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Біографія керівника 

   Погорєлова Галина Пилипівна народилася 21 січня 1971 року в смт. 

Лиманське Роздільнянського раойну Одеської області. 

   У 1978 році пішла у перший клас загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 

смт. Лиманське. У 1988 році вступила до Миколаївського інституту мистецтв. У 

1992 році вступила до Одеського педагогічного інституту ім.Ушинського на 

факультет практичної психології. У 1993 році закінчила інститут і отримала 

спеціальність «Практичний психолог». З 03 вересня 1993 року по 2013 рік 

працювала в ЗОШ І-ІІІ ст. №1 смт. Лиманське практичним психологом. З 

03.09.2013 р. – в.о. директора ЗОШ І-ІІІ ст. №1 смт. Лиманське. З 15.12.2013 р. - 

директор ЗОШ І-ІІІ ст. №1 смт. Лиманське.     

 

Опис навчального закладу 

 

Історія  загальноосвітньої школи І-ІІІ  ступенів №1смт Лиманське тісно 

пов’язана з історією селища. 

 Російська імператриця Катерина ІІ заселяла Південні степи України. Села 

одержували ті назви відкіля прибули поселенці. Колонія Зельц (Лиманське) була 

заснована у 1808 році. Будинок школи було закладено відразу, як тільки 

заснувалося село. Зведена школа була на державні і народні кошти. У ті далекі 

часи був споруджений корпус №1. 

  У початковому стані школа зберігалася довго. Але у 1964 році відбулася 

пожежа і порушила первинність спорудження. Школа спочатку була 4-х 

літньою, пізніше – 7-ми літньою. У 1954 році відбувся перший випуск 

десятикласників. 

            

 Зараз у Лиманській ЗОШ І-ІІІ ст.№1 навчається близько 345 учнів. Учні 

школи мають можливість 

1. Навчатися за різними профілями 

 природничо-математичним; 

 філологічним. 

2. Відвідувати спецкурси та факультативи: 

 математика; 

 основи роботи в Інтернеті; 



 вікова психологія; 

 фізика і сучасність; 

 хімія; 

 логіка. 

3. Займаються в гуртках та секціях за інтересами: 

 Танцювальний ансамбль; 

 Гурток «Рівний-рівному»; 

 Екологічний клуб «Всесвіт»; 

 Вокальний ансамбль; 

 Допризивний гурток «Патріот»; 

 Спортивні секції (волейбол, баскетбол, футбол). 

 

Фото навчального закладу 

 

  
 

 

 



 
 

 

 
 

 

      Контактні дані (юридична адреса, телефон, сайт, e-mail) 

66452 Одеська обл., Роздільнянський район, смт. Лиманське , вул. Гагарина,8 

Тел/факс: (04852) 3-41- 40 


