
Віктрівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Березівського району 

Одеської області 

Кружкова Катерина Анатоліївна народилася 2 листопада 

1985 року. У 2000 році закінчила Вікторівську ЗОШ із 

відзнакою. У 2004 році закінчила Білгород – 

Дністровське ПДПУ імені К.Д.Ушинського  за 

спеціальністю «Початкове навчання» і здобула 

кваліфікацію вчителя початкової школи, педагог-організатор. У цьому ж році 

почала працювати у Вікторівській школі вчителем фізики і математики. У 

2006 році вступила у Південноукраїнський національний університет імені 

К.Д.Ушинського на заочну форму навчання. У 2 008 році одружилась. У 2011 

році закінчила Південноукраїнський національний університет імені 

К.Д.Ушинського і отримала повну вищу освіту та здобула кваліфікацію 

вчителя математики та основ економіки. Маю двох дітей. 2016 рік – посада 

директора Вікторівської ЗОШ. 

  Вікторівська ЗОШ І-ІІ ст. була заснована на початку 20-го сторіччя. Це була 

церковно-приходська школа. Стара будівля знаходилася у центрі села у 

гарному приміщенні. Згодом її було перенесено в інше місце. Спершу школа 

була трирічною, потім чотирирічною, і лише у 1936 році стала семирічною. У 

1978 році було побудовано нове приміщення двоповерхової школи. 

 Зараз Вікторівська ЗОШ І-ІІ ст. гарна споруда зі світлими класними 

кімнатами. просторими коридорами, з великими новими 

металопластиковими вікнами, затишним фойє, спортзалом. туалетними 

кімнатами. При школі -спортивний майданчик, просторе подвір'я. У ній 

функціонують кабінети- біологічний, фізичний, інформатики, який 

укомплектовано сучасними комп'ютерами. Діє їдальня. Є шкільна бібліотека, 

кабінет медичної допомоги. 

  Вікторівська ЗОШ І-ІІ ст. налічує 125 учнів, які набувають знань, життєвих 

компетентностей, щоб успішно реалізовувати себе у  дорослому житті. 

Створювали атмосферу взаєморозуміння, любові та поваги до кожного учня 

педколективи протягом багатьох років під керівництвом директорів: 

Стоянова Б.К;., Кімаченка М.М.,Царгородського І.М., Гладуна А.М.,Лебедя 

Л.Л., Грушка М.М.. Горпинюк М.С., Поліщук Н.М. Достойним прикладом 

для учнів є їхні наставники. учителі школи, серед яких 7 мають вищу 

кваліфікаційну категорію. Їхні учні стають учасниками та переможцями 

різних змагань та конкурсів. Весь колектив школи працює задля спільної 

мети - навчання та виховання підростаючого покоління. У школі створена 

така система навчання, яка передбачає увагу до інтересів кожного школяра, 

дає змогу учням відчувати себе комфортно, зберігає здоров'я дітей та сприяє 



міцному засвоєнню знань. 

 

 
                  фасад школи                                      фойє на першому поверсі 

 

    спортивний зал                                           актовий зал 

 

 Фойє на другому поверсі 

Юридична адреса школи : вул.. Івана Франка, 45, с.Вікторівка, Березівський 

район, Одеська область.  

Телефон: 95-2-23; 

Електронна адреса: viktorovka-school@ukr.net 


