
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 

м.Подільська Одеської області 

 

Директор: Никифорук Микола Іванович 

 

Никифорук Микола Іванович народився 23 червня 

1957р. в с. Троїця Снятинський р-н, Івано-Франківська  

область.    В   1976р. закінчив  Чернівецьке педагогічне 

училище та здобув кваліфікацію «Вчитель початкових 

класів, старший піонерський вожатий».  В Одеському  

державному  університеті ім. І.І. Мечникова в 1985 р. 

отримав вищу освіту за спеціальністю «Історія».  

Трудова діяльність :  
1976-1977рр. – вихователь Борщанської школи-інтернату;  

1977-1979рр. – служба  в  Збройних  силах ; 

1979-1985рр. –  вихователь Борщанської школи-інтернату; 

1985-1994рр. – голова  Борщівської  сільської  ради; 

1994-2001рр. – директор ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 м. Котовська; 

2001-2016 рр. – начальник  відділу  освіти  Котовської  міської  

ради. 

                                                        З 2016р. – директор      ЗОШ І-ІІІ ступенів №2  м. Подільська 

Одеської обл. 

 
 

Опис навчального закладу: 

Літописні  сторінки шкільних буднів і свят розпочалися в 1935році, коли була побудована 

Котовська загальноосвітня школа №2. До 1942року була україномовною. За довоєнні  роки в 

школі було 5 випусків, закінчили її близько 300 випускників.   За роки окупації м. Котовська 

школа №2 згоріла. В квітні 1949року  почалась відбудова  шкільних приміщень, а з 1 вересня 

цього року школа запрацювала. За період 50-х років  добудовано їдальню, майстерні, класні 

кімнати,  котельню, допоміжні приміщення. Школа перейшла на водяне опалення. 

     За повоєнний період в школі відбулося близько 65 випусків. Багато учнів після закінчення вузів 

верталися в рідну школу вчителями. 

      З 20 серпня 1965 року до 1 вересня 1999року директором школи був Сандалович Микола 

Романович, вчитель української мови та літератури,  «Відмінник народної освіти України». З 1999 

року по 2002 рік диретором школи працювала Мазур Марія Василівна. З 2002 року по 2015 рік - 

Лісняк Віра Василівна.  

     За повоєнний період зі школи було випущено більше 200 медалістів, які успішно навчались та 

вчаться або працюють в Україні та за  кордоном. Серед них працівники адміністрації міста, 

доктори наук, вчителі, професори, керівники банків, підприємств, юристи, актори. 

     Педагогічний колектив школи – це колектив однодумців, який успішно вирішує завдання 

сьогодення і впевнено дивитися у майбутнє. 

Надання  базової  та  середньої  освіти  дітям  шкільного  віку,  забезпечення  всебічного розвитку  

школярів,  формування  основних  моральних  цінностей.  Школа  працює  за  напрямком – 

«Школа-родина» 

Учні школи є постійними учасниками та призерами міських предметних олімпіад, конкурсів тощо. 

У 2016/2017 навчальному році у  школі  навчається 424 учні. 

 Навчально-виховний процес забезпечують   33 педагогічних працівники.     Педагогічне 

звання «вчитель-методист» має 1 учитель, 6 – звання «старший вчитель», 6  нагороджено знаком 

«Відмінник освіти України»; вчителів  вищої  категорії – 17, І категорії – 3, ІІ категорії – 8, 

«спеціаліст» - 5. Школа  має  комп'ютерний клас, бібліотеку, приміщення  для  занять фізичними  

вправами, медичний пункт, їдальню. 



 
 

  

 

 

 

Контактні дані: 

66300, вул. Шкільна, 3, м. Подільськ,  Одеська обл.,  
kotovsk.zosh.2@gmail.com,                        
 тел. 2-12-97,  2-22-54 
gkotzosh2.odessaedu.net/uk/site/index.html 

mailto:kotovsk.zosh.2@gmail.com

