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Стрезєва Олена 

Валентинівна 

 

Працює з 10.01.2012 року на 

посаді директора  КЗ НВК ім. 

С.О. Морозової управління 

освіти сім’ї, молоді та спорту 

Білгород-Дністровської 

міської ради Одеської 

області. 

 

Народилася 02 травня 1973 

року в місті Білгород-

Дністровський Одеської 

області. У 1993 році 

закінчила Білгород-Дністровське педагогічне училище за спеціальністю 

«викладання в початкових класах». У 2003 році закінчила Одеський 

Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д. 

Ушинського та здобула повну вищу освіту за спеціальністю «українська мова 

та література».  

  25.08.1993 – прийнята на посаду педагога-організатора в ЗОШ №2  

м. Білгорода-Дністровського. 01.09.1993 – переведена на посаду вчителя 

початкових класів в ЗОШ №2. 20.06.1997 – звільнена з  посади вчителя 

початкових класів. 16.03.1998 – прийнята на роботу в комплекс «Школа-сад» м. 

Білгорода-Дністровського на посаду вихователя шкільних груп. 

25.08.1998 – переведена на посаду вчителя початкових класів. З серпня 2002 до 

січня 2012 року – працювала заступником директора з навчально-виховної 

роботи закладу. З 10.01.2012 року – призначена на посаду директора НВК.  

Загальний стаж роботи – 23 роки. 

   Нагороджена грамотами Управління освіти і науки Одеської обласної 

державної адміністрації. У 2013 році взяла участь в обласному проекті «Школа 

лідерства». В 2015 році була учасником Міжнародного форуму «Науковці та 

освітяни України в ім’я утвердження миру, стабільності та розвитку 

суспільства». В 2016 році брала участь у Міжнародному форумі «Сучасний стан 

освіти і науки в Україні. Стратегія розвитку», на якому нагороджена медаллю 

та грамотою за високі професійні здобутки у вихованні та навчанні молодого 

покоління. 



   Навчально-виховний комплекс народився 1995 року в колисці старовинного 

міста Білгорода-Дністровського. Заклад розвивається і постійно змінюється у 

ритмі реального часу й інформаційного простору відповідно до соціального 

замовлення суспільства та побажань батьків.  

    Сьогодні КЗ НВК ім.. С.О. Морозової – це престижний заклад художньо-

естетичного напряму з сучасними освітніми технологіями, напрацьованими 

традиціями і теплою домашньою атмосферою. У ньому функціонує дитячий 

садок (10 груп) і початкова школа (11 класів), в яких виховуються 630 дітей. 

Навчання та виховання дітей орієнтоване на формування ключових 

компетентностей, розвиток індивідуального потенціалу кожної дитини, тому в 

закладі діють шість гуртків різних напрямів, надаються індивідуальні 

консультації. Серед 47 педагогів НВК є вихователь-методист, відмінник освіти 

УРСР С.В. Циганова, яка нагороджена нагрудним знаком «Софія Русова», а 

також 6 вихователів-методистів, старший вихователь, 6 учителів-методистів, 4 

старші учителі. Усі педагоги закладу – творчі особистості, які вміють знаходити 

цікаві, оригінальні шляхи вирішення актуальних проблем. Учителі та 

вихователі також є призерами обласних та міських педагогічних конкурсів 

«Вихователь року», «Класний керівник року», «Учитель року», «Творчий 

пошук». 

    Педагогічний колектив активно підтримує обласні та міські ініціативи і бере 

активну участь у природоохоронних, благодійних акціях: «Серце до серця», «З 

добрим ранком, ветеране», «Діти – дітям» тощо. 

   У центрі уваги колективу – робота з обдарованими дітьми, яка здійснюється 

за шкільною програмою «Обдарованість». Протягом багатьох років учні 

закладу є активними учасниками й переможцями міських олімпіад,        

всеукраїнських конкурсів. Навчальні досягнення учнів є найвищими в місті. 

Щорічно проводиться традиційне свято вшанування переможців, свято таланту 

«Зоряний олімп», де відзначаються найкращі учні та педагоги.  

   Роки плідної і наполегливої праці привели колектив закладу до вершин 

педагогічного Олімпу.  

  

 
 



 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

 

вул. Театральна, 14  м. Білгород – Дністровський, Одеська область, 67701 

тел. (04849) 6-55-53    b-d_nvk@ukr.net 
 


