
 

 

 

Сичавська загальноосвітня школа І -  ІІІ ступенів Лиманської 

районної ради Одеської області 

 

Директор  Бубнова Олена 

Анатоліївна  

 

Дата 

народження  

08 березня 1977 року  

Місце 

народження  

Одеська область, 

Лиманський район, 

с. Сичавка  

Освіта : Вища, 

Південноукраїнський 

державний 

педагогічний 

університет ім. К.Д. 

Ушинського, 1999 р., 

соціальний педагог, 

вчитель початкових 

класів. 

Трудова 

діяльність  

1999 рік – 

соціальний педагог 

Сичавської ЗОШ І – 

ІІІ ступенів. 

2013 рік – заступник 

директора з 

навчально – виховної 

роботи . 

22.09.2016 – 

директор Сичавської 

ЗОШ І – ІІІ ступенів 

. 

Стаж роботи на 

посаді – 1 рік. 

Депутат Сичавської 

сільської ради  



Загальні відомості про Сичавську загальноосвітню школу І – ІІІ ступенів 

Лиманської районної ради Одеської області  
Форма власності  Комунальна  

Історична довідка про створення 

навчального закладу : 

  Загальноосвітня школа І -  ІІІ ступенів в 

селі Сичавка існувала ще з 

дореволюційних часів. В цей період 

школа мала назву церковно – приходська. 

В ній було 6 класних кімнат, де 

розміщувалися 4 класи. Всього в школі 

навчалося 63 учні, з якими працювало 

п’ятеро вчителів. 

   З 1917 року заклад освіти в селі Сичавка 

мав назву Сичавська семирічна школа. 

   З 1917 по 1934 рік в школі працювало 9 

вчителів , які навчали 155 учнів. 

   До 1950 року Сичавська школа була 

семирічкою. З 1950 року школа стала 

десятирічною , і в 1956 році відбувся 

перший випуск 10 класу. Проте з 1951 ро 

1960 рік школа була одинадцятирічною. 

В цей час школа вже мала назву 

Сичавська середня школа. 

   До 1988 року Сичавська середня школа 

містилася в 4 приміщеннях, які були 

віддалені одне від одного. 

   В 1988 році силами Сичавської 

сільської ради та місцевих господарств ( 

колгоспу ім. Щорса та рибколгоспу ім. 

М.Горького ) була здана в експлуатацію 

нова сучасна двоповерхова будівля 

школи, розрахована на 332 місця. 

   На даний час Сичавська 

загальноосвітня школа є культурним 

осередком села. 

 

Кількісні показники     Контингент учнів складає 147 школярів 

денної форми навчання та 40 учнів – 

вечірньої. В школі навчаються учні 

пільгового контингенту: двоє учнів під 

опікою, 4 – діти учасників АТО. 

   У 2017 – 2018 навчальному році до 

першого класу зараховано – 14 осів, а до 

10 – 6. Випущено випускників 9 класу – 

10 учнів, 11 – 12 класів – 20 учнів. 

   Навчально – виховний процес 

забезпечують 17 педагогічних 

працівників. Педагогічне звання « 

Вчитель – методист» має один вчитель, 



троє мають звання « Старший вчитель», 

один нагороджений знаком « Відмінник 

освіти України». 

   Навчальний заклад має матеріально – 

технічну базу : двоповерхова будівля, у 

якій розміщено 11 класів, методичний 

кабінет, кабінет фізики, біології, 

інформатики, є бібліотека та читацький 

зал на 16 місць. Спортивний та актовий 

зали, їдальня на 60 місць. 
Адреса ( № телефону, сайт, електрона 

пошта ) 

67555 Одеська область, Лиманський 

район, с. Сичавка, вул. Цвєтаєва, 1 д. 

Тел/факс ( 04855) 6 – 23 – 86. 

Е -  mail: sichavkazosh@ukr.net 

 


