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Біографія  

   директора Випаснянської загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня Білгород-

Дністровського району Одеської області 

 

Директор 

 

Дата 

народження: 

 

Місце 

народження: 

 

Освіта: 

 

 

 

 

Трудова 

діяльність:  

Тодорова Тетяна Петрівна 

 

22 липня 1972 року 

 

 

Село Випасне, Білгород-

Дністровського району 

Одеської області 

вища, Одеський державний 

університет, 1998 р., вчитель 

української мови та 

літератури 

 

09.1987-06.1991 – студентка 

Білгород-Дністровського 

педагогічного училища; 

 

08.1991-08.199 – вчитель 

початкових класів 

Біленьківської неповної 

середньої школи; 

 

08.1993-01.1994 – вихователь 

групи продовженого дня 

Випаснянської 

загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів; 

 

01.1994-08.1995 – вчитель 

початкових класів 

Випаснянської 

загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів; 

 

08.1995 – 08.2000 – вчитель 

української мови та 

літератури Випаснянської 

загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів; 

 

08.2000 – 12.2000 – вчитель 

української мови та 

літератури Біляївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів; 

  



12.2000 – 02.2002 – вчитель 

української мови та 

літератури Випаснянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів; 

З 02.2002 року директор 

Випаснянської 

загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів 

 

Стаж роботи на посаді – 15 

років. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Загальні відомості про Випаснянську загальноосвітню школу 

 І-ІІ ступеня Білгород-Дністровського району  

Одеської області 

 

Адреса (№ 

телефону, 

сайт, 

електронна 

пошта) 

67 753, Одеська область, Білгород-Дністровський район, 

село Випасне-1, вул. Турлацька, 178 

Тел/факс: (04849) 42-5-40 

Факс: (04849) 42-5-40 

E-mail: school.turlaki@ukr.net 

 

   

Форма 

власності 

комунальна 

Історична 

довідка про 

створення  

навчального 

закладу   

Історія  нашого  закладу  почалася  у  1885 році.  При  

Іоано-Богословській  церкві  була  відкрита  однокласна  

церковно-приходська  школа,  в  якій  навчалося  близько  

90 учнів,  працювало  2 вчителя:  завідуючий – священик  

Сергій  Ратушевський  та  вчитель  загальноосвітніх  та  

додаткових  предметів  Микола  Демидовський.  У  1902 

році  для  школи  було  побудовано  окреме  приміщення.  

В  історичній  довідці  Ізмаїльського  архіву  № 122  

від  22.10.2006 року  зазначено:  «З  06 грудня  1912 року  

завідуючим  школи  призначили  26-річного  священика  

Георгія  Павлова  Попова.  Він  був  сином  священика,  

мав  право  носити  нагрудну  бронзову  медаль  з  нагоди  

300-річчя  царювання  Будинку  Романових,  закінчив  

повний  курс  навчання  у  Кишинівській  семінарії.  Мав  

дружину  Марію  Карлову,  1890 р.н.,  та  дітей  Анатолія,  

1913 р.н.,  Валентина,  1915 р.н. 

У  1921 році  силами  прихожан  були  зведені  два  

будинки,  де  жив  священик  і  розміщувалася  школа.  В  

церковній  школі  була  бібліотека,  в  якій  

нараховувалося  26  томів  книг  для  читання.» 

Якою  була  Турлацька  школа  в  період  румунської  

окупації  з  1920  по  1940 роки відсутні  документальні  

свідчення.   

У  1949-1951 роках  керував  школою  Грінченко  

Андрій  Логонович.   

З  1952  по  1955 роки  керувала  школою  Голуб  

Ніна  Антонівна. 

Восени  1955 року  директором  призначили  

Таранніка  Григорія  Мусійовича,  ветерана  Великої  

Вітчизняної  війни.   



У  70-их  роках  закладом  керував  Тимошенко  

Олександр  Олександрович. який  багато  уваги  приділяв  

обладнанню  навчальних  кабінетів  фізики,  географії,  

біології.  Останній  зайняв  призове  місце  на  обласному  

конкурсі  навчальних  кабінетів.  

