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ПІБ директора – Константинова Валентина 

Михайлівна 
 

 

 

 

Дата народження: 

 

Місце народження: 

 

Освіта: 

 

 

 

 

Трудова діяльність:  

 

27 червня 1966 

 

Одеська область, Болградський район, с Нові Трояни 

 

вища, Ізмаїльський  державний педагогічний інститут, 1987 р., 

вчитель російської мови та літератури 

 

15.08.1987р. - вчитель російської мови та літератури в 

Новотроянівській середній школі Болградського району Одеської 

області 

 

1998-1999 рр. – заступник директора з виховної роботи у 

Новотроянівській середній школі – 1 рік 

 

2003-2010 рр. – заступник директора з навчально-виховної роботи 

у Новотроянівському НВК  – 7 років. 

 

 2011рік – директор Новотроянівського НВК  

 

Член виконкому Новотроянівської сільської ради. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОПИС 

У 1841 році Управління задунайських переселенців видає Указ про відкриття 

початкових шкіл у всіх колоніях Бессарабії. Так, в селі Новий Троян округу Ізмаїла 

Бессарабського болгарського впровадження 10 січня 1842 року відкривалася 

ланкастерська школа Ново-троянівського прибутку Петропавлівського.  27 квітня 1877 

року засноване Новотроянівське зразкове однокласне училище Міністерства народної 

освіти в болгарській колонії Ново Троян Акерманського повіту Бессарабської губернії. 

 Подальшим кроком в організації навчання дітей стало створення початкової 

чотирирічної школи. Така школа в Нових Троянах була організована в 1911 році.  

У січні 1918 року Румунія доокупувала Бессарабію. У історії нашої школи настав 

новий період – період румунізації школи. Щоб завоювати до себе симпатії з боку 

міжнародної громадської думки румунські власті в 1935 році ввели семирічний курс 

навчаннядітей Бессарабії. Новотроянівська школа стала семирічною. Перший випуск 

нашої семирічної школи відбувся навесні 1938 року. З 1 вересня 1962 року школа стала 

восьмирічною.. Наприкінці серпня 1966 року рішенням Болградського районного 

виконавчого комітету і наказом по Болградському районному відділу народної освіти 

наша восьмилітня школа перетворена в середню. З 1 липня 2001 року почався новий етап 

розвитку нашої школи. Цього дня Новотроянівська середня школа була трансформована в 

школу безперервної освіти дітей з 2-х до 17-ти років і отримала статус навчально-

виховного комплексу «Дитячий сад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей». 

На даний момент у школі навчаються  371 учень, працюють 56 педагогів, у ДНЗ 

виховуються 85 дітей, працює 12 педагогів. 

 

Фото закладу 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

Контактні дані  



 

 Юридична адреса: вул. Шкільна, 71/Е, с. Нові Трояни, Болградського 

району, Одеської області, 68711 

тел./факс (04846) 33-4-20 

 e-mail: nvktroyan@ukr.net 

 код ЄДРПОУ 26016464 

Сайт: https://sites.google.com/view/nvktroyan 
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