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Система освіти в с. Михайло-Олександрівка почала запроваджуватися та розвиватися з 

1917 року. Реформування системи освіти та якісного впровадження новітніх технологій та 

методів продовжувалося протягом століття. Так в школі проводили роботу з 

профорієнтації, активного залучення учнів до навчання , трудового, естетичного 

виховання. Пріоритетним напрямом завжди було патріотичне та моральне виховання. 

Цьому сприяли різні форми залучення учнів до волонтерських напрямів роботи. За весь 

період функціонування  школи  керівниками навчальних закладів були Мачулко 

Володимир Маркович, Лескова Луїза Пилипівна, Проскуров Петро Володимирович. В 

період, коли старе приміщення школи не могло вмістити всю кількість учнів, виникла 



необхідність побудови нового приміщення, яке було збудоване за кошти колгоспу. 

Урочисте відкриття відбулося  у 1967 році. Директором  нової школи був Грабовий Іван 

Іванович (Грабовий Іван Іванович був ініціатором створення музею на території села), 

Лебеденко  Олександр Дмитрович, Марченко Ольга Петрівна, Гончаренко Ніна 

Олександрівна. З 2005 року директором Михайло – Олександрівської ЗОШ стала шановна 

батьками і дітьми Похиленко Людмила Миколаївна. 

Школа  забезпечена педагогічними кадрами. В навчальному закладі працюють 13 

вчителів,  навчається 72 учні, при школі діє підготовча група, яку відвідують 16 дітей 5-

річного віку. Педагоги  працюють над проблемою «Розвиток пізнавальної самостійності і 

креативної  компетентності учнів через технології проблемного навчання.» 

Школа може пишатися своїми досягненнями з навчально-виховної роботи. Учні школи зі 

своїми наставниками-вчителями постійні учасники не лише шкільних дійств, а й районних 

конкурсів, олімпіад, фестивалів.  

2016/2017 навчальний рік приніс низку досягнень, зокрема учениця 6 класу Гарт Вероніка 

посіла ІІ місце в Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської 

молоді імені Т.Г. Шевченка (вчитель Бакланова Н.І.); учениці 8 класу Бабенко Ганна та 

Вандар Владислава посіли ІІ місце в районному етапі шкільних олімпіад з української 

мови та літератури (вчитель Малахай Н.В.); учениця 8 класу Бабенко Ганна посіла ІІІ 

місце в районному етапі шкільних олімпіад з математики, учні школи стали призерами 

Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник», Міжнародного учнівського конкурсу юних 

істориків «ЛЕЛЕКА – 2017».  Задля участі в Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-

патріотичній  грі «Сокіл» («Джура») учні школи створили рій «Вільний сокіл», який 

функціонує в школі протягом 2 років, та займає в районному етапі ІІ місце. Учні школи 

стали лауреатами конкурсу національних меншин «Березівські Стожари». Активно 

залучаються учні до спортивних змагань, неодноразово ставали переможцями та 

призерами змагань. Школа пишається досягненнями учениці 8 класу Вандар Владислави, 

яка є 4-х кратною чемпіонкою України та чемпіонкою Європи з карате.  

Уроки з навчальних дисциплін проводяться в навчально-методичних кабінетах, які 

забезпечені необхідним наочним обладнанням, в яких щорічно проводиться кропітка 

робота по підготовці до нового навчального року. Комп’ютерний клас містить необхідне 

програмне забезпечення та обладнання, яке використовується відповідно до програмних 

вимог. Спортивна зала повністю відремонтована та підготовлена до активних тренувань та 

уроків з фізичної культури та спорту.  Їдальня щоденно забезпечує харчування всіх учнів 

школи корисними комплексними обідами. Прилегла територія школи постійно доглянута 

та упорядкована працівниками школи, вчителями, учнями.  
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