
Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Кілійської районної ради Одеської області 

 

 

Маркова Лілія Олександрівна 

Директор Дмитрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

вчитель російської мови та 

літератури,спеціаліст вищої кваліфікаційної 

категорії, старший вчитель, відмінник освіти. 

Рік призначення на керівну посаду- 1998. 

Громадянство Україна 

Дата народження: 27.11.1959р. 

Місце народження: Республіка Молдова 

Кагульськийрайон, 

                                 с. Старі Кіргани 

Освіта: повна вища, Кишинівський державний 

університет, 1982 рік, філолог, викладач російської 

мови та літератури 

Володіння мовами:російською, українською,       

                                 молдовською – вільно 

Загальний стаж роботи: 35 років 

Депутатська діяльність: Депутат Кілійської районної ради. 

Трудова діяльність: 12.1976-09.1977  лаборант Дмитрівської середньої школи   

Кілійського району Одеської області 

                                 09.1977-06.1982  студентка Кишинівського державного   

                                 університету  

                                 08.1982-05.1999 учитель російської мови та літератури      

Дмитрівської середньої школи 

                                 05.1998 – директор Дмитрівськоїзагальноосвітньої          

                                 школи І-ІІІ ступенів Кілійської району Одеської області  

                                 12.2009- теперішній час директор Дмитрівської 

                                 загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Кілійської 

районної ради Одеської області 

Рік заснування  закладу - 1978р. 

Статут –від 27.10.2009, № 262 –V-ХХ, затверджено головою районноїради 

Мованавчання – молдовська, українська 

Кількістьучнів-  310 

З них: 

- 5інвалідів,  

- 1 чорнобилець 

- 8дітей-сиріт та дітей, позбавленихбатьківськогопіклування . 

-  42учня з 27 малозабезпеченихсімей 

Якісний показник знань учнів школи - 49%, успішність-90%. На високому 

рівні навчається - 27 учнів, на достатньому -127учнів, на середньому – 102 



учнів,учнів початкового рівня –28.  26 першокласників засвоїли навчальний 

матеріал на достатньому та високому рівні. 

 

Кількістьвчителів - 40 

З них: 

 2 відмінника освіти 

 1 старший вчитель 

 6 вчителів вищої категорії 

 18 вчителів першої категорії 

 3 вчителя другої категорії 

Навчальний заклад маєрозвиненуматеріально-технічну базу: один 

корпус на три поверхи у якомурозміщено 29 навчальнихкабінетів, 

методичнийкабінет, обладнанонавчальнийкомп'ютернийклас, є 

бібліотека (58841 примірників), етнографічний музей , спортивна  

зала, актова зала на 170 місць, медичнийкабінет, шкільнаїдальня  на 

180 місць, шкільнамайстерня.   

Мета діяльності навчального закладу - створення оптимальних умов 

для розвитку соціально адаптованої особистості, виховання 

креативної особистості, забезпечення можливостей постійного 

духовного самовдосконалення, збагачення культурного та 

інтелектуального потенціалу як найвищої цінності, розвиток 

національної свідомості. Школа працює над науково-методичною 

проблемою «Формуваннякомпетентноїособистості в 

умовахособистіснозорієнтованоїсистеминавчання й вихованняучнів». 

Функціонує в складі 1 – 11 класів, з кількістю учнів 310 чоловік. 

В 2012 році заклад включено до обласної мережі Шкіл сприяння  

здоров’ю й являється центром пропаганди здорового способу життя  

та профілактики шкідливих звичок серед дітей та їх батьків. 

СьогодніДмитрівськазагальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  є 

загальновизнанимосередкомкультури села 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Контактні дані  

Юридична адреса закладу: 68330, Одеська область, Кілійський район,  

село Дмитрівка, вулиця Шкільна, 91а 

Телефон: (04843) 37 -5 – 49 

Сайт закладу: dmitrivskazoch.ucoz.ua 

Е-mаіl:dmutrivska-zosh@ukr.net 
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