
Василівська   загальноосвітня школа І-Ш ступенів 

Болградської районної ради Одеської області 

 Фетова Катерина Дмитрівна   народилася 10. 07. 1968 року у селі 

Василівка Болградського району Одеської області. З 1974 по 1985 рік 

навчалася у Василівській середній школі. У тому ж році  вступила на 

перший курс Ізмаїльського державного педагогічного інституту, який 

закінчила у 1989 році, отримав спеціальність «Вчитель російської мови 

та літератури». Починаючи  з 1 вересня 1989 року працює вчителем у 

своїй рідній школі. З 2000 року займає посаду директора Василівської 

ЗОШ.     

        Освітня діяльність школи, під керівництвом Катерини Дмитрівни,  

спрямована на формування свідомої особистості з громадянською 

позицією, яка готова до свідомого вибору свого місця в житті, до міжкультурного діалогу. У 

школі упроваджується модель навчального закладу як полікультурного особистісно - 

зорієнтованого середовища, в якому реалізуються індивідуальні траєкторії розвитку особистості 

         Трудовий колектив школи складає 75 працівників. Навчально-виховний процес здійснює 

43 вчителів. З них:  спеціалістів   вищої категорії  -  16 ,  1 категорії  - 13,  П категорії  - 8, 

спеціаліст -  6,  звання “старший вчитель” мають 12. “вчитель – методист” – 3. Набір до першого 

класу щороку стабільний. В школі навчаються  425 учнів у 21 класах із середньою 

наповнюваністю 22 особи.  Протягом останніх п’яти років школа випустила 12 учнів, що 

отримали Золоту медаль за високі досягнення у навчанні та 2 учнів, що отримали Срібну  

медаль за досягнення у навчанні.      . 

    Педагогічний колектив   працює над поповненням технічної  та навчально-методичної бази. У 

школі   працюють 18 предметних кабінетів, 2 комп'ютерних класи, 4 мультимедійних кабінети. 

Учні та вчителі поповнюють знання через систему Інтернет.   За останні   роки   вихованці 

школи стали призерами обласних предметних олімпіад та конкурсів-захистів наукових робіт. 

Індивідуальні здібності школярі розвивають у 9 гуртках художньо- естетичної спрямованості,   4 

спортивних секціях.  Спортивні команди закладу вибороли першість у обласних змаганнях з 

волейболу та баскетболу. 

 

  

 



 

 



 

 

Юридична адреса: 68752  , село Василівка, Болградського району, Одеської 

області,  вулиця Шкільна 1 

Телефон: 34-2- 80 

  vasilevka17@ukr.net 

    логин: bolgradski-37 

 пароль: 677889876959 

 

 

mailto:vasilevka17@ukr.net

