
 

Комунальний заклад  

«Шершенецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

Кодимської районної ради Одеської області 

 
Трунько Юрій Григорович – директор Шершенецької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів.  

       Народився 15.05.1972 року в селі Шершенці Кодимського району Одеської 

області в сім’ї колгоспників. 

       З 1979 року по 1989 рік навчався в Шершенецькій середній школі 

Кодимського району Одеської області. 

       З 1989 року по 1994 рік – студент Ізмаїльського державного педагогічного 

інституту, де здобув фах вчителя фізкультури та початкових класів. 

Трудову діяльність розпочав у 1994 році у Шершенецькій ЗШ І-ІІІ ступенів  на 

посаді вчителя початкових класів. 

       З 1 липня 2003 року працює директором Шершенецької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів. 

 Одружений з 1999 року. Має двох донечок. 

 

 

На карті Брацлавського воєводства із Атласу  Гійома Боплана – 

французького інженера і географа 1648 року значиться перше та єдине 

поселення з церквою село Шершенці на території Кодимського району.  

Церковна школа існувала давно. З 1884 року перейменована в церковно-

приходську; з 1889 року вона розміщується в окремому будинку. З 1897 року 

школа (класна кімната) зайнята під тимчасову церкву, а під класну кімнату 

пристосована квартира вчителя. 

 Чотирикласна церковно-приходська школа проіснувала до 1917 року.  У 

1908 році при новій церкві було відкрито чотирикласну церковно-приходську 

школу, яка проіснувала до 1917 року. В ній навчалося 60-80 учнів.  

 З розвитком освіти чотирикласна школа стала  семикласною. І вже у 1934 

році відбувся перший випуск із семирічки.   

1936 року у селі також була відкрита інша семирічна школа з 

молдавською мовою навчання. Це було зумовлене тим, що великий відсоток 

населення села становили молдавани. 

Пізніше, у 50-60 роках, навчання в цій школі проводилось уже 

російською мовою, але в народній пам’яті вона залишилася „молдавською”. 

1970 року відбулося з’єднання обох шкіл. Будівля „молдавської” школи 

зруйнована. 



1952 – 1953 року зроблено прибудову, школа стала десятирічною, 

запроваджено обов’язкове семирічне навчання. 

1962 року приміщення середньої школи збільшилось за рахунок 

надбудови другого поверху, площа якого становила 419м2 .  

У 1969 році головне приміщення школи  було перебудовано (після 

пожежі). Пічне опалення замінено на водяне, збудовано автономну котельню. 

У 1989 було розпочато будівництво нової школи на 306 учнівських місць, 

відкриття якої відбулося 30 серпня 1992 року. 

  У школі обладнано 10 навчальних кабінетів та комп’ютерний клас, який 

поповнився у 2006 році комплектом комп’ютерів,  шкільні майстерні, актовий 

зал та їдальню на 60 місць. Також створено кабінет-світлицю народознавства, 

який постійно поповнюється новими експонатами. 

У школі функціонує  сучасний методичний кабінет, роботою якого 

керують заступники директора школи Васалатій Наталія Григорівна та Баркар 

Наталя Володимирівна. 

Колектив школи складається з  16 вчителів. 13 з них з вищою 

освітою,двоє – базовою вищою та 1 має середню спеціальну освіту. Звання 

„вчитель-методист” має 1 учитель, двоє – „старший учитель”. 

 У школі є 11 класів-комплектів, в яких навчаються 111 учнів. 

З 2016 року приміщення Шершенецької ЗШ І-ІІІ ступенів було 

переведено на систему альтернативного опалення. 
 



 

   
Контактні дані: 66034, Україна,  Одеська область, Кодимський район,                 

с. Шершенці, вул.. Ярослава Мудрого, 7 телефон (04867) 2-37-99, 

електронна адреса школи:shershentsi@ukr.net 


