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Директор школи    
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Народилася  04 вересня 1947 року у м.Прокоп’євськ, Кемеровська область, 

Росія. Освіта повна вища, у 1975 році закінчила Одеський державний  

університет ім. І.І. Мечникова, спеціальність - біологія, кваліфікація – біолог, 

викладач біології та хімії. 

Трудова діяльність: 

з 20.09.1966 року по 01.09.1981 року  - вчитель біології  Степової школи 

з 01.09.1981 року по 01.09.1986 року-організатор позакласної та позашкільної 

роботи 

з 01.09.1986 року - директор Степової ЗОШ І-ІІІ ступенів  

Нагороди, почесні звання–  нагороджено грамотами райвідділу освіти. 

Старший вчитель; «Відмінник освіти» - 2001 р. 

Загальний стаж роботи   –  з  09.1966 р. (50 р. 11 м.) 

 

Опис навчального закладу 

      Степова ЗОШ І-ІІІ ступенів - триповерхова типова будівля з просторими світлими 

навчальними кабінетами на 640 місць,  збудована у 1970 році. Навчається   232 учні з 2-х сіл 

Степової сільської ради: с.Степове та с.Виноградівка, розташованого на відстані  4 км від 

школи.  Маємо свій шкільний автобус.  Підвозяться 50 учнів 1-11 класів та 4 вчителя.  

     У  школі  -  українська мова навчання в 1-11 класах; в старшій школі – з технологічним 

напрямом на базі Степанівського МНВК. Працює  25 вчителів-фахівців. Всі мають 

спеціальну педагогічну освіту, 23 - з вищою освітою, 2 – бакалаври. Молодий колектив. За 

віковим складом - 80%  від 23 до 45 років, а за кваліфікаційними категоріями – вища 

категорія – 16%; І категорія – 40%; ІІ категорія – 24%; за званнями -  є  старші вчителі, 

відмінник освіти. 

       Навчальні кабінети  (їх 24) мають добрий вигляд, оформляються відповідно до сучасних 

вимог. Є бібліотека,  майстерні:  технічної  та обслуговуючої праці. 

    Школа підключена  до мережі Інтернет. Працює комп’ютерний клас. 

Обладнано та оформлено  хореографічний зал для роботи гуртків з хореографії. Є спортивна 

зала (320 м2), приміщення їдальні (330м2) та харчоблок. 

       На шкільному стадіоні обладнано волейбольний та баскетбольний майданчик, футбольне 

поле, встановлено 4 турніки відповідно до росту учнів.  

З 2010 року працює нова шкільна котельна на альтернативному паливі.  

       Є внутрішні  екотуалети з окремими кабінками.  

       Ведуться роботи по  заміні  старих вікон на нові – пластикові.  Замінено  вже 70% вікон. 



      В школі є випускники з медалями «За високі досягнення у навчанні» та «За досягнення у 

навчанні». В середньому 70-80% випускників продовжують  навчання у вищих навчальних 

закладах. 

Фото навчального закладу 
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Хореографічна зала 

 
Кабінет інформатики 

 

 

 

 

Контактні дані: 
67451. с. Степове, вул.Чернишова, б.14 

 Одеська область, Роздільнянський район. 

Телефон:  (048-53)2-94-47 

Сайт: rozdstepzosh.odessaedu.net  


