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Довідка  

про   директора  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 м. 

Березівки Одеської області 

 

 

Директор 

 

Дата 

народження: 

 

Місце 

народження: 

 

Освіта:               

 

 

 

 

 

Трудова 

діяльність:  

               БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА   

ШИМКО АНДРІЙ  

ВОЛОДИМИРОВИЧ 

               17 вересня 1975 року 

                                     

Україна  Одеська область, м. Березівка 

 

Освіта   -  повна вища,  Одеський 

державний університет ім. 

І.І.Мечникова,  спеціальність –  

викладач біології та хімії,  

 

09.1998  до 12.2000        Вчитель біології 

Заводівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

09.1998. до 12.1998         Викладач 

біології (за сумісництвом) ПТУ №43    

м.Березівки Одеської області 

12.1998 до 01.1999          Спеціаліст 

відділу фізичної культури та спорту   

Березівської районної державної 

адміністрації 

01.1999 до 06.1999          Головний 

спеціаліст – консультант з питань    

молодіжної політики Березівської 

районної  державної адміністрації 

06.1999 до 08.1999          Начальник 

служби у справах неповнолітніх 

08.1999 до 12.2000          Виконуючий 

обов’язки заступника голови     

Березівської районної державної 

адміністрації з  соціальних питань 

12.2000 до 10.2002          Начальник 

служби у справах неповнолітніх 

09.2001 до 09.2002          Вчитель біології  

та природознавства Березівської   

ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 м. Березівки 

 



10.2002 до 09.2005          Начальник 

відділу з питань внутрішньої політики  

апарату Березівської 

райдержадміністрації 

09.2005 до 09.2006          Завідуючий 

сектором внутрішньої політики апарату    

Березівської райдержадміністрації 

09.2006 до 01.2007          Радник – 

консультант з питань преси та 

інформації  голови Березівської 

районної ради 

01.2007 до 01.2009          Завідуючий 

відділом з питань інформаційної    

політики та преси апарату Березівської 

районної   ради 

01.2009 до 06.2010          Головний 

спеціаліст апарату Березівської 

районної  ради з питань взаємодії з 

органами  місцевого   самоврядування 

З 06.2010          Директор 

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів 

№2  м.Березівки Одеської області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Загальні відомості про  загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №2 

м.Березівки Одеської області 

Адреса (№ 

телефону, 

сайт, 

електронна 

пошта) 

67300 Одеська обл., м. Березівка, вул. К.Маркса. 6 

Тел/факс: (256)  2-21-40 

Факс:  

E-mail: andrei_shimko@mail.ru 

   

Форма 

власності 

комунальна 

Історична 

довідка про 

створення 

вищого 

навчального 

закладу   

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 м. Березівки 

Одеської області була заснована у довоєнні роки. Учбові 

корпуси у кількості  4 та технічні приміщення 

добудовувались у період з 1957 по 1975 роки. Проектна 

потужність школи складає 560 учнів.  В учбовому 

закладі 19 класних приміщень, 3 лаборантських, 7 

предметних кабінетів обладнаних відповідно до 

Положення про навчальні кабінети, 1 комп’ютерний 

клас, 1 кабінет обслуговуючої праці, бібліотека, 

майстерня, спортивний зал, кабінет соціального 

педагога, стрілковий тир, медичний пункт  та технічні 

приміщення. Школа під’єднана до всесвітньої мережі 

Інтернет. Реконструйована шкільна їдальня на 120  

місць. 

Діяльність школи здійснюється згідно зі Статутом 

школи затвердженим Березівською районною радою та 

зареєстрований Березівською районною державною 

адміністрацією, річним планом роботи, колективним 

договором та Положенням про шкільний парламент.. 

Навчання в школі відбувається в одну зміну. 

Режим роботи закладу, розклад уроків, факультативів, 

додаткових занять, тривалість уроків, перерв 

відповідають Державним санітарним правилам і нормам 

влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних 

закладів та організації навчально-виховного процесу, 

затверджених постановою Головного державного 

санітарного лікаря. 

У 1995 році школа була газифікована, в закладі є 

централізоване водопостачання. 

Фінансово-господарська діяльність школи 

здійснюється у межах бюджетних асигнувань та за 

рахунок спонсорських внесків. 

 

Основні Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2               



напрями  

діяльності 

м. Березівки здійснює навчально-виховний процес за 

державними навчальними програмами, позаурочну 

роботу (спортивній секції, хореографічний гурток). 

 

 

Кількісні 

показники    

Контингент учнів  складає 465 осіб, у тому числі 

224 учнів навчаються  у 1-4 класах, 202 учнів - 5-9 

класах, 39 учня - 10-11 класах. У ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 

м. Березівки навчається  3 учнів під опікою, 7 – дітей 

сиріт. 

Учні  навчального закладу є постійними учасниками та 

призерами  районних предметних олімпіад, конкурсу - 

захисту дослідницьких робіт МАН, Міжнародного 

конкурсу знавців рідної мови імені Петра Яцика  та       

ім. Т.Г.Шевченка.  

    У 2016/2017 навчальному році до 1х класів школи  

зараховано  43 ученя. 

      Для гармонійного розвитку дитини, збагачення і 

розвитку її духовного світу, за згодою батьків з 3 класу 

вивчається факультативний курс «Християнська етика». 

Навчально-виховний процес забезпечують 30 

педагогічних працівників.     Педагогічне звання  

вчителя-методиста має 1 педагог, 12 – старшого вчителя, 

14- вчителів мають вищу кваліфікаційну категорію, 1 -

нагороджений нагрудним знаком «Василь 

Сухомлинський». 

 

 

 



 

 

 



 


