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Автобіографія 

 
Мойсєєва Світлана Василівна, народилася 29.05.1951 року в місті Ананьєві 

Одеської області в сім’ї службовців. Батько працював вчителем, мати – медсестрою. 

В 1957 році вступила до першого класу Байтальської восьмирічної школи, а в 1965 

році закінчила її. В 1967 році закінчила Ананьївську середню школу № 1. В 1975 

році закінчила Одеський державний університет імені Мечникова зі спеціальності 

викладач хімії та біології.  

З 1970 по 1990 рік працювала вчителем хімії та біології в Байтальській ЗОШ І 

– ІІІ ступенів, а з 1990 року – завучем. З 2014 року працювала виконуючим 

обов’язки директора школи. З 2016 року – виконую обов’язки директора 

Байтальського НВК "ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ" . 

Одружена. Чоловік Мойсєєв Іван Іванович працює вчителем в даній школі. 

Маю двох дітей.  



Опис школи 
 

Байтальська Загальноосвітня школа І-ІІІ ст..була збудована і почала 

функціонувати з 1966 року.  

З 2016 року реорганізована в Байтальський навчально-виховний комплекс 

"Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" Ананьївської 

районної ради Одеської області . Заклад перебуває в комунальній власності. 

В НВК навчається 43 учні та 15 вихованців ДНЗ.  

Педагогічний колектив школи налічує 15 вчителів. Школа, в основному, 

забезпечена педагогічними кадрами. В школі обладнано 10 навчальних кабінетів, 

обладнано комп’ютерний клас, спортивний зал та спортивний майданчик. Для 

вихованців ДНЗ споруджено дитячий ігровий майданчик. 

З метою збереження здоров’я дітей в приміщенні школи облаштовано 

внутрішній туалет. В НВК функціонує шкільна їдальня на 40 посадкових місць. В 

літній період при школі працює дитячий оздоровчий табір «Сонечко». 

Приміщення НВК опалюється централізовано, твердим паливом. 

Школа забезпечена артезіанською водою через водогін. 

Територія школи огороджена дерев’яним парканом. 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 

 

 
 


