
Петрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 

Іванівської районної ради Одеської області 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  - Павленко Лариса 

Костянтинівна 

 

Дата народження: 

02 травня 1969 року 

 

Місце народження: 

Одеська область, Іванівський 

район, смт. Петрівка 

 

Освіта: 

вища, Південноукраїнський 

державний педагогічний 

університет ім. К. Д. 

Ушинського, 1996 р., вчитель 

початкових класів 

 

Трудова діяльність: 

08.1990 – 03.1992рр. – 

вихователь Благоєвського яслі-

садка Іванівського району; 

03.1992 – 10.1992рр. – педагог – 

організатор Благоєвської 

середньої школи Іванівського 

району Одеської області; 

10.1992 – 09.1994рр. – учитель 

початкових класів Благоєвської   

середньої  школи  Іванівського 

району  Одеської області; 

09.1994 – 12.2002рр. – вчитель 

початкових класів Петрівської 

середньої школи Іванівського  

району Одеської області; 

12.2002 -03. 2004 – виконуюча 

обов’язки директора 

Петрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№1  Іванівського району 

Одеської області; 

з 03.2004 по теперішній час – 

директор загальноосвітньої   

школи.   

  



 

Стаж роботи на посаді – 13 

років. 

  

Загальні відомості про Петрівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів 

№1 Іванівської районної ради Одеської області 

 

Форма власності комунальна 

Історична довідка 

про створення 

навчального 

закладу   

До побудови  середньої школи в селищі Петрівка 

була семирічна школа, в якій навчалися у дві зміни 

близько 600 дітей, директором школи був Граматик 

Володимир Михайлович. Школа була розміщена в 

декількох пристосованих будівлях. Нова школа була 

побудована в 1958 році . Школа працювала в дві зміни, 

класних кабінетів було недостатньо. Дирекція звернулася 

до командування розташованої на території військової 

авіаційної частини, з проханням виділити приміщення під 

класи, де проживали сім'ї офіцерів і старшин. 

Перший випуск 10 класу, з врученням атестатів 

зрілості, відбувся в 1962 році. Діти з військового містечка 

підвозилися в школу і назад транспортом військової 

частини, з трьома повітряними приводами, так як доріг з 

твердим покриттям в селищі  не було. 

Крім денної школи в даному будинку навчалися і 

дорослі, тобто працювала вечірня школа. 

У 1976 році була заснована Петрівська СШ № 2. 

Територія селища ділилася по лінії залізниці на східну і 

західну сторони.          



           

Основні напрями  

діяльності 

Забезпеченості наступності в навчанні ( початкова школа , 

середня ) 

Використання різних форм і методів навчання; 

Робота з підготовки обдарованих і здібних учнів до участі на 

різних рівнях в предметних олімпіадах , конкурсах , 

змаганнях , МАНі, оглядах; 

Організація шкільною бібліотекою оглядів навчальної 

літератури; 

Здійснення педагогічного керівництва органами учнівського 

самоврядування ; 

Включення кожного учня в роботу на заняттях як активних 

учасників і організаторів освітнього процесу; 

Підвищення якості навчання школярів за рахунок освоєння 

новітніх  технологій;  

Кількісні 

показники    

Контингент учнів складає у цьому навчальному році 186, 

у тому числі 5 – з малозабезпечених сімей, 43 – з 

багатодітних сімей , 8 – дітей сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування . Учні навчального закладу є  

постійними  учасниками і призерами   шкільних та 

районних, обласних предметних олімпіад, учні школи 

постійно приймають участь у Міжнародному конкурсі 

знавців української мови ім.П.Яцика  ,  районному та 

обласному  етапі   Всеукраїнського  конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких  робіт  учнів-членів  Малої  

академії  наук  України ,  « Геліантус»,  « Колосок» .  

 Навчально-виховний процес забезпечує 27 вчителів. 

Навчальний заклад має помірну матеріально-технічну 

базу: 18 навчальних приміщень, обладнано  2 навчальних 

комп'ютерних класи , є бібліотека,  медичний кабінет, 

спортивна зала, учнівська їдальня на 80 місць.   

 

Адреса (№ 

телефону, сайт, 

електронна 

пошта) 

67240  Одеська обл., Іванівський р-н,  смт Петрівка , вул. 

Шкільна , 4а, Телефон : (04854)4-82-40 

 Е-mail: school.petrovka@ukr.net 

 


