
Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №9 м. Подільська 

Одеської області 

 

Директор: Сопінська Галина Тимофіївна 

 

  

 Народилася 12 серпня 1962 в  Одеській  області , Котовському районі, с. Любомирка. 

Освіта вища, закінчила Вінницький педагогічний інститут в 1973 р., за 

спеціальністювчитель математики 

1973р.- 1976р. – вчитель математики Чорноминської школи Піщанського району 

Вінницької області; 

1976р.–1987р. – вчитель математики в ЗОШ І-ІІІ ступенів №9 м.Котовська; 

1987р. – 2007р. – заступник директора з навчально-виховної роботи ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№9 м. Котовська; 

З 2007 по теперішній час -  директор ЗОШ І-ІІІ ступенів №9 м. Подільська 

Стаж роботи на посаді директора – 10 років. 

 

Опис навчального закладу: 

 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9 м. Подільська Одеської області розпочала 

свою діяльність 1 вересня 1976 року. Було збудовано гарну, сучасну школу яка 

відповідала вимогам часу. Пришкільна територія – 4 га, яку згодом було озеленено. На 

даний час шкільна територія має гарний квітучий вигляд.  Школа триповерхова, світлі, 

просторі кабінети, більшість з яких обладнана сучасними технічними засобами, актовий 

зал, 2 спортивні зали, 4 майстерні з трудового навчання, їдальня, кабінет інформатики. В 

школі створено один з найкращих методичних кабінетів, кабінет психолога. Книжковий 

фонд шкільної бібліотеки налічує 24548 підручників та 6559 екземплярів художньої 

літератури.   

Школа  здійснює навчально-виховну діяльність за освітніми рівнями початкової, базової 

загальної та повної загальної  школи та  працює згідно з Конституцією України, Законами 

України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про середній 

загальноосвітній заклад, іншими актами законодавства. Навчально - виховний процес 

забезпечує педагогічний колектив в кількості 77 учителів. З них  1 – «учитель- методист», 

22- «старший учитель», 41 - «спеціаліст вищої категорії», 16- «спеціаліст першої 

категорії», 10- «спеціаліст другої категорії», 7- «спеціаліст», 3- «10-11тарифний розряд». 

Розвитку  педагогічної майстерності, популяризація досвіду кращих педагогічних 

працівників, вивчення та узагальнення системи роботи педагогів реалізується в ході 

творчих звітів педагогічних працівників, які атестуються, під час предметних декад, у 

конкурсі «Учитель року»,  у семінарах для вчителів міста. Протягом всього навчального 

року та предметних декад в школі проводяться відкриті уроки, позакласні заходи, 

оформляються шкільні предметні стенди, газети, виставки, проводяться засідання МО, ТГ, 

де підводяться підсумки  декад. В межах кожного МО та ТГ проводяться  моніторинги 

рівня навчальних  досягнень з навчальних предметів за І семестр, ІІ семестр та за 

навчальний рік. Достойно представляють школу  наші учні на міських предметних 



олімпіадах та в різних конкурсах.  Систематично, творчо, на високому науковому рівні 

працюють  з обдарованими дітьми вчителі школи, в результаті чого  наші учні є 

призерами та учасниками  різноманітних конкурсів та олімпіад міського та обласного 

рівнів.  

          В школі здійснюється профільне навчання в 10-11 класах та поглиблене вивчення 

окремих предметів в 8-9 класах. Внаслідок проведеного анкетування учнів та батьків 

зроблено висновки, що учні  мають інтерес до вивчення української мови та літератури, 

історії,   іноземної мови.    Це враховується при складанні навчального плану, розподілу 

годин варіативної складової.  

Головна увага виховної роботи в школі приділяється  формуванню соціально 

активної особистості учня - громадянина України, створенню умов для самореалізації 

особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів, залучення учнів 

до різноманітної діяльності щодо особистих нахилів, збагаченню народних традицій, 

звичаїв. 

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» в школі діє 

психологічна служба, на меті якої підвищення ефективності навчально-виховного 

процесу, своєчасного виявлення труднощів, проблем та умов індивідуального розвитку 

особистості, корекції міжособистісних відносин усіх учасників педагогічного процесу, 

профілактики відхилень в індивідуальному розвитку та поведінці. 

Школа пишається своїми  випускниками, золотими та срібними медалістами. За 41 

рік школа випустила 119 золотих медалістів, 81 - срібних  та докладає всіх зусиль до 

нових звершень. 

 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



Контактні дані : 

проспект Перемоги, 9-А,  м.  Подільськ, Одеська область, 66304  

Тел/факс  (048) 2-37-83,  62 2-39-87 

Електронна адреса    zosh_9@ukr.net 

Сайт - gkotzosh9.odessaedu.net 
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