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Н

ародилася 18 лютого 1956 р. в радгоспі ім. В. Гнаровської Вільнянського району Запорізької області
в сім’ї Олександра Олександровича (економіст)
та Віри Іванівни (бухгалтер) Андрющенків.
«Зіркою», яка вказала шлях до професії, став вчитель
математики. Суворий, вимогливий, добре обізнаний зі
свого предмету, він змушував думати, виконувати різноманітні завдання, шукати виходи зі складних ситуацій. На його
уроках школярці Ганні було коли легко, а коли й важко, але
завжди цікаво. Врешті-решт дівчина зрозуміла, що математика є тією наукою, яку б хотіла вивчати все життя.
У 1973 р. вступила на фізико-математичний факультет Запорізького державного педагогічного інституту. Зазначає: «Про свій вибір ніколи не жалкувала, бо маю змогу
запалювати світло в серцях дітей, закликати до добра, ставити мету, бачити сенс у будь-якій справі». Велику вдячність
висловлює декану факультету Миколі Івановичу Бородіну,
який навчив робити життя цікавим, бути постійно в пошуку та саморозвитку, опікував студентів та був просто чуйною людиною.
Трудову діяльність розпочала в 1977 р. вчителем математики у школі № 35. З 1981 р. працювала вчителем початкових класів, а потім — математики, у школі № 19, яка стала
для неї рідною. Вона завжди прагнула пройти з дитиною
увесь її шкільний шлях. Власне, так і склалося: Г. О. Тандура
була першою вчителькою, а надалі — класним керівником
учнів від 1-го до 11-го класу. Такий досвід вважає дивовижним, адже на її очах відбувалося формування сильних особистостей із маленьких та беззахисних діток. У 5-му класі
згодилися педагогічні навички роботи з молодшими школярами, ті ази педагогіки і психології, які здобула за чотири
роки роботи з малюками. Ганна Олександрівна зрозуміла,
який насправді складний перехід учнів з початкової ланки
в середню, де багато вчителів і всі вони різні, де кожен висуває власні вимоги до знання свого предмета. Спостерігаючи за такими дещо стресовими змінами у шкільному
житті учнів, Г. О. Тандура виявила мудру істину — дитині потрібна не просто школа, а рідна домівка, де їй буде тепло
та затишно. І почала прагнути створити саме таку школу.
В 1991 р. була призначена на посаду заступника директора, а в 2002 р. очолила школу. В 2006 р. закінчила
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, здобувши ступінь магістра управління навчальним
закладом. Спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист.

Нагороджена численними подяками, грамотами і дипломами районного, міського та обласного відділів освіти
Міністерства освіти і науки України. Переможець ІІІ, ІV,
VІІІ Міжнародних фестивалів педагогічних інновацій у номінаціях «Інновації в управлінській діяльності», «Інновації
в організації навчально-виховного процесу в дошкільному,
загальноосвітньому та позашкільному навчальному закладах» (2011, 2012, 2016). Має Диплом лауреата районного
конкурсу «Людина року — 2008», «Педагог року — 2008».
Відзначена ювілейною медаллю «10 років незалежності
України». Бере участь у різноманітних всеукраїнських
науково-методичних виставках і конференціях.
Велику роль у житті Ганни Олександрівни відіграв
Запорізький державний педагогічний інститут. Вона за
уважує: «Вважаю, що інститут дав змогу не тільки здобути
якісну освіту, а ще й розвиватися творчо, дав школу життя
і дорогоцінні знання, як виходити зі складних та нестандартних ситуацій. Мабуть тому завжди йшла в ногу з часом,
віддавала перевагу новітнім технологіям, а рідна школа
була не просто загальною середньою, а трансформувалася
від середньої школи оптимальної інтенсивності навчання
до навчально-виховного комплексу, який стає рідною домівкою для дитини з трьох до сімнадцяти років».
За переконанням Г. О. Тандури, університет ніколи
не закінчується в житті людини із завершенням навчання
в ньому, бо все, що він дає за роки навчання, є поштовхом
до нових досягнень. Тому співпраця з альма-матер продов
жується й нині. Школа уклала договір про співробітництво
із Запорізьким національним університетом: учні беруть
активну участь у різноманітних заходах, що проводить університет, дуже багато випускників вступають саме до цього
вишу, а Ганна Олександрівна щиро радіє, що її альма-матер
стає альма-матер для її вихованців.
З дитинства захоплюється собаками, яких називає універсальними істотами з високим інтелектом і дивовижними здібностями. Її улюбленець — золотистий ретривер
Лорд, є справжнім клубочком щастя і позитиву, зарядом
енергії та бадьорості. А ще Г. О. Тандура — жінка за кермом,
і не тільки тому, що це зручно, — вона хоче зламати стерео
тип, що автомобіль є чоловічим видом транспорту і його не
можна довіряти слабкій статі.
Життєве кредо: «Спробуйте бути хоча б трохи добрішими — і ви побачите, що будете не в змозі зробити поганий вчинок».
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