
Котловинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Ренійської  

районної ради Одеської області  

 

Долапчи Прасковія Яковлівна народилася в 1964 році. 

Закінчила Одеський національний університет ім.. І. Мечнікова в 1997 

році за спеціальністю вчитель історії. В даній школі працює з 1987 

року (педагог-організатор, вчитель історії та правознавства). З 2005 

року -  директор школи. На цій посаді проявила себе здібним 

керівником, авторитетним лідером, ініціативним організатором. 

Зуміла знайти спонсорів, які допомогли значно зміцнити МТБ школи, 

закупити меблі, апаратуру для школи, костюми для танцювальних 

колективів. В різні роки була депутатом сільської ради, Ренійської 

районної ради, член виконкому Котловинської сільської ради. З 2001 

року очолює місцевий осередок обласної гагаузької національно-

культурної спілки «Бірлік». 

 

 

Перша школа (ланкастерська) була відкрита в селі в 1842 році. 

В 1913 році школа була початковою (трьохкласною), в 1918 році вона стала 

чотирьохкласною. 

Перша радянська школа основана в середині 40-х років, це була неповна (семилітня).  

Перший випуск сьомого класу був у 1951 році, випущено 16 учнів.                                                  

В 1965 році відкрито середню школу. 

В 1967 році школа вперше випустила 22 юнаків і дівчат.  

За цей час з її стін було випущено 1666 учнів, з яких 37 випускників нагороджені золотими 

медалями, 30-срібними, 46 випускників закінчили школу на відмінно. 

1987 році перейшли в нову школу, гарно  обладнану  й оснащену. 

Концепція розвитку навчального закладу називається «Школа-родина». Головними 

завданнями школи-родини є:  

виховання учнів гідними громадянами України, з активною життєвою позицією;  

виховання в дітях шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і 

звичаїв, державної мови, національних цінностей українського народу.  

Для вирішення цих завдань у школі створена якісна матеріальна база: 38 навчальних 

кабінетів, 2 комп'ютерних класи, мультимедійний клас, спортивна й актова зали, бібліотека, 

шкільна їдальня, майстерні по дереву та металу, ігрова та спальня кімнати для групи 

продовженого дня, стадіон та інші. Понад 30 років школа здійснює підготовку трактористів 

категорії «А», а з 2008 року — водіїв автотранспортних засобів категорії «А», «В», «С», для 

цього наявна вся відповідна матеріальна база. 

Навчально-виховний процес у школі здійснює висококваліфікований педагогічний 

колектив з 28 педагогів, з них 16 вчителів вищої категорії, 3 вчителі мають звання 

«Вчитель-методист», 11 — «Старший вчитель», 5 — «Відмінник освіти України».  

У школі вивчається 5 мов: українська, російська, англійська, німецька та гагаузька.  

Домінуючим напрямом у виховній роботі школи є вивчення історії рідного краю, 

національної культури. Виконується це завдання через діяльність шкільного історико-

етнографічного музейного комплексу, де зібрано понад 2000 експонатів.  

Краєзнавча робота сприяє і військово-патріотичному вихованню. 

Виховання поваги до народних традицій і звичаїв, національних цінностей здійснюється 

через роботу фольклорного колективу «Севда гюлю», якому в 2007 році присвоєно звання 

«народний». У 2011 році школа увійшла у 250 найкращих закладів України. 



 
 

    
 

 

 

 

 

  

 

 



 

 
 

 

 

 

  

Контактні дані: 

68820 Одеська область, Ренійський район,  

с. Котловина, вул.. Центральна, 59 

0484033240, 0484033222, http://renikotlovzosh.odessaedu.net/uk/site/index.html, 

kotlovinskaya2010@ukr.net 
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