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Трудова 

діяльність:  

Бальчева Марія Іванівна  

01 вересня 1973року 

 

Одеська область, Болградський 

район, с. Криничне 

Вища, Ізмаїльський державний 

педагогічний інститут, 1997р., 

вчитель російської мови та 

літератури. 

2000р.-2008р. – учитель 

російської мови та літератури 

Оксамитненської ЗОШ. 

З 2008 – директор 

Оксамитненської ЗОШ. 

 

 

 

Загальні відомості 

про Оксамитненську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів 

імені І.І.Булгарова Болградської районної ради Одеської області 

В 40-х роках ХХ сторіччя в селі Тополине було відкрито першу 

Болградську трьохлітню школу, яка мала назву Болградська школа № 4 та 

була розташована на відстані 6 км від районного центру – м. Болград і 44 км 

від м. Ізмаїл. В замку їм. Давидова навчалися учні з 0 по 3 клас. Працювала 

група подовженого дня. В 1980 році школу перейменовано в Оксамитненську 

восьмирічну школу. В 1987 р. закінчено будівництво нової будівлі в с 

Оксамитне та  відкрито нову типову двохповерхову школу. В 1988 році 

школу реорганізовано в Оксамитненську середню школу. В неї навчалося 240 

учнів із с Тополине та Оксамитне. З грудня 2012 року школа мала назву 

Оксамитненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Болградської районної 

ради Одеської області. За ініціативою директора ДГ ім.О.В.Суворова   

Білоуса А.В., школою було проведено роботу з присвоєння школі імені 

видатного виноградаря, орденоносця Іллі Івановича Булгарова. З 02.10.2014 

року школу перейменовано у Оксамитненську загальноосвітню школу І-ІІІ 

ступенів імені  І.І.Булгарова Болградської районної ради Одеської області.   

Контингент учнів складає 130 осіб.   

Учні навчального закладу є постійними учасниками шкільних, 

районних предметних олімпіад,  Міжнародного конкурсу знавців рідної мови 

імені Петра Яцика, фестивалю-конкурсу «Чисті роси» та інших конкурсів, 

змагань шкільного, районного, обласного значення. 

  



Навчально-виховний процес забезпечують 24 педагогічних працівника. 

Педагогічне звання «учитель-методист» має 1 працівник, «керівник 

гуртка-методист» – 1 учитель, кваліфікаційні категорії «спеціаліст вищої 

категорії» - 6 учителів,  «спеціаліст І категорії» - 11 учителів, «спеціаліст ІІ 

категорії» - 2 учителя, «спеціаліст» - 5  учителів. 

Навчальний заклад має розвинену матеріально-технічну базу: один 

корпус, у якому розміщено 16  навчальних кабінетів, методичний кабінет, є 

бібліотека (73730 примірників) та читальна зала на 40 місць, спортивна та 

актова зали,  медичний кабінет, шкільна  їдальня з однією залою на 90 місць. 

За програмою «Шкільний автобус» в 2005 році школа отримала автобус, який 

здійснює підвіз учнів до школи з с. Тополине та у зворотному напрямку. 

 

  Контактні дані  (юридична адреса, телефон, сайт, e-mail) 

 

68740, Одеська обл., с. Оксамитне, вул. Шкільна,8 

Тел.: 3 - 03 - 47 

E-mail: cool.oksamitnoe@ukr.net 
 

 

 
 

 

   

 

 

 



 

 

 

 


