
Ренійський навчально-виховний комплекс „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-

ліцей” Ренійської районної ради Одеської області 

 

Кічук Євгенія Петрівна, директор Ренійського НВК, учитель 

російської мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, учитель-

методист.  

Дата народження: 01 січня 1965 року 

Освіта:  вища,  

1982-1986 рр. –   Ізмаїльський Державний педагогічний інститут. 

Філологічний факультет  (диплом з відзнакою), вчитель російської 

мови та літератури.  

Трудова діяльність:  

1986-1997 рр. (вересень): учитель російської мови та літератури в загальноосвітній 

школі № 2 м. Рені. 

1997-2001 рр. (жовтень): заступник директора з виховної роботи в  

загальноосвітній школі № 2 м. Рені. 

2001-2002 рр. (листопад): спеціаліст відділу освіти Ренійської районної державної 

адміністрації. 

2002-2005 рр. (вересень): начальник відділу сім`ї та молоді Ренійської районної 

державної адміністрації. 

2005 р. (вересень) – по теперішній час:  директор  Ренійського НВК 

«Загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів-ліцей»  Ренійської районної ради Одеської області.   

Загальний стаж роботи – 31 рік. 

Стаж роботи на посаді директора – 12 років. 

Громадська діяльність:  

- 2006 р. (травень) – 2010 р. (жовтень):  депутат Ренійської районної ради V скликання, 

голова постійної комісії з питань освіти та культури. 

- 2010 р. (листопад) – 2015 р.:  депутат Ренійської районної ради VІ скликання, секретар  

комісії з економічних питань, бюджету, законності та захисту прав громадян. 

Школа заснована в  1944  році.  

З 1947 року – семирічна трудова політехнічна школа № 6. 

З 11 січня 1981 року –  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  № 6. 

З 1989 року по 1999 рік – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  з поглибленим 

вивченням англійської мови. 
З 1999 року – Ренійський навчально-виховний комплекс «ЗОШ І – ІІІ ступенів-ліцей». 

Тип приміщення  – типове, триповерхове. 

Рік здачі в експлуатацію – 1981. 

Форма власності комунальна.   
З 2004 року мова навчання -  українська. 

Контингент учнів  складає 420. 

Навчально-виховний процес забезпечують 43 педагогічних працівника: 23   учителів 

вищої кваліфікаційної категорії, 6– І кваліфікаційної категорії;  1 – ІІ кваліфікаційної 

категорії; спеціалістів – 13.  

Педагогічне звання «учитель-методист» присвоєне 5 працівникам, 15-ті – «старший 

учитель», 4 – нагороджено знаком «Відмінник освіти України». 

 
Контактні дані: 

68000  Одеська обл., м. Рені, вул. 28 Червня, 216 

 (04840) 4 – 29 – 54 

E-mail:  nvkreni@i.ua       http://nvkreni.at.ua/ 

http://nvkreni.at.ua/


 


