
Вилківський навчально-виховний комплекс  

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей» 

Кілійської районної ради  

Одеської області 

 
Соловйова Алла Георгіївна – директор Вилківського НВК 

«ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей». Народилася 05 травня 1953 року у 

місті Кілія Одеської області.  

Має повну вищу освіту. Закінчила Одеський державний 

педагогічний інститут імені К.Д. Ушинського у 1976 році за 

спеціальністю "Фізика", вчитель фізики. Має  вищу 

кваліфікаційну категорію; педагогічне звання «учитель-

методист», нагороджена нагрудними      знаками «Відмінник 

освіти України», «О.А. Захаренко». Учасниця ІІІ Міжнародног 

конгресу «Глобальні виклики педагогічної освіти в 

університетському просторі» (Сертифікат), депутат Кілійської 

районної ради І, ІІ, ІІІ, ІV скликань, Почесний громадянин 

Кілійського району.  

Загальний стаж роботи - 42 роки, на посаді – 25 років. 

Трудова діяльність: 

09.1970-04.1971 - керівник гуртка Кілійського районного будинку піонерів Одеської 

області, 

10.1971-12.1971 - медична сестра дитячого садка-ясел «Берізка» м.Кілія Одеської області, 

09.1972-08.1976 - студентка Одеський державний педагогічний інститут імені 

К.Д.Ушинського, 

08.1976-08.1977 - вчитель фізики Снигирівського району Миколаївської області, 

09.1977-06.1978 - організатор позакласної та позашкільної роботи Павлівської середньої 

школи Снигирівського району Миколаївської області, 

06.1978-08.1983 - викладач фізики Кілійського СПТУ № 23 Одеської області, 

08.1983-08.1987 - заступник директора з навчальної роботи  Кілійського СПТУ № 23 

Одеської області,  

09.1987-09.1988 - вихователь групи продовженого дня Вилківської середньої школи № 1 

Кілійського району Одеської області, 

09.1988-08.1989 - виконуюча обов’язки директора Вилківського будинку піонерів  

Кілійського району Одеської області, 

08.1989-08.2001 - директор Вилківської середньої школи № 2 Кілійського району Одеської 

області, 

08.2001-12.2009 - директор Навчально-виховного комплексу «Вилківська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів  - ліцей»  Кілійського району Одеської області; 

12.2009- тепер.  час - директор Вилківського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  - ліцей»  Кілійської районної ради Одеської 

області. Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України «За 

багаторічну сумлінну працю та досягнуті успіхи» (2001), переможець районної акції 

«Людина року» в номінації  «Працівник освіти» (2004, 2006); нагороджена Почесною 

відзнакою голови облдержадміністрації «За вагомий внесок у розвиток вітчизняної освіти 

і науки, забезпечення високого рівня освітньої підготовки молоді, високу професійну 

майстерність та багаторічну педагогічну діяльність» (2005 р.), Грамотою та Подякою 

Управління освіти і науки Одеської облдержадміністрації «За сприяння в організації та 

проведенні ІІІ Всеукраїнського збору учасників екологічних експедицій, походів, 

польових практик» (2009), Почесною грамотою Одеського обласного комітету 

Профспілки працівників освіти і науки України «За сумлінну працю, розвиток соціального 

партнерства та сприяння роботі галузевої Профспілки в питаннях соціального захисту 



працівників освіти і розвиток проекту «Школи сприяння здоров’ю» (2009), Грамотою 

управління освіти і науки Одеської облдержадміністрації за значні творчі добутки в 

розбудові сучасної моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров’ю – Школа 

ефективного розвитку компетентної творчої особистості», співавтор моделі навчального 

закладу «Школа сприяння здоров’ю – Школа ефективного розвитку компетентної творчої 

особистості»; Лауреат премії «За ініціативу, творчість та педагогічний пошук» (2007), 

Лист Подяки ректора Одеської державної академії холоду В.В.Притули (2010),  

Грамотами  відділу освіти Кілійської райдержадміністрації за відмінну організацію 

відпочинку школярів влітку (2012, 2013, 2016, 2017), Грамотою  відділу освіти Кілійської 

райдержадміністрації за забезпечення на високому професійному рівні обласного семінару 

для завідуючих районних (міських) методичних кабінетів (2013), Грамотами Кілійської 

райдержадміністрації (2016, 2017 роки). 

     

 

Опис  Вилківського навчально-виховного комплексу  

„Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей” 

Кілійської районної ради Одеської області 

 

Навчальний заклад було створено 12 листопада 1971 року як Вилківська 

загальноосвітня школа №2 І-ІІ сту-пенів. В 1977 році школу реорганізовано в 

загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів. В 2001 році школа отримала статус  - 

навчально – виховний  комплекс «Вилківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 

ліцей», а в 2009 році – Вилківський НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей». В 

цьому ж  році за підсумками «Обласного ярмарку педагогічних ідей та технологій – 2009» 

рішенням експертної комісії модель Вилківського НВК - «Школа сприяння здоров’ю – 

Школа ефективного розвитку компетентної творчої особистості» визнано авторською 

(«Посвідчення Автора» №53 від 23.05.2009). 

