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Народилася в селі Виноградар Роздільнянського району Одеської області 26 

травня 1979 року. В 1986р. поступила до 1 класу ЗОШ І-ІІІ ст.. с.Виноградар. 

Після закінчення школи поступила до Балтського педагогічного училища і 

закінчила його у 1998 році.В цьому ж році була призначена вчителем 

народознавства в ЗОШ І-ІІІ ст..с. Калантаївка. 

В 2001 року переведена на посаду вчителя історії та правознавства . 

З 2000 року по 2006 навчалася в Одеському національному університеті 

ім..І.І.Мечникова,факультет “Політологія”за спеціальністю викладач соціально-

політичних дисциплін. 

24 грудня 2013 року призначена директором школи,де і продовжую викладати 

години історії та курсу “Людина і світ”. 

Історія Калантаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів розпочинається з 1930-го року. 

Спочатку це була початкова школа. В 1935 році школа стала 7 річною.  У 1950 

році було добудовано два класи і коридор. Учні вчилися у дві зміни. Освітлення 

було лампове до 1958 року. Опалювали соломою і стеблами соняшників. 

В школі працювали гуртки: драматичний, літературний. Черговий клас 

випускав газету «За знання».  В 1955 році був призначений директором школи 

Чеботарьова С. Г. У 1958 році, коли школу було електрифіковано, в класах були 

білі парти, серветки, коробочки для чорнил, перочистки. В коридорах були 

застелені килимові доріжки. 

В 1959 році в Калантаївську  школу прибув новий директор Сташевський А. 

П., який керував школою 25 років.  У 1960 році добудовано приміщення, в якому 



розмістили бібліотеку, майстерню, буфет. 

У 1975 році для дітей, які приходили з Бриновки, А-Івоново, Буцинівки та 

інших сіл, був збудований двоповерховий будинок – інтернат з їдальнею. Тут  були 

створені умови для проживання дітей цілодобово, протягом тижня. 

В ці роки в літній період на базі інтернату кожного року працював табір праці 

та відпочинку, де учні з вихователями займались вирощуванням шовкопряду. Учні 

часто їздили на екскурсії по містах – героях. 

З 1 вересня 1989 року  учні навчалися вже в новій  збудованій Калантаївська 

ЗОШ І-ІІІ ступенів.  В школі є їдальня, спортивний зал, бібліотека, 12 добре 

оформлених і обладнаних класи та кабінети. З 1989 року по 1999 школа 

працювала на чолі Данилюка Олександра Трохимовича,  з 2000 року по 2013 рік 

заклад очолювала Тютюнник Наталія Миколаївна та з вересня по грудень 

Красножон Наталя Володимирівна. З 24 грудня 2013 року і по теперишній час 

директором школи призначена Фефілова Наталія Іванівна.  

В 2013 р.- здійснено капітальний ремонт спортивної зали за рахунок 

батьківських та спонсорських коштів, в 2014 р.облаштовано внутрішній туалет(за 

сприяння Кіровської сільської ради,педагогічного колективу,техперсоналу та 

батьків школи) та відновлено фасад школи.В березні 2017 року з районного 

бюджету виділені кошти на придбання 43 пластикових вікон. 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактні дані: 

Одеська область,Роздільнянський район, 

с.Калантаївка.вулиця Шкільна,1. 

Роб.телефон-2-66-4. Моб.0665441163 


