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Народилася 10 березня 1979 року в с. Понятівка,  Роздільнянського 

району, Одеської області. 

Навчалася в Понятівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів. 

Отримавши свідоцтво з  відзнакою  була зарахована до Білгород- 

Дністровського педагогічного училища на факультет «Початкове навчання». 

В 1998 році отримала кваліфікацію вчителя початкових класів і була 

направлена на роботу  за  спеціальністю в рідну школу.  В 2002 році була 

переведена в Старостинську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів, в якій 

працюю і досі. В 2002р. закінчила ПДПУ ім..Ушинського за спеціальністю 

«Початкове навчання». Маю повну вищу  педагогічну освіту. В 2015 році  

призначена директором Старостинської загальноосвітньої школи . Стаж 

роботи 19 років , на посаді директора – 2 роки. Викладаю предмети 

початкової школи. В 2016 році  атестована на відповідність займаній посаді 

та присвоєно вищу категорію як вчителю початкових класів. 

Опис навчального закладу: 

Школа в с. Старостине булла  заснована в 1937 р. і функціонувала як 

початкова школа. Вона була зведена за кошти колгоспу ім. Фрунзе. До 

мікрорайону школи підпорядковані села  Старостине, Бокалове, Велізаровета 

Н- Чобручі  Спочатку будівля школи – це дві класні кімнати, де навчалися 

учні 1-4 класів.  11 серпня 1964 року районний відділ освіти дав дозвіл на 

відкриття восьмирічної школи. Розпочався ремонт і перебудова старого 

приміщення. Директором школи був призначений Гура Дмитро Павлович.  

В 1978 році на території школи було посаджено учнями й вчителями 

фруктовий сад, площею 0,5 га. В 1987 році було добудовано друге 

приміщення школи: кухня, столова, майстерня.  



На сьогодні в Старостинській  школі І-ІІ ступенів навчається  78 дітей. 

Працює бібліотека, гуртки з вокалу, хореографії  та спорту.  Є великий 

стадіон, спортивний зал, внутрішній  туалет  та їдальня.  

  Вся  навчально-виховна  робота   спрямована  на  раціональне  

поєднання  колективної  мудрості  та  індивідуальної  творчості,  що  дає  

змогу  віднаходити  індивідуальні  шляхи  до  вершин  педагогічної  

майстерності  за  умов  здорового  психологічного  мікроклімату  в  колективі,  

базованого  на  взаємоповазі,  вмінні  радіти  за  успіхи  іншого  і  святкувати  

те,   що  вирізняє  кожного  з – поміж  інших – самобутню  творчу  

індивідуальність. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Контактні дані: 

С.Старостине,  

вул.. Центральна 28а, 

Роздільнянського району, 

Одеської області. 

Т. 4-92-45, моб. 0957053797 


