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про   директораВеликодолинської ЗОШ І-ІІІ ст. №2  

Директор 

 

Дата 

народження: 

 

Місце 

народження: 

 

Освіта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудова 

діяльність:  

Чебанова Валентина Василівна 

 

19 листопада 1967 року 

 

 

село Долинське Ананьївського 

району Одеської області 

 

вища:   

-Одеський державний університет 

імені І.І. Мечникова (1991 р.)  – 

викладач географії,  

- Південноукраїнський 

державний педагогічний 

університет ім. К.Д. Ушинського, 

факультет післядипломної освіти 

«Психологія» (2008 р.) -  

психолог, 

- Державний вищий навчальний 

заклад «Університет 

менеджменту освіти» (2011 р), 

магістр,  управління навчальним 

закладом 

 

01.09. 1984 р.  - призначена 

вихователем групи продовженого 

дня Долинської восьмирічної 

школи №4; 

25. 03. 1985 р.  - призначена 

вчителем початкових класів і 

вихователем групи продовженого 

дня Долинської восьмирічної 

школи №4; 

01.09. 1985 р. - переведена на 

посаду вчителя географії 

Долинської восьмирічної школи 

№4; 

21. 01. 1986 р. - призначена 

вчителем географії та вчителем 

української мови і літератури 

Долинської восьмирічної школи 

№ 4; 

07. 04. 1990 р. - звільнена від 

займаної посади в зв’язку з 

переводом в розпорядження  

Овідіопольського  райВНО (ст. 36 

п. 5 КЗПУРСР); 

 
 



09. 04. 1990  р. - призначена на 

посаду вчителя географії 

Великодолинської середньої 

школи № 2 порядком 

переведення, ст. 36 п. 5 

КЗПУРСР, за місцем служби 

чоловіка; 

19.08. 2008 р. - призначена 

напосаду директора 

Великодолинської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 2  

Загальні відомості проВеликодолинську ЗОШ І-ІІІ ст. №2 

Адреса (№ 

телефону, 

сайт, 

електронна 

пошта) 

67833 Одеська обл., Овідіопольський р-н, вул. 

Мізікевича, 66 

Тел/факс: (04851)4-16-80 

E-mail: Velikodolina2@ukr.net 

Форма 

власності 

Комунальна 

Історична 

довідка про 

створення 

вищого 

навчального 

закладу   

1967 рік – відкриття 

Великодолинської 

ЗОШ №2. Це була 

новобудова селища, 

проект, який мав 

втілити сучасне 

бачення школи. Із 

матеріалів, які 

збереглися  видно, що 

школа побудована 

військовою частиною КДБ у 1967 році до  п’ятдесятої 

річниці Жовтневої революції. 

Це був  двоповерховий храм науки: класи-кабінети, 

чудове обладнання, піонерська, Ленінська кімнати, 

спортивний зал, методичний кабінет, роздягальні для 

хлопчиків та дівчаток, буфет, чудова бібліотека. 

Школа має свій 

спортивний стадіон, 

спортивні майданчики. У 

цьому ж році першим 

випуском школи з 

класним керівником 

Чулановою С.В., 

педагогічним колективом 

та батьками було 

посаджено перші дерева на шкільному подвір'ї. За 45 



років вони стали квітучим садом та зеленим парком, де 

відпочиває молодь і відбуваються всі урочисті свята 

школи. 

          Вперше пролунав останній дзвоник для 

випускників. Отримали атестати перші 15 учнів. А зараз 

продовжують навчання їх онуки, які з задоволенням 

вчаться, приймають участь у житті школи. 
1 вересня 1967 року все селище святкувало 

традиційне Свято першого дзвоника разом з нашим 

оновленим, молодим колективом. У школу прийшли 

працювати випускники Полтавського, Уманського, 

Одеського, Київського, Херсонського, Кримського, 

Іванівського педагогічних вузів. 

Директорами школи №2 працювали: 

1967р.- 1969р.- Філіппов А.Т., 

1969р.- 1972р.- Сурков М.М., 
1972р.-2008р.-Свистельник Володимир Миколайович, 

який керував  школою до 2008 року. З вересня 2008 року 

переведений з посади директора на посаду вчителя 

української мови  та літератури. За 40 років  педагогічної 

роботи був нагороджений званням «Учитель- методист», 

значком «Відмінник  народної освіти».  

    Створив чудовий працездатний педагогічний 

колектив.   

Наша школа за 45років свого існування випустила 

1433учні, з них 19 закінчили із золотою, 21 – срібною 

медалями. 

На даний час Великодолинська ЗОШ І-ІІІ ст. №2  

працює  над створенням позитивного іміджу 

навчального закладу, надає якісні освітні послуги. 

Вчителі підвищують свою педагогічну майстерність та 

професійну компетентність шляхом самоорганізації на 

рефлексивній основі та шляхомсамоосвіти, 

До 45-річного ювілею школи 26 жовтня 2012 року  

відбулася унікальна акція з реалізації проекту «Квітни, 

рідна земля – квітни, моя Батьківщина!» - створення 

парку «Добра і Надії»: більше 60  дерев (сосни, клен, 

платани) та 28  декоративних кущів було висаджено на  

території школи вчителями, учнями, їх  батьками, 

випускниками, ветеранами педагогічної праці.  

Основні 

напрями  

діяльності 

Види діяльності за КВЕД 80.10.2 Початкова освіта, 

80.21.1 Загальна середня освіта 

 

Кількісні 

показники  

Контингент учнів складає 336 осіб: серед них - 7 

інвалідів, 1 дитина-сирота та  5 дітей, позбавлених 

батьківського піклування . 

Учні навчального закладу є постійними учасниками та 

призерами предметних олімпіад, Міжнародного 

конкурсу знавців рідної мови імені Петра Яцика, МАН. 



Навчально-виховний процес забезпечують 34 

педагогічних працівники. Педагогічне звання «вчителя-

методиста» мають 3 працівники, 6 –  звання «старшого 

вчителя»,  5 – вчителів вищої категорії.  

 Навчальний заклад має розвинену матеріально-

технічну базу: два корпуси, у яких розміщено 

21навчальний кабінет, методичний кабінет, обладнано 

навчальний комп'ютерний клас, є бібліотека (13 730 

примірників учбової та художньої літератури),спортивні 

зали, медичний кабінет,  шкільна  їдальня з привізним 

харчуванням  на 75 місць.  
 


