
 

 

НОВОУКРАЇНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ  

РОЗДІЛЬНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

Директор школи: 

Кербаль Володимир Ярославвович 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Народився 28 березня 1959 року у с.Єреміївка, Роздільнянського району  Одеської 

області. Освіта вища. У 1987 р. закінчив Одеський державний університет ім. І.І. 

Мечникова,  спеціальність за  дипломом – вчитель історії 

Трудова діяльність: 

 З 1981 по 1991 р. – вчитель історії ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Новоукраїнка  

У 1991 році призначений на посаду директора 

Стаж роботи на посаді — 26 років. 

Першого вересня  1999 року відчинилися двері нової Новоукраїнської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. Весь комплекс Новоукраїнського 

загальноосвітнього навчального закладу складається з двох будов: приміщення для 

здійснення освітньої діяльності, приміщення для котельної та комори, де 

зберігається тверде паливо. Приміщення школи відповідають вимогам реалізації 

навчально-виховного процесу. За проектом школа розрахована на  192 учні. 

Внутрішня площа будівлі – 2500 кв.м. 

У школі 10 класних кімнат, бібліотека, спортивна зала, актова зала, яка 

неукомплектована при здачі школи, працює їдальня,  розрахована на 85 посадкових 

місць, медичний кабінет, комбінована майстерня. 



              Шкільний автобус підвозить до школи 33 учня, які проживають у  таких 

населених пунктах,як: с. Новодмитрівка,с. Карпівка, с.Костянтинівка та с. 

Бецилове. 75 учнів проживає на території с.Новоукраїнка. 

Проблема школи – «Створення комфортних умов для самовдосконалення, 

самореалізації, забезпечення якості освітньої діяльності кожного учасника 

навчально-виховного процесу». 

Виховна проблема школи - «Виховання гармонійно розвиненої, високоосвіченої, 

національно свідомої людини, здатної до саморозвитку і самовдосконалення». 

У 2016-2017 навчальному році в навчальному закладі здобувають освіту 108 учнів 

(52 дітей початкової ланки, 42 – середня школа та 14 учнів ІІІ ступеня). З числа 

школярів 6 дітей із малозабезпечених родин, 14 – з багатодітних. 

Навчально-виховний процес забезпечують 17 педагогічних працівників. З них 13 з 

вищою педагогічною . 5 спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «Учитель – 

методист» має 1 вчитель, «Старший учитель» - 2. Знаком “Відмінник освіти” 

нагороджений директор школи Кербаль Володимир Ярославович. 
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дані: 
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ька 

облас

ть, Роздільнянський район 

с. Новоукраїнка, вул. Куртівська, 58 

тел. (04853) 4-62-40 


