
 
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 міста Березівки Одеської області 

 

Директор - Шевченко Наталія Вікторівна. 

Філолог. Закінчила Білгород -Дністровське педагогічне училище та Одеський 

державний університет ім. І.І. Мечникова. Працювала вчителем Лиєпненської 

середньої школи Алуксненського району (Латвія), директором НВК «Дитячий садок-

початкова школа» м. Березівки. З 202 року – директор ЗОШ І-ІІІст. №3 м. Березівки. 

Нагороджена почесним знаком «Відмінник освіти України», має педагогічне звання 

«Старший вчитель» 

 

     У 1945 році в приміщенні колишньої єврейської  школи по вулиці Пушкінській, 27 

було відкрито українську семирічку. Згодом, у 1947 році, вона отримала статус 

середньої, а в 1957 зробила перший випуск учнів із середньою освітою. У 1966 році 

школа переїхала в нове просторе світле приміщення, де знаходиться й донині.  

    Будівля школи розрахована на 980 учнів. 

            Для учнів сучасно обладнано 44 класні кімнати, конференційна зала, кабінет 

психологічного розвантаження, два кабінети інформатики, комп`ютеризований кабінет 

фізики, актова зала, дві спортивні зали, майстерні, бібліотека, шкільний історико - 

краєзнавчий музей, медпункт, їдальня.  

         Сучасні технічні засоби навчання  (мульти-медійні системи, інтерактивна дошка, 

комп`ютери, телевізори, DVD, програмне забезпечення навчальних дисциплін та ін.) 

дозволяють широко використовувати в навчальному та виховному процесах нові 

освітні технології. 

       У школі здобувають освіту близько 600 учнів. Навчально-виховний процес 

забезпечують 52 вчителі:  

 11    учителів  нагороджені Почесним знаком “Відмінник освіти України”; 

3      вчителі - методисти; 

16    старших учителів; 

26    учителів мають вищу кваліфікаційну категорію; 

             У  школі створено всі умови для розумового, морального та фізичного розвитку 

учнів: введено профільне навчання, вивчення двох іноземних мов (англійська, 

німецька), поглиблене вивчення української мови та літератури, запроваджено 

спецкурси та факультативи, заняття в гуртках та секціях за інтересами ( гуртки 

«Захисник Вітчизни», «Умілі руки», «Юний столяр», «Настільний теніс», «Шахи 

та шашки»,  вокальні ансамблі «Зірочки» та «Гармонія», спортивні секції з 

баскетболу, волейболу, карате). 



Показниками наполегливої роботи школи є перемоги  та призові місця в районних, 

обласних та Всеукраїнських етапах предметних олімпіад, інтелектуальних конкурсів, 

спортивних змагань:  

· ІІ місце у Всеукраїнському етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу  

імені Тараса Шевченка;  

· ІІ місце у Всеукраїнському етапі Міжнародного конкурсу знавців української 

мови   ім. П.Яцика; 

· І, ІІ, ІІІ місця в обласному етапі Міжнародного конкурсу знавців української 

мови   ім. П.Яцика; 

· ІІ та ІІІ місця в обласному етапі Всеукраїнських предметних олімпіад з 

української мови та правознавства; 

· ІІ місце в обласному етапі Всеукраїнського  конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН  з історії; 

· ІІІ місце в обласному етапі захисту науково-дослідницьких робіт з фізики; 

· І місце у Всеукраїнському етапі військово-патріотичної гри «Сокіл(«Джура»)»  в 

номінації «Відун»; 

· І місце в обласному етапі  військово-патріотичної гри  “Сокіл («Джура») “; 

· ІІІ місце в обласних конкурсах шкільних екологічних агітбригад та шкільних 

агітбригад «Молодь обирає здоров'я»; 

.  два ІІ місця  в чемпіонаті Європи з кіокушинкай-карате; 

       ·  І місце в районній спартакіаді загальноосвітніх навчальних закладів.  

                Школа сьогодні є центром обміну досвідом та підвищення фахової 

майстерності для вчителів району.    

 

 
 

 

   

          



 

 Одеська область 

 Березівський район 

 місто Березівка 

 вулиця М. Грушевського,5 

Телефон школи: 048-56-20663 

Телефон директора: 0964474123 

E-mail: mailto:school3berezovka@mail.ru schoolberezovka3@gmail.com 
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