
Загальноосвітня   школа   І-ІІ   ступенів с. Чорногірка 

Березівського   району   Одеської  області 

Директор 

  Герелюк  Михайло  Іванович                Дата 

народження: 08 травня 1959 року.                 Місце  народження: 

Україна,   Івано-Франківська  обл. 

                        Тлумацький  р-н,  с. Гончарів 

Освіта : середня- спеціальна , Коломийське педагогічне училище, 

1978 р., учитель початкових  класів.        вища , Одеський 

Державний  університет ім. Мечникова 1987 р.,  викладач  географії. 

Трудова діяльність :   1978 - 1979 р. - вчитель трудового навчання  Чорногірської НСШ; 

1979-1981 р.-  служба у лавах  Радянської  армії;          1981 - 1982 

р. - вчитель географії  Чорногірської  НСШ;       1982- 1983 р.-

вчитель початкових класів Розтоківської СШ 

Косівського р-ну, Івано-Франківської обл.; 

1983- 1991 р. - вчитель географії  Гавриляцької НСШ, 

Тлумацького р-ну, Івано-Франківської обл. ;    1991-

2000р.-вчитель  початкових  класів та хімії 

              ЗОШ І-ІІ ст с. Чорногірка, Березівського р-ну;     З  2000 р. - 

директор   ЗОШ І-ІІ ст. с. Чорногірка 

Загальні   відомості  про  загальноосвітню  школу І-П  ступенів  с. 

Чорногірка Березівського р-ну Одеської  обл. 

Адреса : 67352    Одеська обл, Березівський р-н, с. Чорногірка, вул. Центральна 74.        Е-mаіІ:  

chornogorska@gmail.com 

Історична довідка про створення навчального закладу: 

Школа у с. Чорногірка була  заснована у 1840 р. як  церковно-приходська школа.         З 

1920 р. школа існує як трудова семирічна . Мова викладання  була німецька так       як    

основними  мешканцями села були  німці.   З 1938 р. викладання у школі ведеться 

українською  мовою. Довгий час  школа була розміщена у  приміщенні     недобудова- 

ного  німецького  костелу. 

  

 

В  даний  час Чорногірська    загальноосвітня    школа    І-ІІ  ступенів  розташована    у    

 



приміщенні     побудованому    у   1968   році     за    індивідуальним     проектом. Школа    

одноповерхова.  Загальна    площа    школи  становить    всього  658   квадратних    метрів.                                                                                          

   У  школі    12    класних    кімнат,    з     них    9 - навчальні     кабінети,  укомплектовані      

відповідно    до   Тимчасового     переліку     навчально-наочних    посібників    і    

навчального     обладнання.  У  2008 р.  школа   отримала  5  комп’ютерів    і  було   

обладнано   комп’ютерний   клас.  Також    у      школі    наявна    бібліотека,  методичний   

кабінет та   кабінет   для   занять     підготовчої     групи.  Прибудинкова   територія  біля  

школи  і  доріжка  до  школи  заасфальтовані.  Біля  школи  висаджено  велику  кількість  

фруктових  та   декоративних   дерев,  розбиті   клумби   і  квітники.  

    На     території   Степанівської   сільської    ради   це   єдина  школа   І-ІІ   ступенів   в   

якій   мають   змогу   навчатись   учні   із   трьох   сіл:  Червоного,   Танівки   і   Чорногірки.  

Підвіз   учнів   до     школи  здійснюється   шкільним   атобусом.    

    У  школі  навчається  73  учні  в  1 – 9 класах,  12  учнів  відвідують  підготовчий  клас. 

Навчально-виховний  процес   у   школі   забезпечують  16   педагогічних  працівиків.    Але  

у  школі  відсутні    внутрішній    туалет ,  їдальня,   спортивний    зал  та   шкільна   

майстерня.   

 

 

           

 

 



 

 

Контактні дані 

Адреса: 67352, Одеської області, Березівського району, с. Чорногірка, вул. Щорса,74 

Тел.: 0970019229 

e-mail: chornogorska@gmail.com 


