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Довідка  

про директора Шабської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 

Білгород-Дністровського району Одеської області  

 

    Тихоплав Сергій Миколайович народився 

23 серпня року 1984 в с. Шабо Білгород-

Дністровського району Одеської                                                                             

області. 1999 року вступив на шкільне 

відділення Білгород-Дністровського  

училища Південноукраїнського державного 

педагогічного університету ім. К. Д. Ушин- 

ського за спеціальністю «Вчитель 

початкових класів. Педагог-організатор». 

Під час навчання приймав активну участь  у 

громадському житті училища, навесні 2003 

року у складі збірної команди навчального закладу став лауреатом 3 ступеня 

фестивалю педмайстерності серед педагогічних училищ Південного регіону у 

місті Олександрія. 

     Влітку 2003 року отримав диплом з відзнакою та з 15 серпня працював 

вчителем історії та педагогом-організатором у Шабській загальноосвітній школі 

І-ІІІ ступеня № 1. Протягом декількох років активно співпрацював з відділом 

культури та відділом у справах молоді та спорту Білгород-Дністровської 

райдержадміністрації, неодноразово був ведучим сільських та районних заходів. 

      Щороку шкільні команди під керівництвом Сергія Миколайовича ставали 

переможцями та призерами районних конкурсів та змагань. 

     Протягом 2006-2008 року був учасником проекту «Покращення доступу 

сільського населення до правосуддя» за європейською програмою «Демократія і 

права людини»,  який проводився творчим центром «Каунтерпакт» при 

підтримці Євросоюзу. 

     2008 року захистив магістерську роботу «Економічна еліта Поденно-

Західних губерній Російської імперії у 2 пол. ХІХ – на поч.. ХХ ст..» та отримав 

диплом магістра за спеціальністю «Історія» 

     З 1 вересня 2008 р. Тихоплав С. М. обіймає посаду директора  Шабської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1.  

      2009 року отримав авторське свідоцтво Одеської обласної ярмарки 

педагогічних ідей за роботу «Школа культури здоров'я – школа гармонійного 

розвитку». Того ж року школа стає переможцем Всеукраїнського конкурсу – 

захисту сучасної моделі навчального закладу – Школи сприяння здоров’ю та 

входить до Національної мережі шкіл сприяння здоров’я. 

 2012 року отримав авторське свідоцтво Одеської обласної ярмарки 

педагогічних ідей за роботу «Динамічні паузи  як один із ефективних методів 

забезпечення  оптимізації рухової активності школяра» 

         2009 року отримав премію голови Одеської обласної ради для молоді в 

номінації «Кращий молодий вчитель» 

Протягом 2008-2010 рр. був членом сільвиконкому, у 2010-2015 рр. був 

депутатом 6-го скликання Шабівської сільської ради. 

 З 18 березня 2014 року по 29 квітня 2016 року проходив військову службу 

за мобілізацією у лавах Збройних Сил України. 



 Неодноразово нагороджувався грамотами Білгород-Дністровської 

райдержадміністрації, Білгород-Дністровської районної ради, Управління 

освіти, науки, молоді та спорту Одеської облдержадміністрації. 
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Загальні відомості про Шабську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 1 

Білгород-Дністровського району Одеської області 

 

Шабська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 була здана в 

експлуатацію у 1972 році.   З 1996 року школа переходить до україномовного 

навчання. У грудні 2009 року навчальний заклад визнано одним з переможців 

Всеукраїнського конкурсу шкіл культури здоров′я, у березні 2010 р. 

нагороджено  грамотою ХІІІ Міжнародної виставки «Сучасна освіта в Україні». 

2012 року школу вдруге поспіль визнають одним з переможців Всеукраїнського 

конкурсу шкіл культури здоров′я, вона набуває статусу «Освітньо-

інформаційного центру з розвитку Національної мережі шкіл сприяння 

здоров’ю» 

 На даний час в школі навчається 424 учні. У тому числі: 



 у школі І ступеня – 200 

 у школі ІІ ступеня – 199 

 у школі ІІІ ступеня – 25 

Загальна кількість класів – 20. У тому числі: 

 у школі І ступеня – 8 

 у школі ІІ ступеня – 10 

 у школі ІІІ ступеня – 2 

Команди школи є неодноразовими переможцями та призерами районних та 

обласних конкурсів екологічних агітбригад,  агітбригад «За здоровий спосіб 

життя»... Активно працює танцювальний колектив «Перлина», хоровий колектив 

«Дзвіночок». Учні школи є активними учасниками предметних олімпіад з 

базових дисциплін, конкурсів «Кенгуру», «Грінвіч», «Соняшник», «Геліантус» 

та ін. 

          Активним і насиченим є спортивне життя. Проводяться змагання з 

гандболу, футболу, настільного тенісу, шахів, шашок… Збірна команда школи з 

гандболу традиційно є призером та переможцем обласних змагань. 

Всього в навчальному закладі працює 44 педагоги. З них 39 вчителів 

мають вищу освіту, 5 – неповну вищу. 

Вищу кваліфікаційну категорію мають 19 вчителів, першу категорію – 11, 

другу категорію – 3, спеціаліст – 11; 

Звання і нагороди: вчитель-методист – 2, старший вчитель – 9. 

Заклад має власні майстерні, автономну котельню, складські приміщення, 

гараж, в якому базується шкільний автобус Рута 25, який здійснює підвезення 

учнів з с. Прибережне, яке не має власної школи. 

Площа навчальних кабінетів відповідає санітарно-гігієнічним нормам. 

Середня наповнюваність в класах від 17 до 29 учнів. У школі є: спортивна зала,  

хореографічна зала, 2 кабінети основ інформатики, кабінет психолога, 

соціального педагога, бібліотека, їдальня, медичний кабінет. У вестибюлі 

створено зимовий сад. На даний час на території школи будується спортивний 

майданчик із штучним покриттям для гри у гандбол. 

Школа активно співпрацює із закладами позашкільної освіти: Спортивно-

оздоровчим центром, Школою естетичного виховання, Районним центром 

позашкільної освіти, Краєзнавчим музеєм …  Налагоджено тісну співпрацю з КЗ 



«Білгород-Дністровське педагогічне училище», студенти якого щорічно 

проходять переддипломну практику під керівництвом вчителів школи. 

 

   
 

   
 

Контактні дані 

 

Юридична адреса:    67770, Одеська область, Білгород-Дністровський район,  

                                   село Шабо,  вулиця  Шанцера,  1 

Телефон:                   (04849) 4-04-40, (04849) 40-2-82 

E-mail:                      shaboschooll1@gmail.com 

Сайт:                         https://bilgshabznz1.odessaedu.net    


