
ОДЕСЬКА  ОБЛАСТЬ 

САРАТСЬКИЙ  РАЙОН 

         

 

 

  

 

Міняйлівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

Саратської районної ради 

Одеської області 



Довідка про директора  

Міняйлівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Саратської районної ради Одеської області 

 

Директор 

 

Дата 

народження: 

 

Місце 

народження: 

 

Освіта: 

 

 

 

Трудова 

діяльність: 

 

Дікусар Іван Дмитрович 

 

10 липня 1961 року 

 

 

Одеська область, Саратський район, 

с. Міняйлівка 

 

вища, Тираспольський державний 

педагогічний інститут, 1988 р., 

вчитель біології 

 

Вересень 1976 р. – травень 1980 р. – 

студент Тираспольського медучилища; 

 

Травень 1980 р. – травень 1982 р. – 

служба у лавах Радянської армії; 

 

Вересень 1983 р. – серпень 1988 р. – 

студент Тираспольського державного 

педагогічного інституту (заочне 

відділення); 

 

Вересень 1983 р. – серпень 1988 р. – 

вчитель біології Фуратівської ЗОШ І-ІІ 

ст. Саратського р-ну; 

 

Вересень 1988 р. – грудень 1991 р. – 

вчитель допоміжної Глінойської школи 

(Молодова); 

 

Серпень 1992 р. – жовтень 1995 р. – 

вчитель біології Міняйлівської ЗОШ І-

ІІ ст. Саратського району; 

 

Жовтень 1995 р. – жовтень 2000 р. – 

заступник директора Міняйлівської 

ЗОШ І-ІІ ст. Саратського району; 

 

Жовтень 2000 р. – жовтень 2010 р. – 

директор Міняйлівської ЗОШ І-ІІ ст. 

Саратського району; 

 

Жовтень 2010 р. – лютий 2013 р. – 

 

 



сільській голова Міняйлівської 

сільської ради Саратського району. 

 

З лютого 2013 р. дотепер – директор 

Міняйлівської ЗОШ І-ІІ ст. 

Загальні відомості про Міняйлівську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів 

Саратської районної ради Одеської області 

Історична 

довідка про 

створення 

навчального 

закладу 

Міняйлівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, як 

навчальний заклад, була створена у 1947 році. Зі встановленням 

радянської влади у 1940 р. почав діяти закон про загальну 

семирічну освіту. Свою навчальну діяльність школа 

здійснювала на рівні початкової школи, в якій навчались 20 

учнів та працювало 4 вчителя. 

У 1954 році була створена школа-семирічка. 

З 1960 року строк навчання у Міняйлівській школі був 

восьмирічний. 

У1983 році школа була перейменована з Михайлівської 

школи на Міняйлівську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів. 

З 1990 року школа здійснює дев’ятирічне навчання.  

Школа розташована у пристосованому приміщенні 12-

квартирного житлового будинку. Здійснює навчально-виховний 

процес у ІІ змінах. 

Навчальний заклад має задовільну матеріально-технічну 

базу: один корпус, у якому розміщено 14 класних приміщень, 

методичний кабінет,   навчальний комп’ютерний клас, є 

бібліотека. 

Випускники 9-х класів продовжують навчання переважно 

в Петропавлівському НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ (ясла-садок)», а 

також у профтехучилищах та внз І-ІІ р.а.. 

В рамках програми «Шкільний автобус» по с. Міняйлівка 

(у зв’язку з віддаленістю межі пішохідної доступності від 

школи) та до Петропавлівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ 

(ясла-садок)» здійснюється підвіз мікроавтобусом «ГАЗ-32213-

224» (2001 р. випуску), закріпленим за навчальним закладом 

с.Петропавлівка. 

У 2012 році в с. Міняйлівка розпочато будівництво нової 

школи на 420 місць. 

Адреса  

 

(№ телефону, 

сайт, 

електронна 

пошта) 

62810, Одеська область, Саратський район, с. Міняйлівка, 

вул. Шкільна, 5-А. 

тел/факс: (04848) 59-2-30 

 

minailivka@i.ua 

 


