
Утконосівська ЗОШ І-ІІІ ступенів  

Ізмаїльської районної ради Одеської області 

Кулава Ганна Савеліївна 

Біографія керівника: 

 Дата народження - 29.09.1958 р.  

 Місце народження – с. Утконосівка, Ізмаїльського 

 району, Одеської обл.  

 З 1977 р. по 1982 р. навчання в Тираспольському державному 

педагогічному інституті імені Т.Г. Шевченко за спеціальністю «вчитель 

 російської мови та літератури, методист з виховної роботи» 

1975 р. по 1977 р. – завідуюча  сільською бібліотекою с. Утконосівка. 

1982 р. по 1985 р. – вчитель російської мови та літератури Утконосівської ЗОШ. 

1985 р. по 1987 р. – організатор позакласної роботи Утконосівської ЗОШ. 

1987 р. по 1993 р. – заступник директора з НВР Утконосівської ЗОШ 

З 1993 р. по теперішній час – директор Утконосівської ЗОШ. 

Член виконавчого комітету Утконосівської сільської ради. 

Заміжня. Має доньку та сина.  

Опис навчального закладу 

У школі навчається 468 учнів, які мешкають у с. Утконосівка. 

В школі функціонують 25 класів. Із них в 1-4 -9 класів – 194 учнів, в 5-9 – 11 

класів – 194 учнів, в 10-11-  5 класів – 80 учнів. Середня наповнюваність класів – 

18 учнів. 

Навчально-виховний процес здійснюється в дві зміни. Мова навчання 

молдовська в 13 класах та українська в 12 класах. Для учнів 1-4 класів 

організоване гаряче харчування. 

Педагогічний колектив нараховує 46 вчителів, із них 8 педагогів мають вищу 

кваліфікаційну категорію, 20 - І кваліфікаційну категорію, 9 – ІІ кваліфікаційну 

категорію, 9 – спеціалістів; 1 – «Вчитель-методист», 8 – «Старший вчитель». 

Обслуговуючий та технічний персонал – 24 особи. 

У школі функціонує комп’ютерний клас, 20 навчальних кабінетів, два 

методичних кабінетів, бібліотека, яка оснащена телевізором та комп’ютером, 

під’єднаним до мережі Інтернет, медичний пункт, їдальня на 80 посадочних місць, 

актова зала, столярна та слюсарна майстерні, спортзал. Шкільний стадіон містить 

футбольну та баскетбольну площадки. 

На базі школи функціонують 8 гуртків, які відвідують 368 учнів. 

Контактні дані 
  Юридична адреса: 68645, Одеська область, Ізмаїльський район, село Утконосівка, вул.. 

Шкільна 3. 

 Тел. (4841) 49-1-40. 

 Сайт школи - http://utkschool.ucoz.net 

 e-mail: utkon_osk@ukr.net 
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