
Вишняківський  навчально-виховний комплекс  

«Загальноосвітня  школа І-ІІ ступенів -  

дошкільний  навчальний  заклад»    

Арцизької  районної  ради  Одеської області 

 
Директор  НВК  -  Панова  Марія  Михайлівна 

Дата народження: 08 жовтня 1951  

Місце народження: 68412,  Одеська  обл.  Арцизький  

район,  с  Острівне,  вул. Димитрова, 20 

Освіта:  вища,  Тираспольський  державний  

педагогічний  інститут  ім.  Т.Г.  Шевченка,  1975 р. 

Трудова діяльність: 

28.08.1968-18.08.1969 – старша  піонервожата; 

18.08.1969- 10.08.1978  -  вчитель  математики  

Вишняківської  школи; 

10.08.1978  - 01.09.2000 заступник  директора  з  

навчально-виховної  роботи  Вишняківської  школи 

01.09.2000 - директор  Загальноосвітньої  школи І-ІІ 

ступенів с. Вишняки 

07.12.2010 -  директор  Вишняківського  НВК «ЗШ І-ІІ ступенів – ДНЗ» 

Стаж роботи на посаді – 16 років.    Заміжня.   Має  двох  дітей. 

 
Опис навчального закладу. 

Школа  була  створена  в  1944  році,  після  звільнення  від    німецьких   

завойовників.  Протягом  7  років  школа  була  початковою,  мова  навчання 

– українська. 

     Першим  директором  і  організатором  школи  був  Ваврищук  Матвій  

Дем’янович,  який  приїхав  із  Волинської  області   Ковельського  району.                                                                                                                                                                 

 Вишняківський  НВК  має  два  приміщення,  в  одному  -

загальноосвітня  школа  І-ІІ ступенів,  в  іншому – дошкільний  підрозділ, 

у яких розміщено ігрова  кімната, спальня,  музична зала, кухня та пральня,  

медичний  кабінет; 9 навчальних кабінетів, методичний кабінет, є бібліотека 

(4711 примірників)   краєзнавчо-етнографічна кімната, кімната  творчості, 

шкільна їдальня на  45  місць.  НВК  забезпечений   технологічним  

обладнанням.    

Контингент дітей НВК складає: 51 учунь  і 26 вихованців  дошкільного 

підрозділу (одна  різновікова  група).  У Вишняківському НВК   навчається 20 

дітей з багатодітних  сімей. 



Учні НВК приймають  участь  у  Всеукраїнських  конкурсах:  

«Соняшник», «Колосок»,  «Геліантус», «Кенгуру», «Гринвіч»,  де  посідають  

призові  місця. 

Беруть  активну  участь  у  районних  заходах:  олімпіадах,  МАН, 

Міжнародного конкурсу знавців рідної мови імені Петра Яцика,  конкурсу  

гуморесок імені Степана Олійника,  в конкурсі  «Чисті роси».  

Випускники  НВК  100 %   продовжують  навчання  після  закінчення  9  класу. 

Навчально-виховний процес забезпечують 14 педагогічних працівників  

та  2  вихователі. 

Вчитель  вищої кваліфікаційної  категорії  - 1, І кваліфікаційної категорії 

– 7,  ІІ кваліфікаційної категорії – 3,  спеціаліст  - 5, вчитель  фізичної  культури  

навчається у  Ізмаїльському педагогічному  університеті.    

Педагогічними  кадрами  за  фахом  забезпечені.       

  

 

Фото навчального закладу 

 
 

 



 

 



 

 
 

 

 
 



 
 

 

 
Контактні дані 

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

68412, Одеська обл., Арцизький  р-н, с. Вишняки,  вул. 28 червня, 52 

Телефон  (04845) 2-13-41 

  

E-mail:  wishnyakinvk@ukr.net 
 


