
 

 

Старотроянівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Кілійської районної ради  

Одеської області 

 

 
 

 Карайван Наталя Василівна народилася 16 липня 1979 року 

в селі Старі Трояни Кілійського району, Одеської області, громадянка 

України.   Освіта вища. 

З вересня 1985 року до червня  1996 року навчалась у 

Старотроянівській середній школі, де одержала атестат про середню 

освіту. 

   У  2000 році  закінчила Ізмаїльський державний педагогічний 

інститут за спеціальністю  вчитель початкових класів. 

У 2005 році закінчила Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет за спеціальністю вчитель української мови та літератури. 

З серпня 2000 року працює у Старотроянівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів. У 2000 - 2002 роках працювала вчителем 

гагаузької мови. З  серпня 2002 по серпень 2013  працювала вчителем 

української мови та літератури. 

З серпня 2013 – директором Старотроянівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

Стаж роботи на посаді – 4 роки. 

Одружена.Виховує двух доньок. 

Педагогічне кредо: «Найважливіше у педагогічній діяльності – це 

гармонія у стосунках з учнями, їх батьками та колегами, постійний 

творчий пошук і самовдосконалення» 

 

 



 

 

 

 

 

Опис 

навчального закладу 

Свій літопис Старотроянівська школа починає з 1912 року, коли 

одночасно зі школою поруч будувався православний Свято – Троїцький 

храм. Перша будівля мала лише 4 класи та приміщення для вчителів. 

Вона надавала початкову освіту.  

До 1952 року школа була семирічною.  

З 1952  по 1953 рік було збудовано новий корпус  школи. В ньому 

було набагато більше класів, бібліотека, спортивний зал та 

адміністративні приміщення 

 З 1957 року школа стає середньою. З навколишніх сіл (Кірнички, 

Муравлівка, Новоселівка, Островне,), сюди приїздять діти для навчання 

в старших класах та для отримання середньої освіти. Тому при школі 

відкрився інтернат, який працював до 1964 року. 

В 1987 році школа перейшла на одинадцятирічне навчання, а з 

2000 – 2001 н.р. - 12-річний термін навчання. У 1991 році було 

збудовано ще один новий триповерховий сучасний корпус. 

 

За весь час існування Старотроянівської школи було випущено 

4312 учнів. Серед випускників є чимало учнів, які закінчили її на 

золоту та срібну медаль.  

Контингент учнів складає 87 осіб.  У Старотроянівській ЗОШ І-ІІІ 

ступенів навчається 2 дитина-сироти. 

Учні навчального закладу є постійними учасниками та призерами 

районних, обласних предметних олімпіад, Міжнародного конкурсу 

знавців рідної мови імені Петра Яцика тощо.  

Якісний склад вчителів: 

Всього вчителів – 21 чоловік, мають вищу освіту – 18 чоловіка, 2 

чоловіка – неповну вищу, 1 чоловік – середню спеціальну освіту. 

Педагогічне звання «Вчитель-методист»- 2 вчителя. 

Педагогічне звання «Старший учитель»  - 6 вчителів. 

Вища категорія – 9 вчителів 

Нагороджені знаком «Відмінник освіти України» - 2 вчителя 

Грамотою МОН України – 3 вчителя. 

 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

68310 Одеська область, Кілійський район, с.Старі Трояни, вул. 

Шкільна, №96 

                                                                 Тел/факс: (04843) 30-2-40 

Факс: (04843) 30-2-40 

                                                          startrojani@gmail.com 

                                                                   http://sttrojani.io.ua/  
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