
 

                               Повна назва навчального закладу 

Приморська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 

Кілійської районної ради Одеської області 

  Євтюхова Алла Ярославівна 

Я, Євтюхова Алла Ярославівна, народилася 17 липня 1966 року в селі 

Михайлівка  Теребовлянського району Тернопільської області, в сім'ї 

службовців. 

У 1974 році пішла в 1 клас середньої школи  міста Підгайці 

Тернопільської області.  В 1981 році успішно закінчила 8 класів цієї школи. 

З 1981 по 1985роки навчалася в Свалявському політехнічному технікумі 

по спеціальності технологія консервування. По закінченні навчання була 

направлена на роботу в місто Світловодськ Кіровоградської області, де 

працювала на заводі майстром консервного цеху. 

З 1987 – 1992 навчалася в Ізмаїльському педагогічному інституті на 

філологічному факультеті, відділенні вчителів української мови і літератури. 

З 1985 року почала працювати в Приморській загальноосвітній школі І – 

ІІІ ступенів на посаді піонерської вожатої. З 1989 року по теперішній час на 

посаді   вчителя української мови та літератури цієї ж школи. В 2004 році 

переведена на посаду директора Приморської ЗОШ І – ІІІ ступенів, на якій 

теж працюю по теперішній час.  

 2010- 2015  депутат Приморської сільської ради.  

Нагороджена грамотами відділу освіти Кілійської РДА, грамотою 

управління освіти і наукової діяльності Одеської обласної державної 

адміністрації  ( 2009 р.), Почесною грамотою Одеської обласної державної 

адміністрації ( 2011 р.), грамотою Кілійської районної державної 

адміністрації ( 2012 р.), Почесною грамотою Кілійської районної ради ( 2013 

р) 

Маю двох дочок: Тетяну, 1986 р.н., заміжня  й  Ірину, 1996 року 

народження, студентку ІVкурсу  Одеської академії харчових технологій. 

 
                  Опис навчального закладу 

     Приморська загальноосвітня школа І -ІІІ ступенів є соціокультурним 

центром села. Педагогічний колектив своєю діяльністю створює позитивний 

імідж школи. Ми співпрацюємо з організаціями та установами села, є 

активними учасниками загальносільських, районних, обласних  заходів. 



   Педагогічним колективом закладу освіти проведено певну роботу щодо 

збереження й розвитку шкільної мережі. В 2016/2017 н.р. в школі навчалося 

159 учнів. Навчально-виховний процес було спрямовано на інтелектуальний, 

соціальний і фізичний розвиток кожної дитини як особистості, здатної 

самостійно мислити і творчо діяти, використовувати на практиці набуті в 

школі знання. 

 За результатами навчальних досягнень у 2016/2017 н.р.  16  учнів 

нагороджено Похвальними листами «За високі досягнення в навчанні»; 

 3 учні нагороджені Срібною  медаллю «За  досягнення у навчанні» 

 3 учні отримали свідоцтво з відзнакою. 

За результатами ДПА у формі ЗНО наші випускники 11 класу у цьому 

навчальному році отримали бали високого рівня, а саме: з української мови – 

2 учні, з математики – 3 учні, з біології -2 учні, з хімії – 1 учень, з історії 

України – 2 учні. 

  В 2011/2012 н.р. школа була представлена  на обласному етапі 

Всеукраїнського конкурсу – захисту сучасної моделі навчального закладу « 

Школа сприяння здоров ю». Робота була відзначена Одеським обласним 

інститутом удосконалення учителів і наш навчальний заклад увійшов у 

мережу шкіл сприяння здоров я району. 

   В 2001-2013 р.р. школа  співпрацювала  з Корпусом Миру. В рамках даного 

проекту на базі школи два роки працював волонтер Корпусу Миру 

Александр Лопез. Основним завдання волонтера була викладацька 

діяльність, яка дала можливість учням спілкуватися з безпосереднім носієм 

англійської мови. Алекс проводив уроки за американською системою 

навчання, організував на базі школи гурток « Журналістика». Разом з учнями 

він випускав стінгазети, налагодив переписку учнів 7 класу нашої школи з 

учнями 7 класу штату Оріон. 

  В 2017 році школа взяла участь у проекті «Навчай для України» під 

патронатом Міністерства освіти і науки України. 

   Школа має   акт на постійне користування землею ( 50 га). Уклавши договір 

про спільну обробку земель з СВК « Росія» ми отримали можливість 

вирощувати та реалізувати зернові. Завдяки правильній обробці земель, 

дотримання сівообороту школа отримує 30% від загального врожаю. Це дає 

нам можливість проводити поточні і капітальні ремонти, забезпечувати 

навчальний процес сучасною оргтехнікою, замінювати шкільні меблі. 

 
                               Фото навчального закладу 
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Контактні дані: 

Юридична адреса: 68350 Одеська обл., с. Приморське, вул. Морська,81 

Телефон: (04843) 34-6-97 

Факс: (04843) 34-6-97 

E-mail: primorska-zosh@ukr/net 

Сайт:http://primorskazosh.ucoz.ru 

 

 

 


