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Народилася 01 січня 1965 року в с. Вознесенка Арцизького району Одеської області. 

Закінчила ОДУ ім.. І.І. Мечникова за спеціальністю філолог, викладач російської мови та 

літератури. З 1987р. працювала у Вознесенській ЗОШ І-ІІІ ст.. вчителем російської мови та 

літератури. З 1993 по 1996р. працювала заступником директора з НВР цієї ж школи. З 1996 

по 2011р – директором школи. З 2011-2017р. знаходилась на пенсії за вислугою років. З 14 

березня 2017р. очолила Вознесенський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст..-ДНЗ». 

 

Опис навчального закладу 
Будівля Вознесенського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст..-ДНЗ» була введена в експлуатацію у 1972 

році, в цьому ж році була реорганізована з восьмирічної у середню школу. Загальноосвітня 

школа була переіменована в НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів- дошкільний 

навчальний заклад» с. Вознесенка перша на підставі рішення Арцизької районної ради від 

24 жовтня 2006 року за №8 78-У. Згідно рішення Арцизької районної ради від 21.10.2011р. 

за № 183 VІ НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ с. Вознесенка Перша переіменована в 

Вознесенський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ» Арцизької районної ради Одеської області. 

На даний момент в комплексі діє 10 класів, в них буде навчатися з 1 вересня 2017р. 101 

учень, в дошкільному підрозділі-24 вихованця. Старша школа працюэ за універсальним 

профілем. В школі працює 14 вчителів та 2 вихователя. 1 вчитель має кваліфікацію 

«Спеціаліст вищої категорії»,  7 вчителів мають кваліфікацію «Спеціаліст І категорії»,  5  

вчителів мають кваліфікацію «Спеціаліст ІІ категорії»,   1вчитель має кваліфікацію 

«Спеціаліст».Вихователі дошкільного підрозділу мають середню спеціальну освіту. 

   Школа розташована в типовому приміщенні з трьох поверхів, розрахована на 640 місць. 

Школа працює за кабінетною системою: 11 навчальних кабінетів та 4 класні кімнати. На 

території НВК знаходиться стадіон, який використовується для проведення уроків фізичної 

культури та позакласних спортивних заходів. В школі функціонує бібліотека (1 

комп’ютер), кабінет інформатики (13 комп’ютерів). Для покращення матеріально-

технічного забезпечення НВК виділена земля (62,74 га). На землю оформлено державний 

акт, земля передана в оренду ФГ «Бевза». 

Контактні дані: 
Адреса вул. Єлькіна 58, с.Вознесенка Арцизький район Одеська область 68411, 

тел. (0245)4-31-44 

e-mail: skolavoz72@ukr.net  

сайт: nvk-dnzvoznesensk.odessaedu.net 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


