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Дімов Харлампій Пантелійович 

 

 Народився 2 вересня 1958 року в с. 

Котловина Ренійського району Одеської 

області. У 1966році пішов в 1 клас 

Котловінської середньої школи , який 

закінчив в 1976 році. У тому же році 

поступив на фізико-математичний 

факультет Одеського державного 

педагогічного інституту ім. К.Д. 

Ушинського. Трудову діяльність почав 15 

серпня 1981 року учителем математики та 

фізики у Рощавський школі. В серпні 1984 

года призначен заступником директора з 

навчально-виховної роботи Веселокутської 

школи, а з червня 1986 року призначен 

директором Долинівської школи де працює 

до теперешнього часу.   

  

 

 

В 1940 році із встановленням Радянської влади в Бессарабії німці 

виїхали з села, залишивши після себе не розруйнованими житлові 

будинки, інші споруди. В цей час і почалося заселення села переселенцями 

з різних областей України. В тому же 1940 році і була відкрита російська 

школа. Діти почали навчатися в будівлях бувшої німецької школи. Проте 

радянська школа проіснувала недовго. Від початку Великої Вітчизняної 

війни і аж до визволення Бессарабії від німецько-фашистських 

загарбників у серпні 1944 року школа знову була румунською. І лише з 1 

вересня 1944 року навчання в школі знову почало вестися російською 

мовою.  

В 1945 році в село приїхали переселенці з Румунії – липовани, росіяни 

за національністю. З тих пір і до сьогодні більшість населення Долинівки 

– росіяни. В 1946-1947 роках продовжувалося заселення села українцями 

із Закарпатської та Вінницької областей. 

В 1949 році школа стала семирічною.  

В 1959 році школа стала восьмирічною.  

В 1979 році на чолі правління колгоспу став новий голова – Довганич 

Петро Федорович. З перших днів головування Петро Федорович мріяв про 

нову красуню-школу, і в 1982 році її будівництво розпочалося. Першого 



вересня 1986 року окраса села, нова двоповерхова білокам’яна школа 

гостинно розчинила двері школярів. 

В 1995 році Долинівська неповна середня школа була реорганізована  в 

середній загальноосвітній заклад. 

В 2004 році за рішенням Арцизької районної ради від 29 липня 2004 

року №36/2004 – РР/335 навчальний заклад реорганізовано в навчально-

виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» с. Долинівка. В Дошкільному підрозділі функціонує 

одна різновікова група дітей від  3-х до 6-ти років. 

Контингент учнів на 1 вересня 2016 року складає 70 особи. У 

навчальному закладі створено та функціонує дошкільна різновікова група 

у кількості 28 дитини.  

Учні навчального закладу є постійними учасниками та призерами 

районних предметних олімпіад, спортивних змаганнях, інтелектуальних 

конкурсах, Міжнародного конкурсу знавців рідної мови імені Петра 

Яцика серед учнів району.  

Навчально-виховний процес забезпечують 17 учителів та 2 

вихователя дошкільного підрозділу, 2  вчителя з яких працюють за 

сумісництвом.     Педагогічне звання «Старший учитель» присвоєно трьом 

вчителям, 11 учителів мають вищу категорію, 3 вчителя – І категорію, 4 

вчителя та 2 вихователя – категорію спеціаліст.  

 Навчальний заклад має розвинену матеріально-технічну базу: 

Навчальний  корпус, у яких розміщено 12 навчальних кабінетів, 

методичний кабінет, є бібліотека,  спортивна зала, майстерні на 20 місць, 

кімната долікарської допомоги, їдальня з обіденною залою на 40 місць.   

    

 



Контактні дані 

68451 Одеська обл., Арцизький район, с. Долинівка, вул. Богданова, 39 

Тел/факс: (04845) 4-33-44 

E-mail: nvk_dolinovka@ukr.net   
 

mailto:nvk_dolinovka@ukr.net

