
 

  

 

 Бикізький навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» 

 
 

Овчеренко Наталія Степанівна- директор НВК. 

 

Народилася 24 лютого 1961 року в Вінницькій області, Літинського району, с. 

Громадському. 

 

Освіта вища, закінчила Вінницький державний педагогічний інститут ім. 

Островського, вчитель української мови і літератури.   

 

 

 30.08.1982 – призначена вчителем української мови та літератури Бикізької ЗОШ І-ІІ 

ст. 

 

02.09.1987 – переведена на посаду заступника директора з навчально-виховної роботи 

Бикізької ЗОШ І-ІІ ст. 

 



10.05.2000 – призначена на посаду директора Бикізької ЗОШ І-ІІ ст. 

 

Стаж роботи на посаді –  17 років. 

 

 

Бикізька школа почала свою роботу в 30-ті роки минулого століття, коли навчання 

велося румунською мовою. 

   Першим вчителем і директором чотирирічної школи був Рафаїл Григорович 

Балановський, який керував школою до 1940 року. 2 квітня 1940 року, коли 

Аккерманський район возз’єднався з радянською Україною, навчання російською 

мовою розпочала Фросина Яківна Комар, яка була завідуючою початковою школою до 

1953 року. Потім Фросина Яківна виїхала до с. Колонтаїв Харківської області. 

    Щасливе дитинство затьмарила війна. Майже всі випускники школи вдягли шинелі. 

Багато з них не повернулися з війни. 

    В пам'яті мешканців села назавжди залишилась вчителька Надія Олександрівна 

Грейцер-Тюпа, яка завідувала школою з 1953 року.  

   1973 року Надії Олександрівни не стало. З цих пір кожного року після останнього 

дзвоника випускники йдуть на її могилу з квітами. 

    1956 року розпочалося будівництво нової школи. В цей час очолював педагогічний 

колектив Віктор Дмитрович Мілейко . 

   В 1963 році діти з радістю прийшли в нову восьмирічну школу, а першим із 

директором став Михайло Максимович Євдошенко. 

  В 1964 році директором школи стала Світлана Василівна Алексеєнко і працювала до 

1967 року.  

   1967 року очолив шкільний колектив Олексій Миронович Пономаренко. 

   В цей час біля школи було посаджено яблуневий сад, тополину алею. З кожним 

роком школа ставала кращою. 

   З 1974 року призначена директором Бикізької школи Ніна Семенівна Петрова. В ці 

роки почалося оснащення шкільних кабінетів наочністю, технічними засобами і 

приладами. 



   На початку 1983 року став директором Володимир Маркович Кричевський, що 

працював учителем історії в школі ще з 1975 року. 

   В цей час збудовано корпус для початкових класів, шкільну їдальню, добудовано 

приміщення старої школи. 

  Школярі багато подорожували, - за допомогу в зборі урожаю колгосп їх 

нагороджував туристичними путівками до Москви, Ленінграда, Черкас, Львова, 

Мінська, Єревана та інших міст колишнього Радянського Союзу. 

Сьогодні в школі працюють висококваліфіковані вчителі. З них сім педагогів мають І 

категорію. 

   В 2000 році колектив школи очолила Наталія Степанівна Овчеренко. 

   В 2008-му школа стала закладом нового типу – НВК (навчально-виховним 

комплексом «Школа-сад»)  

На базі НВК діти здобувають дошкільну та загальну середню освіту. Провідний 

принцип – наступність і перспективність у навчанні.  

Контингент дітей складає 20 вихованців дитячого садка та 55 учнів загальноосвітнього 

закладу.   

Учні навчального закладу є   учасниками районних олімпіад, конкурсів, Міжнародного 

конкурсу знавців рідної мови імені Петра Яцика . 

   Навчально-виховний процес забезпечують 10 вчителів і 1 вихователь. 

 

Навчальний заклад має: 3 корпуси, у яких розміщено 10 навчальних 

кабінетів,спортивна зала, майстерня методичний кабінет, приміщення дитячого 

садка, є бібліотека, медичний кабінет, їдальня  . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 





 







Форма власності комунальна. 
Адреса (№ телефону, сайт, електронна пошта) 
67751, Білгород- Дністровський  р-н., вул.Польова,24, с.Бикоза,,Білгород- 

Дністровський  р-н., Одеська обл., 

Тел : 04849- 4-63-67 

Факс:  

E-mail:  ovcherenko.natalia@gmail.com 

 

 

 

 

 

 


