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Форма 

власності 
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довідка 

про 

створення 

школи 

Історія Бритівської школи має глибоке коріння. 

З розповідей старожилів вдалося з’ясувати, що з1918 року по 

1940 рік та з1941 по1944 роки в Бритівці  діяла румунська 

чотирьохрічна початкова школа. Навчання в школі  велося 

румунською мовою. 

Після звільнення від фашистських загарбників у 1944 році було 

відкрито початкову школу. 

Першим завідуючим школи був Протопов Микола Іванович. А 

грамоті, арифметиці та історії дітей навчали Протопова Софія 

Павлівна, Стрілкова Валентина Василівна, Магдич Марія 

Олексіївна.  

В 50-их роках завідуючою початкової школи в Бритівці була 

Магдич  Марія Олексіївна. Як вмілий керівник вона вчила та 

виховувала дітей бути справжніми патріотами своєї Батьківщини. 

З 1970 по 1992 роки школою керували Райлян Валентина 

Дмитрівна, Компаній Людмила Миколаївна, Прокопенко Валерія 

Іванівна. 

В 1992 році початкова школа реорганізована в неповну середню і 

переведена на викладання основних наук українською мовою. 

Після реорганізації школи директором був призначений 

Левенець Володимир Іванович. Відмінник народної освіти, 

вчитель-методист, громадський та політичний діяч. 



За часів керівництва Володимира  Івановича підвищується 

педагогічна майстерність вчителів, зростає матеріальна база школи. 

При підтримці керівництва сільської ради та директора школи учні 

Бритівської школи одні із перших в районі були залучені до 

вивчення комп’ютерних знань. 

Велику увагу Левенець В.І. приділяв питанню будівництва нової 

школи. 

Чуйна, інтелігентна та порядна людина, завжди користувався 

великою повагою та авторитетом серед учнів, батьків і колег. 

Таким він назавжди залишиться в нашій пам’яті. 

З 2003 по 2009 рр. директорами школи були Шихарева Тетяна 

Петрівна та Лейцус Ігор Андрійович. 

У 2009 році школою керував Савчук Віктор Павлович. Він 

доклав великих зусиль для відкриття нової школи, школи яка 

будувалася більше чверті століття.  

Легендою школи можна назвати вчителя фізики Алексєєнко 

Петра Васильовича. Більш 50 років він працював на педагогічній 

ниві. Ветеран праці, відмінник освіти України, вчитель-методист. 

Петро Васильович завжди охоче ділився досвідом з молодими 

вчителями 

    13 вересня 2012 року світлі великі коридори та класи 

заповнилися дзвінкими дитячими голосами. Бритівська школа 

стала школою І-ІІІ ступенів. 

    В 2013 - 2014  році  директором був Даценко Микола 

Миколайович, який збагачував матеріально-технічну базу школи. 

    В 2015-2016 році директором був Тимофєєв Валерій Якович. 

  З березня 2017 року директором школи було призначено Кускову 

Ірину Володимирівну. 

Основні 

напрями  

діяльності 

Школа працює над реалізацією проблемної теми «Формування 

здоров’я зберігаючої компетентності в умовах навчально-

виховного процесу». 

Кількісні 

показники 

    Контингент учнів складає 521  учень. 

    Учні навчального закладу є постійними учасниками районних , 

обласних предметних олімпіад, конкурсів художньо-естетичного 

напрямку, Міжнародного конкурсу знавців рідної мови імені Петра 

Яцика та Міжнародного  мовно-літературного конкурсу учнівської 

та студентської молоді ім. Т.Г. Шевченка, Міжнародних конкурсах: 

«Кенгуру», «Колосок», Всеукраїнський українознавчий грі 

«Соняшник». Багато років діють спортивні секції, туристично-

краєзнавчий, вокальний,  театральний гуртки. 

Навчально-виховний процес забезпечують 41 педагогічний 

працівник. Педагогічне звання «вчитель-методист» має 1 учитель,  

«старший вчитель»  2 вчителя, вища категорія  10 вчителів,  

І категорія  9 вчителів, ІІ категорія 7 вчителів , спеціаліст 12 

вчителів. 

 
 



 

 

 


