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Директор - Шкварок 

Валентина Петрівна 

 

Дата народження: 

14 серпня 1960 

 

Місце народження: 

Одеська область, 

Іванівський район с. 

Гудевичеве 

 

Освіта: 

вища, Одеський державний 

педагогічний інститут ім. 

К. Д. Ушинського, 1982 р., 

вчитель математики та 

фізики 

 

Трудова діяльність: 

08.1982 – 06.1998 – вчитель 

математики Радісненської 

середньої школи 

Іванівського  району 

Одеської області; 

з 16.06.1998 року по 

теперішній час – директор 

загальноосвітньої  школи. 

   

 

Стаж роботи на посаді – 19 

років. 

 

 Депутат Іванівської 

районної ради. 

 

  



Загальні відомості про Радісненську загальноосвітню школу І-ІІІ 

ступенів Іванівської районної ради Одеської області 

 

Форма власності комунальна 

Історична довідка про 

створення навчального закладу   

    На базі будівництва цукрового заводу 

розпочалася розбудова селища. З кожним 

днем будівельників ставало все більше і 

більше. В основному це була молодь. 

Молоді сім’ї, діти … То ж потрібна була 

школа. 

    Школа спочатку знаходилась у 

приміщенні бараку, в ній було 4 початкові 

класи. 

        Дуже швидко збільшувалась кількість 

учнів, тому потрібна велика, гарна 

двоповерхова школа. 

        В серпні 1969 року школу було 

збудовано. 

         В 1974 році школу перейменовано в 

Радісненська восьмирічну, а з 1976 року 

почала діяти як Радісненська середня 

школа. Перший випуск десятикласників в 

кількості 22 учнів відбувся в 1977 році. 

    В школі навчалося 450 – 480 учнів і 

працювали в дві зміни.  

    Новою радістю стала побудова нового 

корпусу на 200 місць. І в 1991 році  було 

зведено новобудову.  

    З 1999 року школу перейменовано в 

загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів смт. 

Радісне. 

 А з 19.06.2013р. школу перейменовано в 

Радісненську загальноосвітню школу І-ІІІ 

ступенів Іванівської районної ради 

Одеської області 

     

Основні напрями  діяльності     Забезпечувати всебічний розвиток 

дитини як особистості, її нахилів, 

здібностей, талантів, трудову підготовку, 

формування загальнолюдської моралі, 

засвоєння визначеного суспільними, 

національно-культурними потребами 

обсягу знань про природу, людину, 

екологічне виховання, фізичне виховання.  

    Впровадження сучасних педагогічних 



 

 

технологій для самовдосконалення 

педагогів і самореалізації учня на основі 

формування життєвих компетентностей. 

Кількісні показники     Контингент учнів складає 176 чол. з  них  

- дітей під опікою – 5,  дітей з 

багатодітних сімей – 39.   

      Основним показником результативності 

навчальної роботи  є участь учнів школи в 

олімпіадах, конкурсах та турнірах. 

Приймали участь у військово-патріотичній 

грі «Сокіл» («Джура»). 

 



 

 



 

 

 

Контактні дані: 67212 Одеська область  Іванівський район 

смт. Радісне, вул. Миру,4, тел. (04854) 6-14-

93 

E-mail:  zohradisne@ukr.net 

https://mail.ukr.net/classic

