
 

Теплицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Арцизької районної ради Одеської області 

 
Директор школи Алексєєв Віктор Степанович 

народився 02 грудня 1955 року в селі Теплиця 

Арцизького району Одеської області, де проживає 

і нині. Має вищу освіту за спеціальністю 

«Історія». Закінчив у 1985 році Одеський 

державний університет імені І.І. Мечникова і 

здобув кваліфікацію історика, викладача історії та 

суспільствознавства.  

Після закінчення Білгород – Дністровського педагогічного училища 

працював один рік вчителем початкових класів  в середній 

школі села Струмок Татарбунарського району Одеської області. З 1976 по 1978 

ніс службу в лавах Радянської армії. Після демобілізації, у 1978 році по 1981, 

працював вихователем, секретарем комітету комсомолу СПТУ №10 села 

Теплиця. З 1981 по 1986 займав посаду інструктора, завідуючого організаційним 

відділом Арцизького районного комітету комсомолу. З  1986 по 1991 – 

інструктор Арцизького районного комітету КПУ. Один рік, з 1991- 1992 рік, 

займав посаду викладача суспільствознавства в ПТУ № 40 села Теплиця. З 26 

серпня 1992 року й по теперішній час, займає посаду директора Теплицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Арцизької районної ради Одеської 

області. Постійний член виконкому Теплицької сільської ради. 

Короткий опис  

Теплицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. 

 В Теплицькій загальноосвітній школі  навчається 146 учнів  у 11 класах. 

Із них двоє  дітей з вадами фізичного і розумового розвитку, 38 учнів з 

багатодітних сімей,  троє дітей сиріт, які залишились без батьківського 

піклування і які знаходяться під опікою, одна дитина учасника АТО. 



  Учні навчального закладу є постійними учасниками районних предметних 

олімпіад, районних, обласних конкурсів. Міжнародного конкурсу знавців рідної 

мови імені Петра Яцика. 

  Кількість випускників    9 та 11 класів 2016/2017 н. р. складає 15 учнів. 

  Навчально-виховний процес забезпечують 20 педагогів.  Педагогічне звання 

вчитель – методист мають 2 вчителя, 2 – старшого вчителя, 4 вчителя мають 

вищу категорію, 2 – нагороджено знаком «Відмінник освіти України». 

 Навчальний заклад має навчальну базу в складі: основного двоповерхового 

корпусу на 360 місць та окремого корпусу для шкільних майстерень. У 

головному корпусі розміщено 12 навчальних кабінетів, їдальня на 60 місць, 

бібліотека, медичний кабінет, методичний кабінет, комп’ютерний клас. Навколо 

корпусу науково-дослідницька ділянка, два спортивних майданчика без твердого 

покриття.  

Форма власності – комунальна. 
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Контактні дані: Україна, Одеська область, Арцизький район, індекс 

68421,село Теплиця, вулиця Верхня, № будинку 114, телефон (04845)2-41-19,  

 E-mail: znztepliza@ukr.net , сайт: http://znztepl.ucoz.net. 
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