
 

Довідка 

про директора Староцаричанської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів  

Білгород – Дністровського району Одеської області 

Директор:                  Величко Олександра Іванівна 

 

Дата народження: 03 липня 1975 року 

Місце народження:   Одеська область,  

Арцизський район, 

село Новоїванівка 

Освіта:                       вища, Одеський національний                               

університет  ім.. І.І.Мечнікова, 

1998р, біолог,                                 

викладач біології та хімії 

Трудова діяльність:   20.11.1997-08.12.1998 – 

контролер  

Білгород – Дністровського 

відділення  сбербанку 

6707/036 

 

17.12.1998 – 31.08.2011 – 

педагог-організатор  

Петрівської загальноосвітньої 

школи І – ІІ ступенів  

Білгород – Дністровського 

району  

Одеської області. 

 

01.09.2011 – 01.02.2013 року – 

вчитель  біології та хімії 

Староцаричанської                                 

загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів  

Білгород – Дністровського 

району. 

 

З 01.02.2013 року – директор                                 

Староцаричанської  

загальноосвітньої  школи.  

Стаж роботи на посаді  - 4 

роки.  

  

 

 

 



Загальні відомості про Староцаричанську загальноосвітню 

школу І – ІІІ ступенів 

Опис діяльності 

навчального закладу 

В Староцаричанській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 

шляхом впровадження принців Концепції  нової школи  та 

використовуючи світові практичні методики поступово 

змінюється система навчально-виховного процесу. Школа 

є учасником проекту "Школа майбутнього", в рамках 

якого реалізовуються міні-проекти:  

« Країна майстрів»; 

« Благоустрій шкільної території елементами декоративної 

дизайну»; 

« Органічне землеробство» 

В ході проекту в Староцаричанській ЗОШ  І - ІІІ ступенів 

реалізовується практично-орієнтований  курс з 

виробництва у форматі соціального підприємництва  

"Країна майстрів"  та впроваджується  в систему 

навчально-виховної роботи школи інноваційної технології  

"змішане навчання". 

Реалізація такого проекту дасть змогу учням, які прийшли 

в середню школу вибирати напрями позашкільної освіти за 

своїм вподобанням, а учням, які будуть здобувати повну 

загальну середню освіту вибрати для себе особисто 

профільний напрям, який дозволить їм після закінчення 

школи продовжити навчання для підвищення свого 

професійного рівня або виходити на ринок праці та бути 

на ньому конкурентоспроможнім.  

   З 2011 року навчальний заклад обрав модель виховної 

системи «Школа сприяння здоров’ю ».  

В школі створені сприятливі та безпечні умови навчання 

та виховання учнів.  

Режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення 

здоров’я формує гігієнічні навички та засади здорового 

способу життя учнів.  
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Адреса ( № телефону, електрона  пошта) 

67723, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, 

с. Стара Царичанка, вул. Леніна, 139, 

Тел. (04849)52140 

Е-mail: sashavelichco2115@ ukr.net 

 


