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Директор  - Козак Світлана 

Альбертівна 

 

Дата народження: 

17 січня 1973 року  
 

Місце народження 

Одеська область, Іванівський 

район, с.  Червонознам’янка  

 

Освіта: 

вища, Південноукраїнський 

державний педагогічний 

інститут ім. К. Д. Ушинського, 

1997 р., вчитель початкових 

класів 

 

Трудова діяльність: 

08.1992 – 08.1997  – вчитель 

початкових класів 

Коноплянської середньої 

школи; 

08.1997 – 08.1999  – 

вихователь пришкільного 

інтернату Коноплянської 

середньої школи; 

09.1999 – 09.2002   – вчитель 

початкових класів 

Коноплянської ЗОШ І-ІІІ 

ст.; 

09.2002 – 12.2009  – педагог-

організатор Коноплянської 

ЗОШ І-ІІІ ст.; 

12.2009 – 08.2010  – директор 

Іванівського районного 

Будинку культури; 

09.2010  –08.2015   – 

заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи Бузинівської ЗОШ І-ІІ 

ст.; 

08.2015 – 02.2016 – виконуюча 

обов’язки директора 

Бузинівської ЗОШ  І-ІІ ст.; 

  



25.02.2016 – 24.02.2017 – 

директор Бузинівської ЗОШ І-

ІІ ст.; 

25.02.2017 по теперішній час 

– виконуюча обов’язки 

директора Бузинівської ЗОШ 

І-ІІ ст. 

 

 

 

Загальні відомості про Бузинівську загальноосвітню школу І-ІІ 

ступенів Іванівської районної ради Одеської області 

 

Форма власності комунальна 

Історична довідка 

про створення 

навчального 

закладу   

На  території села Бузинове до 1932 року була 

невеличка школа. Вона  знаходилась в селі Наділи 

(Анастасіївка). 

   В  школі  були  класи-комплекти і   давала вона  

освіту за чотири класи. З  1926  по 1932 рік  йшло  

будівництво  нової  школи. Будівництво  велося 

місцевими жителями Бузинівської сільської  ради.   

Восени, по  закінченню  будівництва,  розпочався 

перший навчальний  1932 – 1933 рік  в новій  школі. 

                8 серпня 1941 року територія села 

Бузинове була зайнята німецько-фашистськими 

окупантами. Навчання в школі було припинено. В 

приміщенні школи  розмістилася господарська 

частина румунських військ. 

    4 квітня 1944 року Радянська Армія  звільнила 

село  і знову запрацювала школа.  

               Школа набуває статусу неповної середньої 

школи.  

            В 1996 році школу перейменовано в 

Бузинівську середню загальноосвітню школу І-ІІ 

ступенів . 

      Згідно наказу відділу освіти  Іванівської 

райдержадміністрації  від 29.12.2003 року  №139 

«Про внесення змін до назв шкіл району» існуючу 

назву школи змінено на загальноосвітню школу І-ІІ 

ступенів с. Бузинове Іванівського району Одеської 

області . 

      До 2010 року  школа  мала дві  філії : в с. 

Баланини та с. Верхній Куяльник.  

            Відповідно до рішення Іванівської районної 

ради  від 16.05.2013 року № 297-VІ , розпорядження  

голови райдержадміністрації  від 07.06.2013 року 

№160/А-2013, наказу відділу освіти  Іванівської 



райдержадміністрації  від 19.06.2013 року №159-ОД  

загальноосвітню школу І-ІІ ступенів с. Бузинове 

Іванівського району Одеської області  

перейменовано в Бузинівську загальноосвітню 

школу І-ІІ ступенів Іванівської районної ради 

Одеської області. 

 

Основні напрями  

діяльності 

Задоволення потреб у здобутті загальної 

середньої освіти на рівні державних стандартів; 

• різнобічний розвиток індивідуальності 

дитини на основі вивчення і врахування її 

особистісних здібностей, інтересів, потреб; 

• виховання морально, психічно і фізично 

здорового покоління; 

• формування соціальної і громадянської 

позиції, високого рівня правової, екологічної, 

духовної, моральної культури; 

• розвиток творчих здібностей учнів, 

здатності до самостійного отримання та 

застосування знань і навичок; 

• підтримка обдарованих дітей та молоді; 

• створення умов для професійного 

самовизначення. 

 

Кількісні 

показники    

     Контингент учнів складає 137 осіб. В 

школі навчається 1 дитина-інвалід, 6 дітей, 

позбавлені батьківського піклування. 

     Учні школи  є постійними учасниками та 

призерами  районному етапу Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської молоді імені 

Тараса Шевченка, природоохоронної акції 

«Ялинка» , Міжнародного конкурсу з української 

мови імені Петра Яцика,  Всеукраїнських олімпіад з 

української мови та літератури, фестивалю-

конкурсу «Молодь обирає здоров'я», виставки 

науково-технічної та декоративно-прикладної 

творчості  учнівської молоді, учасники фестивалю 

природоохоронної пропаганди «Екологічний 

ярмарок », переможці обласного етапу фестивалю - 

конкурсу  « Чисті роси». 

      Учні школи брали активну участь в  

інтерактивних Всеукраїнських конкурсах:  

«Соняшник», «Лелека», «Геліантус». 

            49  дітей  проживає  за  межами  

пішохідної  доступності , для яких організовано 

підвезення  за програмою «Шкільний автобус». 

     Навчально – виховний процес 



забезпечують  17 педагогічних працівників, з них 

мають основну роботу – 13.    

      Школа має матеріально-технічну базу: три 

корпуси, у яких розміщено 11 класних приміщень, 

комп’ютерний клас, методичний кабінет, 

бібліотека, спортивний зал, медичний кабінет, 

буфетна з обіднім залом на 40 місць. Харчоблок 

забезпечений проточною гарячою та холодною 

водою, холодильним обладнанням , кухонним та 

столовим інвентарем, посудом. Закуплено  музичну  

апаратуру  на  суму  5 тис. . Школа підключена до 

мережі  Internet. В управлінсько-господарській 

діяльності використовуються 4 комп’ютери, у т.ч. 

для ведення бібліотечного фонду -1.Крім того 

школа має ще 1 ноутбук. 

   В постійному  користуванні школи  

знаходиться  земельна ділянка  площею  15,9 га. 

 



 

 



 

Контактні 

дані: 

67200, Одеська область, Іванівський район, с. Бузинове, 

вул. Незалежності, 120, Телефон: (04854) 2-02-85 

Е-mail: businowo_@ukr.net 

 

https://mail.ukr.net/classic

