
Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів села Шелехове 

Ананьївського району, Одеської області 

 Директор: Грабовенко Парасковія Іванівна 

 

Народилась 12 січня 15959 року в селі Петрівськ-І 

Тарутинського району, Одеської області 

З 1966 року по 1976 рік навчальсь у школі 

У 1977 році вступила на підготовче відділення 

ОДПІ ім.. К.Д. Ушинського 

У 1978 році була зарахована на І курс фізико-

математичного факультету 

У 1982 році закінчила університет  

У 1982 році працює на посаді вчителя математики в 

Мар’янівській школі Ананьївського району 

У 1984 році переведена на посаду заступника директора з навчально-

виховної роботи 

У 1985 році переведена на посаду директора школи 
 

Історія школи 
В 1930 році розпочалось будівництво школи в селі Мар'янівка. 

Будувалася школа жителями села, матеріали під школу завозились із 

зруйнованих поміщицьких будівель. В експлуатацію школа вступила 1 

вересня 1932 року і називалась вона « Мар'янівська семирічна школа». 

Першим директором був Рибак Михайло Петрович, в 1937 році його було 

переведено до іншої школи,а директором призначено Крука Олександра 

Карповича. Змінився також і вчительський склад 

Під час окупації 1941-1944 років школа вважалась початковою, 

працювала з перебоями, мало учнів відвідувало школу. А з 1 травня 1944 

року почала працювати як семирічна школа. Першим директором після 

Великої Вітчизняної війни була Бондаренко Ольга Леонтіївна. Потім 

змінювались директори і вчителі. 

На початку 80-х років до школи були направлені молоді спеціалісти , 

які поступово змінили вчителів, що пішли на заслужений відпочинок. У 1985 

році директором школи призначена Грабовенко Парасковія Іванівна, яка 

працювала вчителем математики з 1982 року. 

У 2005 році було змінено назву школи з загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів с. Мар'янівка на загальноосвітню школу І-ІІ ступенів села 

Шелехове, згідно рішення Ананьївської райдержадміністрації від 9 листопада 

2005 року. 

      На  теперішній час в школі навчається  70 учнів Працює 10 педагогів, з 

них мають вищу кваліфікаційну категорію – 3 вчителя, І кваліфікаційну 

категорію – 4 вчителя, ІІ кваліфікаційну категорію – 5 вчителів. Також в 

школі працює 9 чоловік обслуговуючого персоналу. 



       В школі організоване гаряче харчування учнів. Початкова школа 

харчується за рахунок бюджетних коштів, середня і старша школа – за 

рахунок батьків. 

 

 

 

 

 



 

 

Контактні дані: 66431 вул. Лесі Українки, 189 с. Шелехове  

                           Ананьївський район Одеська область 

Телефон: 0971411725 

Електронна адреса: shelekhova@ukr.net 

 


