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Довідка  

про  директора  Кароліно-Бугазької ЗОШ  

Овідіопольського району Одеської області 

 

Директор 

 

Дата 

народження: 

 

Місце 

народження: 

 

Освіта: 

 

 

 

 

 

Трудова 

діяльність:  

Хоперія Алла Павлівна 

 

13 травня 1960 

 

Одеська область, Велико-

Михайлівський район, 

с. Ново-Савицьке 

 

вища, Одеський державний 

університет ім. І. І. Мечникова, 

1985 р., викладач історії, 

суспільствознавства та 

правознавства 

 

1977-1979 – контролер ВТК 

ОМПО «Оріон» у м. Одесі; 

 

1980-1985 – студентка Одеського 

державного               університету 

 ім. І. І. Мечникова; 

 

08.1985-08.1987 – учитель історії 

школи № 19 міста Кіровограда; 

 

08.1987 – 09.2002 – учитель 

історії, суспільствознавства та 

правознавства Кароліно-

Бугазької ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

 

з 09.2002 року – директор 

Кароліно-Бугазької ЗОШ І-ІІІ 

ступенів і до нині.  

 

Стаж роботи  – 37  років. 

 

З 2000 по 2010 рік двічі була 

обрана депутатом Кароліно-

Бугазької  сільської ради  

З 2010 року – член виконкому 

Кароліно-Бугазької сільради. 

 

  



 Загальні відомості про Кароліно-Бугазької ЗОШ  

Овідіопольського району Одеської області 

 

Адреса  

 

(№ телефону, 

сайт, 

електронна 

пошта) 

67844, Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Кароліно-

Бугаз, вул. Чорноморська, 5 

Тел/факс:  

 

E-mail: shkola.karolinobugaz@ukr.net 

   

Форма 

власності 

комунальна 

Історична 

довідка про 

створення 

вищого 

навчального 

закладу   

Навчальний заклад було створено 1 вересня 1987 року 

як Затоцька середня школа.  У 1991 році, у зв’язку з 

поверненням селу давньої історичної назви, школу було 

перейменовано в Кароліно-Бугазьку загальноосвітню 

школу І-ІІІ ступенів. 

 

Основні 

напрями  

діяльності 

 

Школа має власний гімн 

Час упливає на дні та події,                                 

 Хто, якщо не ми, - сили покоління. 

Тисне, диктує формати та стилі.                          

Хто, якщо не ми, - наукове мислення. 

Ми на порозі великого відкриття,                       

 Хто, якщо не ми,- прорив тисячоліття. 

Добрі, сміливі – разом ми сила.                           

 Хто, якщо не ми, - на роки, на століття! 

Час вже міняти пусті обіцянки,                           

 Хто, якщо не ми, - єдина команда, 

І ми це зробимо, не гаючи час.                             

Хто, якщо не ми, - науки пропаганда! 

Учні розумні, добрі, кмітливі –  

Завтра планети залежить від нас! 

 

        Педколектив працює під гаслом: «Від творчо 

працюючого вчителя - до творчо працюючого учня». 

Проблема школи : «Особистісно зорієнтований підхід до 

навчання та j виховання учнів». 

       Зараз у школі навчається 250 учнів. Працює 28 

педагогів. З них вищої категорії - 17, 

13 учителів мають педагогічне звання Старший учитель, 

два – учителі-методисти. 

        26 успішних випусків. Це близько700 учнів. З них 

закінчили школу із золотою медаллю 13 випускників, із 

срібною - 13. Більше 80% здобули вищу освіту. 

Після капітального ремонту (2009) в школа об 

лаштована новими комп’ютерами та — 

новітніми технологіями кабінетами інформатики та 



лінгафонний кабінет іноземних (англійської та 

німецької) мов. На базі школи започатковано музей-

світлицю Тараса Шевченка, який є її ровесником. З 2009 

року втілена в життя ідея педагогічного колективу щодо 

створення та творчого функціонування школи-

експоцентру. 

        Школа-експоцентр заснована з метою зміцнення 

органічного зв’язку роботи поза уроками з урочними 

заняттями: кожний кабінет школи перетворено на творчу 

лабораторію з фізики, біології, математики, літератури 

тощо. 

      Творчі лабораторії на базі кабінетів доповнюються 

музеями, постійними виставками, постійними та 

змінними експозиціями, цікавими змістовними 

колекціями, які широко використовуються у навчально-

виховному процесі. Серед них музей-світлиця Тараса 

Шевченка, музей « Українські сторінки в історії 

космонавтики», військово-історичний музей (на 

місцевому матеріалі) «Подвиг», музей еволюції 

обчислювальної техніки та інформаційних технологій 

«Террабайт», природознавчі куточки, постійна виставка 

дитячої творчості, добре обладнана астрономічна 

обсерваторія, шкільний планетарій та музей «Українські 

сторінки в історії космонавтики». 

