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   Кічук Галина Михайлівна народилася  07 липня 1972 року , у селі  Задунаївка  

Арцизького  району Одеської області. 

    У 1995 році закінчила  Ізмаїльський  державний педагогічний інститут   за 

спеціальністю  вчитель французької і англійської мов, у 2002 році - Одеський  

національний університет ім. І.І. Мєчникова   за спеціальністю вчитель біології. 

      З 1998р. по  2013 р. працювала вчителем  біології, хімії, англійської мови у 

Острівненській ЗШ І-ІІІ ст.  

 З   вересня 2013р.  займаю посаду директора  Острівненської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ст.               

Педагогічний стаж –  20 років  

Одружена,  чоловік Кічук Микола Іванович  1961 року народження, працює 

землевпорядником Острівненської сільської ради. 

 Діти:    Кічук Олена Миколаївна 1995 року народження, навчається у   

Національному університеті «Одеська юридична академія». 

Кічук Валерія Миколаївна 2000 року народження, випускниця 11 класу.  

                                     Опис навчального закладу 

  Початок  роботи школи у селі пов’язано з відкриттям церкви у 1890 році. Перша 

школа була чотирьохрічна. Навчання велося російською мовою. Вивчали  

чистописання, арифметику, читання, Закон Божий. 

      З 1918 по 1939 рік навчання велося румунською мовою, бо село було 

окуповано румунами. 3 1939 року школа перейшла на семирічне  навчання. У 

1949-1955н.р  були організовані дитячі будинки. У них поселяли дітей, які 



залишилися без батьків під час війни та голоду 1946 року. У нашому селі також 

було відкрито дитячий будинок, у якому нараховувалося близько 600дітей,які 

навчалися в Острівненській школі. У цей період школа була розташована у 7 

приміщеннях, де навчалося 700 учнів. З 1961 року школа стала восьмирічною. У 

школі було 18 класів,  де навчалися 400 учнів. Наповнюваність класів складала 26-

30 учнів. Педагогічний колектив складався із 25 вчителів.                                                                                                                                                    

У 1966  році  директор школи Іскров П.І. звертається із клопотанням   до 

районного відділу освіти  про будівництво нової школи в с. Острівне.16 червня 

1967року розпочалось будівництво нової триповерхової школи, яке закінчилося у 

грудні 1970року. З 1974 року школа отримала статус  середньої. У 2006 році у 

школі відкрито комп’ютерний клас. У 2010 році  -  етнографічний музей . 

У школі навчається  52 учня, із яких 1 інвалід, 13 дітей із багатодітних 

родин,1дитина позбавлена батьківського піклування . 

Учні школи є учасниками районних предметних олімпіад, міжнародного конкурсу 

знавців української мови ім.. П. Яцика,  учасниками та переможцями конкурсу 

дослідницьких робіт МАН,  лауреатами конкурсу «Чисті роси , учасниками та 

переможцями конкурсу декоративно-ужиткового мистецтва, спортивних змагань. 

       Навчально-виховний процес забезпечують 13 вчителів, серед яких 85% -

вчителі І кваліфікаційної категорії, 15% - мають категорію «молодший спеціаліст». 

Навчальний заклад розташовано в одній будівлі, в якій розміщено 19 навчальних 

кабінетів, методичний кабінет, комп’ ютерний клас, медичний кабінет, бібліотека 

(10998примірників), актова зала, спортивна зала, музей. 

                                                 Фото Острівненської ЗОШ 



  

  

 

  
 

 

 

 

 

 



Контактні дані 

( юридична адреса, телефон, сайт, e-mail ) 

68442 Одеська область, Арцизький район, село Острівне, вул. Костянтина 

Дімітрова, 98  Електронна пошта e-mail: shkola-ostrovnoe @ukr.net  Код ЄДРПОУ  

26418501 телефон  (048 245)  2-12-42  

 


