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Директор  - Лужанська 

Валентина Григорівна 

 

Дата народження: 

01 січня 1961 року 

 

Місце народження: 

село Ульянівка  Миколаївського  

району Одеської області 

 

Освіта: 

вища, Одеський державний 

педагогічний інститут  ім. К. Д. 

Ушинського, 1988 р., вчитель 

початкових класів 

 

 

Трудова діяльність: 

 08.1988 – 02.1989рр. – вчитель 

початкових класів Баранівської 

восьмирічної школи 

Іванівського  району Одеської 

області; 

02.1989 – 11.1990рр. – секретар, 

завідуюча відділом учнівської 

молоді та піонерів РК ЛКСМ 

України  Іванівського району 

Одеської області; 

11.1990 – 08.1991рр. – учитель 

російської мови та літератури 

Джугастрівської 

неповносередньої школи 

Іванівського району  Одеської 

області; 

10.1991 – 01.1992рр. – 

вихователь дитячого садка 

Макінського заводу поршневих 

кілець; 

03.1992 – 09.2003рр. – вчитель 

  



початкових класів Адамівської 

неповно середньої школи 

Іванівського району Одеської 

області; 

09.2003 – 03.2004рр. - 

виконуюча обов’язки директора 

Адамівської ЗОШ І-ІІ ступенів 

Іванівського району Одеської 

області; 

24.03.2004 – 26.08.2013рр.– 

директор загальноосвітньої                   

школи І-ІІ ступенів с. Адамівка; 

27.08.2013-18.09.2013 - 

виконуюча обов’язки директора 

Северинівського НВК «ЗОШ І-

ІІІ ст.-ДС» Іванівської районної 

ради Одеської області; 

з 19.09.2013 – директор 

Северинівського НВК. 

 

Стаж роботи на посаді – 4 роки. 

  

Загальні відомості про Северинівський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Іванівської 

районної ради Одеської області 

 

Форма власності комунальна 

Історична довідка про 

створення вищого 

навчального закладу   

       Школа існує на території с. Северинівка 

ще з лютого 1875 року.  

  В роки страшного воєнного лихоліття 

школа не працювала, а 1 вересня      1947 року 

Северинівська семирічна школа гостинно 

відчинила двері для дітей 1935-1938 років 

народження.     

       З 15 серпня 1951 року наказом по 

Одеському обласному відділу освіти 

Северинівська семирічна школа отримала 

статус середньої школи.  

   Багато років у літній сезон в 

приміщенні школи розташовувався районний 

табір. Ліс, невеличка річка, зелень, квіти – все 

це привертало увагу дітей і дорослих до 

Северинівки. 

У 1985 році завершилося будівництво 

нової школи. 

Новобудова розрахована на 390 учнів. 



В школі є: 

- навчальні кабінети, майстерня, 

спортивний зал,  кабінет ДП,  актовий зал, 

зала Бойової слави, їдальня. 

У 2013 році в зв’язку з реорганізацією 

Адамівської школи об’єднано дві школи і 

директором школи призначено Лужанську 

Валентину Григорівну . У цьому ж  році 

відкрито при шкільному закладі 2 групи 

дошкільної молодшо – середньої та старшої 

групи дитячого садка на 39 місць. 

  

Основні напрями  

діяльності 

- дошкільна освіта; 

- початкова освіта; 

- загальна середня освіта 

Кількісні показники    Контингент учнів складає 161 особу.  У 

школі навчається 3 під опікою. 1 дитина з 

інвалідністю. 

 Учні навчального закладу є постійними 

учасниками шкільних та районних 

предметних олімпіад, конкурсів, спортивних 

змагань. 

Навчально-виховний процес 

забезпечують 19 педагогічних працівників.     

Навчальний заклад має розвинену 

матеріально-технічну базу: навчальну 

будівлю, у якій розміщено 11 навчальних 

кабінетів,   обладнано новий навчальний 

комп'ютерний клас, є бібліотека, музей - 

світлиця, спортивний  зал, майстерня, актова 

зала на 70 місць, медичний кабінет, їдальня на 

60 місць.   



 

 

Адреса (№ телефону, сайт, 

електронна пошта) 

67232 Одеська обл.,Іванівський район, село 

Северинівка вул. Каткова 6, тел.:(04854)4-73-

40 

 

E-mail:  luzhanska1967@ukr.net 
 


