
БОЛГАРСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ  

РОЗДІЛЬНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ  ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

 

Директор школи: 
 

Мошковський  Євгеній Дмитрович 

09 серпня 1974 р.н. 

 
Народився у АР Крим, Джанкойський район, с.Мирнівка 

Освіта вища, закінчив Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова,  викладач 

біології та хімії 

18.09.1995 – 21.06.1996 – вчитель географії Болгарської середньої школи; 

22.06.1996 – 01.09.2001 – вчитель географії, основ праці Болгарської середньої школи; 

01.09.2001- 01.09.2009 – вчитель фізичної культури і географії ЗОШ І-ІІІ ступенів с. 

Болгарка; 

З 01.09.2009 -  директор ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Болгарка 

  Стаж  роботи на посаді – 8 років. 

Навчальний заклад було створено 01 вересня 1960 року як початкову школу. У 1967 р. 

початкову школу було реорганізовано у восьмирічну. Вона почала працювати з 

15.08.1967 р. Першим директором Болгарської восьмирічної школи було призначено 

Василенко Валентину Яківну, яка працювала на цій посаді до  

1986 року. Загальна площа всіх приміщень складала 257 кв.м. Шкільної бібліотеки не 

було. Була невелика майстерня по обробці металу і дерева (10 робочих місць). За 

період з 1967 по 1988 р. (час існування 8-річної школи) школу закінчили 482 учня. 

     У 1988 році з ініціативи директора Відрадівської птахофабрики Тесакова Андрія 

Івановича була збудована нова середня школа на 390 учнів. Урочисте її відкриття 

відбулося  01 вересня 1988 р.Директором школи було призначено Гончаренко Нелю 

Олексіївну, вчителя української мови та літератури. З 2009 року директором школи 

працює Мошковський Євгеній Дмитрович.За цей час в школі облаштовано 

спортивний майданчик, футбольний стадіон, відкрито тир, придбано нові меблі та 

комп’ютери. 



     Навчальний заклад має розвинену матеріально-технічну базу: двоповерхова будівля 

школи, у якій розміщено 17 навчальних кабінетів, методичний кабінет, кабінет 

«Захисту Вітчизни», обладнано комп’ютерний клас, є бібліотека, музейний куточок, 

спортивний та тренажерний зали, актова зала на 80 місць, їдальня на 90 місць. 

     Загальна площа всіх приміщень 2425 кв.  

Контактні дані: 

67471 Одеська обл., Роздільнянський район  

с. Болгарка, вул. Софіївська б/н 

Телефон: (253) 4-75-40,  

Факс: (253) 4-75 -40 

E-mail: bolgarskazos@gmail.com 
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