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Народилася 28 вересня 1980 року в           

с. Нестоїта Подільського району Одеської 

області в сім’ї працівників колгоспу.  

З 1986 року по 1995 навчалася в 

Нестоїтській ЗОШ І-ІІІ ступенів, де отримала 

загальну середню освіту. 

З 1995 по 1997 навчалася в 

Ізмаїльському державному педагогічному 

ліцеї.  

З 1997 по 2002 навчалася в 

Ізмаїльському державному педагогічному університеті, де отримала повну 

вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти» та 

здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури та зарубіжної 

літератури. 

З 2001 року працювала вчителем української мови та літератури в 

Нестоїтській ЗОШ І-ІІІ ступенів.  

З 2010 по 2015 роки працювала на посаді заступника директора з 

навчально-виховної роботи Нестоїтської школи. В 2015 році було присвоєно 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії».  

В 2015 році була призначена на посаду директора Нестоїтської ЗОШ.  

За період роботи була нагороджена районними та обласними   

грамотами.  

Опис Нестоїтської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

 

 Нестоїтська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів згідно технічного 

паспорту знаходиться у триповерховій будівлі. Для навчання дітей з 

особливими потребами створено певні умови. Кабінети закладу доступні 

дітям-інвалідам. При вході в заклад установлено пандус. 

У приміщенні школи створено безпечні та нешкідливі умови розвитку, 

навчання та виховання дітей. Повітряно-тепловий режим, регулярність 

вологого прибирання відповідають Державним санітарним правилам і 

нормам. 

Будівля школи забезпечує оптимальні умови для організації навчально-

виховного процесу, відпочинку та фізичного розвитку учнів. 

В приміщенні школи є бібліотека, загальною площею 30 м2. Там 

зберігаються навчальні посібники, художня література, довідковий і 



методичний матеріал. Приміщення бібліотеки обладнане книжковими 

стелажами, полицями, столами, стільцями.  

На кінець 2016-2017навчального  року в школі наявні 16 сучасних 

комп'ютерів.  

Кадрове забезпечення Нестоїтської ЗОШ І-ІІІ ступенів  здійснено у 

повній відповідності з навчальним робочим планом школи, спеціалізацією та 

п’ятиденним режимом роботи. Навчально – виховний процес забезпечують 

21 педагогічний працівник. Розстановка кадрів здійснюється відповідно до 

фаху та їх компетенції. Школа укомплектована педкадрами на 100%. В 

основному викладання базових дисциплін  здійснюють кваліфіковані 

спеціалісти – предметники.  

Всього колектив школи складається з 21 педагогічного працівника, з 

них мають вищу освіту – 18 вчителів. Загальна кількість учнів – 144. 

 

 
 

 



 
 

 

 



 
 

 
 

Контактні дані: 

66332 Одеська обл., Подільський р-н., с. Нестоїта, вул. Шкільна, 17 

Тел/факс: (04862) 95-6-31,  

Сайт:nestoita-school.edukit.od.ua 

E-mail: nestoitaschool@ukr.net  


