
Станіславський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»  

Подільського району Одеської області 

 

                                  

 

Директор 
 

Зборовський Микола Володимирович  

 

 

 

 

Народився 13 листопада 1956 року у селі Мала Врадіївка Врадіївського 

району Миколаївської області УРСР. 

Громадянин України. 

Освіта вища: з 1973 року по 1978 рік навчався в Одеському інституті 

холодильної промисловості, а з 1984 по 1989 рік в Одеському педагогічному 

інституті ім. К.Д. Ушинського, спеціальність фізичне виховання. 

Трудова діяльність: з 1973 р. інженер-наладчик,  м. Запоріжжя ЗПНУ  

№ 233. 

З 1978 року по 1980 рік служба в армії.  

З 1980 року по 2002 рік вчитель фізичного виховання в Станіславській 

середній школі.  

З 2012 року по теперішній час - директор Станіславського НВК І-ІІІ ст. 

Подільського району Одеської області. 

Громадська робота: 

Депутат Подільської районної ради 4 і 6 скликань. 

Депутат Станіславської сільської ради 7 скликання. 

       Контактний телефон: 0662431580. 
 

Опис навчального закладу 

Школа в селі Станіславка функціонує з дореволюційного 1917 року.  

Нове приміщення Станіславського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ» було 

збудовано за рахунок місцевого колгоспу в минулому ХХ столітті.          1 

вересня 1967 року було відсвятковано 50-річчя відкриття нової 

двохповерхової школи з великими світлими класами, спортивною залою, 



великим вестибюлем,  бібліотекою, шкільною їдальнею, шкільними 

начальними майстернями. 

Пізніше було збудовано великий тир, який до сьогоднішнього дня є 

опорним приміщенням і навчальною базою для учнів Подільського району, що 

вивчають предмет Захист Вітчизни. 

Школа має потужну навчальну матеріально-технічну і методичну базу. В 

школі функціонують фізична та хімічна лабораторії, майстерні по 

металообробці та деревообробці, комп’ютерний клас, який  оснащений 

мультимедійним комплексом та персональними комп’ютерами на 10 робочих 

навчальних місць. Для роботи шкільної адміністрації і бібліотеки встановлено 

5 робочих комп’ютерів.  Для організації  навчально-виховного  процесу 

початкової школи використовується великий плазмовий телевізор, який  було 

подаровано одним із спонсорів   школи.  Для розвитку навчальної матеріально-

технічної бази  щорічно і систематично допомагають сільські та районні  

підприємці - спонсори. 

В школі працюють досвідчені вчителі. На даний час  склад педагогічного 

персоналу складає 19 осіб. Якісний і кількісний склад педагогічних 

працівників:  спеціалістів вищої категорії -7, спеціалістів першої 

кваліфікаційної категорії -3, спеціалістів другої  кваліфікаційної категорії - 4, 

спеціалістів – 3, відповідають займаній посаді -2. Звання вчителя-методиста 

має один вчитель, звання «Старший вчитель» мають               2 вчителів. Мають 

нагороди «Відмінник освіти України» 4 учителі. Належний процес 

функціонування  школи забезпечують 14 осіб  техперсоналу. 

 На протязі існування школи молодими спеціалістами поверталися 

колишні її випускники. Це такі, як Кузькова Т.І., Овчаренко Т.В.,             

Зборовська Т.П., Созанська В.В., Басиста Л.Г.,  Прокопова В.П.,               

Маєвська Н.О., Копіца О.І., Трачук Л.В. Із колишніх випускників є теперішні  

молоді спеціалісти: Рогаль О.В., Богар Г.С., Зайцева О.Б., Томачинська В.А. 

Але головною цінністю школи були, є і залишаються  учні. Школа 

пишається своїми випускниками, які гідно продовжують навчання у середніх 

спеціальних,  вищих навчальних закладах. Учні систематично представляють  

школу в різних творчих конкурсах, олімпіадах, турнірах, змаганнях і займають 

призові місця. 

 Учні  школи мають можливість отримувати різносторонні знання, 

виявляти і розвивати свої задатки, здібності і таланти, виховуватися у 

національно-патріотичному і родинному середовищі. У школі працюють 

гуртки, секції, проводяться виховні заходи. Школа живе активним життям, її 

двері завжди гостинно відчинені.  

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Контактні дані: 

66333  Одеська область,  Подільський район, село Станіславка,  

телефон 93-7-21, 

e-mail:    zborovskaya.tatyana@gmail.com  
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