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Директор школи: Шмелькова Олена Олександрівна, 24 червня 1964 року народження, освіта повна 

вища, Одеський державний університет ім. І.І. Мечнікова (1988), Південноукраїнський Національний 

Педагогічний Університет імени К.Д. Ушинського (2017).  

У 1996 році посіла І місце у обласному конкурсі «Вчитель року» серед вчителів історії. 

У 1999 – 2004 роках працювала у відділі освіти  Білгород-Дністровської районної державної адміністрації 

на посадах головного спеціаліста, заступника начальника відділу освіти. З 09.2003 до 08.2004 – заступник 

директора з навчальної роботи Білгород-Дністровського державного аграрного технікуму. З 08.2004 – 

директор Білгород-Дністровської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11  

У 2015 р. здобула спеціальність «Менеджмент педагогічних інновацій в галузі інклюзивної освіти» в 

Інституті безперервної освіти (м. Кишинів, Республіка Молдова). У 2017 р. отримала диплом бакалавра 

з відзнакою за напрямом «Корекційна освіта» ( спеціальність  дефектолог). 

  

Має  кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання  «учитель-

методист». 

 

Білгород-Дністровська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 побудована в 1989 році.  

ЗОШ №11 входить в обласну мережу шкіл інклюзивного навчання. Школа забезпечує навчання дітей з 

особливими  освітніми потребами, вихованців дитячого будинку тощо. З 2007 року в школі працюють 

класи з поглибленим вивченням англійської мови. 

Учні школи є учасниками олімпіад, МАН України, інтелектуальних конкурсів, творчих та спортивних 

змагань. 

Матеріальна база закладу: навчальні кабінети; два спортивні зали, один з яких оснащений покриттям 

для занять з акробатики; велика актова зала; комп’ютерний клас; майстерні для проведення уроків 

трудового навчання; базова їдальня на 260 місць та буфет; спортивні майданчики; стоматологічний 

кабінет. 

В школі працюють 56 педагогічних працівників. Із них мають повну вищу освіту – 49, базову вищу – 2, 

неповну вищу – 5. Кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» мають 30 працівників, звання 

учитель-методист – 13, старший учитель – 14 , нагрудним знаком МОН України «Відмінник освіти» 

нагороджено 4-х  вчителів, звання «Заслужений тренер України» має 1 вчитель. 

 В школі навчаються 816 учнів, з них близько 40 школярів мають особливі освітні потреби. 

Навчання ведеться українською та російською мовами.  

У школі працюють гуртки «Скарбничка здоров’я», «Школа безпеки», «Джура», «Чарівна голка», 

«Помаранчевий м’яч», гурток технічної праці. 

 



Діють гуртки міського центру дитячої творчості: зразковий дитячий колектив Театр пластики і слова 

«Синтез», художня студія «Чарівна палітра». Працюють відділення акробатики, клуб вільної боротьби 

(ДЮСШ), секція баскетболу («Спорт для всіх»). 

 

 

 
 

 

 

 

Контактні дані: 

 

67700, м. Білгород-Дністровський, вул. Південна, 25. 

Тел. 6-52-65, 6-52-92. 

Email: shkola11@ukr.net 

 

 

 


