
Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів села 

Новосавицьке Великомихайлівського району 

Одеської області 

 Директор - Стукалова Ліна Борисівна, народилася 

08 грудня 1966 року в селі Комарівка 

Великомихайлівського району Одеської області 

нині проживаю за адресою с. Новосавицьке, 

Великомихайлівського району Одеської області. 

З 1975року по 1978 рік навчалася в Комарівській 

восьмирічній школі. 

З 1978 року по 1982 рік навчалася в Новосавицькій восьмирічній школі. 

З 1982 року по 1985 рік навчалася у Великомихайлівській середній школі 

З 1985-86 роки навчалася в СПТУ -47, закінчила з відмінним дипломом. У 

1986 році вступила до Одеського державного університету ім. І.І. Мечниковаі 

розпочала свою трудову діяльність Новосавицькій восьмирічній школі на 

посаді вихователя групи продовженог дня . 

У 1993 році закінчила ВУЗ і здобула кваліфікацію спеціаліста «Біолог» 

викладач біології та хімії 

З 1993  року  по 2009 рік прювала вчителем біології та хімії 

З2009 року працюю директорм Новосавицької ЗОШ І-ІІ ступенів 

Сімейний стан – маю двох синів. Стукалов Михайло Сергійович -1989 року 

народження має вищу освіту, закінчив Південноукраїнський педагогічний 

університет ім. Ушинського  на даний час проходить військову службу за 

контрактом. Стукалов Олександр Сергійович 1997 року народження  на 

даний час курсант ОДУВС. 

Опис школи  

Новосавицька школа заснована в 1911 році як Новокатеринівська церковно – 

приходська школа 

З 1930 Новокатеринівська семирічна школа 

З 1957 року Новоосавицька восьмирічна школа 



З 1998 року Загальноосвітня школа І-ІІступенів с. Новосавицьке 

Великомихайлівського району Одеської області. 

В школі працює 12 вчителів, у  тому числі Витель І категорії -1 

Вчителів ІІ категорії – 4  

Вчителів спеціалістів-5  

Та двоє вчителів здобувають вищу освіту заочно.  

Школа працює над виконанням  «Законів України про освіту», «Про загальну 

середню освіту » «Конвенції прав дитини» Державного стандарту початкової 

освіти, «Концепції середньої загальної освіти». В школі створені комфортні 

умови для навчання, виховання та розвитку учня. Забезпечується наступність 

між дошкільною системою виховання та початковим навчанням. 

Зміцнюється моральне і фізичне здоров’я школярів. Напрямок роботи школи  

організація успішного навчання без перевантажень, виховання духовно і 

фізично здорового покоління, прищеплення навичок  і потреб здорового 

способу життя.  Виховна робота в школі ведеться в таких напрямках 

громадянське, родинно – сімейне, трудове, формування здорового способу 

життя, Сприяння творчому розвитку особистості. 

В школі проводяться  музично – літературні свята. Традиційними стали  

виставки квітів, малюнків, виробів з природного матеріалу, щороку 

проводиться акція «Посади дерево та квіти». Увага приділяється правовому 

вихованню учнів на цю тему проводяться диспути «Я і закон», «Підліток і 

відповідальність». Учні школи беруть участь у районних заходах та 

конкурсах.  

 



 

 

 



 

 

Юридична адреса школи:  вул.. Шкільна1, с. Новосавицьке 

Великомихайлівського району Одеської області  67143  

Електронна адреса:novosavizk@ukr.net  

Тел..0485927848 


