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Довідка про директора  

Фуратівської загальноосвітньої І – ІІ ступенів Саратської районної ради 

Одеської області 

 

Директор 

 

Дата 

народження: 

 

Місце 

народження: 

 

Освіта: 

 

 

 

 

 

 

 

Трудова 

діяльність: 

 

Гуцан Нонна Євгенівна 

 

10 березня 1969 року 

 

 

Україна, Одеська область,  

Тарутинський район, село Старосілля 

 

Повна вища,  

у 1992 році закінчила Бельцький 

державний педагогічний інститут, 

спеціальність  «Англійська та 

французька мови»,  кваліфікація – 

вчитель англійської та французької 

мов 

 

З 05.1986 до 08.1986 – санітарка 

аптеки № 288 с. Старосілля 

Тарутинського району Одеської 

області; 

 

З 08.1986 до 08.1987 – вихователь 

групи продовженого дня 

Старосільської середньої школи 

Тарутинського району Одеської 

області; 

 

З 09.1984 до 08.1992 – студентка 

Бельцького державного 

педагогічного інституту; 

 

З 08.1993 до 04.2015 – вчитель 

англійської мови Фуратівської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Саратської районної ради Одеської 

області; 

 

З 05.2015 до 03.2016 – виконуюча 

обов’язки директора Фуратівської 

ЗОШ І-ІІ ступенів Саратської 

районної ради Одеської області; 

 

З 03.2016 – директор Фуратівської 

ЗОШ І-ІІ ступенів Саратської 

 

 



районної ради Одеської області 

 

Загальні відомості про Фуратівську загальноосвітню школу  

І-ІІ ступенів Саратської районної ради Одеської області 

Історична 

довідка про 

створення 

навчального 

закладу   

Село Фуратівка засновано в 1897 році німцями-

колоністами. Невдовзі побудували парафіянську церкву, а при 

ній – школу для дітей. Школа існувала до 1940 року, коли німці 

виїхали на історичну батьківщину – до Німеччини. 

Після війни до села приїхали переселенці з села Нова 

Фрумушика, яке було знищено у зв’язку з розширенням 

Тарутинського полігону. 

З 1945 по 1966 рік працювала лише початкова школа. 

Випускники цієї школи продовжували навчання в 

Міняйлівській школі-інтернаті. З 1966 року школа була 

перетворена з початкової в неповну середню. 

Заклад був розташований у двох приміщеннях, які 

знаходились одне від одного на відстані в один кілометр. У 

першому приміщенні розмістились 6 – 8 класи, а в другому 

приміщенні – 4 та 5 класи. Початкові класи (1 – 3) навчались у 

другу зміну. 

На загальних зборах села в 1973 році мешканці вирішили 

добудувати перше приміщення, щоб діти вчились разом у 

першу зміну. Для цього вони зробили цегли для добудови 

школи. Так школа об’єдналась. 

У 1984 році стало зрозуміло, що цього приміщення не 

вистачає, і знову мешканці села об’єднались та вирішили стару 

частину школи знести, а на її місці побудувати чотири класи, 

спортзал, роздягальню, майстерню та широкий коридор. 

На сьогодні у школі відбулися певні зміни: оснащення 

сучасним технічним обладнанням та комфортними меблями. 

Педагогічний колектив та усі працівники школи 

покладають багато зусиль для створення належних умов для 

навчально-виховного процесу, як результат часто посідає 

призові місця у конкурсі з підготовки навчального закладу до 

навчального року. 

Адреса  

 

(№ телефону, 

сайт, 

електронна 

пошта) 

68210, Одеська область, Саратський район, с. Фуратівка, 

вул. Небесної сотні, 41 

тел. (04848) 59-3-85 

 

furatovka@ukr.net 

 


