
Ренійський НВК «загальноосвітня школа І ступеня – гімназія» 

Ренійської районної ради Одеської області   

 

Директор НВК – гімназії:  Гулько Віра Іванівна 

 

Народилася  27 грудня 1961 року  в місті Березівка Одеської 

області. 

З 1969 по 1977 рік навчалася в Златоустівскій  восьмирічній 

школі. 

З 1977 по 1979 рік  в  Гуляївській  середній школі.  

З 1979 по 1984 рік навчалася  у Вінницькому державному 

педагогічному інституті на природничо-географічному 

факультеті. Після закінчення працювала  вчителем географії і 

біології  в Златоустівскій  восьмирічній школі. 

 З 1985 року по 2004 рік  працювала вчителем  географії  

Ренійської загальноосвітньої школи №2. В 2004 році була 

призначена  директором  даної школи. З 2005 року школа змінила статус – Ренійська 

гімназія, з 2014 року – Ренійський НВК «ЗОШ І ст.-гімназія». 

 

Ренійський НВК – гімназія - навчальний заклад нового типу. 

У Ренійському  НВК «ЗОШ І ст. - гімназія» 56 педпрацівників надають  освітні послуги  

532 учням, які навчаються у 23 класах.  
Стратегія розвитку НВК – гімназії:  

- для учнів-підвищення рівня навчальних досягнень учнів, становлення 

конкурентоздатного випускника як активного творця своєї життєвої долі; 

-  для батьків - співучасть в управління школою, активна участь у гімназійному житті 

своїх дітей; 

- для вчителів - формування нової моделі особистості вчителя з високим рівнем культури, 

професіоналізму. 

 Освітній простір гімназії  це:  

- впровадження інноваційних методів навчання; 

- діяльність 6 предметних методичних об’єднань; 

- робота 4 творчих груп; 

- профілізація старшої школи; 

- система роботи з обдарованими учнями. 

    З метою розвитку різнобічних нахилів учнів у НВК - гімназії діє 3 профільні напрямки: 

математичний, історичний, філологічний (англійська та українська філології). Учні 

гімназії навчаються в класах з поглибленим вивченням англійської мови. 

Виховний простір гімназії:  

- виховувати творчу, інтелектуально розвинену особистість; 

- виховувати почуття патріотизму, повагу до культури та історії рідного народу; 

- забезпечити правову освіту та виховувати правову культуру учнів;   

 - формування у гімназистів  духовності, моральності, художньо-естетичної та  екологічної 

культури; 

- забезпечити фізичний розвиток особистості через формування у дітей навичок здорового 

способу життя. 

 

Контактні дані:   

адреса:  Одеська область,  м. Рені, вул. Шевченка, 10 

телефон: (04840)41136 

е-mail: rengim02@gmail.com 

http://reni-gymnasium.edukit.od.ua 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


