
Новоселівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Кілійської районної раді Одеської області 

 

Директор навчального закладу: Боєва Валентина Григорівна                                                                         

 

                                             Боєва В.Г.  народилась 1 квітня 1956 року. 

                                              

                                             Закінчила  Шевченківську середню  школу 

                                             Кілійського району Одеської області в 1973 році. 

                                             У 1981 році отримала  вищу освіту в Одеському 

                                              державному  університеті ім. І.І. Мечникова,       

                                              факультет романо-германська філологія,  

 спеціальність – німецька мова та література,  

 філолог викладач.   

 Працювала вчителем німецької мови в Шевченківській 

                                              ЗОШ І-ІІІ ст. з 1976 по 2002 роки. 

                                              С 2003 року – директор  

 Новоселівської ЗОШ І-ІІІ ст. Вчитель вищої 

                                     категорії, старший вчитель, відмінник    

 освіти України 

 

Тип навчального закладу – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Кількість класів: 1-4кл.  -4; 5-9 кл. – 4; 10-11 кл. – 2 

Статутом закладу визначено російську мову навчання. Школа нацменшин. 

При школі працює недільна школа «Родолюбие»  з вивчення болгарської мови. 

Новоселівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів збудована у 1965 році. Це 

двоповерхова будівля загальною площею 2280 м. кв. Навчальний заклад має 20 

класних  кімнат та навчальних кабінетів включаючи 2 лабораторії. Комп’ютерний клас 

школи обладнаний  трьома сучасними комп’ютерами та 5 ноутбуками. На першому 

поверху знаходиться шкільна бібліотека. Загальний бібліотечний фонд складає 20289  

екземплярів підручників, книг, брошур тощо. Також у школі є спортивна зала, яка 

розташована у будівлі школи, та спортивний майданчик на території школи.  Діти 

харчуються у шкільній їдальні на 50 посадочних місць. Учні школи мають можливість 

ознайомитись з культурою болгарського та гагаузького народів,  з  історією села у 

шкільному музеї. 

 В школі працює 17 педпрацівників: 2 чоловіків, 15 жінок. 

Розподіл педагогічних працівників за стажем роботи: 
До 3 років                   - 3 вчителя 

Від 3 років до 10        - 2 вчителів 

Від 10 років до 15      - 4 вчителя 

Від 21 року до 30       - 3 вчителя 

Від 31 року до 40       - 1 вчитель 

Від 40 років і більше -  4 вчителя 

Розподіл вчителів за кваліфікаційними категоріями: 

Вища  - 6 вчителів 

І категорія – 2 вчителя 

ІІ категорія – 5 вчителів 



Спеціаліст – 4 вчителя 

         В учительському колективі передають досвід роботи молодим колегам -  5  

педагогів-пенсіонерів .  

 

 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

68320 Одеська область  Кілійський район  с. Новоселівка  вул. Шкільна  16 
телефон: 35-2-40   електронна пошта   novosselivka.school@ gmail.com 


