
 

 

 

 

 

 

 

ОДЕСЬКА  ОБЛАСТЬ 

БІЛЯЇВСЬКИЙ РАЙОН 

 

БІЛЯЇВСЬКА  ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА   І-ІІІ  СТУПЕНІВ №2 

 

Довідка 

про   директора Біляївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №2  

Біляївської міської ради Одеської області 

Директор 
 

Дата 

народження: 
 

Місце 

народження: 
 

 

Освіта: 

 

 

Гутовська Алла Григорівна 

 

01 лютого 1959 року 

 

с.Цебрикове, 

Великомихайлівського району, 

Одеської області 
 

вища, Одеський університет 

ім.І.Мечникова, учитель 

російської мови та літератури 

  

 



Трудова 

діяльність:  

 

-01.09.1998 - 25.05.1982р.- 

студентка Одеського університету 

ім. І.І.Мечникова 

-15.08.1982р. - 22.08.1988р.- 

учитель російської мови та 

літератури Красноокнянської 

середньої школи 

-23.08.1988 - 20.08.1990р.- 

інспектор Фрунзівського районо 

Фрунзівського району  

-20.08.1990-16.11.1992р.-

заступник директора з виховної 

роботи Фрунзівської середньої 

школи 

-16.11.1992-01.09.1999 р.- 

учитель української мови та 

літератури Біляївської ЗОШ №2 

-01.09.1999р. - 07.12.2006 р. 

Заступник директора з виховної 

роботи Біляївської ЗОШ №2               

І-ІІІст. 

-08.12.2006р. - 06.02.2007 р.- 

головний спеціаліст управління 

освіти райдержадміністрації 

-07.02.2007р. - 26.08.2009р.- 

Начальник служби у справах дітей 

Біляївської райдержадміністрації 

-27.08.2009р.-по даний час 

директор Біляївської 

загальноосвітньої школи                     

І-ІІІст.№2 Біляївської міської ради 

Одеської області. 

Стаж роботи на посаді – 8 років. 

 

Загальні відомості 

про Біляївську загальноосвітню школу  І-ІІІ ступенів №2  

Біляївської міської ради  Одеської області 

Адреса 

 (№ телефону, 

сайт, електронна 

пошта) 

61600 Одеська обл., м. Біляївка, І провул. Шевченка, 18 

Тел/факс: (252) 2-58-52 

Факс: (04852) 2-58-52 

E-mail: shkola2bel@ukr.net 

Форма власності комунальна 

Опис 

навчального 

закладу 

Школа заснована в 1897 році. 

Біляївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 

складається з трьох одноповерхових будівель з потужністю 

450 навчальних місць: 

mailto:shkola2bel@ukr.


Корпус №1 – 5-11 класи (15 класів – 314 учнів) 

Корпус №2 – 1-4 класи ( 9 класів -209 учнів) 

Корпус №3 – котельня, харчоблок на 70 місць. 

На даний час навчається 523 учня. Заняття проходять у 

дві зміни.  

З 2016р. розпочато добудову 6 класних кімнат та актової 

зали. Проблема з другою зміною буде знята. Будівля 

відповідає вимогам щодо устаткування, утримання середніх 

загальноосвітніх навчально-виховних закладів. У школі 

передбачені такі функціональні групи приміщень: основні – 

класні кімнати -5, кабінети -13, фізкультурно - спортивного 

призначення – 1, бібліотека - 1, кабінет медичного 

обслуговування -1, адміністративні кабінети -2, методичний 

кабінет – 1, вестибюлі (3), санітарні вузли (5), складські та 

підсобні приміщення (2). Заклад має велику окультурену 

пришкільну територію площею 1.22га, на якій розміщено 

території відпочинку для дітей, географічна площадка, клумби.  

Біляївська загальноосвітня школа I – III ступенів №2 

входить в об’єднану територіальну громаду Біляївської міської 

ради та надає освітні послуги 32учням 4-х сіл: с.Маяки,                     

с. Широка Балка, с.Повстанське, с.Майори. 

За програмою «Шкільний автобус» отримано шкільний 

автобус та здійснюється підвіз учнів із с.Повстанське до шкіл 

м.Біляївки. 
 

Біляївська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 – це заклад освіти, що 

забезпечує потреби громадян у загальній середній освіті.  

