
Навчально – виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів  - ліцей» 

м. Подільська Одеської області 
 

  

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Директор: Бондаренко Тетяна Вікторівна 

 

Народилася  22 травня 1966 року в с. Старі Маяки Ширяївського  району Одеської 

області.  Після закінчення загальноосвітньої школи  вступила до Одеського державного 

педагогічного інституту ім. К.Д. Ушинського на факультет педагогіки та методики 

початкового навчання, який закінчила у 1987 році, здобувши спеціальність вчителя 

початкових класів. 

Одразу після закінчення інституту працювала на посаді вчителя початкових класів 

ЗОШ №6 м. Котовська. З 2000 по 2003 рік працювала на посаді методиста з виховної 

роботи  у методичному кабінеті відділу освіти Котовської міської ради.   Протягом 2003 – 

2006 років працювала на посаді спеціаліста – інспектора відділу освіти. 

16 лютого 2006 року призначена на посаду директора загальноосвітньої школи №3 

м.Котовська, яка нині носит назву «Навчально – виховний компплекс «Загальноосвітня 

шкала І-ІІІ ступенів – ліцей» м.Подільська Одеської області».    

  

 Опис навчального закладу:      

                                                             

       Історія закладу бере початок у 1924 році з відкриття  у м. Бірзула двокласної 

початкової  школи з німецькою мовою навчання. Першим директором школи  став  

Е.Е.Міллер.  З 1937 по 1975 школа функціонувала як семирічна.   30 серпня 1975 вступив 

в дію новий триповерховий корпус школи, розрахований на 670 учнів, разом зі 

спортзалом, був відкритий шкільний стадіон.   А   восени 2007 почала роботу нова сучасна 

шкільна їдальня в будівлі колишнього тиру.        

          Сьогодні у закладі працює дружній колектив однодумців, який налічує 50 

педагогічних працівників. Протягом 3-х останніх років кількість педагогів, які мають 

вищу освіту, залишається незмінним та складає 87%. Аналіз якісного складу 

педагогічного колективу школи свідчить про зростання освітнього рівня педагогів: за 

останні 3 роки збільшилась кількість вчителів із званням «Вчитель - методист», (із 3-х 



чоловік до 5-ти), значно збільшилась кількість вчителів з «вищою» та І кваліфікаційною 

категоріями (близько 70%).    

        Щорічно школа приймає до своєї шкільної родини наймолодших учнів – 

першокласників, кількість яких  щороку невпинно зростає. Так, на початку 2016 – 2017 

навчального року учнівський колектив закладу поповнили 84 першокласники, що є 

абсолютним рекордом за останні 10 років. 

        Загалом, на сьогоднішній день, в 24-х класах школи навчається 615 учнів. Середня 

наповнюваність класів складає 25 учнів. Навчання організовано у дві зміни.  За 

прогнозами, у найближчі роки кількість учнів буде стабільно підвищуватись.  

       Протягом п’яти останніх років в школі функціонують класи з поглибленим вивченням 

математики, в яких працюють досвідчені і кваліфіковані педагоги.  Влітку  2014 року 

рішенням сесії Котовської міської ради заклад реорганізовано в  НВК «ЗОШ І – ІІІ 

ступенів - ліцей».  

           Щорічно випускники 11-х класів підтверджують свій достатній і високий рівень 

знань, вступаючи до ВНЗ різних рівнів акредитації, у тому числі і профільних 

(математичні, технічні, економічні факультети). У середньому 75 – 85% випускників 

вступають до  ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації,  де успішно опановують навчальний матеріал.  

           Школа пишається своїми випускниками, серед яких колишній командувач ВПС 

України, генерал-полковник Віктор Іванович Стрельніков, начальник військового 

факультету Львівської політехніки полковник Бурковскій, кандидат економічних наук 

Елеонора Миколаївна Забарна, В.П.Сінько – голова Подільської районної ради; аспірант 

МФТІ О.І.Штарев, неодноразова чемпіонка України з легкої атлетики Т. Лучкіна та багато 

інших. 

 

 
 

 

 



 
 
 
 

 
 



 
 

 

 

Контактні дані: 

 
Юридична  адреса:  

66300,  Одеська область, м.  Подільськ, вул. Гетьманська, 63 

Електронна адреса:  lyceum0000@ukr.net 

Адреса сайту школи:  http://k otovsk-sch ool3.at.ua   
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