
Розквітівська загальноосвітня школа Розквітівської сільської ради об'єднаної 

територіальної громади Березівського району Одеської області 

Коршункова Валентина Володимирівна  

Валентина Володимирівна народилася 27 квітня 1980 року в с. Нейково 

Березівського району Одеської області. Закінчила Ставківську ЗОШ І-ІІІ 

ступенів у 1997 р., а у 2000 р. вступила до Південноукраїнського державного 

педагогічного університету ім.. К.Д. Ушинського, який закінчила в 2005 році 

за спеціальністю «Українська мова та література». У даній школі працює з 

2006 року соціальним педагогом, педагогом – організатором, заступником 

директора з виховної роботи, з 2016 року – директором школи. 

 

Опис навчального закладу 

У 1952 році за сприянням голови колгоспу Героя Соціалістичної Праці, 

депутата Верховної ради СРСР першого, четвертого, п'ятого, шостого 

скликань Макара Онисимовича Посмітного, людини, яка впродовж 50 років 

незмінно стояла біля керма одного з перших і кращих господарств 

республіки закінчено будівництво школи і здано її в експлуатацію. У школі є 

14 класних кімнат, спортивний зал, кабінет інформатики, виробнича 

майстерня, їдальня, ігрова кімната для 1-го класу, учительська, кабінет 

директора, психолога, кабінет виховної роботи, кабінет медичної допомоги, 

лаборантські до кабінетів хімії та фізики, бібліотека та книгосховище. 

За період існування школи директорами були: 

Бершадський Іван Іванович , який працював з 1950 року по 1953 рік; 

З 1954 по 1958 роки директором школи була Бакланська Тетяна 

Григорівна; 



З 1958 по 1980 роки директором школи був Соловйов Володимир 

Степанович. 

З 1980 року по 1989 рік – Посмітна Ельвіра Іванівна – вчитель вищої 

категорії, відмінник народної освіти УРСР, нагороджений орденом Дружби 

народів. 

З 1989 року по 1993 рік – Дахно Пало Омельянович – вчитель вищої 

категорії, старший вчитель, нагороджений грамотами райво, обласного 

управління освітою, Міністерства освіти України. 

З 1993 року по 1997 рік – Мартинник Ярослав Богданович – вчитель І 

категорії, нагороджений грамотами райво, обласного управління освітою. 

З 1997 року по 2006 – Купар Галина Трохимівна – вчитель вищої категорії, 

старший вчитель, відмінник освіти України. 

З  2006  року – Кучеров Сергій Вікторович – вчитель вищої категорії. 

За 65 років роботи школи випущено 63 випуски, 40 випускників закінчили 

школу із золотою медаллю.  

Зараз у школі навчається 170 учнів, працює 20 вчителів.  

Учителі вищої категорії :Максимчук М.С., Золотаренко В.В., Лозова О.І., 

Тіссен Л.П., Кучерова Т.В., Кучеров С.В., Посмітна Н.М., Михальчук Т.В. 

Звання «Учитель – методист» має Посмітна Н.М. 

Звання «Старший учитель» мають: Лозова О.І., Тіссен Л.П., Кучерова 

Т.В., Краснопьорова Г.М., Посмітна Н.М., Михальчук Т.В. 

Нагороду «Відмінник освіти України» має : Тіссен Л.П.  

Педагогічний колектив школи молодий, креативний, ініціативний. 

 

Фото навчального закладу 



 

 



 

 

 

Контактні дані  

вул. Миру, 47 с. Розквіт Березівського району Одеської області   тел. (04856) 92-1-13, e-mail 

rozkvitschool@ukr.net 

 

 

  

 