Чисельність  дітей  поступово  зростала  і  знову  

постало  питання  про  розміщення   школярів.  Кліменко  

Михайло  Митрофанович,  начальник  ІІ відділення  

радгоспу  імені  28  Июня,  член  райвиконкому,  

порушив  клопотання  про  будівництво  нової  будівлі  

для  школи.  Але  до  цього  питання  поставилися  

неоднозначно.  Одне,  хоч  і  велике,  село  Випасне  вже  

мало  дві  середні  школи-«десятирічки»  на  Кам’яному  

Мосту  та  на  Кривді.  Витрачати  кошти  на  

будівництво  нової  школи  влада  не    давала  згоди.  І  

тоді  Клименко М.М. виявив  неабияку  наполегливість.  

Клопотався  про  створення  проекту  для  будівництва  

гуртожитку  для  молодих  спеціалістів  колгоспу  імені  

Мічуріна.  Найскладніший  період  зведення  нової  

двоповерхової  будівлі  припав  на  час  керівництва  

Макевича  Валерія  Михайловича.  Часто  працівники  

школи,  вчителі  та  учні  приходили  поспостерігати  за  

будівництвом,  інколи  брали  участь  у  деяких  роботах.  

А  відкриття  відбулося  19 грудня  1982 року  при  

новому  директорові Кожухаренкові  Івану  Васильовичу. 

Відкриття  відбулося  19 грудня  1982 року  при  

новому  директорові Кожухаренкові  Івану  Васильовичу. 

При  Морозовській  Катерині  Павлівні  збудували  

велику  добротну  їдальню,  але  на  великій  відстані  від  

школи,  що  викликає  певні  незручності. 

У  1989 році  директором  школи  став  

Мостепаненко  Петро  Лаврентійович.  Його  життєвий  

та  професіональний  досвід  допоміг  згуртуватися  

педагогічному  колективу  в  найскладніші  часи:  розпад  

Радянського  Союзу,  становлення  молодої  Української  

держави  з  багатомісячними  затримками  заробітної  

плати. 

З  лютого  2002 року  школою  керує  Тодорова  

Тетяна  Петрівна.  Сьогодні  педагогічний  колектив  

Випаснянської  загальноосвітньої  школи  працює  за  

новими  технологіями,  спрямовує  свою  діяльність  на  

розвиток  творчої  особистості  учня,  формування  його  

життєвих  компетенцій.        

 

 



Основні 

напрями  

діяльності 

Напрями роботи Випаснянської ЗОШ І-ІІ ступенів: 

- патріотичне виховання; 

- туристко-краєзнавчий; 

- екологічний; 

- естетичний; 

 

Кількісні 

показники    

Контингент учнів складає 162 особи. У 

Випаснянській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів 

навчається 1 дитина-інвалід, 2 дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 34 дитини із багатодітних 

сімей. 

Учні навчального закладу є постійними учасниками та 

призерами районних предметних олімпіад,  

Міжнародного конкурсу знавців рідної мови імені Петра 

Яцика,   

У 2016/2017 навчальному році до Випаснянської ЗОШ І-

ІІ ступенів  зараховано  162 учнів.  

 Навчально-виховний процес забезпечують 22 

педагогічних працівника.     Педагогічне звання 

«старшого вчителя» мають 5 працівників, звання 

«педагог-організатор-методист» - 1 «вищу категорію» - 8 

працівників, «І категорію» - 4 працівники, «ІІ категорію» 

- 1 працівник, «спеціаліста» - 9 працівників. 

 Навчальний заклад має  достатню матеріально-

технічну базу:  1 корпус, у якому розміщено 35 

навчальних приміщень, методичний кабінет,   обладнано  

комп'ютерний кабінет, є бібліотека (5 770 примірників) 

та читальний зал на 15 місць, історичний музей с. 

Турлаки, спортивна зала, медичний кабінет, шкільна 

їдальня на 90 місць.   

 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 


