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Народилася 19 грудня 1968р. в   с.Білоберізка, 

Верховинський район, Івано-Франківська обл.. 

Освіта вища, Одеський державний 

університет ім..І.Мечникова, 1991 р.,  філолог, 

викладач російської мови та літератури. 

Трудова діяльність: 

08.1989-09.2001 –  вчитель російської мови та літератури Федорівської ВШ 

Добровеличківського району Кіровоградської області; 

09.2001-04.2002 – директор Федорівської ЗОШ І-ІІ ступенів;   

04.2002-08.2005 – сільській голова с.Федорівка Добровеличківського району, 

Кіровоградської області;  

11.2007-04.2008 – методист районного методичного кабінету Роздільнянського 

відділу освіти Одеської області 

04.2008 – 04.2011 – головний спеціаліст відділу освіти Роздільнянської районної 

державної адміністрації Одеської області;   

З 04.2011 – директор загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Степанівка 

Роздільнянського району Одеської області.  

Стаж роботи на посаді – 3 роки 6 міс.. 

 

4 листопада 1975 року  учні  Степанівської середньої школи розпочали 

заняття в новій будівлі школи . На сьогоднішній день школі виповнилось 42 

роки. В 1998 році школа перейменована на загальноосвітню школу І-ІІІ 

ступенів с. Степанівка. У січні 2017 року – на Степанівську загальноосвітню 

школу І-ІІІ ступенів Роздільнянської районної ради Одеської області. 

Стан матеріально-технічної бази школи перебуває у задовільному стані. Є 

спортивна зала,  спортивний майданчик, актова зала, їдальня на 96 місць, 20 

навчальних кабінетів, 2 майстерні для технічної та обслуговуючої праці, 

комп’ютерний клас з мультимедійною дошкою, шкільна бібліотека, фонд якої 

складає 8312 екземплярів підручників,  7692 екземплярів довідкової, художньої, 

науково-популярної, методичної літератури. 

Педагогічний колектив в 2016/2017 навчальному році працює над єдиною 

проблемою:  «Розвиток інноваційного потенціалу особистості через 



запровадження інформаційних та здоров'язберігаючих технологій в умовах 

профільного навчання». 

Головне завдання колективу школи в 2016/2017  навчальному році: 

Забезпечити безперервний навчально-виховний процес у школі та 

охоплення всіх дітей шкільного віку   якісним навчанням з урахуванням попиту 

в освітніх послугах. 

Степанівська ЗОШ І-ІІІ ступенів оптимально укомплектована 

педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом. Штатний розклад 

налічує 33 педагогічних працівники. З них 1 вчитель історії, 3 вчителі 

української мови, 3 вчителі російської мови та світової літератури, 4 вчителів 

математики та інформатики, 1 вчитель біології (за сумісництвом),  1 вчитель 

хімії, 1вчитель географії, 7 вчителів початкових класів, 2 - іноземної мови, 1 

вчитель фізики, 3 вчителі фізичної культури. 1 вчитель музичного мистецтва, 2 

вчителі трудового навчання, 1 бібліотекар  На сьогоднішній день в школі є 

вакантне місце медичної сестри, вакансія вчителя початкових класів та вакансія 

педагога-організатора. 

За кваліфікаційними категоріями та педагогічними званнями у школі 

працюють: спеціалістів - 4, вчителів ІІ категорії – 3, вчителів І категорії  - 3, 

вищої категорії – 16, мають педагогічне звання «старший вчитель» - 8 вчителів, 

вчитель-методист 1 вчитель, нагородженні знаком «Відмінник освіти України» - 

3 учителі.  Більшість вчителів школи мають від 18 до 30 років стажу 

педагогічної роботи. 

В школі систематично здійснюється моніторинг навчальних досягнень 

учнів школи. Сьогодні 181 учень школи навчається на високому та достатньому 

рівні 

На базі школи працюють гуртки: «Волейбол» для учнів 9-11 класів,  

«Вокальний» для учнів 3-9 класів,  хореографії для учнів 1-9 класів, 

образотворчого мистецтва для учнів 1-6 класів, а також факультативи для 

поглибленого вивчення математики, хімії, української мови та літератури, 

історії, фізики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактні дані: 

67430, Одеська область, 

Роздільнянський район 

с.Степанівка, вул.Середня,1 

тел. 2-53-47 

stepanzosh@gmail.com 

 

 

 

 

 


