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Форма 

власності 

комунальна 

Історична 

довідка про 

створення 

вищого 

навчального 

закладу   

   Кожна школа має свою історію. Минуле нашої школи 

своїм корінням сягає в ХІХ століття. З  часу  заснування 

селища Гросс-Лібенталь, в 1803 році, німці-колоністи не 

забували про освіту своїх дітей, які отримували знання в 

домашніх умовах. Їх навчали вчителі-гувернанти.  Згодом  

діти  навчалися  у  церковно парафіяльній  школі . 

   В 1827 році було побудовано окрему будівлю, яку 

згодом було перебудовано в більш містке приміщення в 

1842 році. Будівництво обійшлося в 30 тисяч рублів. У 

1830 році будівля кірхи потребувала ремонту, 

богослужіння переводились у приміщенні школи, яке 

слугувало віруючим за молитовний будинок протягом 

1832-46 років. В 1857 році школу почали перебудовувати 

та добудували будинок для вчителів. 

   У Гросс-Лібенталі було відкрито центральне училище -  

04.11.1869 року, на власні пожертвування. Особливої 

уваги німці надавали початковій школі. У 1863 році у 

початковій школі Гросс-Лібенталя навчалося 458 учнів. У 

1869 році колонії звели двоповерхову будівлю нового 

навчального закладу – так званою центральною школою, 

або двокласного сільського народного училища (спочатку 

виключно для юнаків), яке входило до системи 

міністерства освіти. У 1870 році навчалося 466 учнів (245 

хлопчиків і 221 дівчинка). У 1874 році в ній було 397 

учнів (182 хлопчика і 215 дівчаток), у 1879 році кількість 

учнів була такою ж. 

   У 1887 році на утримування школи виділили 1850 

рублів(1482 рублів від громади і 368 рублів з плати за 

навчання, навчалося 409 учнів - 214 хлопчиків і 195 

дівчаток).  

   У 1891 році в школі навчалося 438 учнів (215 хлопчиків 

і 223 дівчаток). Законовчителем працював пастор Й.Х. 

Альберт, вихованець Тюбінг енського інституту.Того 

року вчителями були: Карл Данилович Майєр, Карл 

Августович Клефт, Іван Якович Гендель, Тобіас Тобіасов 

Рифініус та Яків Георгійович Герт. 

Окрім початкової школи у Гросс-Лібенталі з 1890 року 

почав працювати інтернат для дітей з навколишніх 



німецьких сіл. 

   Тож колонії досить довго додержувалися власних 

звичаїв, успішно протистояли процесам асиміляції. 

Навчання дітей ґрунтувалося на традиційних основах 

національної школи обов'язкове відвідування, 

релігійність, тісний зв'язок з громадою. Багато уваги 

приділялось читанню, писанню, рахункам, біблійній 

історії та заучуванню псалмів. 

   Згодом у 1890 році відбулося будівництво дитячого 

будинку (інтернату) з початковою школою, а в 1892 році 

відбулося відкриття педагогічного класу, в якому 

навчалося 7-10 чоловік, а через два роки було створено 

духовний оркестр і церковний хор. 

XIX століття було ще більш вагомим у розвитку освіти.  

   З перших років радянської влади налагоджується 

система початкової освіти. На 1940 рік вже існувала 

школа - десятирічка, розміщувалась вона в кількох 

приміщеннях. У середній школі було близько 400 учнів, в 

початковій приблизно 600 учнів. Директором школи був 

болгарин за національністю, житель Одеси, письменник 

Мавродій. На місці шкільного стадіону був дитячий 

будинок. 

    У період війни 1941 -1945 років школа не працювала. 

   У 1945 році, після визволення в нинішньому 

приміщенні ДЮСШ розпочала свою роботу початкова 

школа. Середня школа відродилась у січні 1946 року, 

вона розташовувалась у приміщенні кінотеатру. 

Директором школи був Гринчук Федір Назарович.  Серед 

вчителів того часу треба відмітити вчителя фізкультури та 

історії Ковальчука Андрія Мироновича. Вони не мали 

освіти, але за покликом серця прийшли навчати дітей 

прямо з війни. Учнів у школі було не дуже багато. 

Наповнюваність класі складала 8-9 учнів. 

   З 50-х років школу очолював  Ніцеля Іван Петрович - 

вчитель математики. 

