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Народився 9 квітня 1947 року в с. Дерев’яне  Кам’янець – Подільського 

району Хмельницької області. В 1968 році закінчив Кам’янець – Подільський 

педагогічний інститут фізико-математичний факультет, спеціальність «Математика». 
З 14.08.1968 по 03.05.1969 – працював вчителем математики Рогізнянської 

середньої школи, Кам’янець-Подільського району, Хмельницької області. З 03.05.1969  по 

02.06.1970 – служба у лавах Радянської армії. З 15.08.1970 по 01.02.1979 працював 

вчителем математики середньої школи №1 м. Котовська, Одеської області. З 01.02.1979 

по27.12.1979 – інспектор по трудовому навчанню та профорієнтації шкіл при Котовській 

інспекції міських шкіл. З 27.12.1979 - 29.08.1988 – інструктор відділу пропаганди і агітації 

Котовського міському Компартії України.  З  29.08.1988 року  – директор 

Загальноосвітньої школи І- ІІІ ступенів № 6 м. Подільська (м. Котовська) Одеської 

області. Стаж роботи на посаді – 29 років. 
 

Опис навчального закладу: 
 

Історія ЗОШ І-ІІІ ступенів  № 6 м. Подільська починається ще з1877 року. Це була 

перша школа в Бірзулі. В ній було 5 класів. Перший, другий, третій -   називалися 

групами, а четвертий і п'ятий - класами. Ось чому вона отримала назву «Высшее 

начальное двухклассное железнодорожное училище Юго-Западной железной дороги». 

Навчалися в цій школі лише діти заможних батьків, діти бідних - одержати освіту тут 

не могли. З 1890 році хлопці-випускники цього училища стали вступати до Одеського 

технічного училища після закінчення якого отримували професію машиністів паровозів. З 

1924 року школа стала семерічною та робітничою. В 1933 році школа стала середньою. 

Довгий час школа відносилась до «Юго-западной железной дороги». В даний час 

педагогічний колектив складається із 30 вчителів: з них  16 чоловік з вищою 

кваліфікаційною категорію, є4 вчителя мають звання «Старший вчитель», 5 чоловік мають 

І кваліфікаційну категорію, 4 чоловіка з ІІ кваліфікаційною категорією, 5 чоловік  мають 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст». В даний час в школі навчається 370 учнів в 17 

класах. 3 початкові класи навчаються в другу зміну. Дуже багато  випускників нашої 

школи працюють у різних галузях науки, медицини, освіти. Ними по праву гордиться 

наша школа.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактні дані: 

66300, Одеська область, м. Подільськ, бульвар Бірзульський, 48 

7-34-20, 7-34-97 

zosh6_podilsk@ukr.net 


