
Старокозацький навчально-виховний комплекс 

 «загальноосвітня школа I-III ступенів – гімназія» 

Білгород-Дністровського району Одеської області 

 

Директор 

 

Дата 

народження: 

 

Місце 

народження: 

 

 

Освіта: 

                            

 

 

 

Трудова 

діяльність:  

   

Щербина Людмила Олександрівна 

 

28 вересня 1955 

 

Кіровоградська  область,                                                 

Кіровоградський район, 

 село Черняхівка 

 

 

вища, Одеський державний                                                                 

 університет  імені І.І. Мечникова,                                     

1980 рік, філолог, викладач                                         

німецької мови та літератури, перекладач 

 

 15.08.1980 – 27.08.1981 – вчитель німецької       

 мови Козацької середньої школи; 

 27.08.1981 – 01.09.1983 – вчитель німецької мови Білгород-

Дністровської РЗСШ № 2; 

01.09.1983 – 01.09.1984 – методист районного Будинку 

піонерів; 

01.09.1984 – 24.08.1987  - вихователь групи продовженого дня 

Старокозацької середньої школи ; 

 



24.08.1987 – 06.04.2006 – заступник директора з навчально-

виховної роботи Старокозацької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів; 

З  06.04.2006 – директор Старокозацької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів. У 2008 році Старокозацька ЗОШ І-ІІІ 

ступенів була реорганізована в Старокозацький навчально-

виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів-гімназія» 

Стаж роботи на посаді – 11 років 

 

 

 

Форма 

власності 

комунальна 

Опис 

навчального 

закладу   

На даний час навчальний заклад працює за моделлю «Школа 

розвитку особистості». Основним завданням є формування 

культурологічної та соціальної компетентності учнів, виявлення і 

розвиток здібностей кожної дитини, формування духовно багатої, 

вільної, фізично здорової, національно свідомої творчої 

особистості, яка володіє міцними базовими знаннями та 

орієнтована на високі моральні цінності. 

НВК  забезпечує учнів високоякісною освітою в атмосфері 

доброзичливості і підтримки. Поєднання професійності вчителів, 

нових підходів до навчання і значної кількості позакласних 

заходів забезпечує нашим вихованцям можливості отримати 

незмінно добрі знання і цінний досвід,  які залишаться з ними на 

все  життя. 

 

Основні 

напрями  

діяльності 

Забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної 

загальної середньої освіти. Розвиток природних позитивних 

нахилів, здібностей і обдарувань учнів. Створення сприятливих 

умов для самовираження особистості учнів у різних видах 

діяльності. Надання учням можливостей для реалізації 



індивідуальних творчих потреб.  

Кількісні 

показники    

В 2016/2017 навчальному році в НВК навчалося 689 учнів,    

працювало 29 класів.  Відповідно до Статуту НВК в навчальному 

закладі функціонують загальноосвітні та гімназійні класи. На ІІІ 

ступені забезпечується профільність навчання  Вихованці 

навчального закладу постійно беруть участь в предметних 

олімпіадах, інтелектуальних та творчих конкурсах різного рівня. 

Протягом багатьох років дипломантами обласного етапу конкурсу 

«Чисті роси» є творчі колективи: театральна студія «Берегиня», 

хореографічний ансамбль «Слов’яночка»,  вокальний  ансамбль 

«Дзвіночок». Свій 35-річний ювілей відзначив туристсько-

краєзнавчий клуб «Тірас», який успішно реалізує два завдання: 

сприяє вивченню і дослідженню рідного краю та зміцненню 

здоров'я дітей.                                                                                         

   Навчально-виховний  процес  забезпечуює  творчий  колектив у 

складі  58 педагогічних працівників. 

 Із них: 

1- має педагогічне звання «Заслужений учитель України» 

8 – мають педагогічне звання «учитель-методист»  

1-   має педагогічне звання «педагог-організатор – методист»                  

 10 – мають звання «старший  учитель» 

4  - нагороджено знаком «Відмінник освіти України 

28 – мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».  

В  навчальному закладі працюють  переможець всеукраїнського  і 

два призери обласного етапу конкурсу «Учитель року» 

   НВК  має розвинену матеріально-технічну базу: три корпуси, у 

яких розміщено 31 навчальний кабінет, майстерні,  два  

комп'ютерні класи, обладнані сучасною комп’ютерною технікою,  

методичний кабінет,  бібліотеку, спортивний  зал, стадіон,  

медичний кабінет, шкільну  їдальню  на 250 місць.   

 



 

 

Загальні відомості про Старокозацький  навчально-виховний   комплекс 

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія»                        
Білгород-Дністровського району Одеської області 

 

Адреса 

 

Вул. Шкільна, 8, с. Старокозаче, 

Білгород-Дністровський район,  

Одеська обл.,67730 

Тел.факс  0(4849) 50-140 

e-mail Starnvk070@gmail.com 

Сайт http://bilgstarnvk.odessaedu.net 

Код ЄДРПОУ 23991223 

 

mailto:Starnvk070@gmail.com
http://bilgstarnvk.odessaedu.net/


 



 



 


