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Директор -  Магац Тетяна 

Миколаївна 

 

Дата народження: 

18 жовтня 1958 року 

 

 

Місце народження: 

Одеська область, 

Роздільнянський район 

 с. Кошари 

 

Освіта: 

вища, Одеський державний 

університет ім. І.І.Мечникова, 

1984 р., вчитель географії 

 

 

Трудова діяльність: 

 08.1978 – 01.1980рр. – вчитель 

початкових класів Понятовської 

восьмирічної школи 

Роздільнянського району 

Одеської області; 

02.1980 – 09.1983рр. – учитель 

початкових класів 

Червонознам’янської середньої 

школи Іванівського району 

Одеської області; 

09.1983 – 04.1993рр. – учитель 

географії Червонознам’янської 

середньої школи Іванівського 

району  Одеської області; 

04.1993 – 11.1996рр. – заступник 

директора з навчально-виховної 

роботи Червонознам’янської 

середньої школи Іванівського                        

району Одеської області; 

11.1996 – 02.2002рр. – 

виконуюча обов’язки директора 

  



Червонознам’янської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Іванівського району 

Одеської області; 

з 24.05.2002 року по теперішній 

час – директор загальноосвітньої 

школи.   

 

Стаж роботи на посаді – 15 років. 

  

Загальні відомості про Знам’янську загальноосвітню школу І-ІІІ 

ступенів Іванівської районної ради Одеської області 

 

  

Форма 

власності 

комунальна 

Історична 

довідка про 

створення 

навчального 

закладу   

        Сільські заклади освіти  виникли в селі 

Червонознам’янка у ІІ половині ХІХ століття. Цікавим є 

те, що в селі було декілька закладів освіти. Після війни 

1941-1945 років залишилось дві школи :з українською 

мовою  та російською мовою навчання (в старому  

центрі). Українська школа була відкрита після 

переселення українців із Західної України.              

Школа в селі після війни була одна 

         На жаль, більшість старих приміщень, що мали 

бути пам’ятниками  архітектури та історії села, прийшли 

в упадок або взагалі зруйновані. 

          У 1971 році з ініціативи директора школи Маркова 

Миколи Костянтиновича було закінчено будівництво та 

відкрито нову трьохповерхову школу. Загальна площа 

всіх приміщень складає 5078 кв.м., в тому числі 

навчальних  2261 кв.м.  Сюди перейшли діти зі старого 

приміщення російської школи. А у 1972 році сюди 

переселилися і діти з української школи. З того часу 

стала існувати в селі одна велика школа. Класи мали дві 

паралелі-з російською та українською мовами 

викладання. 

              В кінці 70-80 років ХХ століття в школі була 

створена та успішно працювала кабінетна система 

навчання, бібліотека, їдальня на 100 посадових місць, 

спортивна зала, піонерська кімната, медичний кабінет.  

У школі працює великий творчий педагогічний 



колектив, в якому 39 вчителів. 

                 Школа має непогану спортивну базу для 

проведення уроків фізичної культури та позакласної 

спортивно-масової роботи.  Працюють спортивні секції з 

футболу, волейболу, баскетболу. Учні беруть участь у 

районних та обласних  змаганнях, посідають призові 

місця.  Діти мають можливість відвідувати гуртки  за 

інтересами: літературний, вокальний, театральний, 

акробатичний, танцювальний, комп’ютерна грамота. 

                    Методична робота з педагогічними кадрами 

реалізується в основному через колективну діяльність: 

засідання педагогічної ради, роботу методичної ради, 

методичних об’єднань, творчих груп. Роботу 

педагогічного колективу спрямовано на виконання 

науково-методичної проблеми «Нові освітні технології 

як найважливіший чинник підвищення результативності 

навчально-виховного процесу». Головна мета – 

стимулювання ініціативи і творчості педагогів з метою 

досягнення учнями високого рівня якості освіти, 

спрямування виховного процесу на духовний і фізичний 

розвиток особистості.  

У 2016 році школа перейменована на Знам’янську ЗОШ 

І-ІІІ ст.          

 

Основні 

напрями  

діяльності 

Зусилля педагогічного колективу  спрямовані на 

підвищення ефективності навчально-виховного процесу, 

виховання в учнів інтересу до знань, впровадження в 

практику роботи школи інноваційних  та інформаційних 

технологій. Значна увага приділяється організації 

методичної роботи з педагогічними кадрами. 

Кількісні 

показники            Контингент учнів складає 404  особи. У тому числі 

99 учнів з багатодітних сімей, 30 – з малозабезпечених , 

19-позбавлені батьківського піклування, 6-дітей-

інвалідів. Учні навчального закладу є  учасниками 

шкільного та  районного етапу Всеукраїнської 

військово-патріотичної гри «Сокіл»(«Джура»), в 

районному етапі у 2017 році зайняли 2 місце,  

спортивних змагань, шкільних та районних предметних 

олімпіад. Учні школи брали участь у Міжнародному 



конкурсі знавців української мови ім. П.Яцика, мовно-

літературному конкурсі ім. Т.Шевченка, Українознавчій 

грі «Соняшник», конкурсі «Колосок»,  

 

 



 

 



 

Контактні 

дані: 

67211 Одеська область  Іванівський район с. Знам’янка, 

вул. Шкільна,15, тел. (04854)4-31-89, (04854)4-35-88 

E-mail:  kataryno-71@ ukr.net 

 