У  лютому 2010 року Вилківський   НВК  «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей» нагороджено 

ДИПЛОМОМ Міжнародної виставки «Сучасна освіта – 2010» за високі творчі досягнення 

в інноваційному оновленні національної системи освіти (26-28 лютого 2010 року, м. Київ) 

і включено до Національної мережі «Шкіл сприяння здоров’ю». 

У 2016 року – школу нагороджено Дипломом та Сертифікатом учасника Міжнародної 

програми «Класна школа» 

У навчальний комплекс входять:  

 ліцей технологічного, математичного та біолого – хімічного профілю; 

 загальноосвітня школа;  

Навчання  відбувається українською та російською мовами. Вивчаються дві 

іноземні мови: англійська мова та німецька. 

Вилківський НВК має свій Гімн, прапор, герб, щоденник, шкільну газету, Статут, 

Кодекс. 

Організація навчально-виховного-виховного процесу в НВК спрямована на 

формування життєвих компетентностей  учнів. 

Впроваджуються інноваційні технології екологічного виховання, виховної та 

проектної  діяльності: «Шкільна газета», «Шкільна форма», «КТД «МЛИН», «Екологічний 

проект», «Учень року», «Проект «Імідж», «Школа волонтерства», «Вибори президента 

НВК». 

Учні НВК учасники та переможці районних і обласних олімпіад з предметів, інтернет-

олімпіад, спортивних змагань, інтелектуальних змагань та конкурсів, Малої академії наук, 

переможці Європейського національного конкурсу “Митець  Дунаю”; шоу «КИДЦ», 

Міжнародних конкурсів, Всеукраїнських конкурсів, стипендіати голів обласної та 



районної державних адміністрацій, активні учасники природоохоронних та волонтерських 

Акцій. 

    У школі працює багато досвідчених, талановитих, творчих педагогів: 

- 29 з них мають вищу кваліфікаційну категорію, 

- 15 - педагогічне звання «вчитель-методист», 

- 10 -  «старший вчитель», 

- 9 - «Відмінник освітиУкраїни», 

- 11 вчителів -Лауреати Премії голови Кілійської райдержадміністрації «За ініціативу, 

творчість і педагогічний пошук». 

Вилківський  НВК сьогодні: 

- Освітньо-інформаційний центр з розвитку Національної мережі шкіл сприяння 

здоров’ю (з 2012р.);  

- Дипломант Міжнародної виставки «Сучасна освіта в Україні – 2010»;  

- Опорна база Національної академії наук України для проведення таборів-

тре6нингів учасників екологіч-них акцій Одеської області та України (з 2008р.);  

- Обласний опорний заклад Одеського обласного інституту удосконалення учителів з 

проблем здоров’язбереження; 

- Всеукраїнський експериментальний майданчик за проблемою «Використання 

еколого-біологічних і природоохоронних технологій у впровадженні профільного 

навчання та орієнтації учнів на вибір подальшого навчання” (з 2008р.); 

- Створена унікальна модель співпраці, до якої входять: «Інформаційно-туристичний 

центр Дунайського біосферного заповідника – дошкільний навчальний заклад 

«Золота рибка» – НВК «Вилківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей» – 

Молодіжний Дунайський клуб» (за експериментом); 

- Учасник Швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських 

компетентностей в Україні – DOCCU» (2016р.); 

- Дипломант Міжнародного польсько-українського проекту «Класна школа» (ІІ етап) 

щодо сприяння процесам реформування та демократизації системи шкільної освіти 

в Україні (2016р.);  

- Обласний експериментальний майданчик ООІУВ з екологічного виховання за 

проблемою «Екологічна стежина» (з 2013р.);  

- Пілотна школа з реалізації обласного проекту ООІУВ «Підвищення психологічної 

культури учнів» (з 2013р.);  

- Районна опорна школа з екологічного виховання, 

- Районний опорний навчальний заклад роботи районної Школи передового 

педагогічного досвіду для практичних психологів, вчителів початкової школи, 

біології, іноземної мови, математики; 

- Співпрацює з урядовою організацією «Корпус Миру США в Україні» у галузі 

викладання англійської мови. 

 

 

 

 

 



Фото навчального закладу 

 

Вилківський НВК “ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей” –

«Класна школа»

Ми різні, але ми 

одне ціле!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День здоров’я                                                                    Літній табір «Рибалочка» 

 



Свято «Останній дзвоник»                                            День школи 

 

 

 

Контактні данні 

63355. Вулиця  Татарбунарського Повстання, будинок 40,  місто Вилкове,  

Кілійський район, Одеська область.  

Телефон:  (04843) 3-25-04 

Факс: (04843) 3-25-04 

E-mail: v-nvk-zosh-licei@ukr.net 

Сайт: zosh_licei_vilcovo.ofees.net 
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