
Яськівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 

 Біляївського району Одеської області. 

Директор школи - Бузаджи Степан Олександрович 

Біографія керівника 

Народився 07. 01. 1969 року  у смт. Тарутине Одеської області. У 1986 

році закінчив Виноградівську середню  школу Тарутинського району. 

1987-1989 служба в лавах ЗС СРСР. 1993 закінчив ОДПІ ім. К. Д. 

Ушинського за фахом вчитель фізики та обчислювальної техніки. 1996 

закінчив аспірантуру при   ОДПІ ім. К. Д. Ушинського за напрямом 

«Фізика твердого тіла. З 1996 працює в Яськівський ЗОШ  І – ІІІ ст. 

вчитель фізики та інформатики, з 2003 рік директор Яськівської ЗОШ 

І – ІІІ ст. Біляївського району Одеської області по теперішній час 

 

Опис навчального закладу 

Яськівська загальноосвітня школа  І – ІІІ розташована у типовому приміщенні, яке 

введено у дію в 1974 році, площею – 4430 м2, проектна потужність – 450 учнівських місць, 

у ній навчаються учні 1 – 11 класів у кількості 368 учнів. Дата заснування Яськівської ЗОШ  

І – ІІІ ступенів – 1974 рік. З метою забезпечення освітнього процесу в школі  функціонує: 

24 кабінети, 3 лаборантські кімнати  (хімії, фізики, біології), 3 комп'ютерних класи, 2 

майстерні: по обробці деревини та металу, 1 кабінет обслуговуючої праці, методичний 

кабінет, медичний кабінет, кабінет директора, кабінет заступника директора з виховної 

роботи,  кабінет заступника директора з навчально-виховної роботи, кабінет психолога,  

бібліотека, їдальня, спортивна зала, актова зала, стадіон, котельня,  загальна площа 

земельної ділянки школи - 1,1 га. 

           Школа працює над проблемою «Підвищення ефективності навчально-виховного 

процесу шляхом впровадження освітніх інноваційних технологій». У 2012 році школу 

атестовано з відзнакою. В школі працює 27 основних вчителів і 4 за сумісництвом, з них 4 

«Вчителя-методиста» та 10 «Старших вчителя».  Велике значення вчителі надають 

використанню інноваційних технологій у навчанні учнів. В школі працює три кабінети 

інформатики з використанням мультимедійних проекторів та створено всі умови для 

здобуття освіти. У школі функціонують 4 предметних шкільних методичних об'єднання. Вчителі 

Очеретяна В. І., Клименко О. П., Бузаджи В. А., Лоза Л. І., Кириченко В. В., Буряк М. В., є 

керівниками районних методичних об'єднання.   Вчителі і учні приймають участь у різних 

конкурсах різного напрямку, наприклад Сорока О. І. переможець районного конкурсу 

«Вчитель року» в номінації педагог-організатор, учні зайняли 3 місце в спортивній 

спартакіаді шкіл. Виховна робота в школі  спрямована на вирішення виховної проблеми 

школи «Розбудова національної школи засобами відродження народних традицій, культури 

мови на уроках та в позакласній роботі» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактні дані 

67642 Одеська обл., Біляївський район, с. Яськи, вул. Центральна, 57, 0485238230, 

yaskischool@ukr.net 
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