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Римарчук Алла Василівна 

 

Римарчук Алла Василівна, народилася 15 жовтня 1965 року у селі 

Новоселівка Арцизького району Одеської області. У 1972 році 

вступила до 1 класу Новоселівської восьмирічної школи і в 1980 році її 

закінчила. В цьому ж році поступила до Білгород-Дністровського 

педагогічного училища, яке закінчила у 1984 році і  поступила до 

Ізмаїльського педагогічного інституту на заочне відділення. Закінчила 



його у 1990 році. Почала працювати учителем початкових класів у 

Новоселівській загальноосвітній школі з 1984 року. Очолила 

керівництво Новоселівським НВК з 2003 року. Заміжня, маю двох 

дітей. 

Мальовниче село Новоселівка було засновано німцями-переселенцями у 1826 

році і називалось Ной-Ельфт.  У 1836 році у центрі села було споруджено 

невелику школу. З роками кількість учнів збільшувалась. Після депортації 

німецького населення  сюди стали приїжджати переселенці з Волинської та 

Закарпатської області. У 1951 році школа була семирічною, а з 1960 – 

восьмирічною, з'являється кабінетна система  навчання. З 2003 року школа і 

дитячий садок реформувалися у НВК «Загальноосвітня школа 1 – ІІ ступеня 

– дошкільний навчальний заклад», а у 2011 році реорганізована у 

Новоселівський НВК «Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний 

навчальний заклад», який і існує зараз. 

 

 



 

 

У НВК на ділі здійснюється реалізація принципу системи неперервної 

освіти – довкілля і початкова школа. Тут є прекрасна можливість почати 

освіту у дитячому садку і продовжити у школі за єдиними вимогами НВК. 

 У чому ж привілеї нашого комплексу? 

1. Це вихід із проблеми безболісного переходу дітей з дошкільного 

закладу до школи. 

2. Має єдиний педагогічний колектив, який працює над розв'язанням 

поставлених завдань з єдиним підходом до дітей та навчально-

виховного процесу. 

3. Старші дошкільники набувають досвіду переходу до навчання у 

шкільні класи плавно, без негативного ставлення до такої події. 

4. Це колектив кількох поколінь дітей, які об'єднані буднями, святами, 

національними і народними традиціями. 

У Новоселівському НВК живуть і навчаються діти від двох років. Одна 

дошкільна різновікова група і початкова школа. Дитячий садок має затишний 

домашній дизайн, комфортні інтер'єри, цікавий зміст предметного 

середовища. Садочок можна назвати «дружною сімейкою», тут завжди панує 

атмосфера любові і піклування. У дитсадку створені належні умови для 

повноцінного життя і гармонійного розвитку дитини. У НВК створено 

необхідну навчально-матеріальну базу для забезпечення ефективного 

навчально-виховного процесу.  



 Наше НВК – це маленька дитяча країна, куди поспішають зранку 

малюки і школярі і зовсім не хочеться їм іти додому, бо тут цікаво, затишно, 

весело і так непомітно збігає час. 
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