
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6   

м. Білгорода-Дністровського Одеської області 
  

 

Директор школи -Дімов Юрій Миколайович 

 

 Дімов Юрій Миколайович народився 20 жовтня 1968 року 

у селі Кулевча Саратського району Одеської області. У 1985 

році закінчив середню школу і вступив до Одеського 

державного університету ім. Мечникова на факультет 

«Фізика. Фізика напівпровідників та діелектриків», який 

закінчив у 1991 році.  

 Педагогічну діяльність розпочав у 1990 році в ЗОШ№4 м. 

Білгорода-Дністровського на посаді вчителя фізики та 

інформатики. 

 З 2007 до 2011 року працював головним спеціалістом 

відділу освіти Білгород-Дністровської міської ради. З вересня 2011 року працює 

вчителем фізики та інформатики, заступником директора з НВР у ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №6. Дімов Ю.М. -  спеціаліст вищої категорії, старший вчитель.   

 З березня 2016 року займає посаду директора школи.  

  

Білгород-Дністровська загальноосвітня школа  №6  розпочала  свою  роботу  у 

ХХ столітті - 9 січня 1909 року як початкова школа гімназія для дівчаток, заснована 

поміщицею Євдокією Василівною Коврігою. За клопотанням Аккерманскої 

Міської  Думи, Попечитель Одеського Учбового Округу дозволив присвоїти 

училищу назву: «Училище имени Евдокии Васильевны Ковриги». Училище було 

відкрите   23 вересня 1913 року.   

ХХ століття: 

30-ті роки - початкова школа для дівчаток, директор Ботез Катерина Дорофеївна. 

40-ві роки -     учительська гімназія. 

50-ті роки -    педагогічне училище, початкова школа, директор Маймескулов І.І. 

60-ті роки -    8-річна школа №9, директор Шавиріна О.К. 

1976-1984 р.р. - 8-річна школа №6, директор Телеганенко Н.О. 

1984-1992 р.р. - середня загальноосвітня школа №6, директор  Іваницька Н.С. 

1992-2005 р.р. - середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6, директор 

Гінжул В.В. 

2005-2008 р.р., 2011-2015 р.р.- загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6, директор 

школи  Гамар О.І. - вчитель географії,  спеціаліст вищої категорії, старший учитель.  

2008–2011р.р.- загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6, директор школи   

Жбанкова Тетяна  Дмитрівна, практичний психолог, вчитель фізики, спеціаліст 

вищої категорії, старший учитель.  

 2016 р. - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6, директор школи  Дімов Юрій 

Миколайович, вчитель фізики, спеціаліст вищої категорії, старший учитель.  

Інформаційна карта на 2017/2018 н.р. 
 Всього педагогічних працівників –  40 

кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» –  24 

кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії» – 5 



кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії» – 5 

кваліфікаційна категорія «спеціаліст» –  6 

         Мають педагогічні звання: 

«учитель-методист» – 7 

«старший учитель» – 16 

нагрудний знак «Відмінник освіти України» – 2                   нагрудний 

знак  «Василь Сухомлинський»-1 

Всього в школі 20 класів  

Кількість учнів – 547  

Мова навчання – українська,  вивчається:  російська мова, англійська мова, 

французька мова (факультатив). 

 

У школі працюють гуртки:                 

«Джура», Вокальний гурток «Надія»,Образотворчого мистецтва, «Умілі руки»,     

Спортивний гурток, Гурток технічної творчості. 

 

Фото навчального закладу 

  

 
 

 



 
 

 

 
 



 
 

 
 

Контактні дані 

вул. Кишинівська, 74, м. Білгород-Дністровський, 67700,  

тел. (04849) 2-81-70,2-21-69 

е-mail: k74school6@ukr.net, Код ЄДРПОУ 25417118 

mailto:k74school6@ukr.net


 


