
Арцизька вечірня (змінна) загальноосвітня  школа ІІ – ІІІ ступенів  

Арцизької  районної  ради  Одеської  області 

 

 

Балабан  Олена  Іванівна, народилась  06.01.1955 року  в  родині  

колгоспників. 

Батьки: 

Батько  -  Іванов  Іван  Георгійович, 1918р.н., 

мати   -  Іванова  Олена Петрівна. 

В 1962 році  пішла  у підготовчий  клас  Холмської    

загальноосвітньої  середньої школи. 

В 1973 році  закінчила Холмську    загальноосвітню  

середню школу  і отримала  атестат  про  повну  загальну  

середню  освіту. Працювала  в  Холмській  сільській  

раді. 

В 1974 році  поступила  до  Ізмаїльського  державного  

педагогічного інституту, який  закінчила  у 1979 році. 

В 1975 році вийшла заміж. Чоловік – Балабан Федір  Онуфрійович. В цьому 

ж  році  народився  син  Вадим. 

В 1979 році  за  направленням  з  інституту  почала  свою  трудову  діяльність  

в  Арцизькій  школі  працюючої  молоді, яка  потім  була  перейменована  в  

Арцизьку  вечірню  (змінну)  загальноосвітню школу. 

15.08.1979 -  20.08.1987р.р. – учитель російської мови  і  літератури 

Арцизької  вечірньої (змінної) загальноосвітньої школи. 

В 1982 році народився  син  Сергій. 

20.08.1987 –  31.08.1992 р. – заступник директора Арцизької    вечірньої 

(змінної) загальноосвітньої  школи з навчально-виховної роботи. 

З 01.09.1992 р   -     директор вечірньої (змінної) загальноосвітньої школи ІІ – 

ІІ ступенів м. Арциза Одеської області. 

Стаж роботи на посаді – 25 років.  
 

 

Опис  навчального  закладу         

           У 2016-2017 навчальному році  в школі зараховано  130 учнів. 

 16 випускників ІІ ступеня отримали свідоцтва про базову загальну середню 

освіту, 23 випускника ІІІ ступеня – атестати про  повну загальну середню 

освіту. 

    На базі вечірньої школи 1 учениця отримала атестат про повну загальну 

середню освіту екстерном. Навчально-виховний процес забезпечують 8  

педагогічних працівників, з них 6  - основних вчителів.                 

      Арцизька вечірня (змінна) загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів  має   дві 

форми навчання в вечірній (змінній) загальноосвітній школі ІІ – ІІІ ступенів 

м. Арциза – очна та заочна. 



         Вечірня (змінна) загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів м. Арциза має в 

своєму складі філію, яка знаходяться в селі Павлівка.  В Павлівських заочних 

групах  - сесійна форма навчання, в місті Арцизі щоденне навчання. 

         Є ще і нова форма навчання для більш дорослих учнів, які не мають 

можливості відвідувати заняття, - це екстернат. 
 

          В вечірній школі  навчаються діти, які  за різними причинами не мають 

можливості навчатися в денній  школі. Серед них  діти  з сімей з одним 

батьком, діти з неблагодійних сімей, діти, які переступили  закон  і скоїли 

правопорушення, діти, які просто не бажають навчатися, є діти, які 

знаходяться  під опікою.  
 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

Контактні данні  

68400, Одеська обл., м. Арциз, вул.. 28 червня, 100 

Телефон: (048)45-3-19-85 

E-mail: vechernyaya.schkola@ukr.net 
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