
Бурлачобалківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів  

Чорноморської міської ради Одеської області 

 

Довідка про   директора  

Бурлачобалківської загальноосвітньої школи  

І-ІІ ступенів Чорноморської міської ради Одеської області 

Директор 

 

Дата 

народження 

 

Місце 

народження 

 

Освіта 

 

 

 

 

 

 

Трудова 

діяльність 

Невойт Тетяна Миколаївна 

 

29 квітня 1966 року 

 

 

Одеська область, місто Іллічівськ,  село 

Бурлача Балка 

 

Вища,  

Одеський Південноукраїнський державний 

педагогічний університет ім.К.Д. Ушинського, 

2005,  

вчитель української мови і літератури та 

зарубіжної літератури 

 

01.1991-06.1996 – вихователь ясла/садка №19 

«Соняшник» с. Бурлача Балка; 

 

09.2001-08.2002 – вчитель трудового навчання 

Бурлачобалківської школи; 

 

з 09.2002 – вчитель української мови і 

літератури та зарубіжної літератури 

Бурлачобалківської школи; 

 

з 08.2006-10.2012 – заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

Бурлачобалківської ЗОШ; 

 

з листопада 2012 року – директор 

Бурлачобалківської загальноосвітньої школи 

І-ІІ ступенів. 

 

Стаж роботи – 26 років 

 

Стаж роботи на посаді – 4,5 років 

 

  

 

 

 

 

 

  



Загальні відомості про  

Бурлачобалківську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів  

Чорноморської міської ради Одеської області 

 
Адреса  

 

(№ телефону, 

сайт,  

ел. пошта) 

68094 Одеська область, місто Чорноморськ , село Бурлача Балка  

вул. Інститутська, 22 

Тел.: (04868) 93580 

E-mail: tatananevojt@gmail.com 

 

Історична 

довідка про 

створення 

вищого 

навчального 

закладу   

    З кінця 60-х років ХХ століття в селі Бурлача Балка загальноосвітня 

школа перестала функціонувати через те, що село вважалося не 

перспективним. Діти шкільного віку села Бурлача Балка відвідували 

школи  смт. Таїрове, с. Чорноморка, с. Малодолинське. 

    Однак, село Бурлача Балка росло і розвивалося і виникла 

необхідність у відкритті початкової  школи.  

     Рішенням №64 від 30.07.1996 р. Іллічівської міської ради була 

створена початкова школа в с. Бурлача Балка у складі одного 1 класу з 

кількістю 13 учнів. Було призначено вчителя, що одночасно виконував 

обов'язки завідуючого школою. 

     З 1998 – 1999 навчального року школа у складі 3 (1 – 3) класів, 

кількістю 32 учні реорганізовано у школу І ступеню. Школа 

розмістилася в будівлі дитячого садка. Через збільшення контингенту 

учнів школу І ступеня реорганізовано у школу І -ІІ  ступенів.   

      У 2016-2017 навчальному року в школі функціонують 9 класів, в 

яких навчаються 81учнів.  

       Школа укомплектована педкадрами. З 23 педагогів: учителів 

вищої категорії – 6, учителів І категорії -2, учителів ІІ категорії – 5, 

інші  - спеціалісти з вищою освітою. 

 

Основні 

напрями  

діяльності 

    Школа працює  над  науково-педагогічною   проблемною  темою  

«Впровадження сучасних форм навчання на базі існуючих 

інформаційно-комунікативних технологій».  

     У школі паспортизовано чотири кабінети – української мови та 

літератури, математики, два кабінети початкової школи, є 

комп`ютерний клас. 

У 2012 році після реконструкції в школі відкрито стадіон. 

     Учні школи беруть   активну участь   у  міському    етапі   олімпіад   

з   базових дисциплін, творчих та інтелектуальних конкурсах, 

спортивних змаганнях 

   Серед учнів школи є спортсмени, які щороку здобувають перемоги у 

змаганнях з шашок та шахів. Команда школи  неодноразово стає 

переможцем  міської спартакіади з шахів і шашок. 

 

  

 

 



 

 

 



 

 


