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діяльність 

 

 

 

 

 

 

 

Козлова Наталя Ігорівна  

 

13 серпня 1971 року 

 

 

Одеська область, смт.Овідіополь  

 

 

вища,  

Одеський Південноукраїнський 

державний педагогічний університет,  

2001 р., спеціальність «Початкове 

навчання»; 

Одеський Південноукраїнський 

державний педагогічний університет, 

2010 р., спеціальність «Дефектологія»; 

  

1990-1993 р.р.- керівник гуртка Станції 

юних техніків відділу освіти 

Іллічівської міської ради; 

 

1993-2001 р.р- вчитель початкових 

класів ЗОШ №4 м.Іллічівська; 

 

2001-2006 р.р.- спеціаліст служби у 

справах дітей Іллічівської міської ради  

 

2006-2008 р.р.- спеціаліст з охорони 

дитинства відділу освіти Іллічівської 

міської ради; 

 

З серпня 2008 року - директор 

Чорноморського  НВК  

 

Стаж роботи на посаді – 9 років. 

 

Стаж педагогічної роботи  – 27 років 

 

 

 

 

 

  



Загальні відомості про  

Чорноморський навчально-виховний комплекс 

 «спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів  - дошкільний навчальний 

заклад компенсуючого типу» Чорноморської міської ради Одеської області  
Адреса (№ 

телефону, сайт, 

електронна 

пошта) 

68001. Одеська обл, м. Чорноморськ, вул. Пляжна, 3 

Тел/факс:  04868- 6-52-53    
Факс:  04868- 6-52-53    
E-mail: nvk.natasha2008@ ukr.net 
Сайт http://www.illichivsk-nvk.edukit.od.ua 

Історична 

довідка про 

створення 

закладу   

 На підставі розпорядження Іллічівської держадміністрації від 

02.09.1993 року № 1028 «Про відкриття навчально-виховного закладу 

«школа-сад» на матеріальній базі ДДУ № 9» та рішення виконавчого 

комітету Іллічівської міської ради  «Про відкриття закладів освіти 

нового типу» від 12.10.1994р. № 1212 у м. Іллічівську на базі ДДУ 

№9 була створена «Спеціальна школа-сад з інтенсивною 

педагогічною корекцією».  

   Чорноморський НВК є правонаступником спеціальної школи, який 

працює як заклад сприяння здоров’ю дітям з особливими освітніми 

потребами за проектом «Впевнене майбутнє дитини з особливими 

освітніми потребами». 

  Чорноморський НВК дійсний член Національної мережі шкіл 

сприяння здоров’ю (з 2012 року), 

переможець Всеукраїнського конкурсу - 

захисту сучасної моделі навчального 

закладу «Школа сприяння здоров’ю» 

(2012 р), «Освітньо-інформаційний центр 

з розвитку обласної мережі Шкіл 

сприяння здоров’ю», обласний опорний 

заклад Одеського інституту 

удосконалення учителів з проблем 

дошкільної, шкільної та спеціальної 

корекційної педагогіки.  
Пріоритетним напрямком НВК, що 

визначає специфіку діяльності, є 

організація та здійснення комплексної спеціальної якісної допомоги 

дітям з метою формування в учнів позитивної мотивації на здоровий 

спосіб життя, бережливого ставлення до свого здоров'я і життя, 

створення здоров'язберігаючого освітнього середовища. 

Структура діяльності Чорноморського НВК розроблена з 

урахуванням віку дитини та ступеню важкості вад її розвитку: 

Дошкільний підрозділ – діти віком від 3-х до 6 років з 

складними  вадами мовлення та інших нозологій.  

      Шкільний підрозділ І ступеню - діти віком від 6 років  до 10 

років з вадами мовлення, особливими освітніми потребами 

(корекційні класи), індивідуальна форма навчання. 

      Шкільний підрозділ ІІ ступеню - діти віком від 11 років   до 16 

років з особливими освітніми потребами.  

 
 

http://www.illichivsk-nvk.edukit.od.ua/


 

 

 



 



 

 


