
Климентівський навчально -  виховний комплекс «Загальноосвітня 

школа І – ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»   

Подільського району Одеської області 

 

 

Директор 

Острінська Тетяна Михайлівна 

 

      Острінська Тетяна Михайлівна народилася 11 січня 

1959 року  в с. Климентове Котовського району 

Одеської області. 

     Громадянка України. 

 З 1966р. – 1974 рік – навчання в Климентівській ЗОШ , Котовського р.н., 

Одеської обл.. 

З 1974 – 1976 рр. – навчання в Нестоїтській СШ, Котовського р.н., Одеської 

обл.. 

     Освіта вища : з 1977 року по 1983 рік -  навчання в Одеському ДУ 

факультет біології,  спеціальність -  викладач біології та хімії. 

     Трудова діяльність: 

- з 1976 року по 1982 рік старша піонервожата та вчитель біології 

Климентівської  школи,  

- з 1983  призначена на посаду директора школи . 

 

Опис навчального закладу  

На протязі 10 років будувалась школа в центрі с. Климентове.  В 1972 р. 

були відчинені двері Климентівської  типової школи , проектна місткість якої 

192 учні. 

     У вересні 1986 року школу було реорганізовано в школу – садок. Це 

була перша школа – садок в Котовському районі. 



 Класні кімнати  та кабінети добре освітлені, обладнані згідно 

нормативних вимог. Є в наявності спортивний зал та дві роздягальні. Школа 

– садок забезпечена спортивним інвінтарем. Для дошкільної групи є 

спортивна площадка та  ігровий комплекс. Навчальні кабінети оформлені та 

мають достатню матеріальну базу. 

 Школа оснащена комп’ютерним класом, в якому є в наявності чотири 

комп’ютери. Робочі місця відповідають нормам техніки безпеки. Для 

педагогічного персоналу є в наявності комп’ютерна техніка. 

 В школі працюють 10 педагогічних працівників, які  навчають та 

виховують дітей, проводять виховні заходи, свята, змагання та готують дітей 

до участі у Всеукраїнських конкурсах: «Геліантус», «Соняшник», «Кенгуру».  

В НВК організовано одноразове гаряче харчування для 1 – 9 класів та 

триразове гаряче харчування для дітей дошкільної групи. Харчоблок 

включає: кухню, окремі приміщення для зберігання продуктів, холодильну 

камеру та два холодильники. Кухня укомплектована: шестиконфорною 

плитою з духовою шафою, електротитаном, електром’ясорубкою, столами 

для обробки продуктів харчування, електронними терезами, а також 

маркованим  кухонним посудом та інвентарем. 

В приміщені школи у 2012 році було зроблено капітальний ремонт 

внутрішніх туалетів,  встановлено пральну машину-автомат та рукомийники. 

 

Фото навчального закладу 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

Контактні дані  

66330, с. Климентове, Подільський район, Одеська область 

Тел. 0486295117 

tatyana_Stanyshevskaya@ukr.net 


