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Гімн Їжівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

 

1. Кожного дня зустрічаєш всіх нас, 

Ти у житті, наче сонячне коло. 

Знаємо, прийде для кожного час. 

Низько вклонитись тобі, наша школо! 

Дякуєм щиро своїм вчителям, 

Тим, хто сьогодні життю нас навчає. 

Знаємо, як пощастило всім нам – 

Кращої  школи у світі немає! 
 

ПРИСПІВ: 
 

Їжівська школа – наша надія! 

Їжівська школа – це крок до мрії! 

Їжівська школа  – душі берегиня! 

І сонячних променів у небі синім! 
 

       2.  Дзвоник шкільний нас вітає щодня, 

            З ранку до тебе ведуть всі дороги, 

            Школо, ти всім нам даруєш знання, 

            Друзів надійних і смак перемоги! 

            Поряд з тобою все наше життя, 

            Разом в житті  обираємо долю, 

            Разом будуєм своє майбуття 

            В рідній країні у щасті і волі! 

 

 

 

 



 

Адміністрація  школи 

    

Директор школи – Ольга  Василівна  Іонашку  

   

Заступник директора з навчально-виховної роботи – Олена Дечебалівна Дідошак  

 

Заступник директора з виховної роботи – Марія Георгіївна Фрунза  

 

Педагог-організатор – Маргарета Георгіївна Ленца 

 

 

 

 

 

 

 



Будівля Їжівської восьмирічної 

школи №1 у 40-70-х роках     

ХХ століття  

 
    Історія рідної школи розпочинається  у 1883 році, коли вперше в письмових документах 

згадується про те, що в селі Їжівці існувала початкова чотирьохрічна школа, в якій навчалися 

близько 40 учнів. 

    Навчання в школі здійснювалася румунською мовою, вивчалася німецька мова як 

іноземна, оскільки в той час наш рідний край -Буковина, як окремий коронний край, 

знаходилась під владою Австро-Угорщини.  

    В школі в 90-х роках ХІХ століття – початку ХХ століття працював вчителем та був 

автором деяких підручників й методичних порадників Данілеску Сільвестру. 

    В міжвоєнний період (1918-1941 рр) сільська школа продовжувала існувати як румунська, 

коли наш край був у складі Румунського Королівства, але, нажаль, жодних письмових 

свідчень про цей період не збереглися. 

    У післявоєнний період історія школи розвивається, коли наш рідний край стає складовою 

частиною Української Радянської Соціалістичної Республіки. Школа продовжує існувати як 

початкова до 1947 року, тоді вона перетворюється на семирічну, і як така існує до 1959 року.  

 

 

Перший семирічний випуск був у 1952 році, тоді школу закінчили 

24 випускника. Перший випускник зазначений у списку є Влад 

Георгій Орестович. 

У 1950 – 1952 роках директором школи був Лопуляк  

У 1952-1957 роках директором школи був Чиківчук Ілля 

Григорович  

  

 

 

 

 

 

   Семирічну школу закінчили 243 випускників. 

   З 1959 по 1980 року школа була восьмирічною, з 1980 року школа перетворюється у 

середню – десятирічну. За цей період школа випустила понад 900 випускників.  

Навчання в школі відбувалось в декількох пристосованих приміщеннях (будівлях): окремі 

приміщення для 1-4 класів (у двох змінах), для 5-8 – х класів (фотографія зверху), 

приміщення з кабінетом фізики, лабораторією окремо, приміщення ідальні з обіднім залом, 

приміщення майстерні з трудового технічного навчання. У основній школі учні навчалися в 

одну зміну. Там розміщувались вісім навчальних кімнат, піонерська кімната, кабінет 



директора, вчительська. В піонерській кімнаті, яка була найбільша розташована була 

своєрідна авансцена і там відбувались всі урочисті події в школі: ранки, вогники, тематичні 

свята. 

   Школа мала свою територію, спортивний стадіон, парк, фруктовий сад, дослідна ділянка. 

  Випуск1955 року 

    

Директорами школи були : 

   З 1957 по 1961рр. – Остапович  

 

   З 1961 по 1963 рр.– Цибух Наталія Георгіївна   

 
    

З 1963 по 1971 рр.– Цибух Іван Степанович  

 
   

 З 1971 по 1984 рр. – Цибух Наталія Георгіївна  

    

   За період 60-70-х років випускниками школи Лук’ян Іван Олександрович, який був 

головою Їжівської сільської ради, Іонашку Василь Ілліч та Свинцицький Модест 

Дечебалович, які займали посаду голів колгоспу імені Фрунзе в селі. Яковіца Дмитро 

Костянтинович – фотокореспондент  Сторожинецької районної газети («Радянське село», 

«Рідний край» ) та член спілки журналістів, Ігнатеску Теофіл Миколайович – агроном та 

