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             Народилася 12 січня 1950 року в селі Троїцьке Ананьївського району Одеської 

області. З 1957 по 1964 рік навчалася в Новокарбівській восьмирічній школі. Після закінчення у 

1969 році Балтського педагогічного училища розпочала педагогічну діяльність на посаді вчителя 

початкових класів Дмитрівської середньої школи Болградського району Одеської області. З 1971 

року навчалася заочно на філологічному факультеті Одеського державного університету 

ім.Мечникова та викладала українську мову і літературу в  Демівській середній школі 

Чечельницького району Вінницької області. У 1980 році призначена інспектором Чечельницького 

району Вінницької області. 1985 році переведена на посаду завідуючої методичним кабінетом 

цього ж відділу.  

З 1990 року—заступник директора з навчально-виховної роботи загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 5 м. Котовська Одеської області, а з 1998 року—її директор Антоніна Василівна, 

вчитель вищої кваліфікаційної категорії, вчитель—методист.  

Нагороджена Грамотою Міністерства Освіти України , має відзнаку «Відмінник освіти 

України». 

За досягнення в педагогічній праці Указом Президента  від 30 червня 2004 року Антоніні 

Василівні присвоєно почесне знання «Заслужений працівник освіти».  

        

 

 

 Опис навчального закладу : 

 

Історія загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 м. Подільська сягає в далекий 

1938 рік, коли було побудовано трьохповерхову школу № 3. В 1944 році її було спалено 

фашистами. 5 листопада 1960 року  школа знову відкрила двері, але під номером 5.  

Нині в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 5 м. Подільська Одеської області 

функціонує 28 класів, у яких навчається 719 учнів. 

 З 2012 року навчальний заклад визначено опорною школою – «Школою Успіху».  

В школі працює творчий колектив, який нараховує 50 учителів з вищою освітою, 

27 з них мають вищу кваліфікаційну категорію, 12 - звання «старший учитель».  

Педагогічний колектив  упроваджує в практику роботи інноваційні технології 

навчання та виховання школярів. Головна проблема, яку вирішує педагогічний колектив – 

формування життєвих компетентностей школярів,  розвитку успішної особистості.  



 З 2002 року школа працює за заліково – семестровою системою навчання, яка 

передбачає ведення консультаційних, розвивальних та гурткових індивідуальних занять.   

Навчання в 10-11 класів здійснюється  за  профілем «Українська філологія.»     

Велику увагу педагогічний колектив приділяє роботі з обдарованими дітьми. 

Традиційно школа виборює призові місця в ІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад, 

конкурсах, МАНах. Школа гордиться переможцями ІІІ етапу Всеукраїнських предметних 

олімпіад (Кожухаренко Д., Басюк Ю., Грекова В., Чебан А.) та учителями, які підготували 

їх: Гончарова Т.Я. (математика), Маланчук В.В. (біологія), Мальована В.В. (географія), 

Тернавська С.Г. (правознавство).  

Адміністрація школи постійно працює над підвищенням професійної майстерності 

педагогічного колективу.  

У 2016 – 2017 н.р. Нападовська С.В. стала переможцем міського конкурсу 

«Вчитель року – 2017» та призером обласного конкурсу у номінації «Початкові класи». 

Кульчицька І.А. отримала диплом ІІ ступеня за перемогу в номінації «Вчитель 

загальноосвітнього навчального закладу» у рамках обласного етапу Всеукраїнського 

конкурсу методичних моделей виховного процесу в освітніх закладах «Виховати 

особистість».  

 Школа має багаторічний досвід створення виховної системи, організації 

учнівського самоврядування.  

Агітбригада юних екологів «Екосфера» нагороджена за перемогу у номінації 

«Відтворення та пропаганда народних традицій щодо гармонії взаємовідносин з 

природою» в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу учнівських колективів 

екологічної просвіти «Земля – наш спільний дім». 

 

 
  

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

Контактні дані  

 

Адреса: 

Пров. Незалежності, 2 м.Подільськ, 66300  

електронна пошта: zosh5-podilsk@ukr.net 

сайт школи: http://gkotzosh5.odessaedu.net 

Тел.  (04862) 2-25-54,  2-53-64 
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