
 

Вилківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 

Кілійської районної ради  

Одеської області  
 

 

Директор  школи  - Іванова Прасковія Іванівна. 

 Дата народження – 03 травня 1962 року. 

Місце народження:с.Старі Трояни, Кілійського 

району, Одеської області. 

 

Освіта:вища, Одеський державний педагогічний 

інститут ім..К.Д. Ушинського, 1984 р., вчитель 

математики, вчитель методист.  

 

Трудова діяльність:09.1979 – 08.1980 старша 

піонервожата Старотроянівської середньої школи 

Кілійського району Одеської області ;  

09.1980 – 07.1984– студентка Одеського державного педагогічного   

інституту  

ім. К. Д.Ушинського; 

08.1984 – 08.1985 – учитель математики Вилківської очно-заочної школи 

Кілійського району Одеської області ; 

09.1985 –  08.1994 – учитель математики Вилківської середньої школи № 1 

Кілійського району Одеської області Кілійського району; 

09.1994 – 08.1995 - заступник директора з виховної роботи  Вилківської 

середньої школи № 1Кілійського району Одеської області ; 

09.1995 – 01.2006 - учитель математики Вилківської середньої школи № 1 

Кілійського району Одеської області Кілійського району; 

01.2006 – теп. час – директор Вилківської середньої школи  

№ 1 Кілійського району Одеської області Кілійського району; 

Стаж роботи на посаді – 12-й рік. 

 Була депутатом  Кілійської районної ради Одеської області. 

Опис навчального закладу. 

Навчальний заклад було створено 1 вересня 1952 року як Вилківську 

середню школу. 

У 1955 році школа вперше робить випуск учнів. Відбувається зміцнення 

матеріально-технічної бази: побудовано двохповерхові корпуси початкової та 

основної  школи. 

З 1976 року школу перейменовано у Вилківську середню школу №1 

 На базі школи навчалося 1300 учнів. 

З 1985 року школу перейменовано у Вилківську загальноосвітню школу І-

ІІІ ст.№1. 



Сьогодні школа є   « Школою культури здоров’я», яка втілює в життя 

формулу  : 

Компетентність+творчість+партнерство+родинність 

=успіх», вона була представлена  

на обласній виставці « Шкіл сприяння здоров’ю»(2009 рік). 

Як результат,  освітній заклад увійшов до Національної  мережі. У 2010 році 

на Міжнародній виставці в м. Києві «Сучасна освіта-2010» навчальних 

закладів Національної мережі Шкіл сприяння здоров’ю України з проблеми  

збереження здоров’я учнів у сучасному навчальному закладі, − школа 

нагороджена дипломом за високі творчі досягнення в інноваційному 

оновленні національної системи освіти Одещини. 

Школа співпрацює з Національною академією педагогічних наук України-

Інститутом обдарованої дитини,Національним центром «Малої академії 

наук» під керівництвом,кандидата педагогічних наук, доцента В.О.Киричука, 

  Співпрацюємо: з Корпусом  Миру США в Україніза програмую 

«Молодіжний розвиток»,  з обласним Валеоологічним Центром  по сприянню 

просвітницькій роботі «Рівний-рівному» серед учнівської молоді щодо 

здорового способу життя.Учні  прийняли участь у тренінгах у Криму, 

Закарпатті, Одеськійобласті, а також тренінги проходять у школі. 

У вересні 2011 року школа стала членом асоціації «Відроджені гімназії 

України». У зв’язку з цим педагоги школи для обміну педагогічним досвідом 

побували в м. Київі, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій, Львівській, 

Івано-Франковській, Волинській, Рівненській областях, Закарпатті, в Європі. 

У вересні 2012 року школа увійшла до збірки «Флагмани освіти і науки 

України» з врученням  відзнаки «Флагман освіти і науки України», заклад 

нагороджений Грамотою МОН України за вагомий внесок у розвиток освіти і 

науки України . в 2016 році учні 8-11 класів стали членами Всеукраїнської 

асоціації лідерів учнівського самоврядування «Сокіл». Та отримали І місце у 

Всеукраїнській воено-патриотичній грі «Сокіл» (Джура) 

Навчально-виховний процес забезпечують 58 педагогічних працівники. 

Педагогічне звання «Учитель - методист» мають 9 працівників, 1 -старший 

учитель, 3 нагороджено знаком «Відмінник освіти України»,  10 вчителів є  

лауреатами щорічної грошової премії голови Кілійської районної 

адміністрації «За ініціативу, творчість і педагогічний пошук». Творча група 

вчителів природничого  циклу зайняла ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі  

«Творчий учитель – обдарований учень» .Вчительукраїнськоїмови 

талітератури Солопенко Г.Г. отримала диплом переможцяВсеукраїнського 

конкурсу «Панорама творчих уроків-2012». 

Контингент учнів складає 404 осіб. З 2012  року  учні 4 – х та 6- х класів 

приймають участь  у математичній олімпіаді  , яку проводить школа – ліцей 

«Черноморский» , у 2013 році команда 4 – х класів зайняла перше місце. Вже 

10 учнів школи з 10-11-х класів були нагороджені  стипендією 

райдержадміністрації та районної ради за високі досягнення в навчанні.  

За час існування школи випущено 149 учнів, нагороджених золотими та 

срібними медалями. 



У 11-ті класах навчання відбувається українською мовою, в  13-ті класах – 

російською. Старша школа – профільна , школа є опорною з фізико – 

математичного профілю , впроваджено інформаційно – технологічний , 

математичний профілі . 

Навчальний заклад був атестований на високому рівні з відзнакою. 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 



Адреса  

(№ телефону, сайт, електронна пошта) 

68355 Одеська область, 

Кілійський район 

м. Вилкове 

вул. Різдвяна, 62 

тел. (04843) 3 – 19 – 35 

E-mail: v-zosh-1@rambler.ru 

v-zosh-1@ukr.net 

www.vil-zosh-1.ucoz.ru 
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