
Підгорненська загальноосвітня школа І-ІІ ступеня Білгород-

Дністровського району Одеської області  

 

 Топчу Антоніна Анатоліївна, директор школи,  народилася 31 травня 

1967 року в селі Підгірне Білгород-Дністровського району Одеської області. У 

1986 році закінчила Білгород-Дністровське педагогічне училище за 

спеціальністю "Викладання в початкових класах загальноосвітньої школи", 

вчитель початкових класів, старший піонерський вожатий, вихователь.  У 1991 

році закінчила Ізмаїльський педагогічний інститут за спеціальністю  

«Початкове навчання», вчитель початкових класів.   

 З 15 серпня 1986 року по 31 серпня 2008 року працювала вчителем 

початкових класів Підгорненської ЗОШ І-ІІ ступеня. З 01 вересня 2008 року 

працює директором Підгорненської загальноосвітньої школи. Стаж роботи на 

посаді – 9 років.  

 Підгорненська загальноосвітня школа почала діяти з 1914 року, а була 

заснована близько 1905 року. За структурою трирічна з російською мовою 

навчання. В такому вигляді школа проіснувала до 1939 року.  У 1953 році 

навчальний заклад  отримав статус семирічної школи  і керівником стає 

Доценко Олександра Степанівна. В 60-х роках школа отримала статус 

восьмирічної. Більша частина педпрацівників нашої школи є її випускниками: 

Ільяшенко Людмила Іванівна – вчитель української мови та літератури, Топчу 

Антоніна Анатоліївна – директор школи, Іванова Тетяна Михайлівна, Іванова 

Оксана Миколаївна, Губар Ольга Іванівна  – вчителі початкових класів, 



Дорощук Аліна Михайлівна – вчитель історії, Ільяшенко Павло Павлович – 

вчитель фізичного виховання.  

 З 2009 року школа працює за напрямом громадянського виховання, 

метою якого виховання громадянина-патріота, здатного розбудовувати 

суверенну Україну, творити себе і своє майбутнє. Виховний процесс школи 

побудований за такими напрямками: початкові класи входять до складу країни 

«Бджолярія». Кожен клас  працює за своїм напрямком. 1 клас – вивчення 

народних символів, 2 клас – народні свята, 3 клас – усна народна творчість,       

4 клас – народні ігри. Учні 5 – 9 класів  є членами країни «Ми – майбутнє 

України», в якій діють загони – 5 клас «Мрія», 6 клас – «Українці», 7 клас – 

«Дивосвіт», 8 клас – «Юннати», 9 клас – «Милосердя». 

 Науково-методичною  проблемою школи є   організація навчально-

виховного процесу на основі визначення та розвитку нахилів, здібностей, 

обдарувань школярів з метою їх життєвого самовизначення та самореалізації . 

 Сьогодні педагогічний колектив школи складається з 16 вчителів, 

основна мета роботи яких – створення умов для вдосконалення та встановлення 

особистості кожного учня, розвитку творчого та розумового потенціалу, 

збереження фізичного та психічного здоров'я, формування мотивації до 

здорового способу життя, виховання свідомого громадянина-патріота нашої 

держави.  

 



 

 

 

 

 



 

 

  



 

Юридична адреса:  

67741, Одеська область, Білгород-Дністровський район, село Підгірне, вулиця 

Шевченка , 31. 

Телефон: (04849) 5-45-40. 

E-mail:  shkola.pidgirne@ukr.net 


