
 

 

ОДЕСЬКА   ОБЛАСТЬ 

БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ РАЙОН 

 

   

 САЛГАНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 

ШКОЛА  

І-ІІ СТУПЕНЯ 

 



Довідка  

про   директора Салганської загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня 

 

Директор 

 

Дата 

народження: 

 

Місце 

народження: 

 

Освіта: 

 

 

 

 

 

Трудова 

діяльність:  

Тиханська Ольга Юріївна 

 

17 березня 1977 року 

 

Одеська область 

Красноокнянський район  

смт. Красні Окни 

 

вища, Ізмаїльський державний 

гуманітарний університет, 2008 

р., вчитель початкових класів 

 

01.09.1992 – 05.07.1996 -  

студентка Білгород-

Дністровського педагогічного 

училища; 

 

11.10.2001-27.06.2002 – Лаборант 

Білгород-Дністровського 

педагогічного училища; 

 

01.07.2002-06.09.2002 – 

вихователь дитячого навчального 

закладу «Червона квіточка» 

с.Салгани; 

 

02.10.2002-01.09.2009 – педагог-

організатор Салганської 

загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступеня; 

 

01.09.2009- 07.2010 - директор 

Салганської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів; 

 

01.09.2010-18.01.2011 – вчитель 

музичного мистецтва; 

 

З 18.01.2011 - директор 

Салганської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступеня. 

 

Стаж роботи на посаді – 3 роки. 

 

 

  

 



Загальні відомості про Салганську загальноосвітню школу І-ІІ 

ступеня 

 

Адреса  

(№ телефону, 

електронна 

пошта) 

67725 Одеська обл., Білгород-Дністровський район,  

с. Салгани, вул. Кутузова, 49 

Тел.: (04849) 7-71-27 

E-mail: salganizosh@ukr.net 

  

Форма 

власності 

комунальна 

Історична 

довідка про 

створення 

навчального 

закладу 

Навчальний заклад було створено у 1946 році. Жителі 

села самі добуду дували будівлю школи, яка була 

розпочата ще до Великої Вітчизняної війни. Спочатку це 

була початкова школа, приміщення якої знаходилось на 

трасі Одеса-Ізмаїл, де працювали дві вчительки. 

У 1990 році, у зв’язку зі збільшенням кількості 

жителів села, було прийнято рішення віддати під школу 

будинок та подвір’я колгоспної бригади. 

З 1 вересня 1993 року в школі вчилися діти п’ятого 

класу. 

Влітку 1994 року приміщення школи почали 

розширювати. Добудували ще чотири класи. 

В 1996 році було добудоване приміщення для їдальні. 

З 1 вересня 1997 року навчальний заклад було 

реорганізовано у Салганську загальноосвітню школу І-ІІ 

ступеня. 

В 1999 році школа випустила перших своїх 23 учнів. 

В 2005 році колектив школи складався з 21 вчителя. 

1 червня 2008 року в навчальному закладі відкрили 

харчоблок.  

У 2008 році при сприянні відділу освіти Білгород-

Дністровсьої районної державної адміністрації в школі 

відкрився комп’ютерний клас.  

 

На даний час Салганська загальноосвітня школа І-ІІ 

ступеня багата своїми традиціями. Учні, залишаючи 

стіни рідної школи, здобувають подальшу освіту. А 

вчителі займають значне місце в історії школи. 

Основні 

напрями  

діяльності 

1. Забезпечення безпечних і оптимальних умов для 

здійснення навчально-виховного процесу. 

 2. Робота з обдарованою молоддю з метою 

стимулювання учнів до творчої і інтелектуальної 

діяльності. 

3. Системний психолого-педагогічний супровід учнів. 

4. Взаємодія з батьками і громадськістю з метою 

підвищення ефективності навчально-виховного процесу 

5. Впровадження моделі школи «Школа козацько-

лицарського виховання», з метою виховання  

національної  самосвідомості учнів,  духовного 



збагачення особистості, вивчення культурної спадщини, 

збереження  і примноження козаціько-лицарських 

традицій, символів, звичаїв .  

 





 

 

 





 

 



 

 

 

 

 

 


