
Вишнівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

Подільського району Одеської області 

 

 

Гордієнко Валентина Іванівна – 

директор школи. Народилася 27 червня 1964 року в 

с. Стратіївка Чечельницького району Вінницької 

області в сім'ї колгоспників.  

У 1971 році вступила до 1 класу Стратіївської 

середньої школи, яку закінчила 1981 року. 

З 1981 року по 1983 рік – студентка Балтського 

педагогічного училища. 

В 1983 році закінчила педагогічне училище і за 

призначенням почала працювати вчителем початкових класів Вишнівської 

ЗОШ І-ІІ ступенів. 

З 1985-1991 рр. навчалася в Одеському педагогічному інституті ім.. К. Д. 

Ушинського (факультет початкових класів, заочне відділення). У 1991 році 

закінчила інститут за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового 

навчання», кваліфікація – вчитель початкових класів. 

З 2012 року – директор Вишнівської ЗОШ І-ІІ ступенів. 

 

Опис навчального закладу 

 

Вишнівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів заснована 1979 року. 

Охоплює навчанням і вихованням дітей із 6 сіл   (Новий Мир, Морозівка, Зірка, 

Ставки, Вишневе, Греково), які підпорядковані Ставківській сільській раді,              

35 учнів підвозять шкільним автобусом. 

Особливостями роботи школи є те, що переважна більшість учнів не має 

змоги працювати в позаурочний час, оскільки вони підвозяться, а також те, що 

три педагоги школи під’їжджають на роботу з міста. Це накладає відповідний 

відбиток на планування на організацію роботи в навчальний та позаурочний 



час. Тому вся навчально-виховна робота планується виходячи з цих умов. З 

урахуванням цього планується і гурткова робота та факультативні заняття, з 

метою найбільш повного охоплення учнів в період між закінченням  занять та 

від’їздом дітей. 

Школа працює в режимі п’ятиденного робочого тижня за робочим 

навчальним  планом. 

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» навчання і 

виховання здійснюється в процесі урочної та позаурочної роботи. 

Навчальна проблема школи – «Продуктивне навчання як основа 

стратегії розвитку інноваційної особистості».  

На кінець 2016-2017 навчального року в школі було 43 учні у 1-9 класах . 

Всі переведені до наступних класів. 

Із 13 осіб педагогічного колективу вищу освіту мають – 10, середню 

спеціальну  - 3. Четверо вчителів мають вищу категорію, один вчитель  - звання 

«Старший вчитель», два – звання «Вчитель-методист», троє – І категорію,  двоє 

– ІІ категорію, троє – «Спеціаліст». 

Науково-методичний фаховий рівень педагогів та якість викладання 

навчальних предметів забезпечують  виконання державних  стандартів освіти. 

 

 

 

 



 

 

Наші контакти: 

 66355, с. Вишневе Подільського району Одеської області,  

вул. Центральна 32,  

тел. 92-1-55  

vyshneve_shkola@ukr.net  

mailto:vyshneve_shkola@ukr.net

