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Директор 

Дата 

народження: 

Місце 

народження: 

Освіта: 

 

Трудова 

діяльність:  

Стоєв Іван Миколайович 

 

21 червня 1956 року 

Одеська область, Болградський район, 

с. Владичень 

Вища, Тираспольський педагогічний 

інститут, 1989 р., вчитель географії. 

1971р.- 1975р. –Кагульське педагогічне  

училище, вчитель початкових класів,  

р. Молдова. 

1975р.-1976р. –викладач фізичного 

виховання, Твардіцької восьмирічної 

школи,       Ч- Лунгського району, р. 

Молдова. 

1976р.-1978р.–служба у лавах 

Радянської армії. 

1978р.-1982р. – завідуючий  кабінетом 

партійно-масової роботи колгоспу 

«Прогрес», Болградського району, 

Одеської області. 

1982р.-1990р.–викладач НВП 

Владиченської  середньої школи 

Болградського району Одеської 

області. 

1990р.–1991р. – голова виконкому 

Владиченської сільської ради 

Болградського району Одеської 

області. 

1991р.–1991р. – вихователь ГПД 

Владиченської  середньої школи 

Болградського району Одеської 

області. 

З 1991року- директор Владиченської 

ЗОШ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Загальні відомості 

про Владиченську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів 

Болградської районної ради Одеської області 

1 січня 1841 року в селі Імпуцита (Владичень) відкрилась річна 

Ланкастерська школа. В 1876 році відкрилась Імпуцитська (Владиченська) 

школа Миколаївського приходу з 4-х  річним навчанням. В 1949 році школа 

реорганізована в семирічну, а в 1958  - у восьмирічну. В 1982 році школа 

реорганізована в середню. Перший випуск десятикласників (1967 р.н.) 

закінчив середню школу в 1984 році.  

Контингент учнів складає 104 осіб. Учні школи є призерами районних 

олімпіад, спартакіади школярів з волейболу та настільному тенісу, конкурсу 

художньої самодіяльності «Чисті роси». 

       Навчально-виховний процес забезпечує  18 педагогічних працівників та  

14 технічних робітників. Педагогічне звання «учитель-методист» має 1 

працівник, «старший учитель»- 4, вищу кваліфікаційну категорію мають – 5 , 

І кваліфікаційну категорію – 4, ІІ кваліфікаційну категорію – 1, 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст» - 8 працівників. Середній вік 

педагогічних працівників – 30 років. 

       Школа має розвинену матеріально-технічну базу: розміщена у типовому 

двоповерховому приміщенні, в якому розміщено 15 навчальних кабінетів, 

методичний кабінет, комп’ютерний клас (11 комп.), медичний кабінет, 

спортивна зала, їдальня на 100 місць, змішана трудова майстерня, бібліотека   

(18827 примірників). При школі є стадіон з нестандартним обладнанням; 

автономне джерело  питної води та автономна каналізація. 

 

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

68742 Одеська обл., Болградський район, с. Владичень, вул. Дунайська,10 

Тел.:  ( 048-46) 38-2-46 

Факс: ( 048-46)  38-240, 

E-mail:  zosh-vladichenska@ukr.net 

 

 


