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Історична довідка про 
створення 
загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів 

Історія появи школи у с. Миколаївка була такою:  
Так як в писемних історичних джерелах не збереглася 

точна дата заснування школи, то на основі згадок 
старожилів села є дві неймовірні дати 1898 та 1904 рр. 

Тоді в селі Калаглія була заснована Калаглійська 
початкова церковно-парафіяльна школа № 2. 

Вдалося відшукати в Одеському обласному архіві дані 
про Калаглійську початкову школу № 2 

„Отчет отдела Народного образования” 
Педагогов – 1  
Учащихся – 50 
Мальчиков – 40 
Девочек – 10  
Средняя посещаемость – 41 % 

Фонд Р – 599, опись 1 дело 144, лист 10, 1922 г.  
В селі Калаглія: Количество населения – 2702 
                            Украинцев – 98 % 
                            Других национальностей – 2 % 
                            Социальный состав: батраков – 2 % 
                            Незаможных – 40 % 
                            Середняков – 56 % 
                            Куркулей – 2 % 
                            Молодежи – 900 чел. 
При Калаглийской школе № 2 функционируют кружки: 
украинского языка, культурно-просветительский. 
Фонд Р – 969, опись 5, д. – 63, лист 152, 1924 г. 
19 августа состоялся детский спектакль 
22 августа местный театральный кружок показал сценку 
„На сіножаті” в избе-читальне при Калаглийской 2-ой 
школе. В местный театральный кружок записались 13 
мужчин, 11 женщин 
фонд Р – 227, опись 1, дело – 13, лист 18, 19, 1920 г. 

Збереглися спогади про навчання в 30-х, 40-х рр.. 
В 30-х р. вчителями були Миланія Андріївна, Петро 

Іванович Горобець, Анна Рузівна, Тетяна Григорівна, Марія 
Хорлампівна. Під час румунської окупації вчились за 
програмами, які склали німецькі чиновники, обов’язковим 
предметом був закон божий. Вчителювали тоді Стародуї 



Марія Андріївна та Вербицька Марія Спиридонівна. 
В 1944 р. в Калаглійську початкову школу №2 була 

направлена вчителька Мельник Лідія Савівна. 
Школа була розбита, вікна вибиті, стеля падала. 

Завідуючою школи з 1944 по 1945 р. була Марія Іванівна 
Славіна.  

Вчителі разом з жителями села зібрали невеликі 
кошти і зробили ремонт. Збирали по 30 карбованців. 
Заняття розпочали в жовтні місяці. Учнів було багато, в 
першому класі тільки 70, в основному переростки 8, 9, 10 
років. Підручників не було, роздобули на всіх один „Буквар”. 

Пізніше для учнів 3-4 класу купили на базарі ще одну 
книжку „Історію” за 150 крб. Зошитів теж не було. Писали 
на папері з німецьких мішків. Чорнила не було, тому 
розводили марганцівку і писали нею. В школі не було ні 
годинника, ні дзвінка. Особливо важко було взимку, грубки 
палили самі соломою та сухим бур’яном. За ніч чорнило 
замерзало, тому приходилось гріти і чорнило, і ноги, і руки. 

А весною, коли пригрівало сонечко, виносили парти 
надвір і вчились прямо надворі.  

Вчились діти з великою охотою, добре працювали. 
Кожен день діти співали „Інтернаціонал.” 

Завідуюча школою Марія Іванівна Славіна разом з 
техробітницею бабою Майдан Єфросинією часто пішки з 
Овідіополя на санках зимою привозили кукурудзяну муку. А 
потім варили дітям хоч яку-небудь їжу. Майдан Єфросинія 
все життя до глибокої старості пропрацювала шкільною 
технічкою. У важкі роки колола дрова, топила грубки. 
Працювала завжди добросовісно.  

Завідуючою початковою школою з 1945 по 1950 рр. 
Була Кочержинська Валентина Василівна . 

З 1950 по 1956 рік завідуючою школи була Мельник 
Лідія Савівна. В цей час прийшли на роботу молоді вчителі: 
Ігнатенко Поліна Григорівна  та Мороз Галина Миколаївна . 

В 60-х роках працювали вчителі Морейко Софія 
Антонівна та Хоща Лідія Миколаївна.  

Учні здобували лише початкову освіту. В 1953 р. 
вийшов закон „Про обов’язкову семирічну освіту” і учні 
продовжували навчання в Миколаївській семирічці (тепер 
Калаглійська). 

В 1960 році на подвір’ї початкової школи добудували 
корпус і стала Миколаївська восьмирічна школа № 2. 
Директором школи з 1960 по 1987 рр. Була Глуховська В.П.  

В 1976 р. добудовано ще один шкільний корпус, де 



розміщенні спортзал, майстерня і один навчальний клас. 
В 1964 р. школу закінчив майбутній військовий льотчик 

Звєков Андрій Петрович. Служив у ВПС до звання майора 
(нині покійний ). 

В нашій школі вчився  лікар-хірург Матюшенко Сергій 
Миколайович, який уже понад 20 років працює в 
Овідіопольський лікарні, відзначений за хорошу і добросовісну 
працю.  

В 1968 р. на подвір’ї школи було відкрито пам’ятник 
воїнам-визволителям, які загинули звільняючи село в квітні 
1944 р.  

В 1997 р. Миколаївську неповну середню школу було 
реорганізовано в Миколаївську ЗОШ І-ІІІ ступенів №2. 

Після місцевого референдуму 2000 року, коли 
Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 стала Калаглійською 
ЗОШ І-ІІІ ступенів, остання назва школи: 
 Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів. 
        За період з 1999 по 2013 рік школа випустила - 318 
випускників. З них нагороджені Золотою медаллю – 8, 
Срібною медаллю – 7. 
        В 1997 році отримала статус загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів, а в 2001 році перейшла на 12-річне 
навчання, а з 2010 року знову повернулася на 11-ти річний 
термін навчання.  Школа здійснює свою навчально-виховну 
діяльність відповідно до Конституції України, Законів 
України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", 
"Положення про середній загальноосвітній навчальний 
заклад" та інших нормативно-правових документів. 

Основні напрямки 
діяльності 

Забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної 
загальної середньої освіти, створення умов для розвитку і 
самореалізації учня як особистості та громадянина України, 
здатного навчатися упродовж життя, створювати й 
розвивати цінності громадського суспільства. 

Кількісні показники Контингент учнів складає – 150 учнів, з них:  
        1-4 класи – 61; 5-9 класи – 69 учнів; 10-11 класи – 20 учнів.  
        1 учень – позбавлений батьківського піклування, 
         6 – потерпілих в наслідок аварії на ЧАЕС. 
         Учні нашої школи є постійними учасниками предметних 
олімпіад, конкурсу «Знавців рідної мови ім. Петра Яцика».             
         Учні Миколаївської школи приймають участь у 
різноманітних конкурсах, посідають призові місця.           
         Навчально-виховний процесс забезпечуюють – 23 
педагогічних працівника.  
        Педагогічне звання «Старший вчитель» - 4 вчителя.   



        Навчальний заклад має матеріально-технічну базу – 3 
корпуса, в яких розміщено – 11 навчальних кабінетів, 
обладнано комп’ютерний клас, є бібліотека, спортивна 
зала, медичний кабінет.  
        Початкова школа розміщена в орендованому 
приміщенні при дитячому садку. В якому знаходиться – 4 
навчальних кабінета, та їдальня на 40 місць.  Харчування 
учнів 1-4 класів безкоштовне, забезпечується 
Овідіопольським НВК-гімназією.     
 

 
                                        
 
                                        
 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 


