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Директор 

 

Дата 

народження: 

 

Місце  

народження: 

 

 

Освіта: 

 

 

 

 

 

 

Трудова 

 діяльність:  

Когутенко Вікторія 

Миколаївна 

 

05 грудня 1982 

 

с.Новоградківка 

Овідіопольський р-н 

Одеська обл.. 

 

вища,Одеський 

Південноукраїнський 

Державний Університет 

ім.К.Д.Ушинського; вчитель 

англ., нім. мови і літератури та 

зарубіжної літератури 

 

З 02.09.2002 працювала  

вчителем англійської мови у 

Новоградківській ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

З 02.09.2013 – директор 

Новоградківської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів. 

 

Стаж роботи на посаді – 3 

місяці. 

                           

 

 

 

Загальні відомості про загальноосвітній навчальний  заклад  

  

Адреса (№ 

телефону, 

сайт, 

електронна 

пошта) 

67830 вул. Шкільна 1, с. Новоградківка  

Овідіопольський р-н, Одеська обл. 

Тел. 04851- 47- 2 -90 

E-mail: novogradzosh16@gmail.com 

   

Форма 

власності 

комунальна 



Історична 

довідка про 

створення 

навчального 

закладу   

Новоградківка заснована як німецька колонія 
Нейбург  на колишніх  земельних «дачах», виділених  
російським урядом в 1790-х роках. Майже одразу почала 
працювати  школа ,  у  якій навчалося 168 учнів (86 
хлопчиків, 82 дівчинки). У 1920році почала діяти трудова 
школа( 192 дитини). 

1 лютого 1945 року село Нейбург перейменували на 
село Новоградківку. Цього  ж  року у травні  молода 
вчителька Скубій Ганна Миколаївна   організовує першу 
післявоєнну школу і стає першим її директором. Було 
відкрито 3 класи, у  яких навчалися діти різних вікових 
груп. У 1966 році Новоградківська 8-річна  школа 

налічувала 302 учні та 
працювало в ній 19 вчителів.  

У 1967 році  завдяки 
проведеній роботі вчителем 
математики Левицькою Марією 
Парфентіївною  була відкрита 
середня школа. 
 

Директорами школи у післявоєнний період були : 
В.І.Вовченко, В.Г.Кожухар, В.Баланюк, 
 Ф.М. Жиленко, А.В. Солтановський (1966-1974),  
В.М. Зікар’ян, Я.І. Лазаренко, О.В. Богдан,  
К.К. Артюх (1999-2000), Н.О. Бухтієнко (2000-2002),  
І.І. Мікрут (2002-2003), Р.П.Кошелєва ,  
І.А. Мочонова, О.В.  Заклюка з 2008 року,  
В.М. Когутенко з 2013 року.  

 

 

 
Матеріальна 
база школи 

 
Школа має два корпуси: для  початкової  школи  та  

основної  і  старшої. У приміщенні початкової школи 
знаходяться комп’ютерний клас, дві майстерні, тир. 
           У 2007 році була відкрита красива, із сучасним 
устаткуванням їдальня, у якій зараз мають можливість 
харчуватись учні школи.   
          У 2008 році закінчилася реконструкція спортивного 
комплексу з тренажерною залою, який гостинно відчинив 
двері для учнів нашої школи та  мешканців  села.  

 
 
 



 
 

 
 
 

 

Перспективи: 
 

1. Створення умов для розвитку обдарувань   
кожного учня школи. 

2. Суттєве удосконалення і модернізація 
матеріальної бази: другий комп'ютерний клас, 
комп'ютеризація організаційної роботи, 
управління  навчального процесу. 

3. Створення  кабінетної системи. 
  

Основні 
напрями  
діяльності 

Уся діяльність педколективу школи спрямовується на 
забезпечення прав учнів на загальну середню освіту, 
поліпшення якості освіти, організацію їх навчально-
пізнавальної діЯльності, розвиток виховної системи у 
школі, методичній роботі з педкадрами, співпраці з сім’єю, 
позашкільними і громадськими організаціями з метою 
розвитку особистості учнів. 

 
Стан і 
розвиток 
шкільної 
мережі 

На початок 2013/2014 навчального року у школі відкрито 
15 класів, з них (1-4)-6 класів, (5-9)-7 класів, (10-11)-2 класи. 
Станом на 1 вересня кількість учнів становила 252 учні. 
Середня наповнюваність учнів у класах складає -17 
чоловік. 
 

Якісний 
склад 
вчителів 

На сьогоднішній день у школі працюють 32 педагогічні 
працівники. Серед них кваліфікаційну категорію 
«спеціаліст вищої категорії» та звання «старший вчитель» 
мають 9 осіб, вищу категорію-3, І-категорію-1, ІІ категорію-
3, спеціаліст-13 осіб. 



 


