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Довідка про директора  

Ярославської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Саратської районної ради Одеської області 

 

Директор 

 

Дата народження: 

 

Місце 

народження: 

 

Освіта: 

 

 

 

Звання: 

 

Трудова 

діяльність:  

 

Губич Валентина Іванівна 

 

24 січня 1963 року 

 

Одеська область, Саратський район, 

с. Ярославка 

 

вища, Одеський державний 

університет ім. І.І.Мечникова,  

1990 р., викладач біології та хімії 

 

Вчитель-методист  

 

1980 – 1982 – студентка Білгород-

Дністровського педучилища 

(шкільне відділення); 
 

1982 – 1985 – вчитель початкових 

класів Кривобалківської середньої 

школи; 
 

1985 – 1988 – вчитель біології 

Ярославської середньої школи; 
 

1988 – 1997 – заступник директора з 

навчально-виховної роботи та 

вчитель біології Ярославської 

середньої школи; 
 

1997 – 2005 – вчитель біології та 

хімії Ярославської ЗОШ І-ІІІ ст. 
 

2005 – 2009 – директор 

Великорибальського психоневроло-

гічного будинку-інтернату; 
 

2009 – 2011 – вчитель біології та 

хімії Ярославської ЗОШ І-ІІІ ст. 
 

2011 – по теперішній час – директор 

Ярославської ЗОШ І-ІІІ ст.  

 

 

 

Загальні відомості про Ярославську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів 

Саратської районної ради Одеської області 

Історична довідка 

про створення 

11 листопада 1889 року при церкві у квартирі 

священика Арсенія Лускало і на його кошти була відкрита 



навчального 

закладу 

школа грамотності.  

У 1901 році на кошти єпархіальної училищної ради та 

Аккерманського уїзного земства для школи було 

побудовано нове приміщення з двома відділеннями: 

чоловічим та жіночим. Вона мала вигляд одноповерхової 

будівлі із солом’яним дахом, трохи більшої за звичайний 

будинок. 

У 1940 році Ярославська школа була реформована в 

семирічну. У цей час у школі працювали і наші 

односельчани: Скалозуб Х.М. та Скалозуб Г.У., який 

працював у школі вчителем біології та географії до 1974 

року. Першим директором школи за радянської влади став 

випускник Кіровоградського педагогічного інституту 

Волощенко Іван Іванович.  

У 1946 році він був призначений на іншу посаду, а 

директором школи став Литвиненко В.М.. За деякий час 

його змінив Мазуренко А. Я., місцевий житель. У 1949 році 

на посаду директора школи було призначено Скалозуба 

Івана Михайловича, місцевого жителя, учителя математики, 

який пропрацював директором до 1959 року. 

У центрі села було добудоване приміщення до старої 

школи, так як учнів було близько 300. Після закінчення 

школи багато здібних учнів продовжували освіту в різних 

навчальних закладах країни. 

У 1959 році школа стала восьмирічною. Загальну 

середню освіту випускники нашої школи отримували в 

Миколаївко-Новоросійській, а згодом в Коліснянській 

середніх школах. 

Випускниця нашої школи 1962 року Барда Світлана 

Іванівна стала першою медалісткою нашої школи. 

30 серпня 1979 року на посаду директора Ярославської 

восьмирічної школи прийшов односельчанин Скалозуб 

Володимир Кирилович, вчитель історії. 

Працюючи на посаді директора школи, Скалозуб В.К. 

став ініціатором будівництва нової школи, яку почали 

будувати в 1980 році за участю міжколгоспбуду та всієї 

сільської громади. Велику допомогу в будівництві школи 

надав голова колгоспу Бочевар Костянтин Іванович. 

У 1982 році відбулося відкриття Ярославської 

восьмирічної школи, а в 1983 році вона була реформована у 

десятирічну. 

1 вересня 1987 року на посаду директора школи був 

призначений Ходос Валентин Валентинович та на посаду 

вчителя української мови та літератури Ходос Тетяна 

Олексіївна. З призначенням на посаду директора Ходоса 

В.В. розпочався новий етап у житті школи. Молодий, 

енергійний директор поставив перед колективом 

навчального закладу задачу – перетворити школу в 



сучасний освітній заклад, в якому учні мали б отримати 

високий рівень знань, широкий світогляд. Під керівництвом 

Ходоса В.В. школа оновилася зовні і поповнилася новим 

внутрішнім змістом: заясніла світлими коридорами, 

білосніжними фіранками, естетикою оформлення 

навчальних кабінетів, шелестом молодих беріз, насаджених 

під вікнами, та високим професіоналізмом педагогічних 

працівників. Підтвердженням цього стали високі знання 

учнів, значна кількість відмінників та учнів, що закінчили 

школу з золотими та срібними медалями, серед учнів школи 

багато переможців і призерів районних, обласних і 

всеукраїнських олімпіад з предметів.  

З 2004 по 2011 рік директором школи працювала Ходос 

Валентина Василівна. 

З 2011 року дотепер посаду директора обіймає Губич 

Валентина Іванівна. 

Навчальний заклад має розвинену матеріально-

технічну базу. У школі є 13 навчальних кабінетів, 

методичний кабінет, бібліотека (фонд підручників – 3108 

шт.; художньої літератури – 5487 шт.), музей школи, 

спортивний зал, медичний кабінет, майстерня, їдальня на 60 

місць. 

Кабінет інформатики обладнано новим комп’ютерним 

класом (15 комп’ютерів). 

На даний час Ярославська ЗОШ І-ІІІ ст. є осередком 

освіти та культури на селі. За вагомий внесок у розвиток 

освіти педагогічний колектив школи та окремі фахівці 

нагороджені Почесними грамотами Кабінету Міністрів 

України, МОН України, Департаменту освіти і науки 

Одеської ОДА, Одеської обласної ради.  

Адреса  

 

(№ телефону,  

 

сайт,  

 

електронна 

пошта) 

68260, Одеська область, Саратський район, с. Ярославка, 

вул. Першотравнева, 1 

Тел/факс: (04848) 53-1-46; 

 

yaroslavkaschool.odesa.ua 

 

skola-yaroslavka@ukr.net 

 

 

 

 


