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Довідка 

про   директора Виноградненської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів Болградської районної ради Одеської області 

 

Директор 

Дата 

народження: 

Місце 

народження: 

Освіта: 

 

 

Трудова 

діяльність:  

Русєва Лариса Іванівна  

 

30 січня 1965 року  

Одеська область, Болградський район, 

с. Виноградне  

Вища, Ізмаїльський державний 

педагогічний інститут, 1987р., учитель 

російської мови та літератури. 

1987р.-2003р. – учитель російської 

мови та літератури Виноградненської 

ЗОШ. 

2003р.-2016р.- заступник директора з 

ВР Виноградненської ЗОШ. 

З 2016 року - директор  

Виноградненської ЗОШ. 

 

 

Загальні відомості 

про Виноградненську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів 

Болградської районної ради Одеської області 

Виноградненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів введена в дію   

10 березня 1842 року (за даними архіву говориться, що існувала при місцевій 

церкві як училище). Знаходилась в підпорядкуванні дирекції народних 

училищ Бессарабської губернії.  До 1946 року носила статус початкової і 

мала назву «Гасан-Батирська». З 1946 року - Виноградненська школа. У 1959 

році школа отримує статус восьмирічної. У 1975 році школу перейменовано 

у середню. У 1977 році зі стін школи були випущені перші учні, які отримали 

середню освіту. , В 1993 році школа стала загальноосвітньою. 20.12.2012р. 

рішенням сесії Болградської районної ради  школа стала Виноградненською 

загальноосвітньою школою І-ІII ступенів Болградської районної ради 

Одеської області.  

Контингент учнів на сьогодні складає 139 осіб. Із загальної кількості 

учнів соціально-незахищену категорію складають 4 інваліда, 1 дитина 

позбавлена батьківського піклування, 51 дитина з 29 багатодітних сімей, 12 

дітей з 10 неповних родин. 

Навчально-виховний процес забезпечує 21 педагогічний працівник з 

них 3 чоловіка та 18 жінок. Педагогічне звання «учитель-методист» має 1 

учитель, 7 учителів – «старший учитель». Вищу кваліфікаційну категорію 



мають 10 учителів, І кваліфікаційну категорію мають 6 учителів,                    

ІІ кваліфікаційну категорію мають 2 учителя.  

Школа розташована у центрі села. Проїзди й під’їзди до будинку 

школи мають тверді покриття. Навчальний заклад розташований у 

пристосованих будівлях, що складається з 4 корпусів загальною площею 

2114,6 м2.   

На території шкільного двору розташовані 3 басейні (протипожежний, 

технічної та питної води), колодязь, 4 спортивні майданчики, 2 фруктових 

садка загальною площею 600 м2  та сквер площею 540 м2, 2 квіткові клумби 

загальною площею 900 м2 ,зовнішній туалет, а в  корпусі  № 2 облаштовано 

внутрішній туалет. 

 

Контактні дані  (юридична адреса, телефон, сайт, e-mail) 

68722, Одеська область, Болградський район, с. Виноградне,  

вул. Шкільна,1-А 

Телефони: (246) 34-5-60, 34-5-40 

Факс: (04846) 34-5-60 

Е-mail: shkola.vinogradnenskaya@ukr.net 

 

 

 
 

 

Вхід  до корпусу №1 



 

Корпус №1 (з боку стадіону). 

 

Корпус №2 (будівля для початкових класів). 



 

Майстерня 


