
 

 

 БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

делегованого представника 

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БОЛГАРО_УКРАЇНСЬКИЙ 
КУЛЬТУРНО_ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «МЕДІА» 

«Асоціація САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ МІСТА ОДЕСИ» 

на включення до списку кандидатів до складу громадської 
ради, які братимуть участь в 

установчих зборах по формуванню складу громадської 
ради при Одеській обласній державній адміністрації 

ГЕРЖИК 

КАТЕРИНА 

АНДРІЇВНА 

 

Рік та місце народження: 04 травня 1971 року, село 
Василівка, Болградського району, Одеської області. 

Громадянка України. 

тел. осн.: +38 0672161965 (Viber) 

e-mail:  bgcentremedia@ukr.net  

Oвіта: 

1977-1986 рік. закінчила Василівську загальноосвітню школу. 

1986-1990 рік.  закінчила Кагульське педагогічне училище, за 
спеціальністю – вчитель початкової школи. 

1991-1996 рік  закінчила Комрадський Державний 
Університете, за спеціальністю – філолог. 

2011 рік – Одеський Економічний Університет, за 
спеціальністю менеджмент управління. 

Трудова Діяльність: 

1996-2003 рік.  Вчитель початкових класів 

2003-2007 рік. Провідний спеціаліст в Київському районному 
освітньому відділі місто Одеса. 

2007 – 2017 рік. Заступник Голови правління «ІМЕКБАНК» 

З січня 2017 року по теперішній час працюю в Органі 
самоорганізації:   

Голова Болгаро –Українського культурно – освітнього центру 
«МЕДИА» 

З вересня 2020 року по теперешній чаш – провідний 
спеціаліст в відділі освіти МОН Украіни в місті Одеса. 

Інші відомості: 

Дочка: Гержик Вікторія Михайлівна- лікар. 

Чоловік: Гержик Михайло Михайлович – логіст. 

Гержик Катерина Андріївна 

 

КОНТАКТЫ 

ТЕЛЕФОН: 
+38 0672161965 

 
Соціальні мережі: 
https://www.facebook.com/profil
e.php?id=100029523321333 
 
https://instagram.com/media_ua_
bg?igshid=13vznbc3jtowp 

 
електронна адреса: 
bgcentremedia@ukr.net 

 



Відомості про 

Болгаро-український культурно-освітній центр «МЕДІА» 

 

Керівник організації: Гержик Катерина Андріївна 

Тел. 067-216-19-65, emeil: bgcentremedia@ukr.net 

Заступник: Станева Ганна Василівна 

 

Болгарсько-український культурно-освітній центр «Медіа» працює у місті Одеса; 
селище Вайсаал, (Василівка), селище Чушмелій (Криничне), селище Владичень,  
Болградський район, Одеської області; село Калита, Броварський р-н, Київська обл, м.Київ, 
селище Рудно-Львов,  Україна 

Центр було відкрито для поглибленого вивчення болгарської мови та літератури, 
історії, географії, традицій та звичаїв Болгарії для тих людей які зберігають мову і традиції 
Болгарії, прагнуть до культурного, дружнього та творчого обміну. В рамках інтеграції 
України до ЄС з’являються пропозиції про участь учнів та студентів навчальних закладів 
України в Європейських освітніх та культурних програмах. 

Перейняття досвіду Болгарії в процесах інтеграції України в Європейський союз. 
Проведення болгарської мовної підготовки в місцевості, де проживають сім’ї етнічних 
болгар та бажаючі вивчати болгарську мову факультативно, як другу іноземну. 

Навчальні предмети: Болгарська мова та література,  історія Болгарії,  географія 
Болгарії,  вокал, образотворче мистецтво. 

Основні принципи: 

- створення в навчальному закладі високоорганізованого навчально-виховного процесу, де 
особлива увага приділяється індивідуальності учня, розвитку його здібностей у вивченні 
болгарської мови, літератури, історії, географії, болгарських традицій та звичаїв; 

- покращення умов та якості навчального процесу в болгарській мові та літературі, історії 
Болгарії, географії Болгарії, створення реальних передумов розвитку; 

- підтримка, покращення та підвищення кваліфікації викладацького складу; 

- розробка навчальної програми для болгар за кордоном з використанням дидактичних 
можливостей позашкільної діяльності для доповнення знань болгарської мови та 
літератури, історії та географії Болгарії; 

- удосконалення матеріально-технічної бази позашкільної діяльності; 

- просування активного народного мистецтва, традицій і культури Республіки Болгарії, щоб 
зберегти національну ідентичність, підтримку дружніх стосунків, освітнього і культурного 
обміну між країнами; 

- зміцнення і розширення контактів і співробітництва з місцевими органами влади і 
організаціями, розширенням і участю в спільних міжнародних проектах, щоб забезпечити 
майбутнє завдяки нашого амбітного плану болгарсько-українських культурних і освітніх 
програм започаткованих центром «МЕДІА» .  



