
 

 

 

Березанська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 

Біляївського району Одеської області 

 

Директор школи - Мельникова Наталія Павлівна 

Біографія керівника 

Освіта  вища. У 1985 році закінчила  Одеський державний університет ім. 

І. І. Мечникова, факультет романо-германської філології. Стаж роботи - 

27 років. Вчитель вищої категорії, педагогічні звання - «старший учитель» 

та «вчитель-методист». З 1988 року по 1997 рік працювала заступником 

директора з виховної роботи Вигодянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. У 2017 

році призначена на посаду директора Березанської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Нагороджена  

Почесними грамотами відділу освіти Біляївської районної державної адміністрації  (2004 

рік, 2005 рік, 2008 рік, 2009 рік, 2010 рік, 2012 рік, 2013 рік, 2017 рік,); Почесними 

грамотами управління освіти  і наукової діяльності Одеської обласної державної 

адміністрації  (2009 рік, 2010 рік); Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України 

(2011 рік).  
Опис навчального закладу 

У 1967 р. було закладено початок будівництву нової сучасної школи під керівництвом 

голови колгоспу Поліщука Володимира Петровича та директора Бенеско Миколи 

Дмитровича. 1 вересня 1971 року – відкрила свої двері для учнів нова школа зі статусом 

Березанської середньої школи. В 1993 р. було змінено статус (за наказом МОН) - 

Березанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. 

Навчальні  кабінети  обладнані відповідно до Положення  «Про навчальні кабінети 

загальноосвітніх навчальних закладів». Всі кабінети відповідають вимогам Типового 

переліку для загальноосвітніх  шкіл. У школі працює 16 вчителів, серед яких 1 вчитель 

методист, 6 – вчителі вищої категорії, 2 вчителі  мають звання «старший вчитель», 2 

кандидати наук, 3 спеціаліста ІІ категорії, 3 спеціаліста І категорії та 2 спеціаліста. Учителі 

навчального закладу володіють ІКТ та використовують їх у своїй  навчальній діяльності. 

Працюють 4 методичні об’єднання, робота яких організована відповідно до проблемних 

питань школи та районних предметних методичних об’єднань: ШМО класних керівників, 

ШМО природно-математичного циклу, ШМО суспільно-гуманітарного циклу, ШМО 

вчителів початкових класів. 

 В школі працюють гуртки різного напряму: «Баскетбол», «Пізнай світ навколо себе» та 

«Чарівний пензлик».    В нашій школі гармонійно поєднуються навчання та відпочинок 

дітей. Під час літнього оздоровлення організовуються екскурсії в театри, зоопарк, музеї та 

різноманітні  історичні місця нашого регіону та країни.  
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