
Кремидівська  загальноосвітня  школа І – ІІІ ступенів 

Лиманської районної ради Одеської області 

 

           Кот Надія Василівна 

Біографія 

 

   Кот Надія Василівна народилася 

23.04.1964 року в селі Благоєве 

Комінтернівського району Одеської 

області в сім’ї колгоспників. У 1971 році 

пішла до 1-го класу Благоївської 

початкової школи. Після здобуття повної 

загальної середньої освіти у 1981 році 

вступила до Одеського державного 

університету ім. І.І.Мечникова на 

філологічний факультет (відділення 

українська мова і література). 

   Після закінчення університету в 1986 

році повернулася в рідну школу працювати вчителем української мови і 

літератури. У 1987 році вийшла заміж.  У 1989 році народився син. 

  З 1996 по 2006 рік працювала заступником директора з навчально-виховної 

роботи загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Кремидівка 

Комінтернівського району Одеської області. У 2006 році була призначена 

директором цієї школи. На даній посаді працює до цієї пори. 

 

 

   

 

 

 

 



Опис навчального закладу 

 Кремидівська загальноосвітні школа І-ІІІ ступенів Лиманської районної ради 

була заснована у 1927 році як початкова школа. У 1964 році восьмирічна 

школа була реорганізована в середню. Зараз у навчальному закладі 

навчається 345 учнів учнів. Педагогічний колектив складається з 37 вчителів. 

   Віковий склад колективу такий: 

до 30 років – 4 

від 31 до 40 років – 8  

від 41 до 50 років – 11 

від 51 до 55 років – 6  

  Понад 55 років – 8  

  Вищу освіту мають 35 педагогів, середню спеціальну – 2. 

  Серед них: 

 9 вчителів «спеціаліст вищої категорії»; 

 20 вчителів «спеціаліст першої категорії»; 

 4 вчителя «спеціаліст другої категорії»; 

 4 вчителя «спеціаліст». 

На даний момент школа на 100% забезпечена педагогічними кадрами. 

Головною метою закладу є розвиток дитини як особистості та найвищої 

цінності суспільства, а також створення умов для навчання талановитої, 

обдарованої молоді, залучення її до систематичної науково-дослідницької, 

пошукової та експериментальної роботи. 

  Вся робота школи спрямована на єдиний кінцевий результат – виховання і 

навчання успішної особистості, здатної до життєтворчості. 

  Результати роботи в цілому відповідають потребам соціуму та вимогам 

суспільства. 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

Кремидівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 

 

 

Наші вчителі 



 

Останній дзвоник - 2017 

 

Перший раз -  у перший клас 

 



 

Вивчаємо іноземну мову 

 

Контактні данні 

67540, Одеська область, Лиманський район, с.Кремидівка, вул..Центральна ,72 

9 – 73 -47;kremidovka72.klasna.com; kremidovka72@ukr.net 


