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Форма власності комунальна 

Історична довідка 

про створення 

навчального 

закладу   

Історія Вигінської загальноосвітньої школи розпочалася в 

1933 році, коли румунська влада  збудувала в селі  

початкову школу, викладання  в той час і на протязі всієї 

війни велося на румунській мові. Під час  Великої 

Вітчизняної війни школа не припиняла  своєї роботи.  

Після закінчення війни в 1945-1946 роках директором 

школи був Платонов Георгій Іванович. 

З 1947-1949  роки   директором школи була  Вигонова 

Ганна Василівна, при якій  школа стала  п ятирічною,  і 

вважалася  міською школою  № 5. 

З 1949-1954 рік  директором став Батищев Тарас 

Никонорович.  В ці роки збільшилася  кількість учнів ,  в 

школу було направлено молодих спеціалістів- вчителів, 

навколо яких  згуртувалася молодь села.  

З 1955-1958 рік директором школи був Башняков Анатолій 

Іванович, і в 1956р. отримала назву  Вигінська семирічна  

школа . 

 У 1958 році восьмирічною школа  стала при директорові 

Мисик О. Я. 

 З 1962 року по 1992 рік  директором школи був Коваленко 

Григорій Іванович, який домігся добудови приміщень 

майстерні, фізичного та біологічного кабінетів, спортзалу 

та їдальні. В цей же період будується шкільний інтернат, 

де жили діти працівників радгоспу ім. 28 червня. При 

підтримці голів колгоспу ім. Кутузова та радгоспу ім.28 

червня розпочинається будівництво нової двоповерхової 

школи та пришкільного інтернату. 1 вересня 1985 року 

навчання розпочалося в новій школі.  

 В 1992-1999 роках директором був Біленко Валентин 

Юліанович. 

 З 1999 року по цей час директором є Вдовиченко Олена 

Михайлівна, яка вивела школу на новий рівень навчальних 

та спортивних досягнень. 

Основні напрями  

діяльності 

Вигінська загальноосвітня школа І-ІІ ступеня - школа 

духовно-фізичного розвитку . Крім  основного напрямку 

роботи – освітнього,  педагогічний колектив працює над 

гармонічним розвитком творчої особистості учня, прагне 



виховати фізично здорову, духовно багату, соціально 

адаптовану особистість,  яка проявляє компетентність та 

адекватно реагує на потреби дня.  

Кількісні 

показники    

Вигінська ЗОШ  включає в себе школу І ступеня,  в якій 

навчається на  кінець 2016-17 навчального року  48 учнів 

та школу ІІ ступеня, в якій навчається 46 учнів. Загальна 

кількість учнів – 94 учнів. Із цього числа  27  учнів  в 

рамках програми « Шкільний автобус»  користуються 

підвозом  із  сіл Абрикосове та Привітне.  Учні початкової 

школи та  пільговий контингент ( діти із малозабезпечених 

сімей та під опікою)  користуються безкоштовним гарячим 

харчуванням.   

Пільговий контингент школи складає: 

Сирота- Афанас Ізабелла Дмитрівна, учениця 3 класу; 

позбавлені батьківського піклування учениці 4, 5 класу 

Ситнік  Олександра та Надія, учень 3 класу- Ситнік Денис; 

дитина-інвалід учениця7 класу Богомолюк Поліна 

Олегівна( ДЦП, лівосторонній геміпарез, косоокість). 

 Багатодітних сімей- 17, в яких  виховується 35 учнів.  

Довідки про те, що вони є малозабезпеченими надали 2 сім 

ї, в яких  виховується 7 учнів 

Учні школи  є постійними учасниками та призерами 

районних та обласних предметних олімпіад, конкурсу імені 

Т.Г. Шевченка, Міжнародного конкурсу української мови 

імені Петра Яцика. На високому рівні організовано 

спортивну та туристичну роботу в школі. На протязі 

останніх двох років учні школи займають І місця в 

районному спортивному рейтингу серед шкіл І-ІІ ступенів.  

Неодноразово ставали призерами районного туристичного 

зльоту,  призерами обласного чемпіонату зі спортивного 

орієнтування.  Учні школи постійно беруть участь в 

районних  конкурсах .  

Навчально-виховний процес забезпечують 20 

педагогічних   працівників. Педагогічне звання   «Старший 

вчитель» мають 5 вчителів,  5 вчителів  мають 

кваліфікаційну категорію « спеціаліст вищої категорії»,  4 

вчителі «спеціаліст І категорії», 4- « спеціаліст другої 

категорії», 6 вчителів- спеціалістів.  

 Навчальний заклад має розвинену матеріально-технічну 

базу: навчальний  корпус, у яких розміщено 9 класних 

кімнат та 2 навчальних кабінети, методичний кабінет,   

обладнано новий навчальний комп'ютерний клас, є 

бібліотека ( 19601 примірників),  спортивний зал, 

медичний кабінет, їдальня, спортивний майданчик.   



 


