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Визирська загальноосвітня школа  

І – ІІІ ст.  

Лиманської районної ради 

Одеської області 
Довідка  

про   директора Визирської загальноосвітньої школи І – ІІІ ст. 

Лиманської районної ради Одеської області 

 

Директор: Куліченко Яна Миколаївна   

Дата народження:  08 жовтня 1978 р. 

Місце народження: Сумська область м. Шостка 

Освіта: вища, Південноукраїнський державний 

педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського (м. 

Одеса), 2000 р., вчитель української мови і 

літератури та зарубіжної літератури 

Трудова діяльність: 

 

01.09.1993 р.- 14.08.1997 р. – студентка Балтського 

педагогічного училища; 

 

01.09.1997 р.- 30.06.2000 р. - студентка Південноукраїнського державного 

педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського(м. Одеса); 

 

01.09.2000 р.- 02.09.2002 р. – вчитель української мови та літератури 

Визирської ЗОШ І – ІІ ст. Комінтернівського району Одеської області; 

 

02.09.2002 – 10.04.2003 р. - вчитель української мови та літератури, педагог – 

організатор Визирської ЗОШ І – ІІ ст. Комінтернівського району Одеської 

області; 

 

10.04.2003 р. – 17.08.2004 р. – заступник з навчально – виховної роботи, 

вчитель української мови та літератури Визирської ЗОШ І – ІІ ст. 

Комінтернівського району Одеської області; 

 

25.08.2004 р. – 01.08.2006 р. – заступник директора з навчально – виховної 

роботи, соціальний педагог НВО ім. В. Чорновола м. Южне; 

 

02.08.2006 р. – 18.09.2006 р. – вчитель початкових класів НВК «ЗОШ І – ІІ 

ст.- дитячий садок» с. Визирка Комінтернівського району Одеської області; 

 

З 19.09.2006 р. – директор Визирської ЗОШ І – ІІІ ст. Комінтернівської 

районної ради Одеської області. 

 

Стаж роботи на посаді – 10 років. 

 

 Член виконавчого комітету Визирської сільської ради ЛИМАНСЬКОГО району 

Одеської області. 



 

 

Загальні відомості про Визирську загальноосвітню школу І – ІІІ ст. 

Лиманської районної ради Одеської області 

 

 

  

Адреса (№ 

телефону, 

сайт, 

електронна 

пошта) 

67543 Одеська обл., Лиманський район, вул. О. Ставніцера, 53 

Тел.: (255) 9-55-10 

E-mail: vizirkazoch@ukr.net  

Форма 

власності 

комунальна 

Історична 

довідка 

про 

створення 

Визирської 

ЗОШ   

Історія Визирської школи дуже цікава і налічує не одне 

століття. Будівля навчального закладу була споруджена ще за 

часів німецьких колоністів. З 1804 року - це церковно-

приходська школа, котра знаходилась поряд з церквою. 

Приблизно з 1905 року школа була початковим училищем 

Новозаградівської школи, про що свідчить знайдений 

Похвальний лист учениці 4 класу Дарини Тетенко, датований 7 

травня 1906 року.  

 З 1929 року школа стала семирічною. У довоєнний час 

директорами школи були Топчин, Фольмер М.Г. 

 4 квітня 1944 року Визирку було звільнено від німецько 

– фашистських загарбників. У будівлі школи 5 квітня 1944 

року почав працювати штаб 5-ої  ударної армії. 

 Семирічною школа була до 1963 року, на той час у ній 

навчалося більше двохсот учнів. 1963 року почала працювати 

восьмирічна школа. В післявоєнні роки її очолювали  

Русановський, Комарчук В.Ф., Кацюк Є.О. Понад 14 років 

школою керувала Бушева Л.О. З часом школа стала 

неповносередньою, з 1977 року її очолила Надія Іванівна 

Гучок. 

 З 1999 року Визирська школа змінила назву - ЗОШ І-ІІ 

ступенів, у ній навчалося 150 учнів. 

У 2003 році на базі школи відкривається дошкільний 

навчальний заклад, і школа отримує назву НВК«ЗОШ І-ІІ 

ступенів - ДНЗ» с.Визирка, де навчалось близько 150 учнів, а 

до дитячого садка ходило 40 малюків.  

