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Народилася 10 травня 1965 року в селі Ладиги Старокостянтинівського району 

Хмельницької області в родині колгоспників, у 1972 році пішла в 1 клас Ладигівської 

середньої школи, яку закінчила в 1982 році із золотою медаллю, в цьому ж році вступила 

на 1 курс Кам’янець-Подільського державного педінституту ім. Затонського на 

філологічний факультет, закінчила  його у 1986 році, отримавши спеціальність «учитель 

російської мови та літератури». В цьому ж році вийшла заміж за Помагайбуса Анатолія 

Андрійовича, розпочала трудову діяльність в рідній школі за своєю спеціальністю і 

відбула за призначенням чоловіка, офіцера інженерних військ, до контингенту радянських 

військ в ЧССР. 

 В Загнітківській школі  працює вчителем з 1990 року. 

У 2012 році переведено на посаду заступника директора з навчально-виховної роботи 

даної школи, 

  а 22 грудня 2016 року призначено на посаду директора Загнітківської ЗШ І-ІІІ ступенів. 

 

В 1701 -1708 роках збудована перша церква і на її базі відкрита перша церковно - 

приходська школа, яка проіснувала в Загніткові до 1811 року. 

   В 1810 з’явилась престижна світська школа . В 1853 році благодійником Мервінським 

була побудована 4-класна школа , так звана Мервінська. Місце школи було вибране так , 

що вона знаходилась на середині центрального шляху. 

   В 1870 році в центрі села з’являється перша бібліотека , а в 1896 році відкривається 

школа грамоти для дівчат. 

   В кінці 19 ст. в районі нинішньої школи князь Любомирський побудував маєток, в 

якому після 1918 року розмістилася школа, яка в народі раніше називалася «старою 

школою». 

    В 1936-1937 роках поруч з нею побудували двоповерхову кам’яну школу з прибудовою 

- флігелем круглої форми, де було розміщено вчительську кімнату. До війни 1941 року ця 

школа працювала в одну зміну і переросла із семирічки у восьмирічку. Однак у 1960 

роках класи були переповнені і учні навчалися у дві зміни. З кожним роком населення 

зростало, село розширювалося. 

   Демографічний бум примусив владні структури в 1970 році займатися будівництвом 

нової, вже триповерхової школи на 1 000 учнів. Будівництво вели спільно Кодимський 

міжколгоспбуд та місцевий колгосп. Школу ввели в дію в 1985 році. Тоді в школі 

навчалися 800 учнів і працювало 67 учителів. В ній розмістились методкабінет, 

спортивний та актовий зали, бібліотека, предметні кабінети, лабораторії, шкільна їдальня. 



Було оновлено меблі. Нова школа отримала статус сучасної і зразкової школи, а 

двоповерхову колишню було переобладнано на дільничну лікарню. 

На даний час в школі навчається 148 учнів, працюють 20 педагогів. Будівля має  3 

поверхи, світлі і просторі класи. За січень-квітень 2017 року відремонтовано і введено в 

дію 3 внутрішні туалети, методкабінет, кабінет інформаційних технологій. Цьогоріч  

завдяки турботі Кодимської РДА та  відділу освіти РДА введено в дію котел на 

альтернативному паливі, котрий обігріває і школу , і лікарню, тому в приміщенні школи 

тепло. Торік завдяки допомозі ЄС і ООН замінено 48 вікон в класах на  нові 

металопластикові.  Діє програма економії енергії і тепла. 

 
Будівля школи 

 

 

 

 

 

 
Кабінет інформаційних технологій ( 6 квітня 2017 року, обласний семінар методистів 

української мови та літератури) 

 

 

 



 

 

 
Методичний кабінет (2 березня 2017 року, районний семінар директорів Кодимського 

району) 

 

 

 

Актова зала ( 6 квітня 2017 року, обласний семінар методистів української мови та 

літератури) 
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