
                    Кілійська загальноосвітня школа  І-ІІ ступенів № 6  

                                    Кілійської районної ради 

                                         Одеської області 

                                          

    Владиченко  Катерина  Андріївна народилась  

 03 грудня 1977 року в м.Кілія  Одеської області. У 1997 

році закінчила Білгород-Дністровське педагогічне училище 

за спеціальністю «вчитель початкових класів,  педагог-

організатор»; у 2000 році – Південноукраїнський 

державний педагогічний університет  ім. К.Д.Ушинського 

за спеціальністю «вчитель української мови та літератури, 

світової    літератури». 

  В Кілійській загальноосвітній школі І – ІІ ступенів № 6 

працює з 2000 року. Загальний педагогічний стаж -  17 

років, стаж керівної роботи – 4 роки.  На посаді директора з 

листопада 2013 року. 

 Катерина Андріївна має кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст першої категорії»,  присвоєну  у 2015 році. 

 У 2013 році пройшла курси підвищення кваліфікації 

резерву директорів загальноосвітніх навчальних закладів 

при Одеському обласному інституті удосконалення вчителів. 

За результатами роботи Владиченко К.А. як директора школи нагороджено 

грамотами, а саме:  

- Почесна грамота відділу освіти Кілійської районної державної адміністрації «За 

сумлінну працю та особистий внесок у справу навчання і виховання 

підростаючого покоління та за підсумками 2014/2015 навчального року», 2015р. 

- Грамота голови Кілійської міської ради «За багаторічну сумлінну працю, високий 

професіоналізм,впровадження сучасних методів навчання у вихованні молодого 

покоління», 2016р. 

- Грамота голови Кілійської районної державної адміністрації «За багаторічну 

сумлінну працю, особистий внесок у справу навчання і виховання підростаючого 

покоління та з нагоди 80-ої річниці з дня заснування навчального закладу», 2016р 

Директор, учитель, порадник… Які багатогранні, унікальні і неповторні наші ролі і як 

чудово бути директором, на плечах якого тримається дитячий світ. 

 

   Історія нашої школи починається з 1936р., коли у селищі Омарбія, що розкинулося 

на околиці міста Кілії, влада Румунії відкриває школу. Приміщення школи було невеликим. 

Всього у школі навчалося 2 класи. Мова навчання – румунська. 

   З 1950 року школа переходить на українську мову навчання. 

   З 1960 року Кілійська школа №8 стає восьмирічною.  

  З 1982 року Кілійська восьмирічна школа №8 переходить на російську мову навчання. У 80-

ті роки школа змінює свою назву і стає Кілійською неповною середньою школою №5, 

а згодом — №6.  

  Зараз це Кілійська ЗОШ І-ІІ ступенів №6. В школі навчається  51 учень, працює 11 вчителів, 

офіційною мовою навчання є українська.  

  Сьогодні Кілійська ЗОШ І-ІІ ступенів № 6 має позитивний імідж серед  громадськості, 

освітян району, високий рейтинг серед учнів, батьківської громадськості. Свідченням того є 



численні відзнаки та грамоти різних рівнів. Школа отримувала неодноразове схвалення своїх 

дій і під час районних  семінарів різних напрямків. 

 

 

                  
 

 

 

              
   

 

      
  

Адреса: 68300,  Україна,  Одеська область,  м. Кілія, вул. Лесі Українки, 120.  

Телефон: 04843-3-06-40. 

Сайт школи - http://kzoch6.ucoz.ua 

Електронна пошта: kzoch6@ukr.net  

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkzoch6.ucoz.ua&post=-27875845_1520&cc_key=
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