У 2006 році Визирську школу очолила її колишня учениця Яна 

Миколаївна Куліченко. 

   2006 року розпочалося будівництво нової школи. 

Головним спонсором будівництва стало ТОВ 

«Трансінвестсервіс» (генеральний  директор Ставніцер О.М.) , 

керівником будівництва – Токменінов О.П.,  дизайнером – 

Козьміна О.В., головним менеджером – голова Визирської 

сільської ради Ососкало І.А. За рік  у Визирці з’явилося нове 

шкільне приміщення, витримане у стилі старовинної німецької 



архітектури, яке створює разом  з приміщенням ХІХ століття  

чудовий ансамбль. Нинішня школа відповідає європейським 

стандартам та має сучасне обладнання. Під час урочистого 

відкриття 1 вересня 2007 року  почесні гості з Києва та Одеси 

назвали її спорудження подією всеукраїнського рівня. Олексія 

Ставніцера  було нагороджено Почесною грамотою управління 

облдержадміністрації. 

2007 року школа  отримала новий статус - НВК  «ЗОШ 

І-ІІІ ступенів - ДНЗ».  

У школі працює майже 50 %  її випускників: 

Куліченко Я.М., Гучок Н.І., Бідна К.І., Мусієнко О.А., 

Пасічник В.В., Геджин О.Г.,  Фіщенко О.І.,  Сідей Н.П., 

Громова О.О.  

Багато років вихованню дітей присвятили   Лакатош 

О.В., Остапчук Л.Д., Терещенко Н.П., Нікуліна Н.П., Гринюк 

Т.Г., Плохотнюк З.С., Бритченко Н.П. 

За вагомий внесок у навчання та виховання 

підростаючого покоління педпрацівники мають Почесні 

грамоти Кабінету Міністрів України, Одеської обласної 

адміністрації та Одеської обласної ради, Лиманської районної 

державної адміністрації, районної ради, відділу освіти та 

Визирської сільської ради. Скочипець С.С., вчитель музики, 

має нагрудний знак « Відмінник освіти», Почесне звання 

«Заслужений працівник культури України», у 2009 році 

присвоєно звання « Людина Комінтернівщини - 2009» 

З 2010 р. змінено назву та статус школи. Школа 

отримала назву –ЗОШ  І -  ІІІ ст. с. Визирка.  

З 2013 р. школа має нову назву: Визирська загальноосвітня 

школа І – ІІІ ст. Комінтернівської районної ради Одеської 

області. 

З 2016 року – Визирська ЗОШ І – ІІІ ст. Лиманської районної 

ради Одеської області. 

Велика увага приділяється оздоровленню учнів. 

Щороку 1 червня свою роботу розпочинають літні табори для 

учнів, де діти мають змогу відпочити та оздоровитись. Для них 

організовуються різноманітні конкурси, свята,  екскурсії, 

подорожі та походи. 

Школа працює над розвитком обдарованої молоді. 

Учні школи є переможцями Всеукраїнських, обласних, 

районних фестивалів та конкурсів, предметних олімпіад. 

 

Кількісні 

показники    

Контингент учнів складає 189 осіб. З них 28 учнів 

доїжджають з с. Порт. У Визирській школі навчається 3 

інваліди, 2 дитини-сироти, 3  дітей, позбавлених батьківського 

піклування, 3 чорнобильців, 28 дітей з  багатодітних сімей, 4 

учнів з малозабезпечених сімей. 
Навчально-виховний процес забезпечують 16 

педагогічних працівників. 15 з них – основні працівники, 1 – 

сумісник. Педагогічне звання вчителя-методиста має 1 



працівник, 2 – старшого вчителя, 1 – нагороджений знаком 

«Відмінник освіти України», 1- вчитель має почесне звання 

«Заслужений працівник культури України».  

Навчальний заклад має розвинену матеріально-технічну 

базу: один двоповерховий корпус, у якому розміщено 10 

навчальних кабінетів, методичний кабінет,   обладнано 

комп'ютерний клас, є їдальня на 72 місця.  
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