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БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

        КОЛЕСНИЧЕНКО ОЛЕНА ВАСИЛІВНА 

 

Дата народження  - 8 грудня 1964 року 

Місце народження: Рівненська область, Радивилівський район, с. Підзамче. 

Освіта: вища, Ровенський педагогічний інститут, 1986 р., вчитель української 

мови і літератури. 

Трудова діяльність: 15.08.1986 р 31.12.2008 р. – вчитель української мови і 

літератури Руськоіванівської середньої школи. 

01.01.2009 – 08.11. 2010 р. – заступник директора з навчально-виховної 

роботи Руськоіванівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

З 09.11.2010 р. – директор Руськоіванівської ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

Стаж роботи на посаді – 6 років. 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 

1889 рік – заснована сучасна школа. Вона будувалася як вища початкова. 

У школі відбувалися різні реорганізації: так, для хлопчиків, крім загальних 

знань, була введена посилена програма з навчання церковних служителів ( 

готували одночасно вчителів і священників). Потім ця школа передана і 

переведена у вищу жіночу початкову гімназію. 

 1906 рік -  функціонували міністерська однокласна школа, церковно-

приходська однокласна і двокласна школи. Навчалося 245 дітей 8-11 років.                                           

1918 рік -  при румунській владі всі шкільні будівлі були передані під 

початкову школу для хлопців, а дівчаток знову перевели на територію 

церкви. Навчання велося румунською мовою. Початкова освіта тоді була 

чотирикласною.   

     1940 рік – дві школи об’єднали.   



     1945-1956 рр. – у селі був дитячий будинок, у якому за рахунок держави 

виховувалось до 200 дітей.    

     1957 – 1999 р.  - середня 10 річна школа.  

     1999 р.  - по теперішній час -  загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів. 

     Контингент дітей складає 160 осіб.  Початкові класи - 70 учнів, середні 

класи – 70 учні, старші класи – 20 учнів. Якісний показник учнів закладу – 40 

%. У школі 20 відмінників. 

    У навчальному закладі навчаються 3 інваліди, 1 дитина-сирота, 2 дітей під 

опікою, 67 дітей із багатодітних родин.                                                                  

Навчально-виховний процес забезпечують 17 педагогічних працівників, 

із яких 14 мають вищу освіту, 3 – середню. 2 педагогічні працівники мають 

вищу кваліфікаційну категорію, 2 - І кваліфікаційну категорію, 8 – 

«спеціалісти ІІ категорії». 

      Навчальний заклад має  матеріально-технічну базу: два навчальних 

корпуси, у першому одноповерховому розміщено 4 навчальних кабінети для 

початкової школи, медичний кабінет та санвузол. У іншому двоповерховому 

корпусі знаходиться методичний кабінет,  комп'ютерний клас,  бібліотека, 

спортивний зал та 9 навчальних кабінетів. Є актовий зал,  також у школі 

функціонує їдальня на 60 місць. 

 

 

 

Головний корпус  Руськоіванівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 



 

У шкільному  коридорі 

 

 

Педагогічний колектив школи 

 

 

 



 

                                       Шкільна їдальня 

 

 

 

 

 

 



 

Випускники   - 2017 

 

 

Контактні дані: 

  

вул. Шкільна,19 с. Руськоіванівка, Білгород-Дністровський район, Одеська 

область, 67721,   

тел.  (04849)  51-140  

e-maіl: russkoіvanovka @ukr.net 

Код ЄДРПОУ 34254435 
                                                                                                                     

 

 


