
Довідка 

про директора Новодолинської загальноосвітьної школи I-III ступенів 

Одеської області Овідіопольського району 
Директор  Кіліянова Людмила Миколаївна                                         

 
Дата 

народження: 

27 липня 1957 року 

Місце 

народження: 

Одеська область, Овідіопольський район, смт. Овідіополь 

Освіта: Вища, Одеський державний університет  

ім. І.І. Мечнікова, 1979р.,1993р., філолог, викладач 

російської мови і літератури, політолог, викладач соціально-

політичних дисциплін у середніх спеціальних і вищих 

навчальних закладах 

Трудова 

діяльність: 

08.1979-11.1981- вчитель російської мови і літератури СШ 

№67 м. Одеси. 

11.1981-01.1985- секретар КСМ , вчитель російської мови і 

літератури СПТУ №8 м. Одеси. 

01.1985-08.1986-заступник директора СПТУ №8 м. Одеси. 

08.1986-09.1988- інструктор Суворівського РК КПУ м. 

Одеси. 

09.1988-09.1991-завідувачка відділом Суворівського РК КПУ 

м. Одеси. 

09.1991-08.1993-вчитель української мови і літератури 

гімназії №7 м. Одеси. 

08.1993-08.1995- вчитель світової літератури Йосипівської 

ЗОШ I-III ступенів Одеської області Овідіопольського 

району. 

08.1995-08.2007- заступник директора з навчально-виховної 

роботи Йосипівської ЗОШ I-III ступенів Одеської області 

Овідіопольського району. 

08.2007 по дійсний час –директор Новодолинської ЗОШ I-III 

ступенів . 

Стаж роботи на посаді-6 років. 

Загальні відомості про Новодолинську загальноосвітню школу I-III 

ступенів 



Адреса (№ 

телефону, 

сайт, 

електронна 

пошта) 

67822, с. Нова Долина Овідіопольського району Одеської 

області, провулок Шкільний, 1,  

тел. (048)51-67-2-40,  

e-mail: snovadolina@mail.ua 

Форма 

власності 

 Комунальна власність територіальних громад і сіл району 

Історична 

довідка про 

створення 

Новодолинсь

кої 

загальноосвіт

ньої  

школи 

 Нова Долина - що на Одещині - досить ще молоде село. 

Жителі нашого села приїхали з різних куточків нашої 

держави, i залишилися тут назавжди. В основному - це була 

молодь, яка вірила у майбутнє Нової Долини. 

         Довгий час у селі була тільки старенька початкова 

школа. 

     Середню ocвіту учні отримували в селі Мала Долина, 

куди кожного ранку виїжджав колгоспний автобус. Яка ж 

була радість дітей та їх батьків, коли діти перейшли в 

дивовижно красиву двоповерхову будівлю під назвою 

"школа". Подяку за неї виражаємо колгоспу ім.  Фрунзе, 

головою якого був Каранфанов    Микола Іванович та він 

першим, хто допомагав   в   будівництві школи.  

Новодолинська восьмирічна школа відчинила свої двері  

 25-го жовтня 1977 року. 

 Прийняла в свої обійми багато учнів всіх класі в. В ній 

почало на той час працювати вісім вчителів. Це Красота 



Л.Л.-вчитель   хімії   і   біологи,   Кінберг   Ж.М.-

вч.математики, Собко А.Ф.-вч. укр. мови та літератури, 

Мунтян Л.І. вч. молодших класів, Ципльонок Л.І.- вч. 1  

класу, Долгієр Н.В.- вихователь групи продовженого дня, 

Іцкович А.І. - вих. групи продовженого дня. 

        Життя і робота школи залежить у великій мірі від 

керівників. Від їхньої компетентності, знань, вимогливості 

залежить мікроклімат в колективі. Перший директор школи 

– Нужа Михайло Григорович. Він був чуйною і доброю 

людиною, прекрасно знав свою справу, викладав історію. 

Його називали людиною діла, яка зуміла підняти нову 

школу. У січні 2005 року він пішов з життя. Заступником 

директора був в той час Песочинський Яків Ілліч. Він 

проводив методичну роботу, допомагав вчителям. Знав все, що 

робилося в школі,завжди допомагав важливою 

порадою і учням і вчителям. Школа жила своїми 

традиціями, мріями про щасливе майбутнє. За майже ЗО 

років існування     школи,     на посаді директора цього 

закладу були такі люди: першим директором був Нужа 

Михайло Григорович. Далі - Песочинський ЯЛ., Строна Л.О., 

Панасюк Б.А., Мальков М.О., Сараев М.М., Седлачек А.В„ 

Макаров В.Г., Глущенко Т.М. Бухтієнко Н.О., і на цей час 

школою керує директор Кіліянова Л.М, заступник директора 

Корнійчук Р.І. .   

          Ми виражаємо велику вдячність і вклоняємося їм 

в і д  у с і х  у ч н і в  т а  випускників, педколективу нашої 

школи. Бо кожен з них зробив   і   робить   щось важливе 

для розвитку Новодолинської школи. 

     Багато вчителів вже відпрацювали в нашій школі. Та є й такі, 

які сіють зернята знань ще й сьогодні .  Деякі  з  вчителів       

зараз       на заслуженому    відпочинку: Мазур   Ю.К.   -   

вчитель початкових класів і Мазур Є.Г. - вчитель 

фізвиховання. Айхенбаум Біна Володимирівна,   Седлачек 

Анна Вацлава, пастухові Галина Костянтинівна, Сараєва 

Віра Миколаївна І світла пам'ять тим, кого немає серед нас. 

