
Павлівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Арцизької районної ради Одеської області 

 

  

Петрушевська Лілія Дмитрівна 

2 листопада 1975 року 

Одеська область місто Арциз 

Вища, Одеській національний університет  

ім. І. І. Мечникова, біологічний факультет, викладач біології 

і хімії 

1995 -1996 роки – педагог-організатор Павлівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Арцизького району 

Одеської області 

1996 -2004 роки – вчитель біології Павлівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Арцизького району 

Одеської області 

2004 – 2013 роки - вчитель біології  і хімії загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів с. Павлівка Арцизького району 

Одеської області 

2013 рік – директор Павлівської загальноосвітньої школи І – 

ІІІ ступенів Арцизької районної ради Одеської області. 

 

     У 1965 навчальному році Павлівська восьмирічна школа 

отримала статус середньої (наказ № 1 від 28 серпня 1965 

року). При школі працював інтернат, в якому під час 

робочого тижня жили учні з Зеленої Балки. В цьому ж році 

колгосп «Путь Ильича» подарував учням новий 

двоповерховий корпус школи (зараз – корпус старшої 

школи). Через рік – 1967 року – вступив в дію ще один 

двоповерховий корпус (зараз корпус початкової школи). 

Третій та четвертий корпуси (спортивна та актова зала, 

бібліотека, їдальня, кабінети обслуговуючої та технічної 

праці, кімната творчості, музей) були введені в дію 1987 

року. 

     У 1992 році Павлівська середня школа Арцизького району 

Одеської області отримала статус загальноосвітньої школи 

І– ІІІ ступенів с. Павлівка Арцизького району Одеської 

області. 

   У 2003 році школа була перейменована на Загальноосвітню 

школу І – ІІІ ступенів с. Павлівка Арцизького району 

Одеської області. У 2013 році перейменована на Павлівську 

загальноосвітню школу І – ІІІ ступенів Арцизької районної 

ради Одеської області. 

Загальна середня освіта. Початкова освіта. 

Школа складається з чотирьох корпусів. Корпус початкової 

школи містить 10 кабінетів, серед яких – ігрова кімната для 



1-го класу, 2 спальні. Основний корпус старшої школи 

містить 14 кабінетів, серед яких – комп’ютерний клас 

(відкритий 2004 року), тренінгова зала, кабінет допризовної 

підготовки молоді, кабінет художнього мистецтва. У 

додатковому корпусі старшої школи розташовані актова 

зала, їдальня (106 посадочних місць), бібліотека (книжковий 

фонд 22079 примірники), історико-етнографічний музей, 

кімната творчості, кабінети обслуговуючої та технічної 

праці, медичний кабінет. Четвертий корпус – сучасна 

спортивна зала. Потужність корпусів школи – 650 учнів. 

    Територія школи має спортивну площадку, зелена, має 

власний фруктовий сад. 

 

 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

вул. Суворова, 170, с. Павлівка, Арцизького району Одеської області, 68450, тел. 

04845 2-43-42,   код ЄДРПОУ 26418524, http://pavlivznz.odessaedu.net,  

pavlivskaskool@ukr.net 

 

http://pavlivznz.odessaedu.net/

