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        Кірчук Марія Василівна 

 

 Народилася  04 грудня 1972р. у с. Главани Арцизького 

району. Освіта вища, Ізмаїльський державний 

педагогічний інститут 1996р. вчитель російської мови 

та літератури. 

З 1993 року працювала учителем російської мови та 

літератури у Василівській ЗШ І-ІІ ст.. 

У 2007 переведена  заступником  директором  з  

навчально-виховної роботи цієї школи. 

У 2010 році  призначена директором Василівської ЗШ І-

ІІ ст., а з 2011 -  директор Новокапланської ЗШ І-ІІ ст. 

Одружена, має доньку. 

За наслідками  атестації має кваліфікаційну  категорію 

«спеціаліст І категорії». Неодноразово  

нагороджувалася  грамотами Одеської обласної 

державної адміністрації та  відділу  освіти, молоді та 

спорту за  підготовку  учнів до  участі у різних  

конкурсах, за підтримку підростаючого покоління у 

вивченні історії рідного краю,  за участь у конкурсі 

«Учителі року-2007,2009,2012». 

 

 

Опис навчального закладу 

  
З 1924 року дітей села Нові Каплани, яке складалось з двох сіл – Куза-Вода 

та Кашпалат,   навчали  церковні служителі в одній школі. До школи учні 

ходили тільки взимку, навесні заняття припинялись.  

В 1928 році школа отримує статус державної. ЇЇ відвідування стало 

обов’язковим для всіх дітей, вони навчались вже й восени. 

3 1931року в Кашпалаті було вже 2 школи, а в Куза-Воде – одна. 

Викладання в останній велося румунською мовою. 

У школі в селі Кашпалат навчання велося німецькою мовою.  

Державну школу повинні були відвідувати також болгарські й молдавські 

діти. Вони також навчали німецьку письмову і усну мову. Кількість учнів, що 

відвідувала школу з кожним роком зростала. Якщо в 1928 – 1929рр. у ній 

навчалося 33 дітей, то в 1934 – 1935 навчальному році – 78 

Приміщення для навчальних занять слугували хати селян, а з 1931 року – 2 

кімнати у хаті служки. У зв’язку з тим, що кількість учнів з кожним роком 

росла, з’явилося потреба у будівництві нової школи. У 1934 році за проектом 

було збудовано нову школу. 



В 1940 році німців з села Кашпалат було депортовано. Перестали існувати 

дві німецькі школи. А під час Великої Вітчизняної війни припинила роботу 

школа в Куза–Водах. Її роботу було відновлено лише в 1944році, навчання 

велось російською мовою. 

В 1951 році чотирирічна школа і семирічна школа об’єднались в одну 

семирічну школу. Потужний повитух розвитку освіти на Одещині дав 

прийнятий у 1959 році Закон «Про зміцнення зв’язку школи з життям і про 

подальший розвиток системи народної освітив УРСР» («розвиток в народної 

освіти і педагогічної науки в УРСР», 1957). У відповідності до цього Закону 

було створена нова структура освіти (восьмирічна і одинадцятирічна школи), 

і наша школа з семирічної перетворилася на восьмирічну. Вісім класів 

Новокапланської школи закінчили учні 1960 – 1988 років випуску. З 1989 

року школа стала дев’ятирічною.  

У 2006 році за проектом було збудовано нову типову школу.  

 

Фото навчального закладу 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Контактні дані 
 

( юридична адреса, телефон, сайт, e-mail ) 

 
68410 Одеська обл., Арцизький район, с. Нові Каплани, вул. Шкільна, 2 

Тел/факс: (245) 5-61-34 

E-mail: <kaplanu@ukr.net> 
 


