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 Шустова Ірина Борисівна народилася 20 березня 1957 року 

в селі Шевченкове Кілійського району Одеської області в сімї лікарів. 

З 1 вересня 1963 року до липня 1973 року навчалася у Шевченківській 

середній – загальноосвітній школі, де й одержала атестат про повну середню 

освіту. 

Після закінчення школи, працювала на консервному заводі села 

Шевченкове. 

В серпні 1975 року вступила на  філологічний  факультет Одеського 

державного університету ім.. Мечникова за спеціальністю російська мова та 

література, який закінчила в червні 1980 року. 

З 1980 року по 1982 рік  працювала в Шевченківській середній 

загальноосвітній школі вчителем російської мови та літератури. 

З 1982 року по 1987 рік працювала завідуючою шкільним відділом в 

Кілійському РКК. 

З 1987 року по 1989 рік працювала в Шевченківській середній 

загальноосвітній школі вчителем російської мови та літератури. 

З квітня 1989 року і до теперішнього часу є директором 

Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2. 

 

 

11 січня 1990 року відбулося відкриття Шевченківської 

загальноосвітньої школи  № 2. Директором школи було обрано Шустову 

Ірину Борисівну ще 17 квітня 1989 року, яка і комплектувала її. 

Склад педколективу школи був в основному молодим. Але працювали також 

вчителі з педагогічним досвідом, які допомагали у непростій справі: навчанні 

та вихованні дітей. Це такі вчителі: Шустова Тетяна Миколаївна, Шибко 

Ольга Порфентіївна, Конотоп Надія Омелянівна, Ковальова Ніна Петрівна, 

Кара Ольга Купріянівна, Бондаренко Ольга Степанівна, Котлярова Марія 

Євтихіївна, Максименко Валентина Михайлівна. 

Організація діяльності педагогічного колективу школи  обумовлена 

стратегічними завданнями і Програмою розвитку школи, локальною 

педагогічною проблемою «Створення якісної освіти за рахунок сучасного 

науково-методичного забезпечення обґрунтованої системи компетентнісно-

зорієнтованого навчання». 

Діяльність педагогічного колективу спрямована на впровадження 

інноваційних здоров'язбережувальних технологій, методів організації 



навчально-виховної діяльності, які сприяють формуванню здорового способу 

життя учнів. Школа увійшла до обласної мережі шкіл сприяння здоров'ю. З 

метою пошуку й упровадження нових засобів створення 

здоров'язбережувального середовища з 1 вересня 2012 року школа стала 

лабораторією Одеського ІВУ. 

В школі діють дитячі організації «Країна Барвінкова»,   «Веселка»,  

«Мрія». 

 За період роботи школи випущено 26 випусків. У 2007 році був 

найбільший випуск, який налічував 72 випускника. 

Щорічно учні школи приймають участь в олімпіадах, МАН та різноманітних 

конкурсах і займають призові місця. 

В школі функціонує 26 навчальних кабінетів, бібліотека, спортивний 

зал, актовий зал, кабінет соціального педагога, кабінет виховної роботи, 

їдальня, продовжив свою роботу інтерклуб, який був переміщений з 

Шевченківської ЗОШ № 1. 

У травні 2004 року в школі було оновлено комп'ютерний клас (клас 

нараховував 7 комп'ютерів). Кошти на придбання комп'ютерної техніки 

виділили сільська рада та райдержадміністрація. 

Однак у січні 2005 року даний комп'ютерний клас було замінено іншим, який 

школі подарувало Міністерство освіти і науки України. До складу 

комп'ютерного комплексу входить: 

-   10 комплектів комп'ютерів для учнів на базі Сеlеrоn із засобами 

мультимедіа; 

-  комплект комп'ютера для викладача на базі процесора Реntium 4 із 

засобами мультимедіа; 

-  лазерний принтер та сканер планшетний. 

 У зв’язку із збільшенням кількості учнів та недостатньою кількістю у 

2005 році були створені кабінети психології та етнографії. 

 Навесні 2005 року в школі був створений кабінет біології. 

 У 2016 році оновлено комп’ютерний клас та в кабінеті фізики 

встановлено мультимедійну дошку. 
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