
 
Довідка  

про   директора Білгород-Дністровського районного ліцею 

Директор 

 

Дата 

народження: 

 

Місце 

народження: 

 

Освіта: 

 

 

 

 

 

 

Трудова 

діяльність:  

Браткевич Тетяна Леонідівна 

 

26 вересня 1971 р. 

 

 

Одеська обл., Татарбунарський район, 

с. Тузли 

 

вища, Одеський державний 

університет ім. І.І.Мечникова, 2000 р.,   

вчитель української мови та 

літератури, зарубіжної літератури; 

Білгород-Дністровське педагогічне 

училище, 1993 р. 

 

08.1993 – 08.1996 – вчитель 

початкових класів Безім’янської  

загальноосвітньої школи І-ІІ ст.; 

 

08.1996 – 08.2002 – вчитель 

української мови та літератури 

Безім’янської  загальноосвітньої школи 

І-ІІ ст.; 

 

08.2002 – 08.2005 – вчитель 

української мови та літератури  

Білгород-Дністровської середньої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 6; 

 

09.2005 – 01.2009 – вчитель  

української мови та літератури 

Білгород-Дністровського районного 

ліцею; 

 

01.2009 – 09.2009 – заступник 

директора з навчально-виховної 

роботи Білгород-Дністровського 

районного ліцею; 

 

З 09.2009 – директор Білгород-

Дністровського районного ліцею. 

 

Стаж роботи на посаді – 8 років. 

 

 

          

 



Загальні відомості про  Білгород-Дністровський районний ліцей 

Адреса  

(№ телефону, 

сайт, 

електронна 

пошта) 

67700 Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Пушкіна, 17 

Тел/факс: (04849) 3-19-17 

Факс: (04849) 3-19-17 
e-mail: priorutet@gmail.com 

сайт: priorutet.com.uа 

 

Форма 

власності 

Комунальна  

Історична 

довідка про 

створення  

Білгород- 

Дністровського 

 районного    

 ліцею    

            Історія  закладу тісно пов’язана з колискою освіти в 

древньому місті Акермані – педагогічним училищем, яке бере свій 

початок з 1872 року, як учительська семінарія. А сама будівля 

була споруджена у 1913 році на честь династії Романових. 

Найкращі традиції ліцею закладалися в серпні 1997 року за 

ініціативою Миколи Федоровича Гаврищука (начальника 

районного відділу освіти) при підтримці директора Білгород-

Дністровського педагогічного училища Сергія Борисовича 

Балана. Учні ліцею навчаються в приміщенні історико–

архітектурної пам’ятки міста – Білгород-Дністровське педагогічне 

училище.  Днем народження ліцею можна вважати ту мить, коли 

від поставленої мети не відмовляються і йдуть до неї незважаючи 

на всі перешкоди. У 1997 році 15 серпня забилося серце нашого 

навчального закладу, коли до нього вступили перші учні. 

             З вересня 2015 року Білгород-Дністровський районний 

ліцей – експериментальний загальноосвітній навчальний заклад 

регіонального рівня (наказ Департаменту освіти і науки Одеської 

обласної державної адміністрації № 210/ОД від 25 червня 2015 р.), 

реалізовуємо дослідно-експериментальну роботу «Впровадження 

мультипрофільного навчання в ліцеї». Діяльність закладу 

спрямована на  виявлення  і розвиток здібностей учня,  що сприяє 

вибудовуванню його індивідуальної освітньої траєкторії. 

              Мультипрофільна (багатопрофільна) модель навчання має 

на увазі складання індивідуальних навчальних планів для учнів 

10-11 класів 
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