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Директор  - Лицевич Валентина 

Петрівна 

 

Дата народження: 

18 серпня 1971 року 

 

Місце народження: 

смт Зарічне Зарічненського 

району Рівненської області  

 

Освіта: 

вища, Чернівецький державний 

університет ім. Федьковича, 

1995 р., вчитель історії 

 

Трудова діяльність: 

09.1988 – 08.1989рр. – лаборант 

хімкабінету в Зарічанській 

середній школі; 

08.1989 – 08.1990рр. – 

студентка Чернівецького 

державного університету   ім. 

Федьковича; 

08.1990 – 08.1993рр. – 

вихователь дитсадка №1 смт. 

Зарічне; 

08.1993 – 09.2000рр. – вчитель 

історії ЗОШ І-ІІІ ст. с. Благоєве; 

09.2000 – 08.2001рр. – 

заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ЗОШ І- ІІІ ст. с. Благоєве; 

08.2001 – 08.2005рр. – вчитель 

історії ЗОШ І-ІІІ ст. с. Благоєве; 

08.2005 – по теперішній час 

директор цієї ж школи. 

 

Стаж роботи на посаді – 12 

років. 
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Загальні відомості про Великобуялицьку загальноосвітню школу 

І-ІІІ ступенів Іванівської районної ради Одеської області 

 

  

Форма власності  

 Комунальна 

Історична 

довідка про 

створення 

навчального 

закладу 

   

  Навчальний заклад було відкрито у вересні 1935 

року. В школі навчалось 320 дітей і працювало 26 

вчителів.  

В 50-ті роки в Благоєве працювало п’ять шкіл: 

одна середня, одна семирічна і три початкові, де 

працювало 42 вчителі і навчалось 850 учнів.  

В 60-ті роки в школі працювало більше 50 

вчителів. Із них 70% мали вищу освіту,а інші – 

середню спеціальну. В школі була бібліотека, в якій 

нараховувалось 7000 різних екземплярів. 

В післявоєнний час в Благоєве був відкритий 

дитячий будинок. В 60-ті роки в якому 

нараховувалось 100 і більше дітей. Працювало 8-10 

вихователів.  Жили вихованці в 7 корпусах, а 

навчались в Благоєвській середній школі. 

В 60-70 рр. багато учнів було охоплено 

позашкільною освітою. Так на базі школи 

працювали  наступні кружки   

художньої самодіяльності, столярний, фотогурток, 

автогурток. 

У 2016 році перейменована на Великобуялицьку 

ЗОШ І-ІІІ ст.  

Основні напрями  

діяльності 

   Зусилля вчителів спрямовані на підвищення якості 

уроку шляхом новаторства, творчого пошуку і 

практичної спрямованості і впровадження в практику 

роботи школи інноваційних технологій. Значна увага 

приділяється організації методичної роботи з 

педагогічними кадрами. 

Кількісні 

показники    

         Контингент учнів складає 202 особи. В школі 

навчається   7 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування і 25 учнів з 

малозабезпечених сімей. 

 Учні школи є постійними учасниками  спортивних 

змагань, шкільних та районних предметних 

олімпіадах. Учні школи приймали участь у 

Міжнародному конкурсі знавців української мови 

ім. П.Яцика, українознавчій грі «Соняшник», , 

«Геліантус», військово-патріотичній грі «Сокіл» 



(«Джура»).          

 Навчально-виховний процес забезпечують 18 

педагогічні працівників. 

     Навчальний заклад обладнаний двома 

навчальними комп'ютерними класами, є бібліотека,  

медичний кабінет, гімнастична зала, учнівська 

їдальня на 40 місць.   

 

 

 



 

Контактні дані: 67224  Одеська обл., Іванівський р-н, с. Благоєве,          

вул. Шкільна, 22 

Тел: (0-4854)  4-43-62 

E-mail: irinashepel80@gmail.com 
 

 

 

 


