі Подолян Галина Михайлівна, Мемей Олег 

Анатолійович, Ковальчук Валерій Кирилович, директор ЗОШ №9 Сопінська Галина 

Тимофіївна, начальник Котовського району електромереж Ясницький Олександр 

Олександрович, завідувач юридичного сектору апарату Подільської районної державної 

адміністрації Костюк Тетяна Сергіївна,. 

Звеличують славу школи та міста Чабанюк Ярослав Михайлович, доцент, викладач 

Львівського політехнічного інституту, Чабанюк Богдан Михайлович, головний метролог 

цукрового заводу м. Гайсина Вінницької області, Чабанюк Оксана Михайлівна, заступник 

генерального директора українського телебачення у м. Львові, Заборовський Микола 

Володимирович, директор Станіславської ЗОШ Котовського району, Мазур Василь 

Миколайович, співробітник австрійського посольства у Києві, Костецький Анатолій Іванович, 

заступник голови міськвиконкому м. Кодима, Шимбарьов Віктор Іванович, викладач 

Ставропольського авіаційного училища, Матейко Ольга Андріївна, вчитель історії м. Кілія, 

Василенко Олексій Олексійович, директор приватної картинної галереї, Ковальчук Дмитро 

Анатолійович, заступник директора Центрального проектного інституту Міністерства оборони 

України, Кривий Анатолій Вікторович, викладач Академії міждержавного управління м. 

Москва, Кривий Юрій Вікторович, генеральний представник американської автомобільної 

компанії «Дженерал моторс компані» в Росії. 

21 вересня 2007 року ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 святкувала свій 100-літній ювілей. Для 

школи це вік мудрості і досвіду. Двері школи завжди відкриті для всіх. 

 Школа І-ІІІ ступенів №1  міста Подільська – це загальноосвітній навчальний заклад для 

дітей різного інтелектуального рівня розвитку, який продовжує кращі традиції класичної освіти, 

одночасно використовуючи інноваційні підходи та технології організації навчально–виховного 

процесу на рівні сучасних вимог. 

  



 

 
 



 
 

 



 
 

 
 



 
 
Контактні дані: 

Адреса: 66302, Одеська область, м.Подільськ, вул..Шкільна,4 

Телефон: (04862) 2-13-54 

E-mail: zosh01@ukr.net 

Сайт школи: gkotosh1.odessaedu.net 
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