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Довідка  

про   директора  Заводівського навчально –виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» Березівської районної ради Одеської області 

 



Директор 

 

 

 

 

 

 

 

Дата народження: 

 

Місце 

народження: 

 

Освіта: 

 

 

 

 

 

Трудова 

діяльність:  

Мельник Валентина Сергіївна 

14 серпня 1966 року   

 

 

Одеська область Ананьївський район село Козачий Яр 

 

вища,Одеський державний університет імені 

І.І.Мечнікова, 1991 р., географ , викладач географії 

 

15.08.1985р. – 31.08.1986р. вихователь групи 

продовженого дня Заводівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів; 

31.08.1986р – 31.08.1987р. вчитель початкових класів 

Заводівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

31.08.1987р. -31.08.1992р. вчитель географії 

Заводівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

31.08.1992р. – 31.08.2000 педагог – організатор та 

вчитель географії  Заводівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів; 

31.08.2000р. – 23..06.2005  заступник директора з 

виховної роботи та вчитель географії Заводівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

  З 23..06.2005     директор  Заводівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

 

 

Стаж роботи на посаді – 12 років. 

 

  

 

  



Загальні відомості про  Заводівський навчально – виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» Березівської районної ради Одеської області 

 

Адреса (№ 

телефону, сайт, 

електронна 

пошта) 

67313 Одеська обл., Березівський р-н, с. Заводівка 

Вул..Кондратенка 55 

Тел:0671822422 

E-mail: zavodokazosh@gmail.com 

   

Форма власності комунальна 

Історична довідка 

про створення 

навчального 

закладу   

Першу церковно – приходську школу в  

с. Заводівка було відкрито у 1866  році . 

Існуюча школа заснована в 1924 році .Спочатку діяла як 

неповна середня . Очолювали її директори Колосенко та 

Хижняк. Функціонувала до1941 року.  

   З часом школа добудовується . Частина головного 

корпусу зведена у 1938 році. Другий поверх будували 

учні та вчителі школи . Закінчено його у  1955 році . 

Новий корпус введено в дію у  1970  році . Кочегарку 

збудовано вже у 1978  році.   

      З 1941 по 1942 рік школа була закрита .З 1944 року 

набула статусу повної середньої школи . 

   1945-1950 рр.-425 дітей (найбільше)                    

1950-1951 рр.-431  дітей. 

     У 1949 році наша школа стала семирічною.  

     З 1954 запроваджені обов’язкові випускні іспити.  

     У 1956 році з`являється новий тип школи – школа-

інтернат. А наша школа набула цього статусу в 1962 

році. Першим її директором був Леонтюк Л. П., а його 

дружина Надія Сергіївна була вихователем. 

    З 1954 року наша школа стала десятирічною. 

      З 1970 року для поглиблення знань з основ наук було 

введено факультативні курси з окремих навчальних 

предметів. 

      З 1972 року здійснюється перехід до обов’язкової 

середньої освіти й при школі відкривається вечірня 

школа для дорослих. 

      З 1991 року наша школа стала 11-річною. 

      У 1954 році Завадівська школа випустила своїх 

перших десятикласників. Серед них була  й 

представниця однієї з учительських династій нашого 

села Дроздова Надія Олександрівна. Цілих півстоліття 



вона трудилась на нелегкій педагогічній ниві. Була 

вчителем математики й заступником директора з 

навчально-виховної роботи. Серед багатьох її нагород є й 

медаль   А. С. Макаренка та «За доблесний труд».  

  Головним завданням школи є створення умов для 

становлення людини ,здатної гідно жити  і само 

реалізуватися в складних реаліях XXI століття,не 

забуваючи про свою маленьку батьківщину. 

  Випускники 1977року  з любов`ю та вдячністю 

відгукуються про рідну школу:   

„Як нам хочеться повернутися в рідну школу! Але роки 

йдуть , ми старіємо , як і твої стіни , наша школо . 

Мила . добра , ми ще повернемось обов`язково!” 

   Заводівська школа багата на визначних випускників . 

  Антошенко Катерина Дмитрівна. Працювала в 

Сімферопольському педінституті викладачем української 

мови та літератури. 

  Зима Віктор Іванович працював в Московському 

інституті ім.. Тімірязєва . 

  Федоренко Іван Дмитрович – Герой Соціалістичної 

праці , працював в Красноярському краї , виводив нові 

сорти злакових культур для Сибіру. 

