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     Директор : Ківенко Олексій Борисович 

                                                

Ківенко Олексій Борисович народився 26 жовтня 1949 року в місті Котовську Одеської 

області. В 1956 році вступив до 1 класу Сарато-Мерешенської школи Котовського району 

Молдавської РСР, в якій навчався до 1960 року. В 1960 році вступив до 5 класу середньої школи 

№5 міста Котовська Одеської області, яку закінчив в 1966 році. 

В 1967 році вступив до Тираспольського державного педагогічного інституту імені Т.Г. 

Шевченка, який закінчив в 1972 році, отримавши диплом вчителя фізики та математики. 

З 1972 року працював в восьмирічній школі №4 міста Котовська на посаді вчителя 

математики і фізики. З 1980 року і по теперішній час працює на посаді директора загальноосвітній 

школи І-ІІІ ступенів №4. За час роботи був нагороджений грамотами міського відділу освіти, 

обласного управління освіти і наукової діяльності, грамотою МОН України, нагрудним знаком 

«Відмінник освіти».  

 

Опис навчального закладу 

15 серпня 1964 року, за наказом районного відділу освіти розпочала роботу восьмирічна 

школа №4. Першим директором був Юрченко М. Є. 

Під керівництвом вчителів, разом з батьками учні допомагали будувати шкільну 

спортзалу, їдальню, майстерні. Багато сил, натхнення віддали становленню  школи Ківенко М.А., 

Логінова О.М., Колчина В.І., Радченко В.Є., Урсатьєва В.Ф., Волинець О.П., Обліцова В.Ф. та інші 

педагогічні працівники школи.  

З 1980 року директором школи став Ківенко О. Б. З 1983 року школа отримала статус 

середньої.  

У 80-ті роки учні школи почали проводити пошукову роботу: був створений 

туристсько-краєзнавчий клуб “Факел” (1983 рік ), учні та вчителі писали літопис закладу. За два 

роки була створена зала Бойової та Трудової слави. Проводились конференції, зустрічі з відомими 

людьми нашого краю. Учні написали літопис бойового шляху 94-ї гвардійської дивізії, що 

звільнила наше місто від німецько-фашистських загарбників.  



В 1988 році вчитель географії,Заслужений вчитель України Доскач В.В. заснував 

шкільний краєзнавчий туристсько-екологічний клуб „Рідна природа” і став його керівником. Учні 

школи за роки існування клубу відвідали заповідник Асканія-Нова, побували в Карпатах та Криму, 

на берегах Дніпра, Дністра, Південного-Бугу, відвідали пам’ятні місця Києва, Полтави, Умані, 

Одеси. Краєзнавці постійно брали участь в обласних туристсько-краєзнавчих конференціях, 

форумах. 

У 2006 році педколектив школи та органи шкільного самоврядування створили шкільне 

Козацьке товариство ім. Петра Сагайдачного. Організатором цієї роботи стала заступник 

директора з виховної роботи Кулешова А. П. Метою   товариства було продовження краєзнавчої 

роботи в напрямі вивчення топоніміки населених пунктів Котовського району, розширення 

експозиції шкільного музею, встановлення зв’язків з Всеукраїнським об’єднанням козаків та 

шкільними козацькими товариствами Балти та Ананьєва.  

На даний момент    в школі працює вісімнадцять  вчителів, вісім з них вчителів мають 

вищу кваліфікаційну категорію.   Педколектив школи намагається реалізувати основні положення 

особистісно-орієнтованого підходу до навчання і виховання та цілеспрямовано працює не тільки 

над підвищенням рівня навчальних досягнень учнів, а, насамперед, виховує патріота,  

громадянина, високоморальну  людину. 

 



 

 

Юридична адреса: 66300, бульвар Бірзульський, 14-А, м. Подільськ, Одеська область. 

Телефон: (4862)7-31-43 

Сайт: http://gkotzosh4.odessaedu.net   
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