
Усатівський навчально – виховний комплекс «школа-гімназія» ім. П.Д Вернидуба 

Біляївського району Одеської області  

 

Директор школи - Савенко Світлана Георгіївна 

 

Біографія керівника 

Савенко Світлана Георгіївна народилася 10 лютого 1954 року в селі 

Ново-Воскресенка, Ширяївського району, Одеської області. В червні 

1976 року закінчила Одеський державний педагогічний інститут         ім. 

К.Д.Ушинського. В серпні 1976 році призначена за направленням 

вчителем математики в Усатівську середню школу ім.П.Д.Вернидуба.З 

вересня 1985 року по вересень 1995 року працювала заступником 

директора з НВР в цій же школі.З вересня 1985 року по теперішній час 

працює директором Усатівського НВК «школа-гімназія» ім. П.Д.Вернидуба.                               

Савенко С.Г. також веде уроки математики. Вчитель вищої категорії, має звання 

вчителель методист, Відмінник освіти України. Педагогічний стаж роботи 41 рік. 

Неодноразово обиралася Депутатом Біляївської районної ради. 

 

Опис навчального закладу 

Усатівський НВК має велике історичне минуле, він гідно продовжує педагогічні традиції, 

започатковані ще в ХІХ ст., коли у 1835 році на Усатівських хуторах було відкрито 

прихідне училище, пізніше воно стало називатися церковно – прихідною школою. Ще 

пізніше – народною школою. Після революції навчальний заклад мав назву - Одеська школа 

№ 128, а середньою школа стала в 1954 році.В 1986 році будова старої школи згоріла. 2 

роки навчалися в пристосованих приміщеннях майстерень, спортивного залу, і лише в 1988 

році всі учні Усатівської середньої школи були переведені в приміщення табору праці та 

відпочинку, де навчалися 10 років в дві повні зміни, без належних умов та матеріально – 

технічної бази. 

13 листопада  1998 року завдяки клопотанням директора школи Савенко С.Г. було 

відкрито нове приміщення Усатівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. П.Д.Вернидуба. З 1 вересня 

2011 року Усатівська школа увійшла в історію, набувши нового статусу -  Усатівський 

НВК «школа – гімназія» ім.П.Д.Вернидуба. В  жовтні 2016 року відкрито нове  приміщення 

СОУПу (самоорганізуючий  учбовий  простір), в якому проводяться безкоштовні гуртки, 

семінари, тренінги, а також  в лютому 2017 року проводився міні- Едкемп «Усатово – 

2017».Учні Усатвського НВК постійно приймають участь в усіх видах районних та 

обласних змагань, конкурсах, та олімпіадах і займають призові місця! Усатівський НВК – 

це сучасний навчальний заклад, в якому хочеться навчатись! 

 

Контактні дані 

67663 Одеська обл., Біляївський р-н ,  с. Усатове вул. Гагаріна 83  

Тел/факс: (048) 30-80-13 

Факс: (048)  30-80-13 

E-mail: nvkusatovo@ukr.net  

Сайт:www. usatovonvkschool.org.ua 