  Веретенніков Віктор Леонідович був викладачем 

Одеського інституту зв`язку. 

  Веретенніков Анатолій Леонідович працював та вдало 

виконував хірургічні операції в Одеській обласній 

лікарні.Зарекомендував себе як високопрофесійний 

фахівець. Врятував життя багатьом людям , а також 

землякам. 

 Школа гордиться своїми випускниками – Героями 

Радянського Союзу : 

 Дроздовим Петром Володимировичем , який одержав це 

високе звання під час форсування Дніпра . Прах славного 

земляка з 1945 року покоїться у польському місті Кутно. 

 Федоренком Миколою Володимировичем – 

безстрашним льотчиком , який наближав Перемогу 

сміливими бойовими вильотами .  



Основні напрями  

діяльності 

Надання освітніх послуг , пов’язаних з одержанням 

повної загальної середньої освіти 

Кількісні 

показники    

 

  Нині в школі функціонує 11 класів , в яких навчається 

102 учні .. Навчання організовано в одну зміну , початок 

занять о 9.00 год. 

   Площа шкільного подвір`я становить 1.40 га . Тут 

посаджено багато дерев , кущів , розбито квітники 

,посаджено березову алею.Перший комп`ютер з`явився в 

школі у жовтні 2005 року , а комп`ютерний клас – в 

грудні 2005року.  

       До школи підведене централізоване водопостачання , 

а теплопостачання від індивідуальної котельні . 

    Учні є постійними учасниками та призерами районних 

та обласних предметних олімпіад, призерами    

Міжнародного конкурсу знавців рідної мови імені Петра 

Яцика серед учнівської молоді.  

Навчально-виховний процес у школі забезпечують 

18 педагогічних працівників .Педагогічне звання 

старшого вчителя  мають 3 працівників, 2 – нагороджено 

знаком «Відмінник освіти України». 

В школі є краєзнавчий музей , який було відкрито 

Посадовим Валерієм Костянтиновичем у 1982 році . 

Експонати збирали всі учні , вчителі школи .Особливо 

багато сил вклали Бондаренко Надія Михайлівна , 

Марчук Надія Іванівна . Нині разом з краєзнавцями 

працює вчителька історії Копильченко Тетяна Павлівна . 

Вона підготувала призера обласного конкурсу - захисту 

МАН з історичного краєзнавства на тему „ Історія свого 

села” Ладиненко М. та Білоус Д., Ладиненко С. 

 

Дошкільний підрозділ 

    Дошкільний підрозділ Заводівського навчально-

виховного комплексу  «Загальноосвітня  школа  І – ІІІ 

ступенів – дошкільний   навчальний заклад» Березівської 

районної ради Одеської області працює за програмою «Я 

у світі»  . Має дві групи : старшого віку та молодшого і 

середнього віку. Налічує 45 дітей. Колектив складається 

з 2 вихователів та 2 помічників  вихователя. 

    До початку навчального року приміщення 

підготовлені. Групові кімнати, спальня обладнані 



 

необхідними меблями. Ігрова кімната забезпечена 

іграшками, а також в достатній кількості є білизна, 

посуд. Харчування здійснюється за рахунок держави та 

сільської ради, але в більшій кількості – за рахунок 

батьків. Підтримується чистота та порядок на території 

дитячого садка. 

    Садочок розпочав роботу з 04.04.2014 року. Молодий , 

але досвідчений колектив працює злагоджено та 

ефективно.  

Пріоритетні напрямки роботи: 

1.  Духовний розвиток особистості через виховання 

патріотизму і толерантності. Створення умов для 

накопичення дітьми позитивного 

загальнолюдського духовного досвіду через 

активне залучення їх до різних видів діяльності : 

ігрової, пізнавальної, комунікативно-мовленнєвої, 

предметно – практичної, образотворчої ,музичної і 

рухової . 

2. Трудове виховання через мотивацію предметно- 

практичної діяльності дітей. 

3. Приорітетність зміцнення здоров′я та фізичного 

розвитку, психологічного комфорту. 

     Спрямованість навчально-виховного процесу на 

досягнення соціально закріпленого результату Базового 

компоненту  дошкільної освіти 

 



 

 

  

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Контактні дані 

Адреса: 67313, Одеська область, Березівський район, с. Заводівка, вул. Кондратенка,55 

Тел. 0671822422 

Е-mail: zavodovkazosh@gmail.com 

mailto:zavodovkazosh@gmail.com

