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Сисун  Леонід Юдкович – директор школи. 

Народився 23 серпня 1955 року в с. Удрицьк 

Дубровицького району Рівненської області. 

Навчався в  Удрицькій  восьмирічній школі.  

Пізніше навчався в Дубнівському  педагогічному 

училищі  та  Рівненському педагогічному 

інституті. Педагогічну діяльність розпочав у 1974 

році  на посаді вчителя історії Перебродівської 

середньої школи  Дубровицького району 

Рівненської області. З 1975 року  по 1977 рік 

проходив службу  у Збройних силах СРСР. Після 

демобілізації  з 1977 року по 1980 рік працював 

вчителем початкових класів  Жаденської  

восьмирічної школи  Дубровицького району 

Рівненської області.  З 1980 року по 1989 рік – голова виконкому Жаденської 

сільської  ради. У  липні 1989 року,  у зв’язку з аварією на Чорнобильській АЕС, 

сім’я  змінює місце постійного проживання  на с. Гвардійське  Комінтернівського 

району Одеської області.  З серпня 1989 року  по серпень 1991 року – вчитель 

початкових класів  Чорноморської   середньої школи смт. Чорноморське  

Комінтернівського району  Одеської області.   1  вересня 1991 року  був 

призначений на посаду директора  Гвардійської   неповної  середньої школи, яка 

цього дня вперше відкрила двері для своїх учнів.  

 

 ГВАРДІЙСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ 
( Коротка  історична довідка ) 

 

2 серпня 1989 року на посаду вчителя початкових класів у радгосп  “Гвардійський” 

районним відділом освіти ( завідуючий – Осецький Й.Ф.) був призначений Сисун 

Леонід Юдкович. Дирекція радгоспу   « Гвардійський»( тодішній директор – 

Ярошенко Ігор Михайлович ) всіляко сприяла і допомагала  відкриттю школи. Було 

виділено приміщення під один клас ( теперішнє приміщення православного храму). 

За досить короткий срок силами будівельної бригади радгоспу було проведено 

капітальний ремонт цього приміщення. Свою діяльність Гвардійська 



загальноосвітня школа І-ІІ ступенів  розпочала1 вересня 1989 року,  як філіал 

Чорноморської середньої школи. Було відкрито два класи: 

         1 клас – вчитель Васильєва Ксенія Павлівна; 

         2 клас – вчитель Сисун Леонід Юткович. 

У 1989-1990 н.р. заняття проводилися у дві зміни. Літо 1990 року. Завершено 

будівництво прекрасного приміщення дитячого садочка. Школа переходить у старе 

приміщення дитячого садка. І знову радгосп надає дієву допомогу у підготовці до 

нового навчального року. Початок 1990- 1991 н.р. – шкільна сім’я отримує 

поповнення. Набрано ще один клас.У цьому році у школі  навчалося 53 учні і 

працювало 4 педагоги. На протязі цього навчального року йшла підготовка до 

відкриття на базі початкової школи неповної середньої. Зміцнювалася матеріально-

технічна база. 

   1 вересня 1991 року. Школа прийняла на навчання  учнів 1-9 класів, всього175 

чоловік. Відкриття неповної середньої школи вирішило багаторічну проблему 

батьків і керівництва радгоспу  «Гвардіський» – проблему підвозу цієї кількості 

дітей на навчання у Чорноморську середню школу. Директором школи був 

призначений Сисун Л.Ю. Педагогічний колектив школи складався з 28 молодих, 

енергійних вчителів. У 1995-1997 рр. школа перебувала у статусі середньої. 

Відбувся один випуск  ( 1997 р.) одиннадцятикласників. У зв’язку з тяжким 

фінансовим становищем школі було повернуто  статус неповної середньої.                    

На даний час у школі навчається  119 учнів і працює 15 вчителів. Кращі вчителі 

школи, педагогічна майстерність яких відшліфовувалася у стінах нашої школи: 

 Колісник Тетяна Володимирівна,  вчит.  поч. кл., спеціаліст  вищої категорії, 

старший вчитель, голова профкому школи; 

  Рукоманова Світлана Іванівна, вчитель поч. поч. класів,  спеціаліст вищої категорії, 

старший вчитель; 

   Голуб Лариса Петрівна, вчит. поч. кл., спеціаліст вищої категорії,старший вчитель; 

   Мендюк  Тетяна  Анатоліївна, вчитель укр. мови та літератури, спеціаліст вищої 

категорії, старший вчитель. 
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