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Народилася 7 липня 1959 року в селі Тарасівка Роздільнянського району 

Одеської області. 

Після закінчення середньої  школи вступила на навчання до Одеського 

державного університету імені І.І. Мечникова, який закінчила в 1981 

році,отримавши спеціальність математик, викладач  математики. 

 За направленням працювала вчителем математики Садової ВШ Арцизського 

району Одеської області. З 1985 року працює вчителем математики Марківської 

ЗОШ Роздільнянського району Одеської області. В 1989 році переведена на посаду 

директора даної школи.  

Має вищу кваліфікаційну категорію, педагогічне звання «Старший вчитель», 

знак «Відмінник освіти України». 

Марківська ЗОШ І – ІІ ступенів розміщена в двох пристосованих 

приміщеннях.  

І - й корпус був побудований в 1852 році, як панський маєток. Потім в цій 

споруді  розміщувалися пошта, сільська рада, медпункт, клуб. 

В 1939 році будівлю було передано під початкову школу, а в 1948 році школа 

стала семирічкою. Тут навчалися діти з таких сіл: Тарасівка, Костянтинівка, 

Плавневе, Бугаї, Товстухи. Навчання проводилося в дві зміни, тому стала гостра 

потреба в забудові більшої школи.  

ІІ –й корпус збудували в 1961 році на державні кошти і школа стала 

восьмирічною.  Директором школи на той час був Польовий Євген Юхимович. 

Потім директорами школи були: Ткач М.С., Коломієць О.Д., Карпов М.О. і з 1989 

року школу очолює Романюк Валентина Григорівна, яка за роки своєї роботи  



сформувала дружній, цілеспрямований педагогічний колектив, спрямувала його 

роботу на забезпечення якісного досягнення державних стандартів освіти, 

зміцненню матеріально – технічної бази, впровадження нових педагогічних 

технологій. На належному рівні забезпечує роботу школи в сучасних фінансово – 

економічних умовах. 

На території загальною площею 0,49 га розміщено: 

І корпус - у якому є кабінет директора, методичний кабінет і 4-и навчальні класи, 

один з яких комп’ютерний з 2012 року, тут навчаються учні 6 – 9 класів; 

ІІ  корпус – у якому розміщено 3-и навчальні класи, навчаються тут учні 1 – 5 

класів, бібліотека, їдальня і внутрішній туалет. 

   Крім 2-ох приміщень для навчальних занять на території школи розміщено 2 

котельні, підвал, цистерна, 3 спортивних майданчика, 2 надвірних туалети, 2 

водогони. 

 Опалення в школі газове з 14.01.2003 року.  

 Бібліотечний фонд бібліотеки становить: 

- Художня література – 2239 екз; 

- Брошур – 176 екз; 

- Підручники -1-4 кл. 738 екз,  5 – 9 кл. – 1377 екз..  

         В школі з матеріальної бази є: 

- Комп’ютерний клас – на 7+1 П; 

- ПК – 2; 

- Телевізори – 2; 

-  Музичний центр , колонки, магнітофон. 

В школі проводиться велика виховна робота: 

- Українські вечорниці 

- Свято Миколая 

- День визволення села 

- Останній дзвоник 

- Випуск 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактні дані: 

Вул.. Шевченка, с. Марківка  

Роздільнянського району Одеської області,  

67410 тел. (04853) 2-31-43 

Е- mail: romanyukvg@gmail.com 
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