
Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Воробіївка 

Великомихайлівського району Одеської області 

Іванова Віра Миколаївна 
    Іванова Віра Миколаївна народилася 1 січня 1964 року в селі Воробйове 

Великомихайлівського району Одеської області. З 1991 року проживаю в селі 

Воробйове . 

    У 1980-1984рр.навчалась в Одеському технікумі харчової промисловості за 

спеціальністю“ технік – технолог хлібопекарного, кондитерського та 

макаронного виробництва”. 

     З  1984 року по квітень 1987 року працювала технологом на 

Мелітопольському хлібокомбінаті. 

    З травня 1987 року за 5 років трудової діяльності пройшла шлях від 

робітниці кондитерського цеху Роздільнянського хлібокомбінату до 

завідуючого виробництвом. 

      У 1991 році закінчила  Всесоюзний заочний інститут харчової 

промисловості за спеціальністю“ інженер  – технолог хлібопекарного, 

кондитерського та макаронного виробництва”.  

     З 1992 року –вчитель початкових класів Іванівської філії Чапаєвської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів. 

      З 1997 року- вчитель початкових класів Ново- Гідулянівської філії 

Чапаєвської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів. 

    В 2001 році закінчила Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини за спеціальністю “ Початкове навчання ”та здобула 

кваліфікацію вчителя початкових класів. 

       З 2005 року - вчитель початкових класів   Чапаєвської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів. 



       З 2008 року- директор Чапаєвської   загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів(нині Воробіївська загальноосвітня школи І-ІІ ступенів). 

 

 

Опис навчального закладу 

 

 
     Поселення Ной-Берлін (нині Воробіївка) засновано у 1867 році російським 

поміщиком Воробйовим . З того часу  функціонує школа. 

        З 1912 року по 1964 рік школа має назву Кларо- Цеткінська 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів. 

         З 1964 року-Чапаєвська  загальноосвітня школа І-ІІ ступенів.  

         З березня 2017року –Воробіївська  загальноосвітня школа І-ІІ ступенів.       

        Кадрове забезпечення школи здійснюється у відповідності з навчальним 

робочим планом та п'ятиденним режимом роботи.   

         Навчально- виховний процес забезпечують 14 педагогічних 

працівників. 

          Навчання в школі відбувається в одну зміну  з початком занять 0 9.00 

год. 



          В двох корпусах розміщені  класні кімнати початкової школи, 

дошкільної групи з короткотривалим перебуванням, кабінет математики, 

інформатики , історії , хімії та біології , української мови та літератури, 

англійської мови.    

         Для забезпечення життєдіяльності закладу та проведення навчально- 

виховного процесу в школі є : 

- спортивний майданчик з необхідним обладнанням ; 

- їдальня на 48 посадкових місць ; 

- бібліотека. 

    Станом на 1 вересня 2016 року в школі навчається 74 учні .В школі І 

ступеня -33 учні ,в школі ІІ ступеня -41 учень. 

    Гарячим безкоштовним харчуванням охоплено 33 учні 1-4 класів, що 

становить (100%). 

     Безкоштовним харчуванням охоплено 12 учнів пільгових категорій. 

   В 2016\2017 н.р. замінено дах корпусу основної школи, вкрито плиткою 213 

кв.м шкільного подвір'я, придбано шкільні меблі на суму 

100тис.грн.,встановлено 9 сучасних дощок. 

Контактні дані : 

67133 Одеська область, Великомихайлівський район, 

 село  Воробіївка ,вулиця Центральна 51 

Е-mail:  vorobijivskaschool@ukr.net 

Телефон: 04859-2-36-19 
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