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Довідка про директора  

Сергіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  

Саратської районної ради Одеської області 

 

Директор 

 

Дата 

народження: 

 

Місце 

народження: 

 

Освіта: 

 

 

 

 

 

 

 

Трудова 

діяльність: 

 

Тимохіна Тетяна Павлівна 

 

20 січня 1977 року 

 

 

Україна, Одеська область,  

Саратський район, село Сергіївка 

 

Повна вища,  

у 2008 році закінчила  Одеський 

національний університет імені 

І.І.Мечникова, спеціальність 

«Математика», кваліфікація – 

математик, викладач математики 

та інформатики 

 

З 09.1994  до 08.1998 – поштар з 

доставки письмової 

кореспонденції та друку 3 класу 

Саратського районного вузлу 

зв’язку; 

 

З 08.1998 до 08.2003 – член 

колективного сільськогоспо-

дарського підприємства 

«Сергіївка» Саратського району; 

 

З 09.2003  до 08.2016 – учитель 

математики Сергіївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Саратського району 

Одеської області; 

 

З 09.2016 до 04.2017 – виконуюча 

обов’язки директора Сергіївської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів Саратського 

району Одеської області; 

 

З 04.2017 директор Сергіївської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів Саратського 

району Одеської області 

 

 



Загальні відомості  

про Сергіївську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів 

Саратської районної ради Одеської області 

Історична 

довідка про 

створення 

навчального 

закладу 

Витоки історії життя нашої школи беруть свій 

початок з кінця 19 ст., коли в селі була відкрита 

церковно-приходська школа. Навчальні заняття проводив 

священик. Навчання тривало 4 роки.    Однак більшість 

мешканців лишались неосвіченими. Це було пов’язане з 

важким соціальним положенням мешканців села. 

Не проминули без сліду події 1918 року, коли 

румунські війська почали окупацію Бессарабії. В селі 

було встановлено жорстокий окупаційний режим: 

забороняли розмовляти на рідній мові. У початковій 

школі навчання велося тільки румунською мовою. З усіх 

дисциплін, які вивчались у школі, перевагу надавали 

румунській мові і Закону Божому. 

Після звільнення Бессарабії від румунських і 

німецьких окупантів у 1945 році радянська влада провела 

реформи, однією з яких було введення семирічної освіти 

в школі. Сергіївська школа теж стала семирічною. 

Згодом школа стала восьмирічною, і в 1961 році 

відбувся перший випуск восьмого класу. 

У 1966 році школа була переведена в нову будівлю. 

Життя Сергіївської восьмирічної школи було цікавим і 

різноманітним. На базі школи діяли гуртки, ансамблі 

«Калинка», «Русский сувенир». Проводила роботу 

пошукова група, результатом діяльності якої стало 

відкриття історико-етнографічного музею в школі. 

Керівником пошукової роботи була вчитель історії 

Алексапольська О.Б.. 

У 1989 році школу було реорганізовано в 

десятирічну. 

З 1991 року Сергіївська школа стала 

загальноосвітнім закладом І-ІІІ ступенів і до сьогодні 

забезпечує юних сергіївців одинадцятирічною освітою. 

Адреса 

 

(№ телефону, 

сайт, 

електронна 

пошта) 

68263, Одеська область, Саратський район, с. Сергіївка, 

вул. Центральна, 140. 

тел. (04848) 45-2-15 

 

sergeevskaya.shkola@gmail.com 
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