
 

 

Нерубайський навчально-виховний комплекс «школа-гімназія» 

Біляївського району Одеської області 

 

Директор школи - Зубрицька   Світлана Петрівна 

Біографія керівника 

Дата народження: 23 березня 1958. 

Місце народження: Одеська область, Савранський район, с. Йосипівка. 

Освіта: вища, Одеський державний педагогічний інститут ім. 

К.Д.Ушинського, 1980 р., вчитель фізики. 

Трудова діяльність:  

09.1975 - 08.1980р. – студентка Одеського державного педагогічного інституту ім. 

К.Д.Ушинського; 08.1980 - 08.1981р. –  учитель фізики та математики Йосипівської 

восьмирічної школи; 08.1981 – 08.1983р. – директор Йосипівської восьмирічної школи; 

09.1983 - 10.2006р. заступник директора з НВР Нерубайського НВК; 10.2006 – 09.2009р. – 

начальник управління освіти Біляївської районної державної адміністрації; З 09.2009р. – 

директор Нерубайського навчально-виховного комплексу «школа-гімназія». 2010-2014 - 

Депутат Одеської обласної ради. 

Стаж роботи на посаді – 7 років. 

 

Опис навчального закладу 

Нерубайська середня  школа започаткувала  свою роботу у 1962,  1994 року вона 

стала  першою сільською гімназією в Одеській області, а вже у 1996 році  отримала статус 

навчально-виховного комплексу.  

Сьогодні у стінах комплексу  навчається 1300 учнів. Творчий колектив учителів 

навчального закладу налічує 80 педагогів, які працюють на  6 предметних кафедрах : 

філологічній, науково-природничій, математичній, художньо-естетичній, історичній та 

кафедрі іноземної мови. Педагоги плідно працюють зі своїми вихованцями в Малій академії 

наук України. Особливих досягнень домоглися наші учні  з секцій математики та 

української літератури.  

У   закладі   налагоджена   система   роботи   з   обдарованими   учнями. Створено банк 

даних обдарованих дітей,  до якого   увійшли   82   учня. Щорічно зростає кількість 

учасників Всеукраїнських  заочних конкурсів:  «Кенгуру», Соняшник», «Патріот», «Пазли», 

«Кришталева сова»,     «Колосок». 

У комплексі діє 42 навчальних кабінети. З них 15 кабінетів початкових класів,  2 

комп’ютерних класи, 1 методичний кабінет, 2 майстерні, 3 спортивні зали, 1 кабінет - музей, 

1 бібліотека з читальною залою, 1 актова зала, 1 їдальня.  

Нерубайський НВК «школа-гімназія» з успіхом бере участь  у міжнародних проектах: 

українсько-швейцарському  «Розвиток громадянських компетентностей в Україні - 

DOCCU», українсько-австрійському «Впровадження освітніх стандартів у навчальний 

процес. Компетентно орієнтоване навчання математиці як нова задача для методистів та 

вчителів - початкова школа», польсько-ізраїльському «Лідери освітніх ініціатив» та  

білорусько-українсько-молдовському «INOVEST» .  



На території комплексу побудовано етнографічний музей «Українська хата».                  

 

 

Контактні дані 

Одеська область, Біляївський район, с. Нерубайське, вул. Радгоспна, 21,  

e-mail:nerubaysknvk@gmail.com, тел.: 36-30-91,36-30-92, http://nerubayskynvk.ucoz.ua, 

http://bilnerubnvk.odessaedu.net/ 
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