
ОДЕСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №125 І-ІІІ СТУПЕНІВ 

ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Сугак Олена Василівна, народилась 18 листопада 1961 року в м. 

Гюстров Німеччина в сім'ї військовослужбовця. 01.09.1967 року 

вступила в Казанджикську середню школу Туркменської СР. З 1971 р. - 

1975 р. навчалася в середній школі №81 в Німеччині. З 1976 р. - 1978 

р. навчалася та закінчила середню школу №24 м.. Бобруйська 

Білоруської СР. 

     З 01.09.1978 р. по 30.06.1983 р. студентка механіко-математичного 

факультету Одеського державного університету ім. І.І.Мечникова, який 

закінчила за спеціальністю математика, викладач математики. 

   З 24.09.1984 р. по 01.09.1986 р. працювала викладачем математики 

ПТУ хіміків №95 м. Бобруйськ, республіка Білорусь. 

    З 01.09.1986 р. по 26.08.1987 р. працювала вчителем математики в середній школі №28 

м. Бобруйськ, республіка Білорусь. Звільнена в зв'язку з переїздом до місця служби 

чоловіка. 

     З 01.09.1987 р. призначена вихователем групи подовженого дня середньої школи №125 

м. Одеси. 

     З 01.09.1988 р. призначена заступником директора з НВР середньої школи №125                    

м. Одеси. 

     З 27.08.1997 р. переведена на посаду директора середньої школи №125 м. Одеси. 

     В 2002 р. пройшла атестацію, після чого була встановлена кваліфікаційна категорія 

«Спеціаліст вищої категорії» та звання «Старший вчитель». 

     

    
                       Музей «Світлиця»                                                                        Історичний музей 

 Школа № 125 має багату і славну історію. Є дані, що вона була заснована ще в 50 - ті 

роки 19 століття. В архіві існує довідка за 1861 рік про навчальний заклад, який 

функціонував в селищі Крива Балка м. Одеси. У 1918 році - це школа-семирічка до 

початку Великої Вітчизняної війни.  У 1945 році  –  це вже середня загальноосвітня школа 

та являє собою двоповерховий будинок на вулиці Шкільній. Першим директором школи 

став Василь Павлович Нежданов. У цій школі вчилася і дочка директора, яка в 

майбутньому стане знаменитою всьому світу найвидатнішою співачкою і актрисою 

Великого оперного театру Антоніна Василівна Нежданова. Нова будівля школи 

функціонує з 1986 року. 
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