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Директор  - Устиловська 

Мирослава Іванівна 

 

Дата народження: 

24 жовтня 1956 року 

 

Місце народження: 

село Довге  Дрогобицького 

району Львівської області 

 

Освіта: 

вища, Одеський державний 

педагогічний інститут ім. К. Д. 

Ушинського, 1978 р., вчитель 

фізики  

 

Трудова діяльність: 

08.1978 – 04.1980рр. – вчитель 

фізики Катерино-Платонівської 

середньої школи Ширяєвського 

району Одеської області; 

05.1980 – 09.1982рр. – вчитель 

фізики та математики 

Калинівської середньої школи 

Іванівського району Одеської 

області; 

09.1982 – 08.1985рр. – 

вихователь Розквітівського 

дитячого садка Березівського 

району  Одеської області; 

09.1985 -12.1996рр. – вчитель 

фізики та математики 

Калинівської середньої школи 

Іванівського  району Одеської 

області; 

09.2003 – 11.2008рр – заступник 

директора з навчально-виховної 

роботи Калинівської середньої 

  



загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Іванівського району 

Одеської області; 

11.2008 – 02.2009рр. – 

виконуюча обов’язки директора 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів с. Калинівка 

Іванівського району Одеської 

області; 

з 19.02.2009 року по теперішній 

час – директор загальноосвітньої                   

школи. 

Стаж роботи на посаді – 8 років. 

 

Загальні відомості про Калинівську загальноосвітню школу І-ІІІ 

ступенів Іванівської районної ради Одеської області 

 

Форма 

власності 

комунальна 

Історична 

довідка про 

створення 

навчального 

закладу   

     У 1946 році в Калинівці було побудовано 

початкову школу.     Через рік на території с. Ульянівка  

(теперішня Калинівка), у пристосованому приміщенні, 

відкрито ще одну початкову школу. Лише в 1969 році 

було прийнято рішення про будівництво школи в с. 

Калинівка.   Уже 1 вересня 1971 року школа гостинно 

відчинила двері перед своїми вихованцями. 

    На даний час Калинівська ЗОШ І – ІІІ ступенів є 

загальновизнаним осередком культури с. Калинівка 

    На сьогоднішній день у школі створено всі 

необхідні умови для праці, навчання і відпочинку дітей. 

   Школа газифікована, має спортивну залу 20 х 9 

м², спортивні майданчики та спортивний інвентар. Є 

комп’ютерний клас. Працює шкільна їдальня на 100 

місць. Організовано підвіз  учнів, що мешкають за 3 – 6 

км від школи. 

Основні 

напрями  

діяльності 

Вже не один рік педколектив працює над 

проблемою «Впровадження інноваційних технологій – 

необхідна умова підвищення ефективності навчання і 

розвитку здібностей учнів». 

Зусилля вчителів спрямовані на підвищення 

ефективності навчально-виховного процесу, виховання в 

учнів інтересу до знань, впровадження в практику роботи 

школи інноваційних технологій. Значна увага приділяється 

організації методичної роботи з педагогічними кадрами. 

Кількісні Контингент учнів складає 56 особи у тому числі  19 – з 



показники    малозабезпечених сімей, один учень – позбавлений 

батьківського піклування.  Учні навчального закладу є 

учасниками районного етапу Всеукраїнської військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), який вже двічі 

проводився на базі Калинівської ЗОШ І-ІІІ ст., конкурсу 

«Молодь обирає здоров’я», «Екологічний ярмарок» 

спортивних змагань, шкільних та районних предметних 

олімпіадах. Учні школи приймали участь у 

Міжнародному конкурсі знавців української мови 

ім.П.Яцика, Українознавчій грі «Геліантус». 

Навчально-виховний процес забезпечують 15 

педагогічних працівники. 

     Навчальний заклад має 12 навчальних 

приміщень, обладнано  навчальний комп'ютерний клас, 

є бібліотека,  медичний кабінет, спортивна зала 20 х 9, 

спортивні майданчики та спортивний інвентар, 

майстерня, учнівська їдальня на 60 місць. Школа 

газифікована, організовано підвіз  учнів, що мешкають 

за 3 – 6 км від школи. 

 



 

Контактні 

дані: 

67221 Одеська обл., с. Калинівка, вул. 30 років 

Перемоги, 24, Тел: 0485451131 (с/р)   

E-mail: kalinovka_shola@ukr.net  

 


