
 

 

Василівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Біляївського району Одеської області 

 

Директор школи - Джуринська Наталія Григорівна 

 

Біографія керівника 

Дата народження: 02 вересня 1962 року 

Місце народження: Одеська область, Савранський район, село Кам’яне 

Освіта: вища, Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова, 2000 р., 

географ, викладач географії, економіко-географ. 

Трудова діяльність: 08.1981-08.1984 – вихователь дитячого садка колгоспу імені Чкалова, 

Савранського району, Одеської області; 

08.1984-08.1990 – вихователь ясел-саду № 9 треста «ЧГБ» м. Іллічівськ, Одеської області; 

09.1991-09.1993 – вчитель початкових класів Секретарівської неповної середньої школи, 

Біляївського райоу; 

09.1993 – 12.1994 – педагог-організатор Василівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів, Біляївського району; 

12.1994 – 09.2002 – вчитель географії Василівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, 

Біляївського району; 

09.2002 – 08.2011 –заступник директора з навчально-виховної роботи Василівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Біляївського району; 

    З 08.09.2011 – директор Василівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.  

Стаж роботи на посаді – 5 років. 

 

Опис навчального закладу 

Сьогодні Василівська школа живе своїми традиціями, які тісно пов’язані з традиціями 

села.  

В рамках програми «Шкільний автобус» організоване підвезення учнів школи із села 

Секретарівка, хуторів Бурковське та Ексарово. 

Навчально- виховний процес в школі здійснюють 18 педагогічних працівників, 17- з 

повною вищою  педагогічною освітою ,1- з базовою вищою педагогічною освітою. . Всі 

вчителі викладають за фахом. За якісним складом: спеціалістів вищої категорії – 11, І 

категорії – 1, спеціалістів – 5, в тому числі 8 вчителів мають звання «Старший вчитель». 

Система методичної роботи сконцентрована навколо методичної проблеми 

«Створення умов для виховання творчої, компетентної особистості, здатної реалізувати 

свій потенціал у суспільстві, підвищення професійної майстерності вчителів, розкриття 

їхнього творчого потенціалу для творчої співпраці вчителя та учня.» 

У школі на високому рівні працює бібліотека. Фонд бібліотеки складає понад 10000 

екземплярів художньої літератури та понад 6000 екземплярів підручників. При школі 

відкрито історико-краєзнавчий музей, у якому проводяться календарно-обрядові свята з 

участю всього села. З 2008 року при школі працює гурток образотворчого мистецтва 

«Дитячий 

вернісаж». За цей період членами гуртка організовано безліч виставок дитячих робіт; взято 

участь у конкурсах дитячих малюнків, де займали призові місця: 

Контактні дані 

67613, Одеська область, Біляївський район, село Василівка, вулиця Леніна 64а 

Тел/факс: (252) 4-12-40; Факс: (04852) 4-12-40 

E-mail: vasilivkabel@ukr.net 


