
         ГОЛИЦЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС 

«ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-II ст. – ДИТЯЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД»                                        

БОЛГРАДСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Директор Голицького НВК – Стефогло Марина Георгіївна. 

    Дата народження - 04.11.1967р. 

    Місце народження- с.Голиця Болградського р. Одеської обл. 

    Освіта- вища, Ізмаїльский ДПІ,1988 р., учитель  російської   

     мови та літератури. 

Трудова діяльність: 15.08.1988р.- учитель російської мови та літератури 

Голицької середньої школи  Болградського р-ну Одеської обл.                                             

01.07.2004р.-05.11.2004р.- директор Голицької загальноосвітньої школи 1-3 ст. 

Болградського  р-ну Одеської обл.                                                                                                 

05.11.2004р.-31.08.2007р.-  учитель російської мови та літератури Голицької  

загальноосвітньої школи  1-3 ст. Боградського р-ну Одеської обл.                                           

01.02.2010р.- 12.01.08.2014р. -  директор Голицької загальноосвітньої школи   

1-3 ст. Болградського  р-ну Одеської обл.                                                                           

13.01.2014р.- 31.08.2016р.- директор Голицького НВК «ЗОШ 1-3 ст.- ДНЗ».                             

З 01.09.2016р.-  директор Голицького НВК «ЗОШ 1-2 ст.- ДНЗ».                                                                                              

У Державному архіві м.Ізмаїл «Ведомости о церкви за 1878 год» зазначено, що 

в с.Голиця відкрите народне училище в 1853р. Учнів було 57-50 хлопчиків,7 

дівчаток. Перший навчальний корпус побудовано в 1860-ті  роки.                                      

У 1918р. Голицька школа отримала статут початкової; заняття  проводились                         

румунською мовою.                                                                                                                   

З 1943р. школа почала працювати як семірічна, а в 1944р. побудовано корпус  

для молодших школярів.                                                                                             

У 1953р. Голицька семірічна школа отримала статут повної середньої; того ж 

року був відкритий інтернат для випускників 8 класів з Оріхівки та 

Виноградного. У 80-90-ті роки в закладі навчалось 600 учнів.                                            

У 1992р. школа перейменована в Голицьку загальноосвітню школу 1-3 ст.                         

У  2014р. на базі ЗОШ і  ДНЗ «Ручеек» створено НВК «Загальноосвітня школа 

1-3ст.- Дошкільний навчальний заклад».                                                                                

На даний час у с. Голиця працює освітній заклад Голицький НВК «Загально-

освітня школа 1-2 ст.- Дошкільний навчальний заклад», у якому навчається 48 

учнів та 24 вихованця. Учні школи є постійними учасниками районних та 

обласних конкурсів, змагань, фестивалів, експедицій. Навчально-виховний 

процес забезпечують 19 педагогічних працівників. Педагогічне звання мають 2 

педагога, кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» - 5 учителів,  

7-«Спеціаліст 1 категорії» .                                                                                                                      

Навчально-виховний заклад обладнаний навчальними кабінетами з програмних 

дисциплин, комп*ютерним класом, мультімедійним обладнанням, бібліотекою,   



спортивною та музичною залами, ігровою та спальною кімнатами, 

майстернями, ідальнею, спортивним та ігровим майданчиками. З 2004р. в 

закладі облаштований історіко-етнографічний музей.                                                           

На території закладу проводяться традіційний шахматний турнір «Шахматная 

весна»,  сільськогосподарський ярмарок «Карамаринска пролет».                                      

На даний час Голицький НВК «ЗОШ 1-2 ст.- ДНЗ» є загальновизнаним осеред-

ком  в селі.   

Адреса 

68724 Одеська область, Болградський район,  с.Голиця,  вул.Шкільна- 58 

Телефон               E-meil 

(38) 2-50                golizashool1842@ukr.net 
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