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Директор: Зайцева Ірина Альфонсівна 

 

Дата народження: 28 травня 1959р. 

Місце народження: Одеська область, м.Котовськ                                                                             

Освіта: вища, Одеський державний університет ім. І.І.Мечнікова, 1981р., філолог, 

викладач російської мови та літератури 

Трудова  діяльність:  

1981-1988 – вчитель  російської мови та літератури  середньої школи  № 9  м. 

Котовська  Одеської області; 

1988-2016 – вчитель   зарубіжної літератури  НВК «ЗОШ   І ступеня – гімназія» 

м.Подільська; 

З серпня 2016 року – директор НВК «ЗОШ  І ступеня – гімназія» м. Подільська 

 

Опис навчального закладу 

 

 

         Навчально – виховний комплекс «Загальноосвітня 

школа  І ступеня – гімназія»  м. Подільська Одеської 

області – один з найстаріших закладів освіти  міста. 

Питання про створення середньої восьмикласної школи  

підняли члени «Товариства з улаштування і утримання 

учбових закладів в селищі при станції Бірзула 

Херсонської губернії Ананьївського повіту» . 12 квітня 

1911 року була проведена урочиста закладка будови 

гімназії. А вже 6 вересня розпочались уроки для 1 – 4 

класів. Рік за роком гімназія добудовувалася,  

відкривались наступні 5, 6, 7 та 8-мі класи. В Бірзулі це 

була перша будівля з усіма необхідними комунальними 

зручностями.   

         А коли була створена у 1935 році Одеська 

залізнична дорога, школа отримала номер 16.  В період 

війни заклад був майже знищений, а потім знову 

відбудований, згодом школі присвоїли номер 7.  

У 1993 році  школа №7 отримала статус гімназії. 

        Відповідно до рішення  Котовської міської ради від 

21.11.2012р.  №  310-VI  з 01.09.2013 р. Котовську 

гімназію було реорганізовано  у Котовський навчально – 

виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня – 

гімназія». У 2016 році школа отримала нову назву - 



Навчально – виховний комплекс «Загальноосвітня школа 

І ступеня – гімназія»  м. Подільська Одеської області. 

    Зараз  НВК «ЗОШ І ступеня – гімназія» м. Подільська - 

школа нового типу, духовний та інтелектуальний центр  

міста.  В ній діти мають доступ до мережі Інтернет, діє 

система уроків - пар, запроваджено електронний класний 

журнал.  

 

 

 

 

       Кожен учень вносить свій внесок у розвиток 

інтелектуального потенціалу школи, старанно навчається, 

захищає честь школи на спортивних змаганнях, 

олімпіадах, творчих оглядах. Яскравим підтвердженням 

тому с зайняте, як і завжди, починаючи з 1993 року, 

призове місце в предметних олімпіадах серед усіх шкіл 

міста.  

         Гімназисти відзначаються  ще й високим  науковим  

потенціалом. Школа  за кількістю  призерів МАН посіла  

ІІІ місце серед усіх місцевих шкіл. 

    Випускники показують найкращі результати 

зовнішнього незалежного оцінювання не лише серед шкіл 

нашого міста, а й серед північних  районів області.   

          Навчально – виховний процес забезпечують  34 

педагоги, які творчо працюють, щедро діляться з 

гімназистами своїми знаннями. З них – 17 мають вищу 

категорію, у тому числі  1 працівник  має  звання 

«Вчитель-методист» та 6 учителів мають звання 

«Старший учитель». 

          У НВК «ЗОШ І ст. – гімназія» м. Подільська велика 

увага приділяється впровадженню моніторингу  у 

навчально – виховний процес. Метою  моніторингу  в  

закладі  є створення умов для прийняття ефективних 

управлінських рішень, спрямованих на узгодження дій та 

відносин учасників навчально-виховного процесу, 

досягнення запланованих результатів функціонування та 

розвитку школи як відкритої педагогічної системи, 

розбудову інформаційно-аналітичного простору школи та 

формування компетентностей  учителів та учнів.  

 Навчальний заклад має розвинену матеріально-

технічну базу: діють 21 навчальний кабінет, методичний 

кабінет, комп'ютерний клас, є бібліотека, музейна 

кімната, спортивна зала,   актова зала на 100 місць, 

медичний кабінет,  їдальня на 90 місць,  столярна та 

слюсарна майстерні, а також майстерня з обслуговуючої 

праці.   

 

 

Контактні дані: 
66300 Одеська обл., м. Подільськ,  проспект  Шевченка, 39 

Телефон: (04862) 2-55-92, 2-35-19 

E-mail:  gymnasiapodolsk@gmail.com 

 


