
Приозерненська  загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів  

Кілійської районної ради Одеської області 

         Чорнобай Майя Дмитрівна 

народилася  у  1970 році  у  м. 

Кишинів. Здобула  середню  освіту  

у  Кілійській  ЗОШ № 2.  Після 

закінчення школи у  1987  році  

поступила  до  Ізмаїльского  

педагогічного  інституту,  який  

закінчила  у  1991  році  з  відзнакою  

за  спеціальністю  «Вчитель 

початкових класів». У  1995  році  

закінчила   Одеський державний університет імені І.І. Мечнікова за 

спеціальністю  «Викладач  української мови та літератури».  

 В  1991  році  почала  свою  педагогічну  діяльність  у  

Приозерненській   ЗОШ І-ІІІ ступенів  на  посаді  вчителя української  мови  

та  літератури.  З 2003 по 2007 р. працювала на посаді  заступника директора 

з навчально-виховної роботи. З  2007  -  директор  школи. 

Коротка історична довідка: 

     Свій літопис Приозерненська школа розпочинає з 1887 року з відкриття 

двохкласної школи при церкві Святої Параскеви. В 1919 році було розпочато 

будівництво нової будівлі школи , яка відчинила двері 15 вересня  1924 р. і 

цього ж року школа була реорганізована в 4-класну. 

В  1949 році школа набуває статусу семирічної, а з  1958р. – 

восьмирічної. В 1974 році Приозерненській восьмирічній школі рішенням 

Кілійського райвиконкому від 16.08.1974 року був наданий статус 10-річної. 

   В 2009 році рішенням Кілійської районної ради від 29.10.2009р. № 286-V-

XX Приозерненська ЗОШ І-ІІІ ступенів перейменована в Приозерненську 

загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Кілійської районної ради Одеської 

області. 

   В кінці 60-х років розпочинається будівництво третього корпусу школи, яке 

було здано в експлуатацію 01.09.1970р. (в якій зараз навчаються учні 

початкових класів, знаходяться їдальня і бібліотека) 

В 2006 році була здана в експлуатацію двохповерхова нова будівля 

школи, в якій навчаються учні 5-11 класів. 

     

   На сьогоднішній день школа має статус загальноосвітньої І-ІІІ ступенів, в 

якій навчаються 120 учнів, працюють 17 вчителів та 19 техпрацівників. 

В 2015-2016 н.р. вперше був відкритий 1 клас з українською мовою 

викладання. 



 

Стисла характеристика навчально-матеріальної бази: 

Школа знаходиться в типових  приміщеннях: всього 3 окремих корпуси , 

включаючи два навчальних корпуси (нова та стара будівлі), майстерню та 

ідальню з актовим залом. Третій корпус, де раніше навчались учні, 

знаходиться в аварійному стані. 

Навчальні кабінети оснащені обладнанням, є кабінет інформатики, в якому 

14 комп’ютерів, з яких 7 нових і 7 старих (2003року випуску). 

Кабінети оснащені меблями, методичною, навчальною літературою, 

наочністю, дидактичним матеріалом. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Контактні дані: 

Одеська область 

Кілійський район 

cело Приозерне 

вулиця Шкільна,35 

Тел: 34-4-40 

e-mail: pruozernenskazosh@ukr.net 


