
Загальноосвітній навчальний комунальний заклад  

„Кілійська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2”  

Кілійської районної ради Одеської області 
 
 

       Онищенко Дмитро Іванович 
 

 

Біографія керівника   
 

Народився 05 квітня 1947 

Одеська  область, Любашівський район, с. Агафіївка 

 

Освіта вища, Одеський державний університет ім.. Мечникова, 1970 р., вчитель географії 

 

Трудова діяльність: 

08.1964-08.1965 – вчитель фіз-культури  та старший  піонерво-жатий Агаіївської 

восьмирічної школи Любашівського району    Одеської області; 

09.1965-07.1970 – студент геолого-географічного факультету Одеського державного 

університету імені І.І.Мечникова; 

08.1970-05.1971 – організатор позакласної та позашкільної роботи Кілійської середньої 

школи № 2 Кілійського району Одеської області; 

05.1971-05.1972 – служба у армії; 

05.1972–10.1973 – організатор позакласної та позашкільної роботи Кілійської середньої 

школи № 2 Кілійського району Одеської області; 

11.1973–01.1977 – директор Кілійської середньої школи № 3 Кілійського району Одеської 

області; 

01.1977–12.1983 – директор Кілійської середньої школи № 2 Кілійського району Одеської 

області; 

12.1983–04.1990 – завідувач Кілійського районного відділу народної освіти Одеської 

області; 

04.1990–06.1998 – директор Кілійської середньої школи № 1 Кілійського району Одеської 

області; 

07.1998–10.2000 – заступник голови Кілійської районної державної адміністрації Одеської 

області; 

10.2000-10.2001 - на обліку як безробітний у Кілійському районному центрі зайнятості; 

10.2001– 07.2002 – не працював; 

07.2002–08.2006 - директор Кілійської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 

Кілійського району Одеської області; 

09.2006-04.2007 - заступник начальника відділу освіти Кілійської районної державної 

адміністрації ; 

З 04.2007 по теп. час – директор Кілійської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 

Кілійської районної ради Одеської області 

Стаж роботи на посаді –  17 років. 

 

 



Опис навчального закладу 

„Кілійська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №2” Одеської області 
 

Форма власності  комунальна. 

Кілійська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 - це загальноосвітній  навчальний 

заклад Кілійської  районної ради Одеської  області, заснований у 1961 році. 

Основні напрями  діяльності   

Роботу навчального закладу забезпечують три ступені навчання : 

- початкова школа – 1-4 класи( забезпечує вивчення базових дисциплін  згідно  

навчального плану); 

- основна школа - 5-9 класи ( забезпечує вивчення базових дисциплін  згідно  

навчального плану); 

старша школа – 10-11 класи (забезпечує вивчення базових дисциплін  згідно  навчального 

плану через  математичний та універсальний профілі навчання)  

Контингент учнів складає 362 учнів, які навчаються у 19 класах. 

Учні школи є постійними учасниками та призерами районних, обласних 

предметних олімпіад, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН,  

учасниками Міжнародних конкурсів знавців рідної мови імені Петра Яцика та ім. 

Т.Г.Шевченка та інших творчих та інтелектуальних конкурсів. На протязі останніх  5-ти 

років школа посідає І-ІІ місце у районному етапі всеукраїнських олімпіад з навчальних 

предметів, в 2016/2017 навчальному році школа має презерів обласного етапу 

всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів. Учні школи щорічно успішно складають 

ЗНО  з різних навчальних предметів, результати якого співпадають з річним оцінюванням 

учнів. Під час ЗНО претенденти на отримання Золотої медалі підтверджують свої знання. 

Загальна площа земельної ділянки школи складає 6373 кв. м. Будівля закладу і 

приміщення відповідають реалізації завдань освітніх програм. У закладі створені умови 

для роботи і навчання, існують такі навчальні кабінети, які відповідають сучасним 

вимогам. 

           Навчальний  заклад має добру матеріально-технічну базу: 5 корпусів, у яких 

розміщено 18 навчальних кабінетів, спортивна зала, методичний кабінет, є бібліотека 

(25257 примірників), обладнаний навчальний комп’ютерний клас (15 робочих 

комп’ютерів), актова зала, медичний кабінет, шкільна їдальня на 60 місць. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 
 

       
 
  

   
 



    
 

Контактні дані 

 
 Юридична адреса (№ телефону, сайт, електронна пошта) 

68303 Одеська обл., м. Кілія, вул. Миру,2 

Тел:  (04843) 4-20-85 

http://kzosh2.ucoz.ru/ 

E-mail: k-zosh-2@ukr.net 

 


