
Повна назва навчального закладу: Василівський навчально-виховний  

комплекс  «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дитячий садок» Кілійської 

районної ради Одеської області  

    

Директор Василівського НВК «ЗОШ І-ІІ 

ступенів-дитячий садок: 

           Сілакова Оксана Володимирівна, 

народилася 3 серпня 1973 року в селі 

Василівка Кілійського району Одеської 

області.    

           У 1980 році  вступила до 1 класу 

Василівської восьмирічної школи, яку закінчила у 1988 році.  

          З 1988 по 1990 рр. навчалася у Кілійській школі № 3, де отримала  

повну загальну середню освіту. 

           У 1990 році працювала у Василівській школі  вихователем групи  

продовженого дня. 

           З 1997 по 2002 роки навчалася у Ізмаїльському регіональному 

педагогічному університеті на заочному відділені, де отримала спеціальність 

вчитель української мови  і літератури та зарубіжної літератури. 

           З 2002 року працювала вчителем  початкових класів у Василівській 

школі. 

          З 2006  по 2009 рр. працювала  на посаді  заступника директора з НВР. 

          З 2009 року  призначена на посаду директора Василівського НВК 

«ЗОШ І-ІІ ступенів-дитячий садок». 

          Одружена. Чоловік – Сілаков Віталій  Миколайович, 1967 р.н.. 
 

Загальні відомості про Василівський навчально-виховний комплекс 

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

районної ради  Одеської області 

Форма власності: комунальна 

Історична довідка про створення Василівського НВК «ЗОШ І-ІІ 

ступенів-дитячий садок» 

       Історія школи розпочинається з дня її заснування у 1928 році.  У 1944 

році школа розпочала працювати з 8 вересня для учнів 1 – 4 класів. В школі 

працювало всього два вчителя. З 1 жовтня 1944 року у школі розпочалися 

заняття для учнів 5 – 6 класів. Перший директор школи Кругляк А.А.  

        У 1954 році у школі було 150 учнів.  Крім занять учні відвідували 

кружки: хоровий, танцювальний, спортивний і фото кружок. Учні приймали 

участь у районній олімпіаді. У школі працювала комсомольська організація. 

 



         У 1965 році  в школі було 280 учнів. Із них 89 – жовтенят, 35 – 

комсомольців, а решта піонери. 

          У 1967 році всього учнів 337: із них жовтенят  - 86, піонерів – 206, 

комсомольців – 45. 

           У 1972 році було збудовано двоповерхове приміщення школи. В школі 

працювали кабінети: хімії, фізики, біології, математики, актовий зал, 

спортивний зал, їдальня, бібліотека, вчительська, майстерня. Працювало 18 

вчителів, обслуговуючого персоналу -      6 чоловік,  учнів 294.  

           З 2003 року школу реорганізовано  у навчально-виховний комплекс 

«Василівська загальноосвітня школа I-II ступенів – дитячий садок». З 2001 по 

2009 рік  директором школи працювала Переверзєва Зінаїда Федорівна. 

            З вересня 2009 року на посаду директора школи призначено Сілакову 

Оксану Володимирівну.  

            На сьогодні  кількість дітей по школі - 96, з них 74 учні 1-9 класів 

та  22 вихованці старшої групи дитячого садка. 

Основні напрями діяльності:  Навчання та виховання  дітей 

          Учні навчального закладу є  учасниками предметних олімпіад, 

районних спортивних змагань, Міжнародного конкурсу знавців  української 

мови імені Петра Яцика, Всеукраїнської патріотичної гри «Сокіл-Джура»  та 

ін.. 

Навчально-виховний процес забезпечують 15  педагогічних працівників. 

Навчальний заклад має розвинену матеріально-технічну базу: дві 

будівлі, у яких розміщено 12 навчальних кабінетів, методичний 

кабінет,   обладнано  навчальний комп'ютерний комплекс, є бібліотека, 

спортивний і актова зали  на 80 місць, медичний кабінет, їдальня на 80 місць. 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

  

 

Контактні дані: 

Адреса (№ телефону, сайт, електронна пошта): 

68323  Україна Одеська область, Кілійський район, село Василівка 

Тел/факс: 38-5-40 

E-mail: vasilivskajashkola@ukr.net 
 


