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         Директор -            Сорока  Надія  Миколаївна 

Дата народження:    21 вересня 1950 р.                                                  

Місце   народження:     м. Одеса                                                                 

Освіта :  вища,  Одеський  державний   університет  ім..   Мечникова,    

вчитель     історії     та суспільствознавства, історик                                      

Трудова   діяльність: с    5.08.1970  –  по теперішній час , з 15.05.2008р. - 

директора Кілійського НВК «ЗОШ  І-ІІІ ступенів №3-ліцей»                                                                                

Педагогічне звання – «Вчитель – методист»,  Відмінник     освіти України, 

нагороджена нагрудним знаком  «В. Сухомлинський».                                .                                                                                                                                                                                                                                                               

.           

             Школа була створена  з 1937 по 1940 роки, в ній навчалось 26 учнів. Педагогічний колектив 

складався із 5 вчителів. Подальший зріст чисельності учнів припадає на післявоєнні роки і доходив 

до 1200 чоловік. 

             В 2003-2004 роки школою  отримано статус НВК «Кілійська ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 – ліцей».  За 

короткий час школа вийшла на високий рівень і стала однією з кращих в районі.  

            На сьогоднішній день в навчальному закладі навчаються 586 учнів  

В НВК навчання ведеться в одну зміну.  Мови навчання - українська і російська. 

Школа працює за програмою  «Школа розвитку креативного мислення». В навчальному 

комплексі працюють 2 класи розвиваючого навчання за системою Ельконіна та Давидова, 

функціонують ліцейні класи математичного циклу (10,11 кл.), філологічного, універсального та 

вечірні класи з заочною формою навчання. Рівень педагогічної майстерності протягом останніх років 

зріс. У цьому відіграла певну роль система науково-методичної роботи, сконцентрованої навколо 

проблеми «Особистісно зорієнтовані підходи до навчання та виховання школярів», реалізації системи 

виховної роботи «Компетентність + знання + творчість = креативна особистість». Підвищенню якості 

знань сприяє робота 12 факультативів різного напряму. Школа є постійним призером районного 

етапу з предметних олімпіад. Учасники МАН є переможцями районного та обласного рівня. Велика 

увага приділяється розвитку обдарованої особистості. Реалізація програми «Школа розвитку 

креативного мислення» дає можливість навчальному закладу залишатись гарантом якості знань для 

учнів, розвитку їх інтелектуальних здібностей, будинком творчості і самореалізації для вчителів, 

школою довіри і авторитету батьків. 

         У 2012 році навчальний заклад по результатам всеукраїнського відбору занесено в почесну 

книгу «Літопис найкращих навчальних закладів України»  
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