Для реалізації та організації освітньої діяльності болгарсько-український культурно-
освітній центр «МЕДІА» підтримує співпрацю з посольством Республіки Болгарії в Україні 
(Київ), Генеральним консульством Болгарії в місті Одеса, Міністерством освіти і науки, 
молоді та спорту Республіки Болгарія, Міністерством освіти. і науки України, 
Національним журналом «Аз Буки», видавництвом «Просвещение» Асоціацією 
болгарських шкіл за кордоном, Державним агентством підтримки болгар за кордоном, 
Посольством України в Республіці Болгарія, Одеським регіональним та міським 
управлінням освіти і науки, Одеським управлінням національностей та релігій, Культурно-
освітнім центром бессарабських і таврійських болгар  «Родолюбец» м. Софія . 

Болгаро-укораїнський культурно освітній центр “МЕДІА” має підтримку за 
програмою “Рідна мова та культура” МОН Республіки Болгарія . 

 Болгарсько-український культурно-освітній центр "МЕДІА" має підтримку та 
довгострокові та офіційно підписані відносини з головами Об'єднаної територіальної 
муніципалітету Болградського району та міста Одеси. Всі МЕДІА-центри офіційно 
працюють на території Одеської області, Україна. четвертий рік поспіль і отримує 
продовження терміну оренди та згоди на працевлаштування, та заняття з дітьми. 
 Діти з великим інтересом та бажанням відвідують заняття та всі заходи, що 
проводяться центром «МЕДІА». Всі кімнати центру обладнані усім необхідним і 
розташовані в теплих приміщеннях. Завдяки Центру МЕДІА діти беруть участь та 
перемагають у міжнародних конкурсах та фестивалях, відвідують табори відпочинку в 
Республіці Болгарія, завжди отримують хорошу підготовку та додаткову підтримку при 
вступі до університетів Республіки Болгарія та України. 

 

 За час діяльності центру з 2017р. З метою популяризації дружніх стосунків між 
Укрвїною і Республікою Болгарія в Україні здійснюються різні ініціативи. 
За сприяння членів організації українські учні  є переможцями різних міжнародних програм, 
фестивалів, мовних олімпіад, спартакіад та конкурсів. 
Навіть під час пандемії COVID-19 діти під керівництвом членів центру “МЕДІА” вигравали 
призи в таких змаганнях: Міжнародний фестиваль "БОЛГАРСЬКА ДУША СВЯТОГО 
КРАЮ", місто Бат; Конкурс живопису «Болгарія в моїх мріях»; Конкурс співів «Любка 
Рондова»; Літературний конкурс «Стефан Гечев». 
 Центр “МЕДІА” не зупиняеться в своєму розвитку та реалізації амбітних планів 
повьязаних з культурно-освітніми програмами. Ми продовжуємо реалізовувати проекти та 
відкривати нові центри не лише в Одеській області, а й в інших регіонах України. 
 
 
  

 

Посилання на соц. мережі: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100029523321333 

https://instagram.com/media_ua_bg?igshid=13vznbc3jtowp 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100029523321333
https://instagram.com/media_ua_bg?igshid=13vznbc3jtowp


 
 

 
ВІДОМОСТІ 

про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського 
суспільства, номер контактного телефону 

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БОЛГАРО-УКРАЇНСКИЙ 
 КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІЙ ЦЕНТР “МЕДІА”» 

 
 
 

№ 
п/п 

Відомості 
про ІГС 

Зміст 

1 Місцезнаходження 68752, Україна, Одеська  обл, Болградський район, 
село Василівка,  вул.Гагаріна, буд.9. 

2 Адреса 
електронної пошти 

bgcentremedia@ukr.net 

3 Номер контактного 
телефону 

+380672161965 

4 Інше (за потребою) https://www.facebook.com/profile.php?id=100029523321333 
https://instagram.com/media_ua_bg?igshid=13vznbc3jtowp 

 
 
 
Голова Болгаро -Українського        
культурно – освітнього центру «МЕДИА»     К.А. Гержик 
 

 



МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ  

Делегованого представника інституту громадського суспільства 

Я, ГЕРЖИК КАТЕРИНА АНДРІЇВНА, є головою громадської організації 
“БОЛГАРО-УРАЇНСЬКОГО КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬГО ЦЕНТРУ “МЕДІА”” (з 2017 р. - до 
теперішнього часу) 

Мета мого мотиваційного листа запропонувати свою кандидатуру 
для формування нового складу Громадської ради при Обласній державній адміністрації. 
Я не тільки бажаю скористатися можливістю посприяти втіленню 
Реформ в роботі ОТГ Одеської області та попрацювати заради спільної мети, я впевнена, 
що не маю права залишатися осторонь. 
З 2017 року по теперішній час очолюю громадську організацію “БОЛГАРО-УКРАИНСКИЙ 
КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІЙ ЦЕНТР “МЕДІА””, веду активну просвітницьку діяльність, завдяки 
якій змінилося ставлення владних структур та громадськості міст і сіл до проблем 
національних меншин, їх місця в суспільстві. Та впровадження нових осітніх, культурних , 
оздоровчих програм для дітей в віддалених селах Одеської області.   
Маю досвід роботи в Громадській Раді Болградської державної адміністрації   
з 2017 по 2020 рік. 
Маю досвід роботи провідним спеціалістом при МОН України. 
Впевнена, до рівень моєї компетентності та наявність досвіду 
дозволять виконувати функції члена Громадської ради при Обласній державній 
адміністрації 
 

Делегований представник ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

Голова Болгаро -Українського        
культурно – освітнього центру «МЕДИА»     К.А. Гержик 
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