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Автобіографія 

 Силенко Тетяна  Анатоліївна 

народилася  8  березня 1960 року в сім´ї  

колгоспників.  В  1967 році вступила  до  

Кохівської  восьмирічної школи  яку  

закінчила  в 1975 році.  За період  навчання  у  

школі  виконувала  ряд  громадських  

доручень: була головою ради загону, головою 

ради дружини та  секретарем  

комсомольської  організації  школи.  

 З  1975  по  1977  рік навчалася  в  Ананьївській  середній  школі №1.  

В 1978 році закінчила з відзнакою Білгород-Дністровське кооперативне 

училище. З 1980 року почала працювати в Кохівській школі вихователем 

групи продовженого дня. 1981 року вступила до  Уманського державного 

педагогічного університету  ім. П.Г.Тичини на  природничий факультет  і  

почала  працювати  вчителем  біології  в  Кохівській  школі. В   1987 році 

закінчила  його і була   переведена  на  посаду  директора  цієї  школи  де  і  

працюю  до даного  часу.  Заміжня,  маю двох доньок.  

 

Історія    ЗОШ І-ІІст. с Кохівка  Ананьївського району Одеської області. 

Зі слів  старожилів  села  школу  було  побудовано  в  1814  році. 

Спочатку  вона  була  як  церковно-приходська, а потім  як  земська  школа. В  

шолі  викладався  Закон  Божий,  читання,  письмо,  чотири  арифметичні  дії, 

співи. Директором  на  той  час  була  Мельничук  Людмила  Іванівна. Через  

певний  час  земські школи  було  скасовано.  В 1934  році  директором  вже  

Кохівської семирічної  школи  став Крижанівський  В.П.  Від  школи  був  

філіал  початкова  школа  в  селі  Бірки. Вчителювали  там  Олена  



Онуфріївна  та  Антоніна  Василівна.  В  1939  році  директором   Миколою 

Максимовичем  Панчуком  до  школи  було  зроблено  прибудову. На  той час  

у  школі  працювали  подружжя  Бондаренки, Коростій М.Н.  Коли  

розпочалася  Велика  Вітчизняна  війна   директор  пішов  на  фронт  і  не  

повернувся. Школа  була  закрита,  але  коли  в  1944 році  в  село  вступила  

Червана армія  школа  відновила  свою  роботу.  За  парти  сіли  і  старий  і  

малий.  Марія  Петрусенко,  яка  працювала  до  цього  прибиральницею,  

зберегла  шкільну  печатку  і  передала  її  новому  директору  Ніколаєву Саві  

Даниловичу.  Жив  він  при школі  в  кімнаті  для  вчителів.  У  1959  році  

школу  очолював  Бабенко  Володимир  Миколайович.  Школа   стала  

восьмирічною.  Великий  внесок  в  педагогічну  та  матеріально-технічну  

справу  школи  зробив  колишній  директор  Аніченко  Микола  Максимович.  

Було  побудовано  шкільну  їдальню.  В  школі  працював  дружній  

педколектив  з  12  педагогів.  На зміну  Миколі  Максимовичу  пришов  

Скоріщенко В.Ф.  потім  знову  повернувся  Микола  Максимович.  З  1987  

року  і  по  сьогоднішній час  школу  очолює  випускниця  цієї  школи  

Силенко  Тетяна  Анатоліївна,  яка  згуртувала  дружній  колектив. 

Педагогами  нині  працюють  випускники  цієї  школи: Діденко О.О, Сагала 

Л.В,  Ворнікова Н.Д.  Педколектив  працює  над  проблемою  підвищення  

педагогічної  майстерності  вчителя,  впровадженням  діяльнісного,  

компетентно- орієнтованого  підходу  до  навчальної  діяльності  в  умовах   

оновленого  змісту  освіти  та  виховання соціально активної   

конкурентоздатної  особистості.  Силенко Т.А. разом  з  педагогічним  

колективом  дбають  про  всебічний  розвиток  дітей.  В  школі невеликий  

педколектив, але всі фахівці  своєї  справи. Це Сагала М.Б, Силенко С.М, 

Крутій Н.І,Зі  стін  школи  вийшло  багато  відомих  людей. Це  і  відомі  

лікарі  Петрусенко С.В.  та Полтавцев  С.А., які  зараз  працюють в 

м.Подільськ, медсестри,вчителі,фермери, підприємці і т,д. Унаслідок  

компетентності  та  творчого  підходу  до  справи  Силенко Т.А.  забезпечує  

вміле,  висококваліфіковане  управління  навчально-виховним  процесом,  

контрольно-аналітичною  діяльністю. 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Контактні дані: 66430 вул. Незалежності, 25-а с. Кохівка  

                           Ананьївський район Одеська область 

Телефон: 0683292714 

Електронна адреса: kohovka1@ukr.net 


