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Народилася 11 жовтня 1966 року в с.Кучурган, Роздільнянського  району 

Одеської області. Освіта вища. У 1989 р. закінчила Херсонський державний 

педагогічний інститут,  вчитель хімії та біології. 

Трудаова діяльність: 

09.1974-06.1984 – учениця Кучурганської середньої школи; 

09.1984-06.1989 – студентка Херсонського державного педагогічного 

інституту; 

08.1989-10.1995 – вчитель хімії Кучурганської середньої школи; 

10.1995 – 09.2001 – заступник директора Кучурганської середньої школи з 

навчально-виховної роботи; 

з 09.2001 – директор Кучурганської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

імені П.М.Каплуна  Роздільнянської районної ради Одеської області.  

Стаж роботи на посаді – 12 років. 

Кучурганська школа є   загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів навчання. 

Вона побудована в 1975 році. Будівельником виступав радгосп імені 50-річчя 

Великого Жовтня  на чолі з його директором Каплуном П.М.  Територія 

господарства на той час потребувала сучасної великої школи. До 1975 року шкіл 

було дві – одна – середня  в селі Кучурган і друга - восьмирічна в 

сусідньомуселі Очеретівка. З розвитком господарства села злились, і з`явилась 

необхідність в будівництві нової школи, яка і була споруджена на кордоні двох 

сіл. Згодом обидва села отримали одну назву   Кучурган і, відповідно, школа 

стала називатися Кучурганською. За проектом школа розрахована на навчання 



900 учнів, але більше 685 учнів в ній ніколи не навчалось. За роки, що минули з 

початку роботи, школа випустила близько 1600 учнів.  

В 1999 році Кучурганська середня школа отримала нову назву – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Кучурган. 

Історично склалось так, що наша школа – це школа з російською мовою 

навчання. Але, враховуючи вимоги часу, школа здійснює поступовий перехід на 

викладання державною мовою. Так, в 1992-1993 навчальному році був 

відкритий перший клас з українською мовою навчання, учні якого закінчили 

школу в 2002-2003 навчальному році. Сьогодні в школі з 22 класів – 20 класів з 

українською мовою навчання і 2 – з російською.    

В 2013 році рішенням Роздільнянської районної ради школі присвоєно ім’я  

будівника школи, директора радгоспа-завода імені 50-річчя Великого Жовтня 

Каплуна Павла Миколайовича. В цьому ж році школа отримала шкільний 

автобус і новий комп’ютерний клас. 

В 2013/ 2014 навчальному році за допомогою відділу освіти та батьків 

учнів було відкрито і обладнано меблями, мультимедійним проектором, 

маркерною дошкою та екраном другий кабінет інформатики. У вересні 2014 

року за допомогою депутата Верховної Ради України Пресмана О.С., 

благодійної допомоги батьків учнів школи для комп’ютерного класу буда 

придбана інтерактивна дошка та мультимедійний проектор. Навчальний заклад 

має розвинену матеріально-технічну базу: приміщення школи має два корпуси – 

двох- і трьохповерхових, з’єднаних двоповерховою перемичкою, у яких 

розміщено 20 навчальних кабінетів та 8 кімнат початкової школи, методичний 

кабінет, музей школи, спортивна зала і актова зала на 100 місць, медичний 

кабінет, шкільна їдальня з залою на 150 місць, навколо шкільна ділянка площею 

2,4 га,   в школі є непогано обладнані класи та кабінети фізики, біології, 

математики. Комп’ютерний центр допомагає дітям засвоїти основи інформатики 

та обчислювальної техніки. Велику допомогу в отриманні додаткових знань 

надає учням шкільна бібліотека.  

Виховна робота – це створення соціально-духовного простору, можливість 

учнів вийти за межі стандартних ситуацій, реалізувати свої інтереси, нахили. В 

школі щоденно працюють гуртки: драматичний, краєзнавчий, літературна студія 

і низка спортивних: футбол, волейбольний, шашково-шаховий. Учні, які 

займаються в цих гуртках, приймають активну участь в різних конкурсах і 

змаганнях в районі і займають призові місця. 



Багато уваги в школі приділяється патріотичному вихованню. На всіх 

ступенях навчання, в усіх класах проводяться заходи, які вчать дітей любити 

домівку, Батьківщину, шанувати традиції і звичаї свого народу.  

                       
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактні дані: 

67450, вул.П.Каплуна, 177а с.Кучурган,  

Роздільнянський район, Одеська область  

тел. (04853) 2-41-40 

e-mail: kuchurgan_skool@meta.ua,  

http://kuchurhan.edukit.od.ua/ 
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