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Народилася 14 травня 1970 року в місті Роздільна Одеської області. У 1977 

році пішла до першого класу восьмирічної школи №3 м. Роздільна. 

з 1985 року навчалася в середній школі №1 м. Роздільна, яку закінчила у 

1987 році . За успіхи у навчанні була нагороджена срібною медаллю. 

з серпня 1987 року по червень 1992 року навчалася в Одеському 

державному педагогічному фізико-математичному факультеті. Закінчила 

повний курс згаданого інституту за спеціальністю "математика", присвоєно 

кваліфікацію вчителя математики і фізики. 

У серпні 1992 року прийнята вчителем фізики до Яковлівської середньої 

школи. З вересня 1997 року працювала вчителем математики. У травні 2002 

року переведена на посаду заступника директора з виховної роботи 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Яковлівка.  

З 07.08.2006 року по 28.08.2006 року працювала методистом з виховної 

роботи районного методичного кабінету. 

У серпні 2006 року призначена на посаду директора ЗОШ І-ІІІ ступенів с. 

Яковлівка. 

 

Яковлівська ЗОШ I-III ступенів є типова двоповерхова будівля на 480 

навчальних місць. Заняття проходять в 1 зміну. Будівля відповідає вимогам 

щодо устаткування, утримання середніх загальноосвітніх навчально-виховних 

закладів. В школі передбачені такі функціональні групи приміщень: основні – 

класні кімнати - 6, кабінети -13, майстерні -1, фізкультурно - спортивного 

призначення – 2, їдальня -1, актовий зал -1, бібліотека - 1, кабінет медичного 

обслуговування -1, адміністративні кабінети - 4, методичний кабінет – 1 та 

допоміжні –рекреації (5), вестибюлі (2), гардероб (2), роздягальні (2), санітарні 

вузли (5), складські та підсобні приміщення (8),тренажерний зал (1). 

Рік введення в дію - 1992 рік. 

В закладі постійно проводиться робота по збереженню приміщень: 

призначені відповідальні вчителі за кожним кабінетом, прибиральниці – за 

допоміжними приміщеннями. Організована робота чергових учнів в класах і по 

школі, в системі учнівського самоврядування є господарський сектор, в 

обов’язки якого входить усунення поточних проблем, контроль за збереженням 

меблів, приміщень класів. Що п’ятниці проводиться генеральне прибирання 

всіх приміщень школи. За рішенням батьківських комітетів класів під час літніх 



канікул проводиться поточний ремонт класних кімнат. Силами технічного 

персоналу щороку проводиться ремонт коридорів школи і приміщень 

технічного призначення . 
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