
Іллінська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 

Біляївського району Одеської області 

 

Директор школи - Срібна Катерина Федорівна 

Біографія керівника 

Срібна Катерина Федорівна 

народилася 26 серпня 1946 року в селі  Іванівського району 

Одеської області. 

В 1953 році вступила до 1 класу Северинівської середньої школи, 

яку закінчила у 1964 році. Нагороджена Срібною медаллю «За 

відмінні успіхи у навчанні». 

З 1964-1968 роки навчалася в Одеському педагогічному інституті 

ім.. К.Д. Ушинського на фізико-матиматичному факультеті та після 

його закінчення отримала диплом вчителя математики середньої 

школи . З 1968-1970 роки працювали вчителем математики в 

Широківській СШ Б-Дністровського району Одеської області. З 

!970 року і по даний час працює в Іллінській ЗОШ І-ІІІ ступенів. З 1974 – 1984 працювала 

завучем а з 1984 і по даний час директором цієї школи. 

За результатами атестації вчителів присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої 

категорії» та педагогічне звання «Старший вчитель». Нагороджена значком «Відмінник 

народної освіти». 

З 1986 – 1990 роки обиралася депутатом Іллінської сільської ради, а з 1990 – 1998 роки 

депутатом Біляївської районної ради .  

 

Опис навчального закладу 

Споруда школи –нетипова і розміщується в двох будівлях. Чимало зусиль доклала 

адміністрація школи для вирішення питання роботи школи в першу зміну та встановлення 

нормального теплового режиму в осіньо-зимовий період. У 1994 році до школи було 

підведено природний газ. У 1998 році на спортивному майданчику школи було встановлено 

нестандартне спортивне обладнання для проведення уроків фізичної культури та 

допризовної підготовки. 

У 2006 році було відкрито нову споруду спортивного залу та обладнано комп’ютерний клас. 

У цьому ж році у рамках програми «Шкільний автобус» для підвозу дітей із віддалених сіл 

школа отримала автобус. У даний час в школі навчається 168 учнів, із яких 68 підвозяться 

до школи.  

Педагогічний колектив Іллінської  ЗОШ І – ІІІ ст. налічує 20 вчителів, з яких мають 

кваліфікаційні категорії: вищу кваліфікаційну категорію та звання « Старший вчитель» - 5 

чол.;І категорію – 8 чол.; ІІ категорію - 2 чол.; спеціаліст – 5 чол. 

  Із 2016 – 2017 навчального року школа працює над новим проектом « Школа здорового 

життя». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактні дані 

67630, Одеська область, Біляївський район,с.Іллінка, провулок Шкільний, 3а 

т. 9-39-130,  e-mail:  illinka.school@gmail.com,  

http://bililznz.odessaedu.net 
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