
Дачненський навчально-виховний комплекс «Школа-гімназія» 

Біляївського району Одеської області  

Директор школи - Губчик Алла Іванівна 
 

Біографія керівника 

Дата народження: 08 липня 1947 року 

Освіта: Вища, вчитель початкових класів, Одеський державний 

педагогічний університет імені К.Д. Ушинського 
Трудова діяльність: Після закінчення середньої школи Губчик А.І. 

вступила на навчання до Одеського державного педагогічного інституту 

імені К.Д. Ушинського, який закінчила в 1972 році. Свою педагогічну 

діяльність розпочала в середній школі села Майори Біляївського району 

Одеської області. Все її життя – на учительській роботі. З 1973 року по 

1976 рік працювала вчителем початкових класів в Біляївській середній 

школі №1.  

У 1976 році повернулася до рідного села та продовжує працювати на педагогічній ниві. З 

1992 року працює директором загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів, яка за ініціативи та 

ентузіазму Алли Іванівни в 2003 році набуває статусу гімназії. За творчу плідну працю 

нагороджена грамотами Міністерства освіти України, обласного управління освіти, 

районного відділу освіти. Має знак «Відмінник освіти України», педагогічне звання 

«Вчитель – методист», вищу кваліфікаційну категорію, обиралася депутатом Другого з’їзду 

працівників освіти України (2001 рік). 

Опис навчального закладу 

НВК – це типове приміщення, яке збудоване у 1991 році. Має задовільну матеріально-

технічну базу,  яка дозволяє комплексу йти шляхом трансформації освіти:  

23 предметних кабінетів: інформаційно-методичний центр; 5 лаборантських кімнат (хімії, 

біології, фізики); 3 майстерні; інформаційний центр – бібліотека; 2 комп’ютерних класса; 

їдальня на 240 місць; буфет; спортивний зал, стадіон; кабінети обслуговуючої праці; актова 

зала на 280 місць; котельня; медичний кабінет; створено історико-краєзнавчий музей 

школи. 

Школа працює над проблемою: «Формування соціально зрілої творчої особистості 

громадянина України» 

Сьогодні навчально-виховний комплекс—це: 

•   повноцінний фізичний, інтелектуальний, духовний і творчий розвиток кожної 

дитини; 

•   сучасні технології навчання; 

•   науково-дослідницька діяльність учителів та учнів; 

•   профільна освіта у старшій школі та допрофільна освіта в середній школі; 

•   різноманітні форми організації дозвілля вихованців. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактні дані 

67624, Одеська обл., Біляївський район, с. Дачне, вул..  

Миру, 1. Тел/факс: 04825237297; E-mail: dnvk_osvita1@ ykr.net 