   На зміну йому у 60-х роках прийшов Перчиклій 

Олександр Олександрович. На той час школа №1 

вважалася однією з кращих шкіл Одещини, тут навчалося 

1250 учнів і викладало 59 вчителів. При школі діяла 

агрономічна лабораторія та професійний 

(автотракторний) клас. Школярі виростили персиковий 

сад і опікувались парком. Старшокласники вели 

дослідницьку роботу під керівництвом фахівців 

Київського науково-дослідницького інституту 

садівництва. Комсомольська організація школи в 1967 

році удостоєна перехідним Червоним Прапором і високим 

званням «Краща комсомольська організація республіки». 

Активно працював загін червоних слідопитів. Піонери 

зібрали багато матеріалу з історії селища, про 



революціонера-героя Громадянської війни 

П.П.Мізікевича.  

   З 1971 року директором школи був Сіренко Микола 

Іванович, заступником директора - Бешлеул Віра 

Миколаївна. Школа в цей час розміщувалася в шести 

різних приміщеннях по вулиці Леніна.                    

   Школа славилась доглянутим шкільним городом під 

керівництвом вчителя біології Стовман В.Л., шкільні 

майстерні очолював Багмет Микола Пантелійович. Учні 

старших класів вивчали тракторну справу, вирощували і 

в'язали віники для потреб школи. Овочі, які вирощували 

на шкільному городі, продавали і на виручені гроші 

одягали і годували бідуючи дітей. 

       У 1973 році обов'язки директора школи виконує 

заступник директора -Кисленко Олена Пантеліївна. Вся 

робота в цей період була направлена на покращення 

матеріальної бази, спорудження нової школи. Олена 

Пантеліївна дуже багато зробила на користь рідної 

школи.    У 1976 році учні сіли за парти в новому 

триповерховому приміщенні школи, розрахованому на 

960 місць. Директор Дубчак Світлана Іванівна, заступник  

- Хлицова Любов Петрівна очолювали колектив 

самовідданих педагогів: 

- Буніна Слава Федорівна – вчитель російської мови та 

літератури, Заслужений вчитель України 

- Іванова Валентина Михайлівна – вчитель історії, 

керівник політичного клубу «Планета» 

- Стеценко Валентина Іванівна – вчитель російської мови 

та літератури. 

     Пошуковий загін «Матросовець» був створений у 

школі в 1982 році на базі 7-А класу, класний керівник 

Журавльова Олена Федорівна.  

      Головою загону була Полухіна Олена, керувала ним 

старша піонервожата Баліцька  (Чуприна Марія 

Прохорівна). Метою пошукового загону «Матросовець» 

було розшукати рідних і близьких воїнів, що загинули 

при визволенні селища та заборонених у Братській 

могилі. 

      Працюючи під девізом «Ніхто не забутий і ніщо не 

забуто», учні розшукали і зав’язали листування з рідними 

Кушнарьова І.С., Михальова Р.І., Паутова А.П., Носатова 

А.О. та інші. Дружина Носатова А.О. – Ірина Семенівна, 

яка і до сьогоднішнього дня проживає в м. Горлівка 

Донецької області, тільки через 38 років, завдяки загону 

«Матросовець», знайшла могилу свого чоловіка.   

   До 40-річчя Перемоги закладена алея Слави, де в 

пам'ять про кожного загиблого воїна посаджено дерево. 

Група прапороносців під керівництвом учня Абрамова 

Андрія визнана кращою в районі. Комсомольська і 



піонерська організації зайняли І місце в районних 

змаганнях, а Баліцька М.П. стала учасником першого 

Республіканського зльоту старших піонервожатих на базі 

Всесоюзного піонерського табору «Молода гвардія». А 

правофланговий загін 8А класу (класний керівник 

Лазарєва Валентина Василівна) за перемогу в змаганні 

був нагороджений екскурсією в м. Ульяновск. 

     З 1984 року директор школи - Журавльова Олена 

Федорівна. Авторитетна в районі людина, член 

виконавчого комітету Великодолинської селищної ради 

протягом 18-ти років, депутат районної ради чотирьох 

скликань поспіль, нагороджена годинником від 

Президента України Л.Д. Кучми на  честь 10-ї річниці 

Незалежності України, має звання «Учитель-методист», 

нагороджена значками «Відмінник освіти СРСР» та 

«Відмінник освіти України». Веде активну громадську 

роботу. Заступник директора – Базелян Леоніда Іванівна 

проводила методичну роботу, допомагала вчителям. 

