
ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ 

СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

БОЛГРАДСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

 
Довідка 

про   директора Виноградненської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів Болградської районної ради Одеської області 

 

Директор 

Дата 

народження: 

Місце 

народження: 

Освіта: 

 

 

Трудова 

діяльність:  

Велєв Степан Георгійович  

04 листопада 1954 року  
 

Одеська область, Болградський 

район, с. Олександрівка.  

Вища, Бельцький педагогічний 

інститут, 1985р., учитель 

трудового навчання. 

1979р.-1991р. - викладач загально 

технічних дисциплін Чумайського 

ПТУ, Молдова. 

1991р.-2008р. – учитель трудового 

навчання та креслення 

Олександрівської ЗОШ. 

1997р.-2000р. – заступник 

директора з НВР Олександрівської 

ЗОШ. 

З 2008 року - директор  

Олександрівського НВК. 

 

 

Загальні відомості 

про Виноградненську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів 

Болградської районної ради Одеської області 

1 березня 1842 року в с.Саталик-Хаджі було відкрито Саталик-

Хаджійська школа при церкві Святого Іоанна Богослова, учнів було 16. 

Приблизно у 1895 році в селі Олександрівка була створена початкова 

чотирьохрічна школа. У тому ж році був введений у експлуатацію новий 

корпус школи, який досі існує. На початку ХХ століття була відкрита 

педагогічна гімназія. У Олександрівській гімназії навчались не лише місцеві 

мешканці, сюди приїжджали навчатись з інших місць. В школі хлопчики та 

дівчата навчались окремо. У 1918 році Олександрівська школа отримала 

статус початкової, заняття проводились румунською мовою. З 1 вересня 1944 

року, з установленням Радянської влади на території Бессарабії, почалося 

викладання в школі російською мовою. З 1944 року по 1962 рік школа 

працювала як семирічна. З 1962 року по 1989 рік – восьмирічна. З 1989 року 

по 1991 рік – неповна середня. У 1991 році школа отримала статус повної 



середньої. З 1992 року школа стала загальноосвітньою. В 2012 року школа 

була реорганізована в Олександрівський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад 

Болградської районної ради Одеської області" 

В школі навчається  177 учнів, дитячий  садочок «Зірочка» відвідує 52 

дитини віком від 2 до 6 років.  

В НВК працює 27 вчителів і 3 вихователя дитячого садка.  

НВК розташований у 6 корпусах. В ньому  є 4 кабінети для початкових 

класів, кабінет інформатики для початкових класів, кабінет інформатики для 

старшої школи, кабінет фізики, кабінет географії, кабінет гагаузької мови та 

літератури, кабінет російської мови та літератури, кабінет української мови 

та літератури, кабінет біології, 2 кабінети математики, 2 кабінети історії, 

кабінет трудового навчання. Працює методичний кабінет і кабінет творчого 

розвитку дітей. У НВК є спортивна зала, актова зала, їдальня, 2 спортивних 

майданчика. 

НВК забезпечений технічними засобами навчання: комп’ютерами, 

ноутбуками, телевізорами, є 3 мультимедійних проектори.  

 

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

68713, вул. Шкільна, 98, с. Олександрівка, Болградський район, Одеська 

область 

Телефони: 33-6-40 

Е-mail:olexaandrivkanvk@ukr.net 
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