землевпорядник в селі, Гуцан Василь Георгійович – механік в колгоспі та секретар 

парторганізації, Свинцицький Георгій Мірчович, Лупашку Олена Михайлівна – зоотехніки в 

колгоспі, Іонашку Віктор Ілліч та Гуцан Ілля Георгійович – завфермою колгоспу, Дідошак 



Олена Дечебалівна – вчитель та заступник директора з навчально- виховної роботи школи, 

Черкавська Елеонора Василівна – директор школи в Придністрові, Лук’ян Ніні Іллівна – 

секретар Їжівської сільської ради (в даний час – староста села) Бута Володимир Васильвич, 

Бута Дмитро Васильович, Козак Віорел Георгійович, Фрунза Дмитро та Анатолій Ауреловічі, 

Яковіца Неля Аурелівна, Гатеж Валентина Миколаївна – лікарі, Іонашку Ольга Василівна - 

вчитель та директор рідної школи, Піцул Стелла Олександрівна – завідуюча дитячим 

дошкільним закладом села, Збіглі Роман Вікторович – настоятель православної церкви села 

Буденець, Чіківчук Анжела Георгіївна, Скрипа Галина Вікторівна, Марікуца Мар’яна 

Василівна, Скрипа Тітус Вікторович, Іонашку Леон Ілліч, Лук’ян Олена Костянтинівна, 

Романюк Дмитро Костянтинович, Влад Андріан Георгійович, Лук’ян Раїса Леонівна, Фрунза 

Ілля Миколайович, Вечеркович Володимир та Віктор Вікторовичі, Іонашку крістіна 

Георгіївна, Лупашку Євгеній Віталійович,   

     Серед випускників школи у 60-70-х роках працювали вчителями різних років Логін 

Драгош Георгійович, Юрическу Спірідон Іванович, Сорочан Аурел Мирославович, Лупашку 

Ольга Іллівна, Фрунза Арета Георгіївна, Лук’ян Костянтин Ілліч,Тодерян Аурора 

Маноліївна, Мущак Олена Іллівна, Іонашку Траян Іордакійович, Бута Петро Васильович, 

Данілеску Дмитро Севаст’янович, Чіківчук Лукреція Володимирівна, Фрунза Даніл 

Володимирович, Марікуца Модеста Валерянівна, Кучурян Валентина Аврелівна, Іонашку 

Володимир Дмитрович, Дручук Петро Вікторович, Кашмар Володимир Васильович, Скрипа 

Стелла Дечебалівна, Вечеркович Олена Траянівна.   

 

   Випуск 1968 року 

   

      Нова епоха у розвитку шкільництва почалася з будівництвом просторого сучасного 

приміщення середньої школи 1980 році, яка урочисто відкрила свої двері для всіх учнів 

мікрорайону.  

 

 

             
    



  Директор школи Цибух Н.Г. – подякувала всім за гарний подарунок дітям села та запросила 

їх до навчання в новому приміщенні. 

                  
 

      Відтоді зі стін рідної школи вийшли у широкий світ понад 3000 випускників.  

В 1982 році Їжівська середня школа випустила своїх перших 48 випускників, які отримали 

відповідний документ про освіту. 

  
Багато випускників школи стали видатними людьми, які працювали і працюють в різних 

сферах:  

- педагогами в школі працюють: Свинцицька О.А., Іонашку Г.Д , Лупашку В.Є., Фаркаш 

В.Є., Суховерська М.Д., Фрунза С.І., Коселиця Р.М., Мартенюк В.Д.. Грозаву М.М., 

Влад О.І., Скрипа В.Г., Влад В.К., Фрунза Д.В., Беркович О.М., Логін Л.І., Логін К.В., 

Лупашку Л.Р., Гарага Л.Є., Дідошак Д.Д., Перчік М.М., Лук’ян Н.В., Ончул К.Г., Ленца 

М.Г., Іонашку Д.А., Оброчан Н.К., Долінська М.Г., Чокан М.К., Харітеску М.М., 

Амарій Л.М., Бружа О.В.. 

- Піцул Анатолій Дмиттрович –випускник школи з золотою медаллю – голова Їжівської 

(з грудня 2016 року) Чудейської сільської ради. 

     В 1986 році Їжівська середня школа випустила першу медалістку – Логін Ліліану 

Аурелівну, яка працювала певний час вчителем хімії в рідній школі, наданий час проживає 

та працює у місті Венеція (Італія). 

     
 



      
 

    
 

        
 

             
 



           
 

           
 

          
 

З 1986 по 2004 рр. закінчили школу 27 випускників з золотою медаллю : 

1986 – Логін Л.А. 

1988 – Логін Л.Д. 

1989 – Лук’ян О.К. 

1990 – Чіківчук А.Г. 

             Іонашку Н.Д. 

1991 – Піцул А.Д. 

1994 – Коваль С.Д. 

1996 – Бурла Л.Р. 

            Влад А.Г. 

            Свинцицька А.Г. 

1997 – Лупашку К.В. 