Олена Іванівна знала все, що робилося в школі, завжди 

допомагала важливою порадою і учням, і вчителям. 

      Нині школа живе вірою в майбутнє, зберігає кращі 

традиції. Вона, як стара мати проводжає в далеку дорогу 

своїх синів-випускників. Традиційними є зустрічі з 

випускниками. Кожної першої суботи лютого для них 

старшокласники готують концерти. У цей день вони 

можуть побачити ласкаві і добрі очі своїх вчителів. І як 

радіють вчителі, коли їхні діти, хоч на мить 

повертаються, розуміють, що десь вони знайшли свій 

шлях.    

    Багато випускників – гордість школи: 

-  Левчук Володимир Володимирович – з 1981 року 

перебуває на керівних посадах в Одеській обласній 

адміністрації, з 2000 року – голова Овідіопольської 

районної державної адміністрації, з 2006 року – голова 

Овідіопольської районної ради. 

 - Конопльова Ольга Іванівна – викладач Аграрного 

університету, керівник кафедри економіки 

- Хиршовяну Анатолій Іванович – завідуючий 

лабораторією Академії холоду. 

 

       Свою педагогічну діяльність Базелян Олександр 

Лаврентійович розпочинав у 1984 році в нашій школі 

вчителем анатомії, біології. Сьогодні діючий голова 

Великодолинської селищної ради. Олександр 

Лаврентійович разом з адміністрацією НВК  вирішує 

сьогоденні проблеми школи, сприяє поповненню 

матеріально-технічної бази, користується авторитетом 

серед вчителів, учнів, батьків, жителів селища. 

 З 1990 року створюються перші класи з 



українською мовою навчання та класи з поглибленим 

вивченням окремих предметів.  

У 2003 році рішенням Овідіопольської районної ради  

№499 -ІV  від  7 березня відбулася реорганізація 

Великодолинської загальноосвітньої школи №1 у 

Великодолинський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» . 

 Активно працюють учнівський та педагогічний 

колективи в екологічному напрямку. Підтримується 

тісний зв'язок з Одеським екологічним університетом, з 

яким школа має угоду.  Школа підтримує тісні 

зв’язки з батьками, які надають практичну допомогу в 

ремонтних роботах, в оформленні класів, у вихованні 

дітей. 

 Школа постійно відчуває піклування та підтримку з 

боку органів влади: 

Районної державної адміністрації 

Районної ради 

Районного відділу освіти 

Великодолинської селищної ради 

Основні 

напрями  

діяльності 

   Види діяльності за КВЕД 80.10.2 Початкова освіта; 

80.21.1 Загальна середня освіта. 

 

Кількісні 

показники    

   Контингент учнів складає 895 осіб, у тому числі 366 

учнів початкової школи, 455 учнів 5-9 класів,74 учні 10-

11 класів.  У Великодолинському НВК-гімназія 

навчається 8 дітей-інвалідів, 18 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування . 

Учні навчального закладу є постійними учасниками та 

призерами районних, обласних предметних олімпіад, та 

різних конкурсів, Міжнародного конкурсу знавців рідної 

мови імені Петра Яцика серед школярів.  

   У 2013/2014 навчальному році до 1 класу зараховано  88 

учнів. В минулому навчальному році свідоцтво про 

базову загальну середню освіту отримали 66 учнів; 

атестат про повну загальну середню освіту – 50 учнів.  

Навчально-виховний процес забезпечують 72 

педагогічних працівники.     Педагогічне звання вчителя-

методиста мають 8 працівників, 6 – старшого учителя, 2 – 

нагороджено знаком «Відмінник освіти України», 1 

вчитель має почесне звання «Заслужений учитель 

Навчальний заклад має розвинену матеріально-технічну 

базу: два корпуси, у яких розміщено 42 навчальних 

кабінети, методичний кабінет,   обладнано 2 навчальних 

комп'ютерних класи, є бібліотека (29352 примірники), 

спортивний зал, актова зала на 40 місць, медичний 

кабінет, шкільна їдальня з залом на 250 місць.  

 

 


