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вищого 

навчального 

закладу   

   Першу школу в Олександрівці було побудовано в 40-х роках XIX ст. 

біля будівлі церкви. Навчалися в школі два роки. Учнів було 34 хлопчики 

та 25 дівчаток. У 1902 р. будова школи згоріла, а у 1903 році була 

побудована нова будівля двокласної земської школи, яка існує до 

сьогоднішнього часу. В Олександрівській школі крім дітей з 

Олександрівки вчилися діти з Буговських хуторів.   

До 1965 року викладання в школі велося українською мовою, потім 

школа була переведена на російську мову навчання. 

До 1970 року чисельність учнів збільшилась  до 700 учнів. Відкрита 

їдальня, добудовані спортивний та актова зали, збудовано  двоповерховий 

шкільний корпус. На початку ХХІ століття Олександрівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів на 380 місць розміщувалась в 5 

пристосованих приміщеннях, частина яких була збудована ще до 1900 

року.  

На замовлення Іллічівської міської ради інститутом 

«Одесацивільбуд» в 2006 році розроблено проект нової школи на 600 

місць. Будівництво нової школи розпочато у жовтні 2008 року.  

1 вересня 2011 року відкрито нове приміщення сучасної школи -  

триповерховий корпус. Проведено реконструкцію старого корпусу школи, 

стадіону, закупівлю шкільного обладнання. 

На території школи розміщений спортивний комплекс, який має 

футбольне поле з штучним покриттям, баскетбольний та гандбольний 

майданчики, бігові доріжки, ігровий комплекс для молодших школярів.  

Школа отримала актовий зал на 150 місць, шкільну їдальню на 120 

місць, новий стоматологічний кабінет, спортивний зал забезпечений всім 

необхідним спортивним обладнанням та інвентарем, тренажерний зал, 

зручні роздягальні з душовими кімнатами, бібіліотеку з читальним залом, 

власний радіовузол, просторі навчальні кабінети, майстерні, кімнати для 

гурткової роботи, кабінети для групи продовженого дня і спальну кімнату 

на 30 місць. 

Навчальні кабінети відповідають сучасним вимогам. Для 

забезпечення якісного навчально-виховного процесу у школі є 

інтерактивні дошки з проекторами, ноутбуками та 15 кабінетів обладані 

мультимедійними проекторами з ноутбуками та екранами, встановлено 

сучасну техніку у кабінет інформатики і створено лінгафонний кабінет. 

В 25 класах школи навчаються 627 учнів, які активно залучаються до 

навчальної діяльності, досліджень у Малій академії наук, конкурсів 

дитячої та юнацької творчості, пізнавальних поїздок, екскурсій і 

зустрічей, інтелектуальних іграх, олімпіадах, конкурсах. 



 

 

 

 



 

 



 

 


