
ОДЕСЬКА  ОБЛАСТЬ 

САРАТСЬКИЙ  РАЙОН 

         

 
 
 

Успенівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Саратської районної ради 

Одеської області 

 

 



 

Довідка про директора  

Успенівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Саратської районної ради Одеської області 

 

Директор 

 

Дата 

народження: 

 

Місце 

народження: 

 

Освіта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудова 

діяльність: 

 

Соколова Алла Михайлівна 

 

10 грудня 1963 року 

 

 

Одеська область, Саратський район, 

с. Успенівка 

 

Повна вища: 

- Одеський державний педагогічний 

інститут, 1986, методист з виховної 

роботи, вчитель етики та психології 

сімейного життя; 

- Ізмаїльський державний педагогічний 

інститут, 1994 р., вчитель української 

мови та літератури. 

 

Серпень 1981 р. – серпень 1983 р. – 

піонервожата Кривобалківської школи. 

 

Серпень 1984 р. – серпень 1995 р. – 

педагог-організатор Успенівської ЗОШ. 

 

Серпень 1995 р. – серпень 2002 р. – 

учитель української мови і літератури. 

 

З вересня 2002 р. – директор 

Успенівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

 

 

 

Загальні відомості  

про Успенівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів 

Саратської районної ради Одеської області 

Історична 

довідка про 

створення  

навчального 

закладу 

1 вересня 1962 року відкрилась восьмирічна школа, 

побудована серед зеленого парку. Діти раділи новій школі, її 

просторим та світлим класним кімнатам. 

Нова школа була укомплектована чудовими педагогами. 

Вони не тільки бездоганно володіли знаннями своїх  

предметів, умінням навчати, але й добре знали всіх учнів за 

прізвищами та іменами, а також були знайомі з багатьма 

батьками учнів. 

Навіть через багато десятків років не можна хоч кого-

небудь з них пригадати недобрим словом, і ми шануємо їх 

пам’ять. 

Тодоров Дмитро Лазарович – директор школи, вчитель 



математики – був людиною завжди спокійною, витриманою, 

врівноваженою, суворим і водночас добрим педагогом, який 

ніколи не підвищував голос. Разом з ним працювала 

Андріянова Марія Василівна – завуч та вчитель математики. 

У 1964 році призначається директором Короїд Іван 

Петрович – вчитель географії – добрий, інтелігентний; 

завдяки йому діти «заочно» побували на всіх континентах 

Землі. Підмогильний Ілля Федорович – тодішній завуч, 

вчитель математики, прищепив такий інтерес та любов до 

свого предмета, що група учнів розв’язувала задачі з алгебри 

та геометрії, які не тільки були задані додому, а й усі підряд. 

У 1966 році школа реорганізується у середню. 

У 1967 році добудовується вісім класних кімнат. 

Директором школи було призначено Філімоненка Івана 

Івановича. 

1968 рік – перший випуск десятирічки. 

У 1973 році школу приймає Малюкіна Надія 

Олександрівна, яка працювала на посаді директора школи 20 

років. Як учитель російської мови та літератури 

характеризувалася тихим, спокійним голосом, але мовлення 

було захоплюючим настільки, що діти слухали її, як 

зачаровані. 

У 1979/80 навчальному році школа переводиться на 

кабінетну систему навчання, так як вона була оснащена ТЗН. 

Добре обладнані кабінети фізики, географії, біології, хімії. 

Працював лінгафонний кабінет іноземної мови. Вивчалась 

тракторна справа в обладнаному кабінеті трудового 

навчання. Школа поповнилась телевізорами, кіноапаратами. 

Працювали географічний і спортивний майданчики. 

З 1998 році посаду директора школи займала Гойман 

Катерина Василівна, вчитель української мови та літератури. 

Висока, чорнобрива, з правильними, приємними рисами 

обличчя, справжня «українка» не тільки за фахом, а й за 

національністю. На її уроках тиша поєднується з активністю 

учнів. Її люблять, поважають. У цей час почалось 

реформування освіти: перехід на 12 бальну систему 

оцінювання, першокласники йдуть до школи з шести років. 

У 2002 році директором школи призначено Соколову 

Аллу Михайлівну, вчителя української мови та літератури. 

У 2013 році створено батьківську громадську 

організацію «Рада школи», яка вирішує складні, але дуже 

необхідні питання життєзабезпечення навчально-виховного 

процесу. Школа розуміє своє покликання в забезпеченні 

учням оптимальних умов для одержання якісної освіти. Все, 

що пов’язано сьогодні з комп’ютерними технологіями, 

починалося в шкільному кабінеті інформатики. Вчителі 

беруть участь у проекті «Навчання для майбутнього». 

Оформлено і зібрано цікавий матеріал музейної кімнати 

«Історія села». 



З 2006 року учні старших класів оволодівають 

профільним навчанням, вводяться курси за вибором. 

2010 рік – побудована нова котельня, реконструйована  

опалювальна система, замінені вікна, двері. 

У 2011 році заклад отримав шкільний автобус «І-VAN 

А07А1-10» на 25 місць, який обслуговує с. Комишівку 

Успенівської сільської ради Успенівську ЗОШ І-ІІІ ст., а 

також Кривобалківську ЗОШ І-ІІІ ст. та Над’ярненську ЗОШ 

І ст.. 

Учнівський та педагогічний колектив живе насиченим 

життям, в позаурочний час організовуються екскурсії до міст 

Одеської області. На даний час Успенівська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів є осередком освіти і культури в с. Успенівка. 

Адреса  

 

(№ телефону,  

сайт, 

електронна 

пошта) 

68242, Одеська область, Саратський район, с. Успенівка,  

вул. Кишинівська, 69. 

тел/факс: (04848) 58-1-40. 

 

uspenivska ZOS @gmail.сom 

 


