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Директор -  Миронюк Віта 

Володимирівна 

 

Дата народження: 

16 квітня 1967 року 

 

Місце народження: 

село Гудевичеве  Іванівського  

району Одеської області 

 

Освіта: 

вища, Одеський державний 

педагогічний інститут  ім. К. Д. 

Ушинського,  1991 р., вчитель 

початкових класів 

 

Трудова діяльність: 

08.1986 – 08.1987рр. – 

вихователь групи 

продовженого дня 

Гудевичівської восьмирічної 

школи Іванівського району 

Одеської області; 

08.1987 – 08.1989рр. – учитель 

початкових класів 

Гудевичівської восьмирічної 

школи Іванівського району 

Одеської області; 

09.1989 – 10.1989рр. – учитель 

початкових класів Білгород – 

Дністровської середньої школи 

№11 Одеської області; 

10.1989 – 08.2001рр. – вчитель 

початкових класів  

Гудевичівської неповної 

середньої школи Іванівського   

району Одеської області; 

08.2001 – 08.2002рр. – 

  



виконуюча обов’язки 

заступника директора з 

навчально – виховної роботи 

Гудевичівської ЗОШ І-ІІ 

ступенів Іванівського району 

Одеської області; 

08.2002 – 03.2004рр. – 

виконуюча обов’язки директора 

Гудевичівської ЗОШ І-ІІ 

ступенів Іванівського району 

Одеської області; 

з 24.03.2004 року по теперішній 

час – директор 

загальноосвітньої                   

школи. 

 

Стаж роботи на посаді – 13 

років. 

Загальні відомості про Гудевичівську загальноосвітню школу І-ІІ 

ступенів Іванівської районної ради Одеської області 

 

Форма власності комунальна 

Історична довідка 

про створення 

навчального 

закладу 

За свідченнями очевидців та датою, 

викарбуваною на споруді, яка збереглася до 

сьогодення, школа була збудована в 1905 році, і 

була земська. 

За довідкою державного архіву у фондах 

Одеської окружної інспектури народної освіти та 

Одеського окружного виконкому за 1925-1927 рр., у 

списках шкіл Тирано-Шевченківського району 

значиться Гудевичівська школа, кількість основних 

груп-2, мова викладання – німецька, кількість учнів 

– 37. 

Інших відомостей на обліку про цю школу 

архівів не має. 

21 квітня 1938 Гудевичівську школу було 

реорганізовано з німецької в об’єднану німецько-

українську школу. В школі навчалось 76 учнів, з них 

53 німці, 23 українці. 

В зв’язку зі зростанням кількості учнів (235) в 

1961 році було побудовано новий корпус школи. У 

сусідньому селі Калинівка була лише початкова 

школа і по її закінченню діти ходили в 

Гудевичівську семирічку. У старші класи учні 

ходили в село Благоєве, Іванівка, Петрівка (хто де 



мав родичів), а коли збудували Калинівську школу, 

з 1973 року і по теперішній час деякі діти 

навчаються в ній. 

В 1979 році була збудована нова двоповерхова 

школа. 

Школа декілька разів змінювала свою назву: 

1905 – 1918рр. – земська; 1918 – 1939 рр. даних 

немає; 1939 – 1951рр. – початкова; 1952 – 1959 рр. – 

Гудевичівська семирічна школа; 1959 – 1996 рр. – 

Гудевичівська восьмирічна школа; 1996 – 2003 рр. 

Гудевичівська середня загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів; 2003 – 2013 рр. загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів села Гудевичеве; з 2013 року Гудевичівська 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Іванівської 

районної ради Одеської області 

Кількісні 

показники    

Контингент учнів складає 63 учні. 

В школі навчається 1 дитина під опікою, 31 

дитина з малозабезпечених сімей. 

Кожного навчального року учні школи 

приймають участь у таких конкурсах: 

- Фестиваль природоохоронної пропаганди 

«Екологічний ярмарок», 

- Фестиваль-конкурс дитячої та юнацької 

творчості «Чисті роси», 

- Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових 

дисциплін, 

- Міжнародний конкурс з української мови 

імені П. Яцика, 

- Природоохоронна акція «Ялинка», 

- Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник», 

- Природознавча гра «Геліантус»,  

- «Олімпус», 

- Спартакіада школярів. 

Навчально-виховний процес забезпечують 13 

вчителів.  

Навчальний заклад має матеріально-технічну 

базу:  

12 навчальних кабінетів по 33 м2,  

актова зала - 75 м2,  

спортивна зала - 147 м2,  

бібліотека - 15 м2,  

музей - 15 м2,  

комп’ютерний комплекс на 5 робочих місць,  

їдальня на 40 місць,  

методичний кабінет,  



мініопалювальна на 2 газових котла,  

спортивний майданчик,  

горіховий сад.  

Територія школи займає 1,8 га. 

 

 

Контактні дані: 67223, Одеська область, Іванівський район, село 

Гудевичеве, вулиця Миру, 35, телефон 

(04854)51140,  

 

E-mail: gudzoch@ukr.net 
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