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У 1988 році побудована нова триповерхова школа. 

Сказати, що це була грандіозна подія для всього села, – 

це не сказати нічого. 

 1 вересня 1988 року майже вся сільська громада 

прийшла на лінійку , незалежно  від того, був у родині  

школяр чи ні. Йшли всі . Адже цікавість  - невід’ємна 

риса  сільського життя. 

 Повернемось до 1 вересня 1988 року: першими 

випала честь  зайти до шкільного двору учням 10 класу, 

які з радістю і честю вели за руку маленьких першачків.  

Уявіть собі радість маленьких учнів, які розуміли 

,що вони є першопрохідцями. До речі, саме ці діти були 

першими у новому дитячому садочку нашого села 

«Тополька».  

           Лінійку 1988 року провів директор Карпов 

Анатолій Порфирович. 

 У перший рік існування школи педагогічний 

колектив складався переважно з вчителів м.Іллічівська 

та с.Великодолинського, своїх «місцевих» було зовсім 

мало. Але за  25 років школа виростила, підготували 

багато  «молодіжненських» вчителів.  

 Педколектив працює під гаслом: «Творчі вчителі 

виховують творчих та здорових дітей», а проблема 

школи - «Упровадження інформаційних комутаційних 

технологій у навчально - виховний процес» 

 Зараз у навчальному закладі навчається 371 учень. 

Працює 42 педагоги, з них: вищої категорії – 15, І 

категорії – 3, ІІ категорії – 7, спеціалістів – 17, мають 

педагогічне звання «Вчитель - методист» - 1, «Старший 

вчитель» - 4. 

 Напрямок виховної роботи - «Формування 

здорового способу життя». Учні беруть участь у 

обласних змаганнях «Школи безпеки». Проводяться Дні 



спорту, тижні безпеки життєдіяльності, виступи 

агітбригад та багато різних конкурсів і змагань.  

 Також навчальний заклад є творчою лабораторією 

вчителів математики району. Кожен рік проводиться 

мастер-клас для молодих спеціалістів району. 

 За 25 років школою керував не один директор, всі 

вони шліфували колектив, відточували грані 

майстерності кожного вчителя. Кожен член колективу 

працював на загальну репутацію школи. Так за весь час 

існування школи було випущено 12 учнів із Золотою 

медаллю. Більше 75% учнів отримали і отримують вищу 

освіту.  

З 2001 року  на посаду директора школи була 

призначена вчитель Алексейчук Лілія Олексіївна і 

одразу наполегливо взялася до роботи.  

Зі стін нашої школи випустила лише один випуск, 

а далі – невтомна праця директора. За роки роботи Лілія 

Олексіївна досягла успіхів у згуртуванні колективу і 

модернізації школи. Стала засновником нових традицій.  

Краще життя шкільні стіни отримали, коли до 

влади в селі прийшов молодий і перспективний голова 

В.О.Гуляєв. От і утворився «Творчий тандем» між 

Гуляєвим  і пані Алексейчук. Наша школа наче знову 

народилася: нові вікна, ремонт у кабінетах і коридорах,   

новий дах, меблі, технічні засоби навчання. Діти 

отримали сучасну техніку – комп’ютери, мультимедійні 

проектори.   

Вже четвертий рік поспіль на святі Останнього 

дзвоника утворилася нова традиція – нагородження 

«Золотими Серафимами» за номінаціями: «Вчитель 

року», «Учень року», «Спортсмен року», «Талант року», 

«Кращі батьки року», «Кращий  техпрацівник», 

«Найкращий клас», «Меценат року».    

       У школі створений краєзнавчий музей. 

Пошукова група, яка складається з учнів та вчителів 

навчального закладу, постійно поповнює музей 

експонатами, новими стендами, проводить екскурсії для 

учнів та гостей школи.                             

 Але життя невпинно йде вперед. Рухаються 

стрілки годинників, на зміну одним приходять інші,  але  

всі пам’ятають кожного. Щиро радіють успіхам колег і 

учнів, які   своїми заслугами у науці, у спорті, мистецтві   

піднімають імідж нашої школи. І коли тебе питають:      



«Звідки ти родом?», з гордістю говори: «Наш дім - 

Молодіжне». 

Основні 

напрями  

діяльності 

Початкова шкільна освіта 

Базова загальна середня освіта  

 Повна загальна середня освіта  

Кількісні 

показники    

Контингент школярів складає 371 особи. З них  

навчається 3 інвалідів, 6 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування . 

          Учні навчального закладу є постійними 

учасниками та призерами предметних олімпіад, 

конкурсу Малої Академії Наук, Міжнародного конкурсу 

знавців рідної мови імені Петра Яцика та літературного 

конкурсу ім. Т.Шевченко.  

У 2013/2014 навчальному році до навчального закладу  

зараховано  67 дітей.   

 Випущено зі школи у 2013 року - 61 учень. 

Навчально-виховний процес забезпечують 42 

педагогічних працівники. Педагогічне звання викладача-

методиста має 1 працівник, 5 – старшого вчителя, 1 – 

нагороджений знаком «Відмінник освіти України». 

 Навчальний заклад має розвинену матеріально-

технічну базу: один корпус на три поверхи, у яких 

розміщено 25 навчальних кабінетів, методичний кабінет,   

обладнано новий навчальний комп'ютерний клас, є 

бібліотека (73 730 примірників), краєзнавчий музей, 

спортивний зал, актова зала на 80 місць, медичний 

кабінет, шкільна їдальня  на 100 місць, вуличні 

спортивні майданчики, майстерні.   

 

 

 

 


