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БІОГРАФІЯ КЕРІВНИКА  

навчально – виховного комплексу «Нарнія» 

 
          Платонова Ірина Євгенівна, 1954 року народження, загальний 

стаж педагогічної роботи 26 років, стаж на посаді 8 років, має повну 

вищу педагогічну освіту за спеціальністю «вчитель музики та співу» та  

працює на посаді директора школи у Одеському приватному навчально 

– виховному комплексі «Нарнія» з 2009 року. 

Платонова І.Є. має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої 

категорії», встановлені рішенням Одеського обласного інституту 

удосконалення вчителів від 18.04.2000 року  

Платонова Ірина Євгенівна є директором Одеського приватного 

навчально – виховного комплексу «Нарнія» з 2009 року. Показала себе здібним 

адміністратором та організатором, умілим педагогом. 

         Платонова І.Є. – керівник, який уміє володіти собою, має незламну енергію, високу 

активність та ініціативу. Пунктуальна, урівноважена, тактовна, самокритична. 

Користується авторитетом серед учнів, батьків, працівників школи.  

         Платонова І.Є. 2016/2017 навчальному році пройшла атестацію на відповідній 

займаній посаді та підтвердження кваліфікаційної категорії. 

 

 

ОПИС 

навчально – виховного комплексу «Нарнія» 

 
      У 2006 році в Одесі виникла серйозна проблема. 

Кількість дітей у всіх дитячих садках Маліновського 

району набагато перевищувало норми. Діти не могли 

отримати дошкільну освіту високого рівня. Тоді група 

творчих і професійних людей вирішала відкрити дитячий 

садок і назвали його «Нарнія». Він почав збирати у своїх 

стінах дітей віком від трьох років і батьків, що бажали дати 

своїм нащадкам всебічний розвиток. Було відкрито усього 

три групи дитячого садка. 

      Пройшло кілька років. У засновників дитячого садка з’явилась мрія: «Створити 

власну школу»! Школу, у якій діти навчаються з захопленням та мають  можливість 

всебічно розвивати свої здібності, школу, оснащення якої слідувало б останньому слову 

техніки, школу, що дозволить кожному вчителю працювати, проявляючи свої творчі 

здібності, використовуючи нові методи навчання. Так у 2009 році, сплетений з мрій та 

неймовірної праці, з’явився навчально – виховний  комплекс «Нарнія». 

НВК «Нарнія» для своєї діяльності орендує частину приміщень колишнього 

дошкільного навчального закладу № 242, який не працює з 2002 року. Будівля збудовано за 

типовим проектом має два поверхи,  підключена до централізованих міських мереж 

холодного водопостачання , каналізування, опалення.   

Є окрема земельна ділянка – 0,9 га, на якій обладнанні ігрові та спортивні майданчики.  



Загальна площа орендованої приміщень складає 1496,70 кв. м. 

Для проведення навчально – виховного процесу виділені 5 групових осередків, кожний 

у складі ігрової, спальні, роздягальні, санвузли  а також 7 навчальних кабінетів для учнів 1 

– 4 класів з ліцензованим обсягом навчального закладу 160 осіб. 

 

 

 

 

 

КОНТАКТНІ ДАНІ  

навчально – виховного комплексу «Нарнія» 

 

Наша адреса:  65074,  м. Одеса, вул. Маршала Малиновського, 35 а  

Контактні дані: р. 770-44-24,  ф. 780-07-94 

E-mail: uvknarnia@ukr.net  

Сайт: narnia.sdb.org.ua 
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