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Народилася 1 грудня 1973 року в селі Підмихайля 

Калуського району Івано-Франківської області.  В 1980 

році пішла до 1 класу Підмихайлівської школи.  У 1990 році закінчила 10 класів та 

вступила до  Балтського педагогічного училища Одеської області на факультет 

початкові класи, який закінчила у 1994 році та вступила на 3 курс 

Південноукраїнського державного педагогічного університету та факультет початкові 

класи. У 1997 році закінчила університет та отримала диплом за спеціальністю 

учитель початкових класів, практичний психолог в закладах освіти. 

У 1999 році переїхала на постійне місце проживання у с.Бурдівка 

Роздільнянського району Одеської області.  

З 2004 року працює на посаді заступника директора з виховної роботи ЗОШ І-ІІІ 

ступенів с.Бурдівка, 4 квітня 2016 року перведень на посаду директора Бурдівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів. Заміжня, має сина та доньку. 

Навчальний заклад було відкрито  1 вересня 1963 року як восьмирічну 

загальноосвітню школу. З 1 вересня 1991 року восьмирічну загальноосвітню школу 

реформовано у загальноосвітню середню школу І-ІІІ ступенів. 

У 1993 році базове господарство радгосп «Хаджибіівський» почав будувати нову 

школу, будівництво якої зупинилося у 1995 році внаслідок припинення існування 

господарства. 

У  2013 році будо виготовлено нову проектну документацію для реконструкції та 

подальшого будівництва школи. 



У листопаді 2013 року розпочалась робота з реконструкції та будівництва 

приміщення нової школи. Навчально-виховний процес забезпечують 20  педагогічних 

працівників. Матеріально – технічна база закладу задовільна. Школа знаходиться у 

пристосованому приміщенні 1926 року побудови,  дуже проблемним питанням  є брак 

площі у шкільній будівлі. У школі відсутні спортивна та актова зали   Площа багатьох 

класних кімнат дуже мала , значно менша за ту , яка передбачена санітарними 

нормами. Всі педагогічні працівники мають вищу педагогічну освіту. Педагогічне 

звання  «Старший учитель» мають 7 педагогічних   працівників, 6  – вищу категорію, 

6 – першу категорію,  2 нагороджено знаком «Відмінник освіти і науки України». 
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