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«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дитячий садок» 
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Директор - Петренко Віра 

Арсентіївна 

 

Дата народження: 

02 січня 1947 року 

 

Місце народження: 

Одеська область, Іванівський 

район, с. Михайлопіль 

 

Освіта: 

вища, Одеський державний 

педагогічний інститут ім. К. Д. 

Ушинського, 1974 р., вчитель 

початкових класів 

 

Трудова діяльність: 

11.1965 – 10.1967рр. – вчитель 

російської мови Першо – 

Андріївської восьмирічної 

школи Іванівського району 

Одеської області; 

10.1967–09.1968рр.–учитель 

початкових класів Ново – 

Миколаївської середньої школи 

Іванівського району Одеської 

області; 

09.1968 – 08.1970рр. – старша 

піонервожата 

Михайлопільської восьмирічної 

школи Іванівського району  

Одеської області; 

08.1970 – 09.1972рр. – вчитель 

російської мови 

Михайлопільської восьмирічної  

школи Іванівського району 

Одеської області; 

09.1972 – 08.1981рр. – вчитель 

  



початкових класів 

Михайлопільської восьмирічної 

школи Іванівського району 

Одеської області; 

08.1981 – 11.1989рр. - директор 

Михайлопільської восьмирічної 

школи  Іванівського району 

Одеської області; 

11.1989 – 08.1993рр. - вчитель 

початкових класів 

Михайлопільської восьмирічної 

школи Іванівського району 

Одеської області; 

08.1993 – 08.1998рр. – вчитель 

початкових класів 

Коноплянської середньої 

школи Іванівського району 

Одеської області; 

з 03.08.1998 року по теперішній 

час – директор НВК.   

 

Стаж роботи на посаді – 19 

років. 

 

  

Загальні відомості про Богунівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДС» 

Іванівської районної ради Одеської області 

 

Форма власності комунальна 

Історична довідка 

про створення 

вищого 

навчального 

закладу 

Навчально - виховний комплекс «Богунівська 

середня загальноосвітня школа – дитячий садок І-ІІ 

ступенів» введено в дію з 1 вересня 1998 року 

проектною потужністю шкільного відділу на 132 

учні та дошкільного на 50 місць відповідно до акту 

державної приймальної комісії щодо прийняття в 

експлуатацію закінченої будівництвом школи від 

28.08.1998 р.  

Відповідно до розпорядження Іванівської 

районної державної адміністрації від 09.06.2000 

року № 92/А – 2000 загальноосвітню школу І-ІІ 

ступенів було реорганізовано в школу І-ІІІ ступенів. 

Сьогодні Богунівський НВК «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» - це сучасний, 

добре обладнаний, впорядкований, озеленений та 

естетично оформлений заклад. В ньому є новий 

комп’ютерний клас, кольорові широкоекранні 



телевізори, музичні та мультимедійний центри, 

програвачі. Сучасний стадіон, спортзал та спортивні 

площадки, кімната для спортивно – масових заходів 

у дитсадку, ігрові площадки, гарно оформлені 

класні, ігрові кімнати, кімната для занять з 

художньої культури, комбіновані шкільні майстерні, 

навчально - дослідна ділянка, теплиця , їдальня - все 

це створює комплекс необхідних умов для 

отримання дошкільної і повної загальної середньої 

освіти. 

 З часу відкриття і по нинішній час 

директором закладу є Петренко Віра Арсентіївна. 

В 2006 році НВК присвоєно звання «Лауреат 

Всеукраїнського конкурсу на кращу модель 

сучасної сільської загальноосвітньої школи». 

Основні напрями  

діяльності 

- дошкільна освіта; 

- початкова освіта; 

- загальна середня освіта 

Кількісні 

показники    

Контингент учнів у складає 148 осіб. 

Навчально-виховний процес забезпечують  21 

педагогічний працівник. Навчальний заклад має 2 

групові кімнати, 2 спальні в дитячому садку, 12 

навчальних класів,  методичний кабінет, обладнано 

навчальний комп'ютерний клас, є бібліотека, 

музейна кімната, спортивний зал, актовий зал, 

кімната для проведення занять з художньої 

культури, медичний кабінет з ізолятором, їдальня  

на 60 місць.   



 

 



 

 

Контактні 

дані: 

67252 вул. Садова,11 с. Богунове Іванівський район 

Одеська область 

Тел. (04854)5-13-10 

E-mail: Scoolbogunove@ukr.net 

  
 


