
 

 

ОДЕСЬКА   ОБЛАСТЬ 

ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

 

 

 



 

Сухолиманська загальноосвітня школа 

І ступеня 

 
Довідка 

про   директора Сухолиманської ЗОШ І ступеня Овідіопольського району Одеськоїобласті 

 



 

Директор 

 

 

 

Дата 

народження: 

 

Місце 

народження: 

 

 

 

 

 

 

Освіта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудова 

діяльність:  

 

Бєлікова Лариса 

Савелівна 

 

18 березня 1953 

року 

 

Миколаївська  

область, 

Снігурівський 

район,  

с. Новопетрівка 

 

 

 

 

вища, Одеський  

державний 

університет 

ім.І.І.Мечнікова, 

1979 р .  

Математик, 

викладач 

математики. 

 

 

1970-1971р. 

вагар радгоспу  

«Комунар» 

 

1971-1977р.  

студентка 

Одеського 

державного 

університету 

ім. І.І.Мечнікова 

 

1977 – 1979р.  

інженер 

обчислювального 

центру  

Одесько- 

Кишенівської 

залізниці, 

м.Одеса 

 



 

1979-1984 

інженер 

відділу 

питомніководства 

інституту  

ВіП ім.Таїрова, 

смт. Таїрове 

Овідіопольського 

району 

Одеської обл. 

 

1984-1990  

вихователь  

продовженого дня, 

вчитель 

математики 

Таїровська ЗОШ І-

ІІІ ст. 

 

1990 - 1996р. 

вихователь,   

Таїровський 

ДНЗ  

 

1996-2014р.  

завідувачка 

Таїровським  

ДНЗ «Журавлик» 

 

 04.11.2015р. 

директор 

Сухолиманської 

ЗОШ І ступеня 



Загальні відомості про Сухолиманську ЗОШ І ступеня Овідіопольського району Одеської 

області 

 

Адреса  (№ 

телефону, 

сайт, 

електронна 

пошта) 

67821 Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Сухий Лиман, вул Чорноморців, 

буд.98 

Тел: (048) 740-02-86 

 

E-mail:suholimanska-zosh@ukr.net 

  

Форма 

власності 

комунальна 

Історична 

довідка про 

створення 

навчального 

закладу   

У селі Сухий Лиман у 1866 році на кошти громади  міста Одеси була відкрита 

Сухолиманська церковно- парафіальна школа. Працювала в приватній кам’яній 

будівлі під комишевим дахом, де 19 учнів дуже мерзли взимку. Складалася з двох 

класів. 

У 1891 році було відкрито нове двоповерхове приміщення чотирикласної 

школи. 

 З 1892 року школа стала початковим народним училищем (земською 

початковою школою). 

 На 1896 рік у школі навчалося 22 хлопчики та 16 дівчаток. 

  Сьогодні у Сухолиманській загальноосвітній школі  І ступеня працює 4 класи 

(80 учнів) та 1 група дітей п’ятирічного віку (15 дітей). 

   На першому поверсі знаходяться класні кімнати 1-4 класів по 36 кв.м кожна. 

У приміщеннях затишно, тепло, чисто. Вони естетично оформлені, оздоблені 

стендами, квітами. 

  На другому поверсі знаходиться кабінет директора та їдальня на 36 посадочних 

місць, роздаткова. 

  Школа має свою газову котельну, водопостачання – централізоване, 

водовідведення – вигрібна яма. 

 Є внутрішні туалети для хлопчиків і дівчаток окремо. 

  Матеріально-технічна база навчального закладу достатня для  

здійснення навчально-виховного процесу. У школі є телевізор, 1 проєктор та 

мультимедійна дошка, 5 комп’ютерів 

( до всіх підведена мережа Інтернет), 5 принтерів, 2 ноутбуки. 

Меблі в задовільному стані. З усіх навчальних предметів  є 

таблиці, картки, роздатковий та демонстраційний матеріал. Є облаштований 

стадіон та спортивно-ігровий майданчик, але спортивного залу немає ( в негоду та 

в зимовий період навчання з фізкультури проводяться в коридорі школи). 

 Школа огорожена частково. Територія школи вимощена тротуарною плиткою.  

 

 

Основні 

напрями 

діяльності 

Пріоритетні напрямки: 

1. Демократизація та гуманізація освіти. 

2. Дотримання державного освітнього стандарту. 

3.Збереження та зміцнення здоров’я, формування здорового способу життя учнів. 



4. Відродження та впровадження в школі національно- культурних цінностей. 

5. Продовжувати роботу з дотримання мовного режиму згідно з Законом України 

«Про мови». 

6. Формування нового стилю мислення як у учнів так і вчителів. 

 

Кількісні 

показники 

 

Навчально-виховний процес забезпечують 6  педагогічних працівників: 

директор, 4 вчителя початкових класів та вчитель англійської мови.      

За освітнім рівнем 5 педагогів мають вищу освіту,  1-середню спеціальну.                

За кваліфікаційними категоріями: 

2 педагоги – спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії,  4 педагоги  мають 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст». 

2 педагоги мають звання «Старший учитель» 

Усі вчителі досконало володіють методикою викладання предметів, 

знаннями щодо вікової психології дітей, що дозволяє уникнути проблем адаптації 

молодших школярів під час переходу дітей до школи І ступеня, а після закінчення 

її – до 5 класу. 
 