1998 – Ткачук А.Г. 

                Фрунза Л.К. 

                Суховерська О.В. 

    1999 – Вечеркович А.Г. 

                 Дьолог А.П. 

                 Іонашку А.І. 

     2000 – Влад Л.В. 



                 Іонашку М.В. 

                 Лук’ян В.Л. 

                 Оброчан Н.К. 

                 Федоряк М.М. 

                 Фрунза Л.І. 

      2002 – Іонашку К.Г. 

                  Балабан Н.І. 

     2003 – Іонашку Н.І. 

                 Свинцицька Т.В. 

та 3 випускника зі срібною медаллю: 

1998 – Долінська А.К. 

2003 – Іонашку О.Т. 

2004 – Романюк Д.К. 

     У 1984 році директором школи став Апетрі Петро Іванович, який очолював школу до 2009 

року. 

 

     
    Заступниками директора з навчально-виховної роботи в школі довгий час були Кесельман Єлізавета 

Єфимівна, Даміан Марія Дмитрівна, з 1993 року по даний час – Дідошак Олена Дечебалівна 

                                                                   

 

          

  З 2009 року по даний час директором школи є Іонашку Ольга Василівна. 

 

На даний час педагогічний колектив школи налічує 47 осіб. В школі навчаються 516 учнів 1-11-го класів. У 

початковій школі (1-4 класи) навчаються 195 учнів, в основній школі (5-9 класи) -214 учнів, у старшій школі 

(10-11 класи)- 108 учнів. Налічуються 23 комплекти класів, середня наповнюваність класів складає 23 учня.  

         

 



 Педагоги  школи мають наступну освіту: 

вищу – 36; 

базову – 3; 

середню спеціальну – 7; 

середню – 1. 

        Якісний склад педагогічних працівників : 

«Учитель методист» - 5; 

«Старший учитель» - 7; 

«Спеціаліст вищої категорії» - 14; 

«Спеціаліст І категорії» - 8; 

«Спеціаліст ІІ категорії» - 7; 

«Спеціаліст» - 17; 

Без категорій - 1. 

         

 

        День вишиванки в школі 

Місія нашої школи : 

   створення оптимальних умов для доступу до якісної освіти, розвиток особистості кожного 

учня в залежності від його освітніх потреб та можливостей, його успішної соціалізації. 

        Наше бачення : 

   бути колективом однодумців, успішно вирішувати завдання освіти, бути лідером серед 

закладів освіти Чудейської ОТГ і впевненно дивитися в майбутнє. 

        Цінності : 

педагогічні працівники, учні та батьки. 

 

    Навчально-виховна проблема, над якою працює школа в 2018-2022 рр. : 

"Використання інноваційних технологій в навчально-виховному процесі  

як один із шляхів підвищення його ефективності" 

 

  



  Профіль  навчання :  

- Універсальний  

Шкільні методоб'єднання : 

- Вчителів початкових класів; 

- Вчителів української філології; 

- Вчителів суспільно-гуманітарного циклу; 

- Вчителів філологів (румунської та французької мов); 

- Вчителів природничо-математичного циклу 

- Класних керівників 5-8, 9-11 класів. 

 

      Навчально-виховний процес в школі здійснюється відповідно до законів України в 

галузі освіти, за статутом школи, за затвердженими режимом роботи школи, робочим 

навчальним планом, навчальними програмами тощо. 

 

За останні роки значно покращилась матеріально-технічна база школи , навчальних 

кабінетів. Навчально-виховний процес здійснюється в 24 навчальних класах і кабінетах. В 

школі є гарно облаштовані кабінет інформатики, актова зала, спортивна зала, бібліотека,  

 

 

Презентація навчальних кабінетів 
 

Початкові класи 

       
 

 

     
 

   
 



Українська мова та література 

  

     
 

Румунська мова та література 

 

      
 

Французька мова 

 

 
 

Математика 

 
 

 

 

 

 

 



Історія 

           
 

Географія 

 
 

Фізика 

 

 
 

Біологія 

 

 
 

 



Трудове навчання 

            
Основи здоров’я 

 
 

Фізична культура 

 

       
 

       
 



        
 

        

 

    

 

    
 

 

 

Шкільна бібліотека 

      

 

 

 



Шкільний харчоблок 

 

     
 

     
 

Позакласна робота з учнями 

 

      
 

       

  

    

 



 

    

 

 

        

 

          

 

      

 

 

 

   

 

  

 

 



Зустріч з випускниками школи 
різних  поколінь  

(лютий 2018 рік) 
  У теплій і затишній атмосфері зустріли випускників різних поколінь та вчителів школи, які 

знаходяться на заслужений відпочинок дирекція школи та педагогічний колектив. З 5166 

випускників сільської школи повернулися до рідної оселі в гості понад сто випускників з 

різних куточків нашої країни та з  закордону.  

 

 
 

              
 

                                    



                

 

        

 

 

                       

 


