
Теплодарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  

Теплодарської міської ради Одеської області 

 
Грещук Любов Степанівна 

 

Місце народження:  

с. Межиріччя, Сокальський район,  

Львівська область 

 

Освіта: 

вища, Івано-Франківський педагогічний інститут імені В. 

Стефаника, 1978 р., вчитель математики середньої школи 

Трудова діяльність: 

08.1978-08.1981 – вчитель фізики і математики в 4-8 класах Граденицької 

восьмирічної школи Біляївського району Одеської області; 

 

08.1981-04.1986 – переведено з посади вчителя математики на посаду завуча 

Граденицької ВШ №1; 

 

04.1986-  – переведена на посаду 0,5 ставки заступника директора 

Теплодарської середньої школи Центрального району м. Одеса;  

 

09.1986р. - призначена на посаду заступника директора по навчально-виховній 

роботі Теплодарської середньої школи; 

 

08.1995 –  переведена з посади заступника директора Теплодарської СШ №1 

на посаду директора школи; 

 

08.2002 –  призначена директором ЗОШ І-ІІІ ступенів м. Теплодар; 

 

Стаж роботи на посаді – 18 років. 

 

 Депутат Теплодарської міської ради Одеської області п’яти скликань. 

Теплодарська середня загальноосвітня школа смт. Теплодар Біляївського 

району Одеської області була заснована в 1983р. Навчалось 252 учня в 

пристосованих приміщеннях.  

Рішенням виконавчого комітету Біляївської районної ради народних 

депутатів від 30 серпня 1985 року №445 був затверджений акт державної 

комісії про приймання в експлуатацію школи на 1568 учнів в с.м.т. Теплодар 

Одеської АТЕЦ. В перший рік було 670 дітей, працювало 36 вчителів,  випуск 

1985-1986 н.р. – 12 учнів. 

З 1988 р. по  1998 р. функціонує кабінет автосправи. Навчання проводилось 

з учнями 10-11 класів за професіями «Водій транспортних засобів» категорій 

«В» і «С» і «Слюсар по ремонту автомобілей»  І  розряду. За ці роки  сотні 

учнів отримали посвідчення водіїв та автослюсарів.   



1989-1992 рр. - Теплодарська середня школа смт Теплодар 

підпорядковувалась Центральному району  м. Одеси. 

В 1990 року виникла потреба відкриття ще одної школи.  В 1991/1992 

навчальному році  навчалося більше 2000 учнів.  

В серпні 1992 року рішенням виконкому Теплодарської міської ради було 

створено загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №2. 

З 1992р. по 1997 р. навчальний заклад було перейменовано на Теплодарську 

загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №1  Центрального району м. Одеси. 

1997-2002рр. - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1  

м. Теплодар. 

30.10.2001 року було відкрито навчальний комплекс «Школа-Коледж-

Університет» на базі Теплодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 

та Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. 

У 2002 році в зв’язку з  реорганізацією школи №1 і №2 було об’єднано в 

Теплодарську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів. 

З 2009 р. і по сьогоднішній день – Теплодарська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Теплодарської міської ради Одеської області. 

Школа надає освітні послуги:  

- державний стандарт освіти; 

- інклюзивне навчання; 

- екстернат. 

Мови навчання: українська, російська. 

Серед пріоритетних напрямів реформування навчально-виховного процесу у 

школі є демократизація, гуманізація, диференціація, інтеграція навчання, 

впровадження новітніх технологій у навчально-виховний процес. 

Протягом 2016/2017 н.р. в школі працювало: 

72 – вчителів  серед них: 1 – педагог-організатор, 1-соціальний 

педагог,  2 – бібліотекарі, 1 – психолог, 1- медсестра. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Розподіл педагогічних працівників за педагогічним стажем 

36

14

5

17

Розподіл педагогічних працівників 
за кваліфікаційними категоріями 

вища категорія

перша категорія

друга категорія

спеціалістів



 

 
Спеціалістів вищої категорії – 36 вч.  

Перша категорія -14 вчителів 

Друга категорія – 5 вчителів 

Спеціалістів – 17 вчителів 

Вчителів-методистів – 9 вчителів 

 Старших вчителів – 15 вчителів  

Відмінник освіти - 2 вчителів 

Сумісників – 3 вчителів 

Пенсіонерів – 17 вчителів 

Викладають 3 і більше предметів – 3 вчителів 

Педстаж: до 3 років – 7  

Від 3до 10 років – 9 

Від 10 до 20 років – 11 

20 і більше років – 45 

 

Мережа класів і рух учнів: 

 

На початок навчального року – 988 (в минулому році 974) 

У тому числі: 

Класи Кількість класів В них учнів 

1 – 4 18 482 (458) 

5 – 9 16 427 (418) 

10 – 11 4 79 (99) 

Всього 38 (38) 988 (974) 

  

Середня наповнюваність станом на 01.09.2016 року – 26 уч. (26) 

Навчались у ІІ зміну 0 класи – 0 учнів 

 

Рух учнів протягом 2016/2017 н.р.: 
Вибули із перевідних класів – 25 учнів (23) 

Прибули у перевідні класи – 14 учнів    (26) 

Екстерни – 5 чоловік  

Індивідуальне навчання – 12 учнів (1-4 кл. – 7 чол., 5-9 кл. – 3, 10-11 кл. -2)  

Закінчили  школу: 
            11 клас   - 36 учнів (52) 

            9 клас     - 76 учнів (79) 

Навчальний заклад має розвинену матеріально-технічну базу: один 

корпус, у якому розміщено 59 навчальних кабінетів, включаючи лабораторії, 
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до 3 р.

3 - 10 р.

10 - 20

більше 20



методичний кабінет,   обладнано 3 навчальних комп'ютерних комплекси з 

підключенням до мережі Інтернет з інтерактивною дошкою, є бібліотека 

(39113 книжок) та читальний зал, музеї військово-патріотичного виховання та 

народознавства, 2 спортивних та тренажерний зали, актова зала, медичний 

кабінет з ізолятором,  їдальня  на 320 місць, майстерні: слюсарня, столярня, 

кабінети з трудового навчання: кулінарія та швейна справа. Комп’ютери 

використовуються в управлінсько-господарській діяльності, для ведення 

бібліотечного фонду. 

 
 



 
 

 



 

 

 
 

 

65490 Одеська обл., м. Теплодар, вул. Комунальна, 1  

Тел/факс: 048-502-43-45, 048-502-29-30   

Факс:  048-502-43-45 

E-mail: anni_63@ukr.net 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


