
«Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 

ступенів – дошкільний заклад» с.Леніне Фрунзівського району Одеської області 

          
 

                                                  
                                                       Директор   Годовенко Наталія  Олексіївна . 

 

 Народилася   25 лютого 1962року в  селі Зубрець Бучацького району 

Тернопільської області в сім’ї службовців.  

  Після закінчення Чортківського педагогічного училища з 13. 08.1981 по 

01.09.1884 працювала  старшою піонервожатою Ленінської     восьмирічної школи. 

З   01.09.1984  по 01.09.1994 – вчитель початкових класів Ленінської  неповної 

середньої школи.  В 1988 році закінчила Одеський державний педагогічний 

інститут по спеціальності « Вчитель початкових класів (заочна форма навчання). 

З 01.09.1994 по 01.10.2013– заступник директора з навчально-виховної роботи 

Ленінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів,     вчитель української мови та 

літератури учнів 5-11 класів.  

З  01.10.2013 – директор  навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів- дошкільний заклад» с.Леніне Фрунзівського 

району Одеської області.  

У 2003році  присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії»,  

у 2011році  вручено нагрудний знак «Відмінник освіти України», у 2013році 

присвоєно педагогічне звання «Старший вчитель». 

Стаж керівної роботи  – 23 роки, з них на посаді директора – чотири роки. 

Тричі обиралась депутатом районної ради. 

                                        Опис навчального закладу 



Будівництво школи велося протягом 1966-1972 років. Введено в дію 1 вересня 

1972 року і розраховано на 240  учнівських місць. 

Загальна площа всіх приміщень – 2319 м; кількість класних кімнат – 15; їх площа 

– 938 м. 

 Дошкільний підрозділ Ленінського НВК розташований у типовому приміщенні 

колишнього дитсадка, працює з 2006 року.     Згідно наказів по НВК в cередню 

групу зараховано 20 дітей віком від 4-х до 5-и років, а при школі відкрито 

підготовчу групу короткого перебування дітей віком  від 5-и років. 

 Типові приміщення відповідають державним нормативам, гігієнічним та 

санітарним вимогам. 

     У 2016- 2017 н. р. в Ленінському НВК навчалося 120 учнів ( на початку року).  

На кінець року –115 учнів.   

    Педагогічний колектив складається з 23 осіб.  Згідно Положення всі педагогічні 

працівники проходять атестацію. Відповідно до наслідків атестації, педагогічні 

працівники ( з бібліотекарем-сумісником і вихователями включно) мають наступні 

категорії: «Спеціаліст вищої категорії» – 6 чол. ;  «Спеціаліст І категорії»      – 5 

чол.«Спеціаліст ІІ категорії»       – 5 чол.;    «Спеціаліст»                     – 7 чол. 

      Педагогічне  звання « Старший учитель» – 3 чол. 

      Педагогічний та учнівський колективи нашого НВК є активними учасниками і 

переможцями районних та обласних олімпіад, конкурсів, змагань, МАН; районного 

та обласного турів Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Твої таланти, Одещино!» 

в номінаціях «Читці», «Поети», «Театральні колективи», «Солісти-вокалісти». 

   У Ленінському НВК  створено всі необхідні умови для навчально-виховного 

процесу. В позаурочний час плідно працюють гуртки,  активно діє дитяче 

об’єднання «Лідер»  за тематично-цільовою програмою «Я – школяр».  Створено 

центри дитячої ініціативи,  де учні розглядають питання навчання та проведення 

позашкільного дозвілля. 

    Вся навчально-виховна робота в Ленінському НВК спрямована на  

забезпечення  всебічного розвитку особистості, формування в учнів патріотичних 

почуттів, виховання любові до  рідного краю.  

  

 

       

 
 

 



 
           

 

Контактні дані: 66743,с. Торосове, Захарівський район, Одеська область, вул. 

Центральна, 62, тел/факс: 8(260) 9-35-40, тел: 8(260) 9-35-40; моб.099–150-72-31; E-

mail: frunz-lenino@rambler.ru, код ЄДРПОУ:32646340 
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