
Калинівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І – ІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Лиманської районної ради Одеської області 

                                                                   

Ніколаєва Наталія Вікторівна                                       

                                        Народилася 14 грудня 1974 року в селі Калинівка                         

                                         Комінтернівського району Одеської області. 

                                         У 1981 році пішла до школи. Закінчила Калинівську   

                                         восьмирічну школу в 1990 році.  З 1990  - 1994 рік 

навчалася в Петрівському аграрному технікумі на 

факультеті «Ветеринарія» і здобула спеціальність 

фельдшера. З 1995 по 2000 рік навчалася в 

Південноукраїнському державному педагогічному 

університеті ім. К.Д.Ушинського  на факультеті «Початкове навчання» та здобула 

спеціальність  вчителя початкових класів. 

З 1994 по 2000 роки працювала в Калинівській загальноосвітній школі І – ІІ ступенів на 

посаді педагога – організатора. 

З 2006 року по 2007 роки була призначена на посаду керівника  туристично – 

краєзнавчого гуртка. 

З 2007 року переведена на посаду вчителя початкових класів. 

З 2016 року призначена директором Калинівського НВК «ЗОШ І – ІІ ступенів – ДНЗ».  

Маю сина 1996 року народження  та доньку 2002 року народження. Проживаю за адресою  

вул. 40 років Перемоги,16  с. Калинівка Лиманського району Одеської області. 

 

 

Калинівська восьмирічна школа побудована і введена в експлуатацію з 1968 року. З 

1991 року  навчальний заклад перейменовано в неповну середню школу. В 2001 році  

школа отримала назву ЗОШ І-ІІ ступенів с. Калинівка. З 2015 року мала назву 

Калинівська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів. З 2016 року Калинівську ЗОШ І – ІІ 

ступенів та дитячий садок «Любисток» реорганізовано в Калинівський навчально-

виховний комплекс «Загальноосвітня школа І – ІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад».  

Будівля школи одноповерхова. Має 9 класних кімнат,  бібліотеку, комп'ютерну 

кімнату, їдальню, спортивний зал, внутрішні туалети, спортивний майданчик. Дитячий 

дошкільний навчальний заклад знаходиться в одному приміщені зі школою, який 

відвідують 21 вихованець. Сьогодні школу відвідують 58 учнів , котрих навчають 13 

вчителів, з яких вищу освіту мають 12 вчителів, 1 вчитель - середня спеціальна освіта. 

Серед них вищу категорію мають 2 вчителів,   7 вчителів – І категорії , 3 вчителя – 

спеціалісти. З 1997 року в школі існує дитяча організація “Козацька громада”, юні 

козачата  вивчають історію України , рідного краю , села , проводять пошукову роботу.        

В 2009 році організовано шкільний музей історії села Калинівки , в якому зібрані 

матеріали давніх родин , років Голодомору  , подій Великої Вітчизняної війни , воїнів – 

афганців та життя села сьогодні.  

        З метою охорони навколишнього середовища в школі створений загін 

“Джерельце” ,члени якого доглядають за джерелами , займаються охороною флори і 

фауни місцевості, пропагують здоровий спосіб життя.  

   Учні 1 – 4 класів та пільгова категорія харчуються безкоштовно.  



 

 

 



 

 



 

 

 

вул. Новоселів, 1 с. Калинівка Лиманського р-н., Одеської обл. 

67530 тел. (048)55-92-734  

e-mail: kalinovkaschoolе@gmail.com Код 265506642 
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