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26 лютого 1961 року 

 

 

місто Одеса 

 

 

вища, Одеський педагогічний інститут          

ім. К.Д.  Ушинського, 1991,  

вчитель початкових класів 

 

15.08.1980 – 15.08.1989 – вчитель початкових 

класів середньої школи № 4 м. Іллічівська; 

                                       

15.08.1989 – 19.08.1991р. – вчитель 

початкових класів середньої школи №7  

м. Іллічівська;  

 

19.08.1991 по 10.08.2006 – вчитель 

початкових класів Малодолинської середньої 

школи м. Іллічівська; 
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Загальні відомості про  

Малодолинську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів  

Чорноморської міської ради  Одеської області 
Адреса (№ 

телефону, сайт, 

електронна 

пошта) 

68093 Одеська область, м. Чорноморськ, село Малодолинське,  

вул. Зелена, 1-А 

тел. (04868)6-01-71;  4-27-89 

Е- mail    mdzavuch@ukr.net 

Історична 

довідка про 

створення 

вищого 

навчального 

закладу   

       Село Малодолинське - в історичному минулому  німецька колонія 

Кляйнлібенталь, було засновано в 1803 році. В 1807 році за ініціативи 

сільської громади та на пожертви мешканців села була створена перша 

в селі народна школа. Понад сто років тут вчились діти лічбі, читанню, 

письму, латині. Викладання проводилось лише німецькою мовою.  

   У 1843 році було збудовано нове приміщення школи, число учнів 

збільшилось до 200, але шкільні традиції залишились незмінними. До 

1929 р. це була чотирикласна школа.  

   У 1931 р. була утворена Кляйнлібентальська семирічна неповна 

середня школа. До 1938 року викладання всіх предметів здійснювалось 

німецькою мовою, а українська була «дружньою» мовою.  

  З осені 1938р. після масових репресій 1937-1938р.р. німецькі школи 

були реорганізовані, німецькі учителі були заарештовані і замінені 

російськими. Проте німецька мова як предмет продовжувалась 

вивчатись. 

      Багато поколінь виросли і вивчились в приміщенні старої школи. 

Приміщення постійно ремонтувались, добудовувались нові, проте це 

не задовольняло потреб сучасної освіти. Наприкінці 90-х років гостро 

стало питання про будівництво нового приміщення  школи. 

        2000-2001 навчальний рік педагогічний колектив, учні, їх батьки 

зустріли в стінах нового світлого 3-и поверхового приміщення за 

сучасним проектом і навчальним обладнанням: світлі великі класи, 

бібліотека, спортзал, їдальня, меблі, проектори, комп’ютери, технічні 

засоби навчання. Шкільна актова зала одна з найкращих в місті, 

дозволяє проводити урочистості, концерти, святкові заходи.  

Основні 

напрями  

діяльності 

Надання базової та повної  загальної середньої освіти. Всебічний 

розвиток творчих та спортивних здібностей дитини в шкільних гуртках 

та секціях. Навчання в школі двомовне: українська та російська мови 

навчання, класи універсального профілю. Одна зміна. 

Кількісні 

показники    

        В 20 класах навчаються 453 учнів. Навчально-виховний процес 

забезпечують 29 педагогічних працівників. Педагогічне звання 

учитель-методист мають 3 вчителя, 4 - старшого учителя, 2 учителя 

нагороджено знаком «Відмінник освіти України». Вчителі школи є 

активними учасниками конкурсів «Вчитель року», «Ярмарок 

педагогічних ідей». 

       Школа має розвинену матеріально – технічну базу: три корпуси, у 

яких розміщено 22 навчальних кабінети, обладнано новий навчальний 

комп’ютерний клас для учнів початкової школи. Є бібліотека, 

читальний зал, спортивний, гімнастичний зали, актова зала на 220  

місць, шкільна їдальня на 80 місць. 

       У 2013-2014 навчальному році проведено реконструкцію 

шкільного стадіону. 



 

 

 



 

 



 

 


