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Дата народження: 01 жовтня 1973 року 

Місце народження: Одеська область, Котовський район, село Федорівка 

Освіта: Вища. Південно-український державний педагогічний університет  

                ім. К. Д. Ушинського (1999 рік), вчитель початкових класів. 

Трудова діяльність: 

    З 1992 р. –  вчитель початкових класів Федорівської ЗОШ І-ІІ ступенів. 

    З червня 2010 р. – директор Федорівського НВК «Загальноосвітня школа                 

І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»  

    Загальний стаж роботи – 25 років; педагогічний стаж – 25 років; на займаній 

посаді – 7 років. 

Опис закладу 
Форма власності:  

   Комунальна 

 

Основні напрями  діяльності: 

   Дошкільна освіта  Початкова освіта  Загальна середня освіта 

 

Кількісні показники: 

   Контингент учнів складає 50 осіб. В дитячому садку налічується 15 вихованців. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Навчально-виховний процес забезпечують 12 педагогічних працівників, з них:   

1 - спеціаліст вищої категорії, 8 – спеціалістів І категорії, 1 спеціаліст ІІ категорії 

та 2 - спеціалісти.  

  Навчальний заклад має облаштовані згідно вимог приміщення: 

8 навчальних кабінетів, у грудні 2012 року   було встановлено  комп’ютерний клас  

(4 учнівських комп’ютери + 1 для вчителя),  методичний кабінет, бібліотека, 

спортивна кімната, шкільна їдальня, приміщення дитячого садка, а також власна 

котельня.   

На теперішній час загальна площа всіх приміщень становить 652  м2.   . 

Проектна потужність НВК складає  90 місць. Частка дошкільного підрозділу, який 

включає в себе 1 ігрову кімнату, 1 спальню - становить 66  м2.  

Спортивний майданчик біля НВК має поле для гри в гандбол, волейбол, 

баскетбол. На майданчику також є яма для стрибків у довжину, турніки для різних 

вікових категорій, бігові доріжки та окреме футбольне поле. Тут же розміщено 

ігровий майданчик з каруселями, гойдалками, гіркою, гімнастичною драбиною. На 

цьому майданчику проводять своє дозвілля школярі та вихованці дошкільної 

групи. Харчоблок забезпечено стовідсотково посудом та необхідним обладнанням: 

холодильник, морозильна камера,  електроплита, електропічка. Вода подається в 

їдальню через водогін. Приміщення оснащене каналізаційним стоком.  Для 

опалення використовується  котельня, яка працює на твердому паливі. Стан 

будівлі та шкільних приміщень задовільний і відповідає вимогам Державних 

санітарних норм і правил. 

 

    
 
 


