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Директор  -  Яковлєва Оксана 

Петрівна 

 

Дата народження: 

24 грудня 1971 року 

 

Місце народження: 

м. Ленінград  

 

Освіта: 

вища, Одеський державний  

університет ім. І. І. Мечникова,  

1996 р., вчитель російської мови 

та літератури 

 

Трудова діяльність: 

10.1989 – 07.1990рр. – помічник 

вихователя яслі - садка №266 м. 

Одеса; 

08.1990 – 06.1991рр. – секретар 

– машиністка Одеського ОТС; 

06.1991 – 12.1994рр. – секретар 

– машиністка Ленінського 

відділення Державного 

комерційного промислово – 

будівельного банка; 

01.1995 – 08.1999рр. – вчитель 

української мови та літератури 

Джугастрівської неповно 

середньої школи Іванівського 

району Одеської області; 

08.1999 – 02.2004рр. - заступник 

директора з навчально-виховної 

роботи Джугастрівської 

середньої школи Іванівського                        

району Одеської області; 

02.2004 – 03.2004рр. – 

виконуюча обов’язки директора 

Джугастрівської ЗОШ І-ІІІ 

  



ступенів Іванівського району 

Одеської області; 

з 24.03.2004 року по теперішній 

час – директор НВК. 

Стаж роботи на посаді – 13 

років.  

Форма власності комунальна 

Історична довідка 

про створення 

вищого 

навчального 

закладу   

Джугастрівську семирічну школу було відкрито 

1.09.1923 року. У1960 році було добудоване та 

розширене приміщення, відкрито восьмирічну 

школу. 

11 листопада 1990 року була збудована  нова 

школа. Так почала свою роботу  у новому 

приміщенні Джугастрівська неповна середня школа. 

І, нарешті, 30 серпня 1995 року рішенням сесії 

Іванівської районної Ради відкрито  Джугастрівську 

середню школу . 

       На сьогодні - це сучасна  школа  в якій 

навчаються 50 учнів, працюють 15 вчителів. 

         В закладі діють 12 навчальних кабінетів, 2 

лабораторії, створено сучасний комп'ютерний клас, 

спортивний зал, майстерні, стадіон, спортивна 

площадка, теплиця, бібліотека та медичний кабінет, 

навчально-дослідна ділянка 30 га. Згідно програми 

"Шкільний автобус" школа забезпечена автобусом.    

Основні напрями  

діяльності 

- дошкільна освіта; 

- початкова освіта; 

- загальна середня освіта 

Кількісні 

показники    

 Контингент навчально-виховного комплексу складає 

50 учнів школи та.  У Джугастрівськомк НВК 

навчається 4 учнів з малозабезпечених сімей, 18- з 

багатодітних.  

Учні навчального закладу є постійними учасниками 

районних предметних олімпіад, Міжнародного 

конкурсу знавців рідної мови імені Петра Яцика, 

активні учасники районної спартакіади школярів, 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).  

Навчально-виховний процес забезпечують 15 

вчителів та 2 вихователі.  

Навчальний заклад має достатню матеріально-

технічну базу: двоповерхова будівля у якій 

розміщено 15 навчальних кабінетів,  методичний 

кабінет, обладнано навчальний комп`ютерний 

комплекс, є бібліотека, кімната-музей, спортивний та 

актова зали, медичний кабінет, їдальня на 50 

посадкових місць.   Відведено окреме приміщення 



для дитячого садка, яке складається з навчальної, 

ігрової та спальної кімнат, має окремий вихід, 

обладнаний сучасний ігровий майданчик. 

 

 

 



 

 

Контактні дані: 67212 вул. О. Чеського, 13 с. Джугастрове  

Іванівський район Одеська область,  

тел.: (04854)4-52-47 

 

E-mail:  dzhuhastrovenvk@ukr.net  
 

mailto:dzhuhastrovenvk@ukr.net

