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Оніщук Галина Іллівна 

Біографія  керівника школи 

    Оніщук Галина Іллівна народилася в 1972 році в с. 

Великий Рожен Косівського району Івано-Франківській 

області. В 1982 році переїхала  в с. Садове Арцизького 

району Одеської області . Після закінчення школи в 1987 

році вступила до Білгород- Дністровського педагогічного 

училища .  В 1991році  отримала диплом молодшого 

спеціаліста за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання» та 

розпочала трудову діяльність в Садовській школі  вчителем початкових класів . В 1992 

році вступила до Ізмаїльського державного педагогічного інституту на факультет« 

Педагогіка і методика початкового навчання» на заочне відділення. В 1997 році 

отримала вищу освіту за спеціальністю   «Педагогіка і методика початкового навчання».  

В 1997 році отримала  другу вищу освіту за спеціальністю «Українська мова та 

література». З 1999 року викладаю українську мову та літературу . З 2012-2016 рік   -  

заступник директора з навчально – виховної роботи. За результатами атестації 2016 

року  присвоєна кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої категорії».  З 2016 року  

призначена  на посаду директора школи. 

Опис навчального закладу 

    Садовську  школу було побудовано німецькими колоністами в 1924 році. Під час 

німецько – румунської окупації її було закрито.  Відновлення відбулося після 

звільнення Арцизького району в серпні 1944 року.  Школа весь час змінювалася, 

створювалися сприятливі умови для навчання, виховання учнівської молоді.  

Директорами школи були: Чербаджи Дмитро Миколайович, ( 1948 р ),   Постний 

Петро Свиридович ( 1951 р), Домущей Олексій Фомич ( 1956-1971 р), Стоянов Микола 

Петрович ( 1972-1974р ),  Іскрова Валентина Тихонівна ( 1975-1981р), Ставрі Степан 

Петрович ( 1981-1995 ) , Ставрі Олександра Костянтинівна    ( 1995 – 2016 р). 

 Кожен випускник школи  пам’ятає  вчителів- ветеранів праці, які навчали, 

спрямовували та визначали подальший життєвий шлях учнів:  Турко Марію 

Миколаївну , Ставрі Олександру Костянтинівну, Чолак Ольгу Петрівну.  

 Основним завданням перед   сьогоднішнім колективом стоять діяльнісний та 

персоніфікований підходи до реалізації нового Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти на засадах зорієнтованого і компетентісного навчання і 



виховання.  Над розв’язанням  цього питання  працює 16 вчителів, 10 із них 

випускники нашої школи. Молоді  педагоги завжди отримують  коректну підтримку 

щодо поліпшення викладання, покращення ефективності уроку. Весь колектив 

перебуває у творчому пошуку.  Вивчається та  узагальнюється  досвід кращих 

педагогів.             

 В 2016-2017  навчальному році в школі  навчалося 108 учнів. Школярі  активно 

заявляють про себе в районних олімпіадах, спортивних змаганнях, конкурсах:  

«Молодь обирає здоров’я», «Чисті роси»,  «Арцизькі зірочки» та інших.  

  Метою   колективу є створення такої школи, яка відповідатиме і вимогам часу, і 

запитам учнів. Адже школа має підготувати вихованця до життя так, щоб кожен зумів 

самореалізуватися, бути успішним. 
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