
Повна назва навчального закладу 

Ряснопільський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа I - III ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Березівської районної ради Одеської області 

 

Прізвище, ім 'я, по-батькові 

(біографія керівника) 

    Котлик Володимир Миколайович.  

Народився 18 лютого 1962 року в селі Ряснопіль 

Березівського району Одеської області.  

1979 року закінчив Ряснопільську середню школу.  

1984 році закінчив Одеський державний педагогічний 

інститут імені К.Д. Ушинського з відзнакою (спеціальність 

«учитель фізики та математики»). 

З серпня 1984 року почав працювати на посаді вчителя 

фізики в Ряснопільській середній школі, а з 1986 року 

обіймав посаду заступника директора з виховної роботи.  

З 1997 року і до сьогодні – директор даної школи. 

Одружений. Жінка, Котлик Тетяна Василівна, - вчитель математики та інформатики 

Ряснопільського НВК. 

 

Опис навчального закладу 

(1 5-20 речень) 

Ряснопільський навчально-виховний комплекс «ЗОШ  I - III ступенів – ДНЗ» 

створено на базі Ряснопільської загальноосвітньої школи I - III ступенів у 2013 році. 

Головною метою діяльності НВК є забезпечення реалізації права громадян на 

здобуття дошкільної та загальної середньої освіти. 

НВК складається з двох підрозділів. 

Дошкільний підрозділ забезпечує виховання, навчання, оздоровлення, нагляд та 

догляд дітей дошкільного віку (25 вихованців). 

Шкільний підрозділ забезпечує належний рівень загальноосвітньої підготовки учнів 

шкільного віку відповідно до вимог Державного стандарту (більше 100 учнів). 

НВК працює над науково-методичною проблемою: «Створення умов вільного 

розвитку особистості дитини шляхом впровадження інноваційних технологій навчання 

та виховання, формування національної свідомості школярів». 

Педколектив складається з 20 вчителів та вихователів. З них дев’ять – спеціалісти 

вищої категорії, семеро – мають педагогічне звання «Старший вчитель», а у тринадцять 

педагогів педагогічний стаж більше 10 років. 

До НВК підвозяться 20 учнів із сіл Зеленопілля, Основа та Ульянівка за державний 

кошт (програма «Шкільний автобус»). 

Приміщення НВК типове, двоповерхове. Обладнано навчальні кабінети, є в наявності 

спортзал,стадіон із нестандартним обладнанням, комп’ютерний клас, дві навчальні 

майстерні, бібліотека, їдальня та тир. 

 

 

 

 

 

 



Фото навчального закладу 

(4-5 фото) 
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Навчальна кімната ДНЗ 

 

 

 
Спортзал 



 
Стадіон 

 

Контактні дані 

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

 

67360, Одеська область, Березівський район, село Ряснопіль, вулиця Фрунзе, будинок 6. 

Телефон(моб.) 0970583414 

e-mail НВК: rasnopol_kotlik@ukr.net 


