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Народилася 3 жовтня 1959 року в селі Лебедівка Чернігівської області. 

Закінчила вісім класів Грицівської середньої школи Шепетівського району 

Хмельницької області, продовжила навчання в середній школі № 2 міста 

Роздільна Одеської області, яку закінчила у 1977році. У цій же школі рік 

працювала піонервожатою. У 1978 році вступила до Одеського державного 

університету ім. І.І.Мечникова на філологічний факультет (українське 

відділення), який закінчила у 1983році. Повернулася до школи на посаду 

вчителя української мови та літератури. З 1998року працювала заступником 

директора з навчально-виховної роботи. 10.04.2015року призначена на 

посаду директора Роздільнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2. 

Учасник Другого з’їзду працівників освіти України (2001 р.), 

Парламентських слухань з питань освіти у Верховній Раді України (2002 р.), 

Всеукраїнського педагогічного форуму “Турбота про вчителя – надія на 

майбутнє” (м. Полтава, 2005 р), переможець районного конкурсу «Жінка 

року - 2009» в номінації «Освіта та наука» 

Нагороджена багатьма грамотами Одеської обласної адміністрації, 

обласної ради, обласного управління освіти, відділу освіти Роздільнянської 

районної адміністрації, дипломами обласних та міжнародних конкурсів 

поетів-аматорів, срібною ювілейною медаллю “10 років незалежності 

України”. Має кваліфікаційну категорію “спеціаліст вищої категорії”, 

педагогічне звання “вчитель-методист”.  

Указом Президента України 4 жовтня 2001 року присвоєно почесне 

звання “Заслужений вчитель України”. 
 

 

Роздільнянська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 2 

Одеської області – Школа Добра, Радості, Творчості, Успіху, школа сприяння 

здоров’ю. Історія школи започаткована у 1930 році. Школа заснована на базі 



залізничної семирічної школи № 59. У 1960 році отримала статус середньої 

школи № 2 м. Роздільна. З 1960 року і до нині школа славиться своїми 

випускниками, а їх за цей час було більше 40 тисяч. Серед них багато тих, 

хто високо несе почесне звання “Випускник другої школи”. За роки 

існування навчального закладу за високі досягнення у навчанні з 1957 року 

нагороджено золотими медалями – 106 учнів, срібними – 58 учнів.  

Педагогічний колектив школи – велика учительська родина, об’єднана 

в єдине любов’ю до дітей, до школи. Це висококваліфіковані фахівці, серед 

яких 11 вчителів – методистів, 17 старших учителів, 1 – заслужений учитель 

України. 26 педагогічних працівників школи – її випускники. 

Відповідно до вимог сьогодення школа живе бурхливим життям. У ній є два 

комп’ютерні класи, здійснюється профільне навчання, вивчаються дві 

іноземні мови. На базі школи працює пункт зовнішнього незалежного 

оцінювання. Учителі школи завжди в авангарді освітянських справ у районі. 

 

 
 



 
 

 

 


