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             «ЗОШ І-ІІ ступенів-ДНЗ» 

 



                                           Довідка  

про директора  Шомполівського НВК  «ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ» 

Директор               Химченко Олена Гнатівна 

Дата                       26 серпня 1959 

народження: 

 

 

 

 

Освіта:                   вища, Ізмаїльський державний педагогічний 

                               інститут, 1981., вчитель іноземної мови 

 

Трудова               01.1983. до 06.1983. - вчитель французьської мови  

 діяльність:           Миколаївської середньої школи №30 

                              07.1983. до 01.1985.   - вихователь дитячого яслі-   

                              саду №93 м.Миколаїв 

                              02.1986. до 07. 1986. - німецької  мови загально-    

                              освітньої школи І-ІІ ступенів с.Шомполи  

                              Комінтернівського району Одеської області 

                              07.1986. по цей час – директор Шомполівського НВК 

                              «ЗОШ І-ІІ ступенів-ДНЗ» Лиманського 

                              району Одеської області 

                                                        

Стаж роботи на посаді – 31 рік. 

 

Загальні відомості про Шомполівський  НВК 

«ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ» 

Адреса  ( № 

телефону,сайт, 

електронна 

пошта) 

 

67522, Одеська обл., Лиманський  район, село Старі 

Шомполи, вулиця Шкільна ,9 

E-mail: shompolivska@ukr.net 

Форма  

власності  

комунальна 



Історична 

довідка про 

створення 

навчального  

закладу 

 

 

Навчальний заклад було побудовано в 1914 році. В 

1928 році відкрито початкову –чотирьохрічну 

школу. У 1935-1936 роках школа перейшла на 

семирічне навчання. З 1941 по 1944 рік село було 

окуповано румунами, але навчання в школі не 

припинялося. Весною 1944 року румуни 

повибивали вікна, попалили підлогу, але після 

визволення села (04.04.1944 р.) силами підлітків, 

жінок та чоловіків-тиловиків школа була 

відремонтована. З 1962-1989 року школа перейшла 

на восьмирічне навчання, з1990 року по сьогод-

нішній день в школі 9- річне навчання. 

 

Основні 

напрями 

діяльності 

- створення життєздатної системи навчання і   

виховання дітей для досягнення ними 

освітнього рівня з державними стандартами; 

- забезпечення здорових умов розвитку, 

самозбагачення, вдосконалення особистості; 

- підготовка випускників до життєдіяльності в 

нових соціально-економічних умовах. 

Кількісні 

показники 

Контингент учнів складає 94 особи.  

З них: 

 22 учні з багатодітних та малозабезпечених 

сімей; 

 5 учнів з неблагонадійних сімей; 

 7 учнів, що мають особливі здібності, 

таланти, обдарованість; 

Підвозяться  20 учнів з сіл х.Якова , В.Ламзаки, ст. 

Чорноморська. 

Учні нашої школи є постійними учасниками та 

призерами районних конкурсів, змагань, олімпіад, 

Міжнародного конкурсу рідної мови імені Петра 

Яцика.  

 



Навчально виховний процес забезпечують 15 

педагогічних працівників. 

З них :  

звання «Старший вчитель має 1 учитель; 

І-категорію -11вчителів; 

ІІ –категорію – 1 вчитель. 

Навчальний заклад має розвинену матеріальну 

технічну базу: 9 класних кімнат, метод -кабінет, 

кабінет  директора, бібліотека , їдальня на 48 місць. 

Школа опалюється природнім газом. 

 


