
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА  

І-ІІІ СТУПЕНІВ С.ПЕРШОТРАВНЕВЕ 

ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ. 

 

 

 

Директор - Ковба Тамара Миколаївна, 

народилася 13.10.1960 р. в 

 с. Чернятин Жмеринського району 

Вінницької області. 

До навчання у школі виховувалася у 

дитячому садку. 

У 1967 році вступила до 1 класу 

Чернятинської середньої школи, яку закінчила у 1975 році з відзнакою. 

У 1975 році вступила до Балтського педучилища, яке закінчила у 1979 р. 

У 1979 вступила до Одеського Національного університету ім. І.І. Мечникова 

на  філологічний факультет, який закінчила у 1985 році. 

У 1981 році вийшла заміж. 

У 1982 році народилася донька Вікторія. 

У 1991 народився син Владислав. 

У 1985 році була призначена на посаду директора Першотравневої ЗОШ, де і 

працюю по даний час. 

 

 



 
 

 

 



 
Першотравнева ЗОШ І-ІІІ ст. – це великий, навчальний, виховний, 

культурний і громадський центр Першотравневої громади. 

Першотравнева  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Великомихайлівського  району була заснована у 1923 році переселенцями- 

болгарами. 

До 1935 року навчання у школі велося болгарською мовою. 

З 1935 по 1991 рік школа була російськомовною. 

З 1991 року Першотравнева школа стала україномовною. 

На даний час у школі навчаються 198 учнів із них- 21 учень у 

дошкільній групі. 

Колектив школи- це майже всі її випускники, серед яких:  

1 учитель – методист; 

1 уч. – старший учитель; 

 2 уч. – І категорії;  

 6 уч. – ІІ категорії;  

 8 уч. –звання     «спеціаліст». 

У 10-11 класах профільне навчання – філологічний профіль. 

До послуг учнів актова зала, спортзал, їдальня, 15 навчальних 

кабінетів, кімната дошкільної групи, комп’ютерний клас. 

Знаковими особистостями школи були директор школи, ветеран 

Великої Вітчизняної війни Тінтулов А.Г., який очолював школу з 1949 по 

1980 роки.  

Учителем від Бога та великим професіоналом була Тьосова М.К., 

заслужений учитель Української РСР, яка попрацювала в школі з 1951 по 

1991 рік.  

З 1980 по 1985 роки школу очолював Гонтаренко М.П. який дав новий 

імпульс для життя і розвитку закладу. 

З 1985 року по даний час школу очолює  Ковба Т.М. 

За останні  десятиріччя школа суттєво змінила своє обличчя, щорічно 

поповнюється матеріально- технічна база, покращується благоустрій 

території школи. 



Учні школи є учасниками і призерами  предметних районних олімпіад, 

учасниками районних виховних заходів, учасниками мовно-літературної гри 

«Соняшник», «Кришталева сова» (історія),   « Кенгуру» ( математика ). 

Головне завдання школи- це реалізація наступності між усіма ланками 

освітнього процесу, забезпечення подальшого становлення особистості 

дитини,  інтелектуального, соціального, фізичного розвитку, перехід на 

якісно новий ступінь розвитку освіти і освітніх технологій шляхом створення 

комфортних умов  навчання і виховання людини нового європейського 

зразка.    

 

 

 

Юридична адреса навчального закладу: УКРАЇНА, 67154, 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОН, 

С.ПЕРШОТРАВНЕВЕ , ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА ,12. 

 

 

 

Телефон:   (04859) 2-89-44;  0957523260 

 

    

Електрона пошта: pershotravneva024@ukr.net  

 

 

 


