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Дата народження:  02 серпня 1957 року 

 

Місце народження: Одеська область 

                                   Болградський район,   с. Димитровка 

 

 

Освіта: вища,Тираспольський державний педагогічний 

інститут, 1981 р., вчитель біології 

 

 

Трудова діяльність: 03.1975-07.1975 – бібліотекар 

Димитровської сільської бібліотеки; 

09.1975-12.1976 – старша піонервожата Димитровської середньої школи; 

12.1976-08.1978 – вихователь групи продовженого дня Димитровської середньої школи; 

08.1978-09.1979 – учитель біології Чумайської середньої школи; 

09.1979-09.1990 – вихователь групи продовженого дня Залізничної середньої школи; 

09.1990-05.1991 – організатор позакласної та позашкільної роботи Залізничної середньої 

школи; 

05.1991-09.1991 – заступник директор з виховної роботи Залізничної середньої школи; 

09.1991-09.1995 - вихователь групи продовженого дня Залізничної середньої школи; 

09.1995-09.1996 – учитель екології та валеології Залізничної середньої школи;  

09.1996-08.2001 – учитель хімії та біології Табаковської середньої школи; 

08.2001-09.2001 – учитель хімії та біології Залізничної загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів; 

З 17.09.2001 – директор Залізничної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. 

Стаж роботи на посаді – 16 років 

 Член виконавчого комітету Залізничненської сільської ради. 

  

Загальні відомості про Залізничненську загальноосвітню школу  

І-ІІІ ступенів Болградської районної ради  Одеської області 

Форма власності комунальна 

Історична 

довідка про 

створення 

вищого 

навчального 

закладу   

Навчальний заклад було створено у 1874 році, який передано у 

підлеглість Міністерства Народної  Освіти з 01 квітня 1894 року.  

          Рішенням Болградської районної ради № 339-УІ від 20.12.2012 

року назва «Залізнична загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» змінена 

на «Залізничненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів». 

 Залізничненська загальноосвітня школа на даний час 

розташована у центрі села у 6-ти пристосованих одноповерхових 



приміщеннях загальною площею 3285 м2. У 3-х з них знаходяться 

навчальні кабінети. Окремо розташовані їдальня, бібліотека, майстерні. 

На відстані 200-300 м розташовані корпуса початкової школи. Корисна 

площа внутрішніх приміщень складає 2102 м2. У 1996 році було 

введено в експлуатацію шкільний спортивний зал. Реконструкція залу 

почалася у 2014 році: установлені металопластикові вікна, здійснено 

капітальний ремонт покрівлі, підлога замінена сучасним покриттям 

європейського стандарту, зроблено вимощення, відреставровано фасад 

будівлі. Впродовж останніх років школа постійно оновлюється: 

перекрито покрівлю основного будинку школи, установлені 

металопластикові вікна, обладнано комп’ютерний клас, який 

підключено до Інтернету, в приміщенні школи функціонує Музей 

Бойової слави 67 ІАП, побудовані внутрішні туалети – в головному 

корпусі та в корпусі початкових класів, тротуарною плиткою викладені 

майданчики у шкільному дворі для проведення урочистих заходів та 

біля центрального входу. 

              

Кількісні 

показники    

Школа розрахована на 350 учнів. Станом на 31.05/2017 року у школі 

навчається 165 учнів, укомплектовано 11 класів. Навчально-виховний 

процес забезпечують 27 педагогічних працівники, з них - 1 бібліотекар, 

5 вчителів за сумісництвом. Педагогічне звання «Учитель-методист» 

має 1 працівник, «Старший учитель» - 7, «Спеціаліст вищої категорії» - 

10, «Спеціаліст І категорії» - 5, «Спеціаліст ІІ категорії» - 5, 

«Спеціаліст» - 7. 

 
 



 

 



 
Контактні дані: 

68731 Одеська область, Болградський район, вул. Бессарабська, 95 

Тел/факс: (04846) 33-2-40 

Факс: (04846) 33-2-40 

E-mail: zaliznichnenskaia@ukr.net 