Вони назавжди залишаться у спогадах учнів: Панасюк Б.А., 

Крючков О.І, Сараєв М.М. Нужа М.Г.Строна л.о. 

Головне багатство школи - її учні. А скільки їх 

пройшло за роки! За період роботи школа випустила із своїх 

стін понад 400 учнів. Ми пишаємось, що наші учні серйозно 

займаються спортом, а саме: важкою атлетикою. Секцію 

важкої атлетики в нашому селі заснував, в минулому 

кочегар Новодолинської школи, а зараз заслужений 

тренер України з важкої атлетики Кучінов Ю.П. Дуже багато 

учнів нашої школи пройшли через його руки. Зараз 



цю секцію очолює його вихованець і наш випускник - 

Сторошук Д.Ф. – майстер спорту з важкої атлетики. 

    Також багато учнів приймали      участь      в 

предметних   районних   і обласних   олімпіадах,   де 

займали   призові   місця. 

     Треба відзначити, що дуже добре працює в школі 

туристичний гурток, який очолює Шукюров В.А. Разом з 

ним багато учнів ходили в походи у різні міста України. 

Це і Карпати , і Крим. Приймали участь в обласних та 

районних туристичних      змаганнях, займали призові місця. 

        В 1991 році школа перейшла на  українську мову навчання. 

В 1997 році отримала статус загально - освітньої школи І-ІП 

ступенів. За  роки існування середньої школи було випущено 

багато учнів, які отримали атестати зрілості. Серед них є учні 

яки отримали 2 золоті медалі-це Буга Н., Кравченко Н, і 1 

срібна - Шклярук Н. 

     Нині школа живе вірою в майбутнє, зберігає кращі традиції. 

Вона, як стара мати, проводжає в далеку дорогу своїх 

синів-випускників. Зараз у школі створений соціологічний 

портрет-випускників - це зібраний матеріал про тих, хто 

закінчив школу, де працює або вчиться зараз. 

Традиційними є зустрічі з випускниками. Кожної першої 

суботи лютого для них старшокласники готують концерт. У 

цей день вони можуть побачити ласкаві і добрі очі своїх 

вчителів. І як радіють вчителі, коли їхні діти, хоч на мить 

повертаються, розуміють, що десь вони знайшли свій шлях. 

Багато випускників нашої школи повернулися до її стін в 

якості вчителів. Це Сторощук І.А.- вчитель укр. мови, Паша 

А.М.- вч. математики, Вронська О.В.- вч. фізичного 

виховання, майстер спорту з греблі, Суходольська О. В.- 

заступник директора з навчально - виховної роботи, 

Климюк Н.Т.-вчитель початкових класів, Жуковська Т.О.- 

вчитель історії, Гаврилюк А.О.- вчитель іноземної мови, . Ми 

пишаємось випускниками, яки вийшли із стін нашої школи, які 

прославляють нашу школу у різних галузях промисловості. 

Це - Ковдієнко М.О.- випускник Одеського Державного 

Університету їм. Мечікова випускник аспірантури при 

ОДУ ім. Мечнікова. Він працює у ОАО " Інтерхім"- 

інженером. Члек Н.В.-закінчила Одеський Медичний 

Університет, працює дитячим лікарем.  

     На початку кожного навчального року майбутні 

випускники зустрічають 

наймолодших учнів, даруючи подарунки, проводжають в 

далеку, але цікаву дорогу - дорогу знань. Це - естафета 

поколінь,   яку   підгримує школа, вчителі. 



           Ми не знаємо, що буде завтра з нами, як обернеться 

для нас життя, але вірити в майбутнє: зміцніє держава - 

зміцніє    і    наша    школа. Головне, щоб діти, 

приходячи сюди,   розуміли,   що   вони потрібні, що вони 

важливі для всесвіту, що вони – частка єдиного цілого. 
 

Основні 

напрями 

діяльності 

Надання повної  загальної середньої освіти.  Підготовка 

старшокласників здійснюється за наступними профілями: 

історичним, філологічним (10 клас),технологічним, 

філологічним (11 клас)  

Кількісні 

показники  

Контингент учнів складає 280 осіб. У Новодолинській 

загальноосвітній школі навчається 6 інвалідів, 3 дітей-сиріт, 

3 дітей, позбавлених батьківського піклування, 1 дитина, 

постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС. 

Учні школи є постійними учасниками регіональних, 

обласних предметних олімпіад. Учні приймають активну 

участь в конкурсах «Кришталева сова», «Геліантус», 

«Левеня», «Грінвіч», «Соняшник», «Кенгуру», «Лукоморьє», 

«Бобер», «Я- європеєць», «Моя сім’я в ВВВ», міжнародному 

конкурсі знавців рідної мови ім.Петра Яцика, вчителі школи 

приймають участь у конкурсі педагогічної майстерності 

«Вчитель року», мають перемоги районного і обласного 

значення.  

У 2013/2014 навчальному році до школи зараховано 280 осіб. 

Випуск минулого року склав  26 учнів -9 класу, 8 учнів-11 

класу. 

Навчально-виховний процес забезпечують 32 педагогічних 

працівника.Педагогічне звання викладача-методиста має 1 

особа. Один викладач нагороджений знаком «Відмінник 

освіти України», 11 вчителів вищої категорії ,6- звання 

«старший вчитель» Новодолинська школа має 14 навальних 

кабінетів, обладнано комп’ютерний кабінет, є бібліотека ( 

3 453  примірників), спортивна зала, їдальня на 36 місць, 

котельня. 
 

 

 

 

 

 



 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 

ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН 

 

 

 

Новодолинська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

 


