
 

Овідіопольський район, Одеська область 

Великодолинський НВК 

   “Загальноосвітня  школа  І-ІІІ ступенів – ліцей” 

 

 

 
       Всеєдність.  

                 Творчість. 

                       Натхненність. 
 

 

   

  
 
 

 



Д О В І Д К А 

про директора Великодолинського НВК 

« Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей» 

Овідіопольського району Одеської області 

 

Директор Скалозуб Зоя Василівна 

  

Дата 

народження: 

 

02 травня 1946 року 

Місце 

народження: 

Харківська область, місто Ізюм                    

 

Освіта: вища, Харківський державний  

університет ім. Максима Горького, 

філолог - викладач англійської 

мови 

 

 

Трудова 

діяльність:  

1964-1965-Ізюмський оптико-

механічний завод 

1965-1970 – студентка 

Харківського державного 

університету 

1970-1973 – вчитель англійської 

мови в школі №37 м. Харкова 

1973-1978 – 1978  - школа № 20  м. 

Бердянськ вчитель англійської 

мови 

1978-1985 – Великодолинська  

ЗОШ №2 вчитель англійської мови 

1985-1987 – вчитель англійської 

мови в середній школі при 

Посольстві Радянського Союзу в 

Республіці  Куба 

1987-1992 - Великодолинська  

ЗОШ №2 вчитель англійської мови 

з 1992 року – директор 

Великодолинського НВК 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів-ліцей» 

 Стаж роботи на посаді 22 роки 



Загальні відомості про Великодолинський НВК 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей» 

 

Адреса (№ 

телефону, 

сайт, 

електронна 

пошта) 

67805, Одеська обл., смт.Великодолинське,  

вул. Паркова, 38 

Тел/факс  (048-51) 68-634  

E-mail: zosh3.bdolina@gmail.com 

Форма 

власності 

комунальна 

Історична 

довідка про 

створення 

вищого 

навчального 

закладу   

Першого вересня 1992 року 434 учня смт. 

Великодолинського Овідіопольського району Одеської 

області відсвяткували  відкриття Загальноосвітньої школи 

№3, яка  стала для них справжньою Аlma  mater. 

З 2004 року  школу було реорганізовано  у  

Великодолинський НВК “Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – ліцей”. 

Основні 

напрями  

діяльності 

 підготовка здібної учнівської молоді; 

 забезпечення умов для індивідуалізації навчання, 

науково-дослідницької діяльності; 

 емоційна єдність  та спів дії педагога з учнями; 

 демократизація; 

 гуманізація; 

 активність, самодіяльність і творча ініціатива; 

 врахування вікових, індивідуальних особливостей 

дітей; 

 виховання морально та фізично здорового 

покоління; 

 формування у ліцеїстів громадської позиції і 

власної гідності; 

 усвідомлення перспективи. 

 

Кількісні 

показники    

Контингент учнів складає 306 осіб.  У НВК 

навчається 4 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування . 

Учні навчального закладу є постійними учасниками 

та призерами районних, обласних предметних олімпіад, 

конкурсу-захисту учнівських робіт МАН, конкурсу 

“Таланти твої, Україно”,  „Щедрість рідної  землі”, 

Міжнародного конкурсу знавців рідної мови імені Петра 

Яцика, конкурсу ім..Т.Г.Шевченка . 

За 22 роки свого існування школа випустила    438 

учнів, з них          закінчили школу із золотою медаллю - 

28  випускників,   із    срібною – 26. 

Щороку понад 95% дітей вступають до вищих 

навчальних закладів.   

Навчально-виховний процес забезпечують 33 

педагогічних працівники.     Педагогічне звання вчителя-



методиста мають 4 працівника, 8 – старшого вчителя, 16-

вчителів мають вищу категорію, 5 вчителів першої 

категорії. 

Для здійснення навчально-виховного процесу  в  

НВК працюють  22 навчальних кабінети, обладнаних 

сучасними технічними  засобами, комп'ютерною та 

мультимедійною технікою. Комп'ютерний клас налічує 14  

комп'ютерів   

В школі працює чудова бібліотека, психологічний, 

медичний кабінети. Нажаль до  сих пір не має 

спортивного залу, але гімнастичний зал, гарний стадіон, 

спортивні майданчики на вулиці дають змогу  проводити 

цікаві, повноцінні уроки, займатися позакласною 

роботою.  

 

Учні Великодолинського  НВК “школа – ліцей” 

кожного року поповнюють еліту нашої держави, 

природно вливаються у процес розбудови міцної та 

багатої України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 

ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН 

 

 

 

Великодолинський НВК 

 «ЗОШ І-ІІІ ступеня - ліцей» 


