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:  

Директор -  Березенко Людмила 

Іванівна 

 

Дата народження: 

30 жовтня 1962 року 

 

Місце народження: 

м. Красилів  Красилівського  району 

Хмельницької області  

 

Освіта: 

вища, Одеський державний 

педагогічний інститут  ім. К. Д. 

Ушинського, 1989 р., викладач 

дошкільної педагогіки і психології. 

Методист по дошкільному 

вихованню 

 

Трудова діяльність 

08.1981 – 08.1994рр. – вихователь 

дитячого садка колгоспу Іванівського 

району Одеської області; 

09.1994 – 12.1996рр. – учитель 

початкових класів Павлинської 

середньої школи Іванівського району 

Одеської області; 

12.1996 – 08.2002рр. – заступник 

директора з навчально-виховної 

роботи Павлинської  середньої школи 

Іванівського                        району 

Одеської області; 

08.2002 – 11.2004рр. – виконуюча 

обов’язки директора Павлинської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів Іванівського 

району Одеської області; 

з 05.11.2004  по теперішній час – 

директор   НВК. 

 

Стаж роботи на посаді – 12  років. 

 

  

  



Загальні відомості про Павлинський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Іванівської 

районної ради Одеської області 

 

Форма 

власності 

 Комунальна 

Історична 

довідка про 

створення 

вищого 

навчального 

закладу   

              Ще з 1898 з’являються перші спогади про існування 

школи в с. Павлинка Іванівського району. 

          В 1955 році Павлинська семирічка була переведена в 

десятирічку . 

            В 1959 році десятирічку реформували в восьмирічку .  

            Восьмиріччя перебувало в 2-х стаціонарних 

приміщеннях , а також в 3-х пристосованих . Час вимагав 

нових творчих  надбань , втіленню яких в життя матеріальна 

база школи не давала змоги . Тому  в 1985 році було 

вирішено побудувати нову сучасну школу на 386 учнівських 

місць . Це і є та школа, яка діє нині. Школа знову стає 

середньою. 

                В 2013 році загальноосвітню школу І – ІІІ ст. с. 

Павлинка реорганізовано в Павлинський навчально – 

виховний комплекс « Загальноосвітня школа І – ІІІ ст. – 

дитячий садок” Іванівської районної ради Одеської області. 

Основні 

напрями  

діяльності 

    Види діяльності закладу : дошкільна освіта, 

початкова освіта, загальна середня освіта.  

    Діяльність педагогічного колективу спрямована на 

забезпечення реалізації права громадян на повну загальну 

середню освіту, виховання громадянина України, зрілої 

творчої особистості з усвідомленою громадянською 

позицією, почуттям національної самосвідомості, 

особистості, підготовленої до професійного самовизначення.        

Кількісні 

показники    

        Контингент учнів складає 82 осіби.  Учні навчального 

закладу є постійними учасниками шкільних та районних 

предметних олімпіадах, Міжнародного конкурсу знавців 

української мови ім.П.Яцика, українознавчої гри 

«Соняшник». Команди школи виборювали призові місця , 

конкурсах «Молодь обирає здоров’я ”,  спортивних 

змаганнях з волейболу, футболу, шахів, шашок, явлюються 

учасниками військов-патріотичної гри «Сокіл» («Джура».)           

Навчально- виховний процес забезпечують 15 педагогічних 



працівників. 

     Навчальний заклад має помірну матеріально-технічну 

базу: 12 навчальних кабінетів, комп'ютерний клас, 

бібліотека,  медичний кабінет, спортивний  зал,  їдальня на 

60 місць.   

 

Адреса (№ 

телефону, 

сайт, 

електронна 

пошта) 

67243 Одеська обл., Іванівський р-н, с. Павлинка, вул. 

Центральна,  22,  Тел.: (04854)  4-63-40 

E-mail: pavlinkaschool@gmail.com 

 

 


