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Опис навчального закладу 
Дітлахи  села відвідують дитячий садок, побудований ще 

в 1971 році 

    Будинок дитячого садка побудували колгоспники самі, 

коли колгосп став отримувати достатньо доходів з 

виробництва свого господарства. 

    Вже понад десять років завідує дитячим садком 

«Васильок» Драганова Світлана Савелівна, яка змогла 

зберегти його у роки розпаду колгоспу. Зараз дитячий садок 

підпорядковано Новокапланській сільської раді, кошти на 

його роботу виділяються з районного бюджету. Батьки 

задоволені тим, що діти мають змогу добре поїсти, 

погратися та під керівництвом вихователів отримати перші 

знання про навколишній світ.  

  Вихователями працюють Кіселар Марія Іванівна та 

Великоконь Олена Петрівна. Вони постійно дбають про естетичне та художнє виховання своїх вихованців, у 

садочку оформлені куточки для дітей. 

   Особливою поваго серед дітлахів користується шеф – кухар Барон Раїса Василівна, яка постійно готує 

дітям смачні  обіди. А заготівлею продуктів займається завгосп – Кедик Ганна Василівна.  

  Багато турбот  у няньок – Кедик Зої Михайлівни та Куралової Олені Іванівна, які дбають про здоров’я своїх 

вихованців. 

  Директором школи з 1982 року  по 1984 рік  працювала  вчителька  хімії й біології Узун Віра Миколаївна 

       В 1984м почате будівництво житлового будинку, що надалі був переустаткований під школу. З 1984-м 

по1986-м директором школи  був призначений  учитель географії  Николов Павло Васильович. В 1986 році 

відкрилася нова школа. Директором школи з 1986 року по 1991 рік була Ібрагимова (Куралова) Людмила 

Дмитрівна, учителька початкових класів. Свою педагогічну діяльність, у Василівскій школі почала  в 1967 

році. Людмила Дмитрівна  народилася й  виросла  в  селі Василівка, але після закінчення Білгород-

Дністровського педучилища, по направленню почала свою вчительську діяльність у далекому Казахстані. 

Після заміжжя повернулася з чоловіком у рідне село й стала першою вчителькою для багатьох  жителів села, 

що зберігають  добру пам'ять про свою першу вчительку, що навчила їх читати й писати. 

   В 1980-90 рр у школі працювали вчителя: Карагяур Віра Дмитрівна (учитель початкових класів, завуч 

школи з1982  року по 1984 рік), Іванова Катерина Георгіївна, Максименко Марина Федорівна (учитель 

початкових класів), Іванова Любов Миколаївна (пионервожатая з 1981 по 1996 рік), Куралов Степан 

Ігнатійович (учитель трудового навчання), Карагяур Степан Іванович(учитель географії), Чевдарь Софія 



Георгіївна(учитель початкових класів), Бянов Степан Іванович(учитель біології), Димитрова Людмила 

Сергіївна (учитель географії), Скалозуб Алена Борисівна (учитель географії), Серек-Басан Наталя 

Миколаївна (учитель початкових класів) і ін. 

   В 1991 - м учителем праці працював Тарган Микола Івановичем. Учнями школи  в цьому році були 

посаджені  ялинки, які прикрашають її дотепер.                            

   З 1991- м по 1993 - м директором школи працював учитель фізвиховання  Іванов В'ячеслав Іванович. 

   З 1993 року по 2010 рік  директором школи працює вчителька математики  та  фізики  Писарогло Тетяна 

Петрівна. 

   У  2007 року в школі навчалися  9 класів, у яких налічується  82 учнів. У школі викладають 13 учителів: 

Писарогло Тетяна Петрівна (учитель математики), Чепир Наталя Петрівна (завуч, учитель ОБЖ, 

бібліотекар), Тарган Марія Георгіївна(учитель математики й фізики), Кірчук Марія Василівна(учитель 

російської мови й літератури), Іванова Євгенія Юріївна(учитель біології й хімії), Пєнкова Валентина 

Григорівна(учитель початкових класів), Стрезєва Тетяна Федорівна(учитель початкових класів), Сурєва 

Лідія Миколаївна(педагог-організатор), Піштіган Тамара Дмитрівна(учитель української мови й літератури), 

Тарган Володимир Миколайович (учитель географії й історії), Іванов Сергій Семенович (учитель музики й 

фізкультури), Ібрагимова Тетяна Дмитрівна(учитель початкових класів),  Куралова Тетяна Савівна (учитель 

початкових класів). У школі працює медсестрою Ібрагимова Валентина Борисівна. 

  У 2007 році в школі розроблена програма до профільної підготовки учнів 7 – 9 класів, відповідно з якою з 

варіантної складової виділені додаткові години для вивчення учнями 7-9 класів математики та інформатики. 

      У школі з 2006 року відкритий  комп'ютерний клас, у якому налічується 4 комп'ютери, учні освоюють 

комп'ютерну грамоту під керівництвом  учителя географії й історії Таргана Володимира Миколайовича. 

Учні самостійно створюють текстові документи  про свій родовід, про школу, виконують роботи з предметів 

і багато чого іншого. Учні 7-9 класів мають змогу ознайомитися з можливостями комп’ютерної технології 

на початковому рівні. Також учні 8-9  класів на цих уроках готують презентації до уроків з різних предметів.  

   Протягом  десяти років у школі 

існує  танцювальна  група 

«Васильок»,  лауреат і 

дипломант районних  та 

обласних конкурсів «Таланти 

твої, Україна!», під керівництвом  

Стрезєвої Тетяни Федорівни. 

Танцювальна група  є постійним 

учасником всіх заходів, 

проведених у селі. Інколи  

танцювальна група виїжджає для 

виступу в інші села області, так 

наприклад, тепло їх зустрічали 

жителі сіл Березино й Перемога 

Тарутинского району, села Нові 

Каплани Арцизького району й 

інших. 

 

 

Вчительський колектив 

школи не тільки добре навчає 

своїх учнів на уроках, а ще і 

добре співає. Під 

керівництвом вчителя музики 

Іванова Сергія Семеновича та 

вчителя початкових класів 

Стрезєвої Тетяни Федорівни 

вчителя постійно приймають 

участь у районних та 

сільських святкових заходах.      

  Вчительський хор «Мрія» є 

лауреатом обласного 

конкурсу «Таланти твої, 

Україна!». Своїм виступом 

постійно радує як жителів нашого села, так і інших сіл, куди виїжджають із концертною програмою. 

 

 

       



Фото навчального  закладу 
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