
           Михайлівська загальнооосвітня школа І – ІІ ступенів   

                   Березівського району Одеської області 

 

 

 

           Я, Продан  Валентина Іванівна, народилася   27   вересня  1959 року в 

селі  Основа  Березівського району Одеської області. 

        Після закінчення у 1977 році  Ряснопільської середньої школи вступила  

на  дошкільне  відділення  Білгород-Дністровського  педагогічного училища. 

        З  1983 року – студентка філологічного факультету Одеського 

державного університету імені І.І.Мечникова. Після закінчення у 1989 році 

отримала фах- викладач української мови та літератури. 

        З  1979  року     працюю  у  Михайлівській  ЗОШ  І – ІІ ступенів  

викладачем  української  мови  та  літератури. 

    З  1990 року очолила   Михайлівську загальноосвітню школу  І – ІІ 

ступенів. 

       Педагогічний  стаж  38  років,   маю   кваліфікаційну   категорію  

“спеціаліст  вищої  категорії”. 

      Нагороджена  Почесною  грамотою  МОНУ,  районними  та  обласними   

грамотами  та  подяками. 



      Депутат  трьох  скликань   Михайлівської  сільської  ради. 

     Родинний склад: чоловік, троє дітей. 

      Домашня адреса: 67311 

вул. Молодіжна, 13, 

с. Михайлівка, 

Березівський район, 

Одеська область 

Телефон - (096)15-06-253 

             Михайлівська школа розташована в типовому приміщенні 1967 року 

будівництва . Проектна потужність школи складає 120 учнівських місць. 

       На початок 2016-2017 н.р. в закладі 5 класів, навчається 42 учні, 

відвідують  ЗНЗ 15   дітей  дошкільної  групи .Учні у школі навчаються із сіл 

Михайлівки, Юркове, Котовки. 

     Заклад працює в одну зміну, початок занять о 8 годині  30  хвилин. Заняття 

ведуться українською мовою. В школі тепло, затишно, світло. В закладі діти 

навчаються у просторих, чистих, світлих класах. За кожним вчителем 

закріплено кабінет, працює  комп’ютерний клас, актовий зал, їдальня. 

      У школі працює 9  педагогічних  працівників.   Колектив школи 

стабільний, плинності кадрів немає.                                                                              

Випускники  Михайлівської школи продовжують  навчання  у  технікумах,  

училищах,  а  згодом вступають до вищих навчальних закладів. 

        В закладі є  в  наявності   індивідуальна каналізаційна система, тепло 

постачається від індивідуальної котельні ,  будується  внутрішній туалет. Всі 

навчальні приміщення мають природне та штучне освітлення. Поточний 

ремонт проводиться в ході підготовки до нового навчального року. За школою 

закріплено шкільне подвір’я, насаджено дерева та зроблено квітники. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Михайлівська ЗОШ І – ІІ ступенів 

вул. Шкільна,буд.3 

с.Михайлівка 

Березівського району 

Одеської області 

67311 

Телефон   (096)15-06-253 

E- mail    ch-volodymyrivka@ukr.net 

 

 


