
Кілійський навчально - виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів-гімназія”Кілійської районної ради Одеської області  

 
 

 

Директор: Іваненко Валентина Іванівна 

 

Дата народження: 30 січня 1970 року 

 

Місце народження: Україна Одеська область Кілійський район м.Кілія 

 

Освіта: повна вища, Ізмаїльський державний педагогічний інститут, 1995 рік,  

вчитель початкових класів, вихователь; Білгород -Дністровськe педагогічне 

училище, 1989 рік, учитель початкових класів. 

 Трудова діяльність:  

09.1985 – 07.1989 студентка Білгород-Дністровського педагогічного училища 

Одеської області. 

08.1989 – 09.1991 вчитель початкових класів Василівської восьмирічної 

школи Кілійського району Одеської області. 

 

09.1991 – 11.1992 вихователь дитячого садка № 10  м.Кілія Одеської області 

11.1992 – 09.1994 вихователь дитячого садка № 3  м.Кілія Одеської області 

09.1994 – 09.1994 вихователь групи продовженого дня Кілійської середньої 

школи № 4 Кілійського району Одеської області 

09.1994 – 09.1996 вчитель початкових класів Кілійської середньої школи № 4 

Кілійського району Одеської області 

 

09.1996 – 08.2002 заступник директора з навчально-виховної роботи 

Кілійської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Кілійського району 

Одеської області 

08.2002 – 09.2002 виконуюча обов’язки директора Навчально-виховного 

комплексу «Кілійська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія»  

Кілійського району Одеської області; 



09.2002 – 12.2009 директор Навчально-виховного комплексу «Кілійська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія»  Кілійського району Одеської 

області 

12.2009 – теп.час. директор Кілійського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія»  Кілійської районної ради 

Одеської області; 

Стаж роботи на посаді – 15 років. 

--------------------------------------------------------- 

 

Кілійський НВК “ЗОШ І-ІІІ ступенів –гімназія ” – це потужний навчальний 

заклад,випускники якого навчаються в найпрестижніших вищих навчальних 

закладах України, Польщі працюють на благоУкраїни. 

 

Учні НВК є постійними учасниками та призерами районних , обласних 

предметних олімпіад,районної та обласної філії МАН , Міжнародних  

конкурсів знавців рідної мови імені Петра Яцика,мовно-літературного 

конкурсу ім.Т.Шевченка,Міжнародних конкурсів «Кенгуру», 

«Соняшник»,всеукраїнських та обласних конкурсів та 

ігр»Галлус»,Кришталева сова», «Геліантус»,»Гринвіч», « Что за прелесть эти 

сказки»,районних і обласних етапів фестивалів-конкурсів ”Молодь обирає 

здоров’я» ,дружин юних пожежних,КВК,»Чисті роси» серед учнівської  

молоді.  

Навчальний заклад має розвинену матеріально-технічну базу: один корпус, у 

якому розміщено 39 навчальних кабінетів, методичний кабінет,   обладнано  

2 комп'ютерних комплекси, новітній кабінет фізики,є бібліотека, музей, 

спортивний і хореографічний зали, актова зала на 200 місць, медичний 

кабінет з ізолятором, с їдальня на 200 місць. В НВК організоване 

безкоштовне харчування для учнів 1-4 класів,дітей пільгових категорій.   

Кілійський НВК»ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія»-щорічний пункт пробного та 

основного  зовнішнього оцінювання. 

 

 

Загальні відомості про Кілійський навчально-виховний комплекс 

“Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія” 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адреса (№ телефону, сайт, електронна пошта) Вул.Вишнева,62-

А,м.Кілія,63800, 

тел. 0(048)4-02-48,    http://gimnaziya4.at.ua/ 

e-mail:k-nvk-gimnaziya@ukr.net 

 


