
 

 

ОДЕСЬКА   ОБЛАСТЬ 

ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

 

   

Калаглійська ЗОШ І-ІІІ ступенів 



Довідка  

про директора загальноосвітнього навчального закладу Калаглійської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів 

 Овідіопольського району Одеської Області 

 

 

 

Директор  

 
 Каранфілова 

 Тетяна Кирилівна 

Дата 

народження 

 

07 лютого 1958 року 

Місце 

народження 

 

Одеська область, Миколаївський район, с. Ананьївка 

Освіта  

 

 

вища, Ізмаїльський державний педагогічний інститут, 

1981 р., учитель початкових класів середньої школи. 

Трудова 

діяльність: 

 

15.08.1978 – вихователь продовженого дня. 

01.09.1979 – 04.11.2011 р. - вчитель початкових класів                                                   

Стаж роботи на посаді вчителя початкових класів -  

04.11.2011 р . – директор школи 

Стаж роботи на посаді директора - 2 роки. 

Депутат Калаглійської сільської ради. 

 

 

Загальні відомості про загальноосвітній навчальний заклад 

«Калаглійська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Одеської області 

 



Адреса  

(№ телефону, 

сайт, електронна 

пошта) 

67815 Одеська обл., Овідіопольський р-н., с. Калаглія, 

вул. Фрунзе, 25 

Тел..: (63)2-45, (63) 2 – 40  

 E-mail: kalahliyska_zoh1@ukr.net 

Форма власності комунальна 

Історична 

довідка про 

створення 

загальноосвітній 

навчальний 

заклад 

    Навчальний заклад був створений  з 1920 року як 

трудова школа. В 1953 к-п «Іскра» збудував нову 

двоповерхову школу. Крім дітей Калаглії, в ній здобували 

неповну середню освіту діти з Коси (Миколаївки) і 

Францфельда. Директори: І.П.Дучев (1930-ті), 

П.С.Живилко (1967-1975). 

 З жовтня 1975 року відкрилася Миколаївська 

загальноосвітня школа. Директор школи – Лабуш 

Валентина Антонівна. Заступник директора з навчально-

виховної роботи був Ликов Микола Петрович. На той 

період в 1 – 10 класах навчалося 320 учнів. 

Відповідно до розпорядження Овідіопольської 

райдержадміністрації №773 від 29.11.2000 року школу 

перейменовано в Калаглійську ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

На початок 2013-2014 навчального року  у школі 

навчаються  200 учнів, класів – 12.  

Наповненість класів: 

1 а клас – 19 учнів,  

1 б клас – 19 учнів,  

2 клас – 22 учні,  

3 клас – 17 учнів.,  

4 клас – 14 учнів,  

5 клас – 18 учнів,  

6 клас – 17 учнів,  

7 клас – 17 учнів,  

8 клас – 16 учнів,  

9 клас – 16 учнів,  

10 клас – 15 учнів,  

11 – 10 учнів.  

Квадратура школи розрахована на 340 учнів. 

Гуртків – 7. 

 Дитячі організації:  

 - «Барвінчата» (1 – 4 класи),  

 - «Скарбівці» (5 – 7 класи),  



 - «Шанс» - (8 11 класи).  

З жовтня 2013 року створено дитячу організацію «Вічні 

істини».  

 

Основні 

напрямки 

діяльності 

 

Надання неповної середньої освіти учням – 9 класу, та 

повної середньої освіти  учням – 11 класу. 

 

Кількісні 

показники 

      У Калаглійській ЗОШ І-ІІІ ступенів навчаються – 2 

інваліди, 3 учнів під опікою. Учні навчального закладу є 

постійними учасниками та призерами Всеукраїнських, 

обласних та регіональних конкурсів, предметних 

олімпіад, змагань, Всеукраїнського конкурсу знавців 

рідної мови імені Петра Яцика серед учнів, 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнів та 

студентської молоді імені Т.Г. Шевченка, МАН.  

Від започаткування школи 1975 р. по 2013 р. закінчили з 

золотою медаллю – 17 учнів,  з срібною – 8. 

Вчителів – 20 ( з них мають вищу освіту 19). Мають 

категорії: вищу – 9 вчителів, І категорію – 2 вчителя, ІІ 

категорія – 3 вчителів, спеціалісти – 6 вчителів. Звання 

«Старший вчитель» присвоєно – 7 вчителів, «Вчитель 

методист» - 1 вчитель. Навчальний заклад має розвинену 

матеріально-технічну базу: два поверхи, у яких 

розміщено 13 класних приміщень із з них 7 класних 

кабінетів, кабінет інформаційних технологій, музей 

«Світлиця», майстерня, спортивний зал, їдальня, 

обладнано новий актовий зал, є бібліотека, стадіон. 

 

 


