
Фурманівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Кілійської районної ради Одеської області 

 

Директор школи Дибченко Наталя Володимирівна, 
01.05.1978 року народження.  

Народилася в Одеській області, Кілійському районі, 

селі Фурманівка. 

Освіта вища, закінчила Південноукраїнський 

державний педагогічний університет ім. К.Д. 

Ушинського у 2001 році за спеціальністю вчитель математики. 

З листопада 1996 по серпень 1999 працювала педагогом-організатором  

Фурманівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Кілійського району Одеської області. 

З вересня 1999 по березень 2009 -  вчитель математики Фурманівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів Кілійського району Одеської області. 

З березня 2009 по серпень 2013 - заступник директора з виховної 

роботи Фурманівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Кілійського району Одеської 

області. 

З 20 листопада 2013 призначена директором Фурманівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Кілійського району Одеської області. 

 

Опис навчального закладу 

В 1880 році у селі Фурманівка було відкрито однокласне сільське 

училище міністерства народної  просвіти, у якому навчались 32  хлопця.   

В 1907 році учнів було 61, в 1964 році – 341 учень. Для переходу на 

однозмінне навчання колгосп побудував нову школу на 8 класних кімнат в 

1965 році. 

В 1991 році Фурманівська неповна середня школа реорганізована в 

середню школу.  

В 1963 році за бажанням батьків на загальних колгоспних зборах 

прийняли рішення про клопотання перед РОО про перехід з молдовської 

мови навчання на російську  і з 1 вересня було набрано клас з російською 

мовою навчання. 

Сьогодні в нашій школі навчаються 159 учнів. Заняття середніх та 

старших класів проходять у 2 корпусах, а початкові класи навчаються в 

будівлі дитячого садка. 

При школі працює харчовий блок, де безкоштовно харчуються учні 

початкових класів, ГПД, учні пільгових категорій, також працює буфет. 

Основні напрями діяльності. Надається базова загальна середня освіта 

(9 класів), повна загальна середня освіта (11 класів), індивідуальне навчання 

(за потребою).  

Навчально-виховний процес забезпечують досвідчені педагогічні 

працівники. Педагогічне звання  «Старший учитель» мають 5 працівників, 

вищу категорію – 5 працівників, спеціалістів ІІ категорії – 1, спеціалістів - 4.   



Навчальний заклад має  матеріально-технічну базу: два корпуси, у яких 

розміщено 18 навчальних кабінетів, методичний кабінет, бібліотека, музей, 

медичний кабінет, їдальня.  
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Корпус № 2 

 

 
 

Корпус № 3 

 
 



Контактні дані: 

68321, Одеська область, Кілійський район, с.Фурманівка, вул. Шкільна, 3, 

тел. (04843) 38-2-40, сайт:  http://fyrman.ucoz.org/,  

e-mail: fyrmanivskazosh@gmail.сom. 
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