 

       У 2013/2014н.р. запроваджено інклюзивне навчання.  

 
 

 

Школа приймає участь: 
   

- у міжнародному проекті «Східне партнерство в педагогічних 

інноваціях в інклюзивній освіті» (Inovest); педагоги школи 

отримали сертифікати. Стаття директора школи «Шляхи 

впровадження інклюзивного навчання у школі №2 м. Біляївка» 

вийшла друком в матеріалах міжнародної науково-практичної 

конференції в рамках міжнародного проекта ТEMPUS 

«INOVEST» (г.Кишинев, 6-10июля 2015г.); 

 - 18 - 20 жовтня 2016 року на базі школи працював 



міжнародний консультант Європейської мережі з підтримки 

розвитку інклюзії Дункан Літтл з Великобританії у співпраці з 

представником Всеукраїнського фонду «Крок за кроком»; 

 

- у проекті «Зміцнення потенціалу Всеукраїнської спілки 

вчителів і тренерів для поліпшення доступу до якісних послуг 

з профілактики ВІЛ/СНІДу» за підтримки ЄС; 
 

- у міжнародному щвейцарсько-українському проекті 

«Розвиток громадянських компетентностей в Україні - 

DOCCU». 

З метою популяризації серед дітей та молоді дбайливого 

ставлення до проблем забруднення навколишнього 

середовища, як результат – допомога бійцям АТО та людям з 

обмеженими можливостями, у рамках освітнього проекту 

«Мрій і Дій» благодійної організації «ОВЕС» учнівська 

організація «Вітрила юності» організувала збір макулатури, 

пластику, кришок, батарейок. У рамках проекту учні зняли 

ролик «Про що мріють вчителі та учні школи?», відіслали 

написані учнями розповіді на тему «Добро в моєму житті». 
 

На базі школи проведено: 

- обласний семінар «Шляхи впровадження інклюзивного 

навчання в загальноосвітньому навчальному закладі» у 

лютому 2014 року; 

-  районні   семінари:  

- 2014 р. – семінар для директорів шкіл «Педагогічні 

інновації в інклюзивній освіті в школі»; 2014 р. – 

майстер – клас для вчителів хімії; 2015 р.- майстер-клас 

для вчителів трудового навчання; 

- квітень 2017р. - семінар для директорів шкіл міста та 

району на тему: «Інклюзивна форма навчання в умовах 

загальноосвітньої школи». 

 

 

        Освітні послуги надають 37 учителів. 16 працівників 

школи забезпечують санітарно-гігієнічні норми навчання 

учнів, 5 є працівниками харчоблоку. 

        Протягом п’яти років  колектив працює над проектом 

«Школа-родина. Школа сприяння здоров’ю».  

Працюють творчі об’єднання, робота яких дає змогу 

охопити виховним процесом усіх учнів, які ставали призерами 

районних та обласних етапів конкурсів «Щедрість рідної 

землі», «Ялинка», «Я – європеєць», «Моя Батьківщина – 

Україна», «Летять журавлі».  



В Обласному етапі ХVІІІ Всеукраїнського турніру юних 

правознавців «Права людини і права дитини: національний 

досвід та міжнародно-правові стандарти» команда школи 

посіла ІІІ місце. 

Участь в акції «З Луганщиною разом!» переросла у дружбу 

з дитячим садком №42 м. Сєвєродонецька, в який були 

направлені канцтовари, іграшки, зібрані учнями школи. Опис 

даної роботи надісланий на Всеукраїнський конкурс 

«Моральний вчинок». 

Школа активно розповсюджує досвід розбудови системи 

шкільного самоврядування. На базі школи проводився 

районний семінар педагогів-організаторів «Організація роботи 

учнівського самоврядування як один із засобів формування 

активної громадянської позиції учнів».  
 

Учнівське самоврядування ініціювало та організувало 

проведення  благодійних акцій, метою яких було надання 

матеріальної допомоги хворим дітям. 
 

Учні школи неодноразово ставали учасниками і 

призерами міського відкритого літературно-музичного 

конкурсу «Мелодія душі. Великий Кобзар» у номінації 

«Кросворд», «Читець», «Літературно-музична композиція». 

         

        Учителі англійської мови прийняли участь у проекті          

Go Camp. Протягом 14 днів з учнями працював волонтер із 

США. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 


