
ЧЕРВОНОЯРСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС 

«ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ-ДИТЯЧИЙ САДОК» 

КІЛІЙСЬКОЇ РАЙОННОЙ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТИ 

 

Паладуца 

Валентина Іллівна, 

директор Червоноярського НВК  

 

Дата народження: 5 травня 1956 

 

Місце народження: с.Слободзея-Маре 

Вулканештського району, Молдова   

 

Освіта: повна вища, Ізмаїльський державний 

педагогічний інститут,  

вчитель початкових класів 

 

Трудова діяльність: 

10.1975 – 10.1976 - художній керівник будинку культури с.Червоний Яр 

Кілійського району Одеської області 

 

10.1976 – 08.1977 - вихователь групи продовженого дня Приозерненської 

середньої школи  Кілійського району Одеської області 

 

08.1977 –08.1982 - вчитель початкових класів Червоноярської восьмирічної 

школи Кілійського району Одеської області 

 

08.1982 -08.1983 –викладач Дмитрівського міжрайонного навчально-
виробничого комбінату Кілійського району Одеської області 
 

09.1983 – 08.1984 - заступник директора з навчально-виховної роботи  

Червоноярської восьмирічної школи Кілійського району Одеської області 

 

08.1984 – 07.1986 -вчитель початкових класів Червоноярської восьмирічної 

школи Кілійського району Одеської області 

 

07.1986 – 01.1991 - завідувачка дитячого садка колгоспу імені Кірова 

с.Червоний Яр  Кілійського району Одеської області 

 

 



01.1991 – 01.1993 - завідувачка дитячого садка колгоспу «Зоря»  с.Червоний 

Яр  Кілійського району Одеської області 

 

01.1993 – 08.1993 -вчитель молдовської мови  Червоноярської восьмирічної 

школи Кілійського району Одеської області 

 

09.1993 – 12.1996 - завідувачка дитячого садка колгоспу «Зоря»  

 с.Червоний Яр  Кілійського району Одеської області 

 

09.1996 – 10.1996 - вчитель молдовської мови  Червоноярської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Кілійського району Одеської області 

 

10.1996 – 08.2001 -заступник директора з навчальної роботи  Червоноярської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Кілійського району Одеської області 

 

08.2001 – 08.2003 -заступник директора з виховної роботи, педагог-

організатор  Червоноярської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Кілійського району Одеської області 

 

09.2003 – 01.2004 - виконуюча обов’язки  директора Червоноярської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Кілійського району Одеської області 

 

01.2004 – 12.2009 - директор Червоноярської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів Кілійського району Одеської області 

 

12.2009 – теп.час директор Червоноярського навчально-виховного комплексу  

«Загальноосвітня  школа І-ІІ ступенів – дитячий садок» Кілійської    районної 

ради Одеської області 

 

Стаж роботи на посаді – 14 років. 

 

         В архівних документах було знайдено такі факти: Червоноярська школа 

була відкрита у 1880 році 8 листопада. Школу очолював Діонісій Крецу. 

Будівля знаходилася на останній вулиці села, сьогодні вулиця Бесарабська, 

де стоїть Будинок Культури.. 

    Будівля, де розташована на цей час школа, почала свою діяльність у 1969 

році і розрахована на 180 учнів.     

    У 2009 році школа реорганізована в Червоноярський НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – 

дитячий садок», на підставі Наказу відділу освіти від 14.12.2009 р. № 364, 

свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А 01 № 005949 

від 14.12.2009 р. та наказу відділу по школі від 14.12.2009 р. № 86, у зв’язку з 

відкриттям дитячого садка «Попелюшка». 



 

     Червоноярський НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – д/с» реалізує мету загальної 

середньої освіти, забезпечує умови для морального, інтелектуального, 

фізичного, художньо-естетичного розвитку учнів, виховання громадянина 

демократичного суспільства, яке визначає освіченість, вихованість, культуру 

найвищими цінностями, незмінними чинниками соціального прогресу. 

     Основна школа дає базову середню освіту, що є фундаментом 

загальноосвітньої підготовки дітей, готує до вибору форм подальшого 

навчання, профільного навчання. 

    Станом на 01.06.2017 р. кількість вихованців НВК становить 74 дітей, з 

них - 54 учні 1-9 класів, 20 – кількість дітей різновікової групи дитячого 

садка.  

Навчально-виховний процес забезпечують 16 педагогічних працівників 

(із них 2 сумісники).  По якісному складу педагогічних працівників наша 

школа має таки показники: зі 16 вчителів5 мають І кваліфікаційну категорію; 

4 вчителя мають ІІ кваліфікаційну категорію та 4 вчителів мають 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст». Діяльність вчителів І категорії сприяє 

підвищенню іміджу навчального закладу, спонукає молодих учителів до 

постійно професійного самовдосконалення, впливає на вибір випускниками 

педагогічної професії, що говорить про значний   досвід колективу. 

    У НВК працюють чотири методичні об’єднання: вчителів початкових 

класів, вчителів філологів, природно-математичного циклу, класних 

керівників . 

      Будівля закладу і приміщення відповідають реалізації завдань освітніх 

програм. Не зважаючи на вік та зношеність будівлі та приміщень закладу, 

адміністрація школи разом з колективом постійно працює над 

удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому 

стані. У закладі створені умови для роботи і навчання.        

     Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано 

відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного 

забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт, де 

працює шкільна медсестра, яка організовує систематичне та планове медичне 

обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. 

       Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для 

раціонального харчування дітей протягом перебування у школі.  



Харчоблок НВК облаштований згідно санітарним вимогам. Їжа готується на 

електроплиті, є 2 холодильники, гаряча та холодна проточна вода. Учні 1-4 

класів забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням. Стан 

харчування в школі можна визначити як задовільний. 

 

     

 



 
 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

Адреса: 

68322, Одеська область, Кілійський район,  с. Червоний Яр,  

вул. Шкільна, 30-а 

Телефон: 243-30 – 4 - 40 

Факс:243- 30-4-40 

E-mail: chervonoyarsky.nvk@ukr.net   

 
 
 
 

 

 


