
ЄГОРІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ 

РОЗДІЛЬНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Директор школи: 

Шульга Жанна миколаївна 

Народилася 03 квітня 1970 року в с.Новоукраїнка, 

Роздільнянського району одеської області 

Освіта вища, закінчила Одеський державний університет 

ім.. І.І.Мечникова, вчитель хімії 

Працювала:  

01.091987 р. – 26.08.1988 р. – вихователь пришкільного інтернату 

Єреміївської середньої школи; 

01.09.1988 р. – 30.06.1994 р. – студентка хімічного факультету                 

Одеського державного університету ім.. І.І. Мечникова; 

15.08.1994 р – 12.02.1996 р.    –  педагог-організатор Єгорівської середньої 

школи; 

12.02.1996 р. –17.08.1998 р.    –  вчитель хімії Єгорівської середньої школи; 

17.08.1998 р. – 12.09.2001 р.   –   вчитель хімії та заступник директора з 

виховної роботи ЗОШ І-ІІІ ст.. с. Єгорівка 

12.09.2001 р. – 15.01.2009 р.   –   вчитель хімії та заступник директора з 

навчально-виховної роботи ЗОШ І-ІІІ ст.. с. Єгорівка 

15.01.2009 р. –    директор ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Єгорівка 

12.11.2012 р. –    вчитель хімії і основ здоров’я ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Єгорівка 

з 11.02.2013 р. - по теперішній час –    директор ЗОШ І-ІІІ ступенів с. 

Єгорівка. 

   Історія школи починається з  60-тих р.р. XІX ст.. землі навколишні 

купує поміщик Ферстер і село починає носити назву Фестерово (до 1946 р.) 

   При цервкі в селі була церковно-приходська 3-класна школа, в якій  

один вчитель навчав 6-8 учнів. 

   Наприкінці XІX ст.. на кошти земства була відкрита в сусідньому 

хуторі Єленівка 4-класна школа. Земська школа  проіснувала до 1917 року.  



Після Жовтневої революції Земська школа була перетворена в Велико – 

Фестерівську початкову 4-класну школу. Починаючи з 1925 р. початкова 

школа поступово перетворюється в семирічну (щороку збільшуючись на 

клас).  Першим директором Велико – Фестерівської семирічної школи був 

Марченко Борис Порфирович, завучем Арбенін Анатолій Петрович.У вересні 

1944 р., після визволення села, почала роботу неповно-середня (7 - класна) 

Фестерівська школа.  В школі працювали гуртки, особливо прославився 

драматичний, беззмінним керівником якого протягом багатьох років була 

завуч школи Інститорова Анастасія Зіновіївна. Школа стала культурним 

осередком села. 

   В 1972 р. місцевий колгосп подарував школярам нове приміщення 

школи, яка побудована за типовим проектом 8-річної школи. В школі діє 

кабінетна система, є спортзал, бібліотека, їдальня, майстерня. 

  Навчальний заклад має задовільну матеріально-технічну базу:1 корпус, 

в якому розміщено 9 навчальних кабінетів та 4 класних приміщення, 

методичний кабінет, комп’ютерний клас, бібліотека (5230 примірників), зал 

бойової слави, спортивний зал, медичний кабінет, їдальня на 60 місць. 

На території школи обладнано 4 ігрових майданчики. 

Школа пишається своїми випускниками. Серед них є вчені, військові, 

вчителі, лікарі. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактні дані: 

67470   Одеська область   

Роздільнянський район 

с. Єгорівка  вул. Калініна, б. 29 

тел. (8253) 4-81-40 


