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Виноградівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

імені О. О. Банева  

Болградського району  Одеської області 
 

 

Кочмар Панас Георгійович 

 

 Народився  8 жовтня 1957 року в селі 

Виноградівка. 

В 1972 році  - закінчив Виноградівську 8-річну школу, В 

1974 р. закінчив Болградську середню школу № 1.  

В 1978 році  - закінчив Ізмаїльський державний 

педагогічний інститут, факультет французької мови.  

В 1989 році закінчив історичний факультет в 

Одеському державному університеті імені Мечнікова. 

 Трудову діяльність розпочав  у 1978 році 

учителем французької мови в Камишовській середній 

школі.  

В 1979 році працював  перекладачем французької 

мови  в Алжирі. 

 1983-1984р.р. –  працював директором у 

Виноградівській вечірній школі. 

 1985-1986 р.р. – був призначений  директором Виноградівської середньої  школи. 

 З 1987-1991 р.р. – працював  головою сільської ради у  с. Виноградівка 

Болградського району.  

 1991-1997 р.р. – працював учителем французької мови та історії у Виноградівській 

середній школі. 

 1999-2010р.р. – Виноградівській сільський голова. 

 З грудня 2010 року по теперішній час  - директор Виноградівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. О.О.Банєва. 

 Був  депутатом Виноградівської сільської ради та Болградської районної ради. 

Нагороджен відзнакою губернатора Одеської області, грамотою Верховної  Ради Україны,  

грамотами Болградської районної  ради та райдержадміністрації за успіхи у праці. 

 Написав  книгу «След в истории села «Страницы жизни Виноградовской школы»». 

 

 

Перша школа в селі була відкрита в 1841 році, навчання проводилось за методом 

Ланкастера.  

На початку ХХ сторіччя була відкрита початкова чотирирічна школа. 

1 вересня 1940 року вперше в історії села всі діти шкільного віку сіли за парти. Їх 

навчали більш ніж 30 вчителів. Паралельно проводилась робота з ліквідації неграмотності 

серед дорослого населення. 

Під час війни заняття в школі припинились. 

З 1 вересня 1944 року розпочався навчальний рік в школі. Окрім 5-ти класів 

початкової школи, були відкриті та почали роботу 6-ті та 7-мі класи вечірньої школи. 

На початок 1946/1947 н.р. було 703 учня, на кінець навчального року – 556. На ці 

роки прийшов голод 1946-1947 рр. 

В 1948 році школа стала Виноградівською семирічною школою, а в 1958 році – 

Виноградівською восьмирічною школою. В школі навчались 506 учнів, був відкритий 

підготовчий клас. 
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В 1973 році школа була перетворена в середню школу, де навчались 705 дітей. Їх 

навчали більш ніж 60 учителів. 

Під шкільні приміщення були зайняти власні будинки та збудовані шкільні 

корпуси. Всі вони знаходились на великому відстані один від одного, що було проблемою 

для навчально- виховного процесу. 

В 1985 році в селі Виноградівка була побудована нова триповерхова типова середня 

школа на 1173 учня. 

 

 

68733 Одеська обл., Болградський р-н, с. Виноградівка, вул. Гагаріна, 2 

Тел: (04846) 36-5-49 

E-mail: vinogradovka_shkola@ukr.net   

https://mail.ukr.net/desktop#sendmsg/f=to=0Wcw9h0Xtu350WeM24vIEhV6toCDE4Ow9W8N