       У рамках школи-експоцентру стартував 

загальношкільний проект «100 великих українців», в 

ньому беруть активну участь усі класи. 

Школа пишається багаторічною традицією зв’язку з 

вищими навчальними закладами, успішною співпрацею 

з Одеським національним політехнічним університетом: 

1994 року; з Одеською академією харчових технологій - 

з 2001 року, з Одеським національним університетом 

імені І.І. Мечникова - з 2002 року. 

        Згідно договорів із вищеназваними навчальними 

закладами м. Одеси, учні нашої школи й інших шкіл 

Овідіопольського та Білгород-Дністровського району 

мають можливість отримати довузівську підготовку в 

стінах рідної школи під керівництвом шкільних 

викладачів. 

       Такий зв'язок із вищими навчальними закладами 

сприяє правильній професійній орієнтації учнів і 

допомагає в організації профільного навчання. Саме 

тому Одеський інститут удосконалення вчителів 

доручив нашій школі розпочати роботу над 

експериментальною темою «Розвиток творчих 

здібностей школярів у системі профільного навчання в 

умовах сільської малокомпетентної школи та робота з 

обдарованими дітьми », яка успішно проводиться 

педагогічним колективом протягом п’яти останніх років. 



       Школа стала справжнім центром усього суспільного 

життя в селі. Вчителі користуються високим 

авторитетом серед односельчан. Вони обрані в депутати 

сільської та районної ради, постійно спілкуються з 

батьками, відвідують сім’ї учнів школи. В стінах школи 

відбуваються збори громади, на яких обговорюються 

проблеми села та школи. Шкільні урочистості - це свята 

для всього села. Разом з мешканцями Кароліно-Бугазу 

проводяться свята першого та останнього дзвоника, 

випускні бали, дні пам’яті жертв голодомору та жертв 

Великої Вітчизняної війни, день Перемоги та День 

визволення Кароліно-Бугазу від фашистських 

загарбників, день Європи та багато інших заходів. Це 

одна з багатьох добрю традицій школи. 

       В школі цілеспрямовано впроваджуються в життя 

здоров’я-зберагіючі технології на уроках фізкультури та 

спортивних гуртках. Юні спортсмени нашої школи є 

активними учасниками та переможцями районних, 

обласних і навіть республіканських спортивних змагань. 

        На святі останнього дзвоника в кінці кожного 

навчального року уже 10 літ поспіль учнівський та 

педагогічний колектив визначає переможців у таких 

номінаціях як «Учень року», «Учитель року», 

«Знахідка року», «Спортсмен року», «Талант року», 

« Клас року» і нагороджує їх Золотими Серафимами. 

         Колектив школи ніколи не зупиняється на 

здобутках. 

Ми уявляємо собі нашу школу у майбутньому із 

завершеним ремонтом, зі зразково обладнаними 

навчальними кабінетами, з душовими та басейном, із 

сучасним спортивним комплексом, з добре обладнаною 

астрономічною обсерваторією та планетарієм і таким же, 

як зараз, дружним учительсько-учнівським колективом. 

 

 

Кількісні 

показники  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За період існування навчального закладу школу 

закінчили  

       Із них у вищі навчальні заклади поступили  

ВНЗ закінчили майже 80 відсотків випускників школи.  

        Із золотими медалями – 13 випускників, а зі 

срібними – теж 13 випускників. 

        У школі працюють 28 педагогів, із них – 2 вчителі 

методисти, 13 – старших учителів,    – мають вищу 

кваліфікаційну категорію,  

Чотири педагоги нагороджені знаком «Відмінник 

освіти України» . 

 

 

 



 

Матеріально-

технічна база 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

       Навчальний заклад має розвинену матеріально-

технічну базу: триповерховий корпус, у якому 

розміщено 22 навчальних кабінети, методичний кабінет,   

обладнано 2 навчальних комп'ютерних класи, є 

бібліотека (10 505 примірників) та читальний зал на 21 

місце, шкільний народознавчий музей-світлиця Тараса 

Шевченка, спортивну та актову зали, актова зала на 100 

місць, медичний кабінет ,  їдальня на 60 місць.   

Загальна земельна ділянка школи складає 2, 043 га. 

На ній розташована не тільки будівля школи, а й 

шкільний стадіон , чотири спортивних майданчики: для 

баскетболу, міні-футболу, волейболу, гімнастичне 

містечко. 

Перед школою є 2 майданчики  відпочинку та 

зарядки для молодших школярів, розбиті квітники та 

міні паркова зона. 

Школа має можливість користуватися автономною 

водяною свердловиною, яка знаходиться на її території, 

в разі перебою з центральним  водопостачанням.  

 

 

 


