
ПАЛІЇВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІ ступенів 

Біляївського району Одеської області 

 

Директор школи – Слюсаренко Марія Миколаївна 

 

Біографія керівника 

Дата народження        10 жовтня 1955  

Місце народження      Чернівецька обл., Заставнівський  

           район   с .Кадубівці      

Освіта вища, Одеський державний педагогічний інститут  

ім. К.Д. Ушинського, 1991р. за спеціальністю педагогіка і   методика 

виховної роботи.  

Трудова діяльність: 20.08.1975 - 02.09.1976 – зав. сільським клубом  

с. Паліївка Біляївського району Одеської області; 03.09.1976 - 26.081978- старша 

піонервожата Паліївської ЗОШ І-ІІ ступенів; 11.11.1979 – 27.071981 – зав. сільським клубом 

с. Паліївка Біляївського району Одеської області; 15.08.1981 - вчитель образотворчого та 

музичного мистецтва Паліївської ЗОШ І-ІІ ст.; 30.03.1990 – переведена на посаду вчителя 

початкових класів Паліївської ЗОШ І-ІІ ст.; 27.08.2000 – заступник директора з навчально-

виховної роботи  Паліївської ЗОШ І-ІІ ст.; 27.08.2002 – директор Паліївської ЗОШ І-ІІ 

ступенів Біляївського району Одеської області. 

 

Опис навчального закладу 

Історична довідка: В селі Паліївка у 1924 році в панському домі була відкрита початкова 

школа. Першим вчителем був Рибальченко Олександр Васильович.  Після війни будинок 

відремонтували і відновила свою роботу школа, в якій довгий час працюють такі вчителі: 

Дурдук Микола Семенович, Дурдук Лідія Степанівна, Коцюбенко Галина Михайлівна, 

Бершадська Марія Петрівна. 1-го вересня 1974 року для школярів гостинно відчинила двері 

восьмирічна школа, у новозбудованому двоповерховому будинку з великими світлими 

класами. Загальна площа приміщень - 957м2  

Кількість працюючих: всього – 21, вчителів - 11, бібліотекар -1, тех. персонал -9. 

Вчителів з вищою категорією – 5, звання «Старший вчитель» присвоєно – 1,  

вчителів І категорії – 4, вчителі – спеціалісти – 2 

Кількість учнів – 91, кількість класів – 9, мова навчання – українська  

Функціонує їдальня на 60 чоловік 

Організовано гаряче харчування для учнів 1 – 4 класів та пільгового контингенту 

Комп'ютерних класів – 1, комп’ютерів – 7  

Є бібліотека (7029 примірників), спортивний зал, актова зала на 100 місць, медичний 

кабінет. Організовано підвіз для 26 учнів з села Ч. Зірка  

 

 

Контактні дані 

 

Адреса: 67621 Одеська обл., Біляївський р-н., с. Паліївка, вул. Іжаковського, 1а  тел. 

(04852) 5-14-05 , (електронна пошта) -  paliivka @ ukr. net  
 


