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Довідка  

про  керівника Благодатненської ЗОШ І ступеня 

Завідуюча 

 

Дата 

народження: 

 

Місце 

народження: 

 

Освіта: 

 

 

 

 

: 

 

 

Трудова 

діяльність:  

 

 

Воронова Людмила 

Миколаївна 

 

26 лютого 1960 

 

Одеська область, 

Комінтернівський район 

 село Благодатне 

 

повна вища, ст. магістра 

педагогічної освіти  

(Одеське міське педучилище 

1980; Південноукраїнський 

педагогічний університет 

ім.К.Д.Ушинського, 2007) 

 

08.1976-08.1977 – старша 

піонервожата Кубанської 

восьмирічної школи; 

 

10.1984–10.1985–вчителька 

початкових класів 

Благодатненської початкової 

школи ; 

 

10.1985 – 11.1988 – 

вихователь дитсадка 

Комінтернівської РСХТ с. 

Кремидівка; 

 

з 11.1988 – вчитель 

початкових класів 

Благодатненської початкової 

школи; 

 

з 01.03.1990 – завідуюча 

Благодатненської школи  

 

Стаж роботи на посаді 

керівника – 27 років. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Загальні відомості про Благодатненську загальноосвітню школу 

 І ступеня 

Адреса (№ 

телефону, 

сайт, 

електронна 

пошта) 

67540  Одеська обл., Лиманський район с.Благодатне  

вул. Центральна, буд.9 

Тел: (067) 81-27-813; 

 

E-mail: blagodatneschool@ukr.net 

   

Форма 

власності 

комунальна 

Історична 

довідка про 

створення  

навчального 

закладу   

Навчальний заклад було створено у 189?році як 

церковно-прихідську школу Северинівського 

католицького приходу Одеської волості Херсонської 

губернії. Населення тогочасного села Міттельсфельд 

(пізніше – Міттельсдорф, згодом – Шахлацьке, нині – 

Благодатне) складали в основному німці-колоністи. 

Прізвища мешканців тих часів, а отже і учнів місцевої 

школи: Томас, Ютт, Шмідт, Шеффер, Фірст, Мальзам, 

Іовв, Оденбах, Штаус. Викладання в школі велося 

німецькою мовою. Тут навчалися грамоті в різні роки від 

14 до 37 учнів. У 1926 році в селі налічувалося 288 

жителів, 67 з них – діти. Приміщення школи розширили і 

розмістили у ньому ще й кооперативну лавку та хату-

читальню. У 1936 році в початковій школі було майже 40 

учнів. Всіх навчав один вчитель – Валентин 

Лаврентійович Кіффер. (Згодом виїхав у м.Джанкой в 

Криму, працював там вчителем, директором гімназії. 

Мав урядові нагороди СРСР, був відмінником народної 

освіти. Пішов з життя на початку 80-х років ХХ ст.) 

З 1939 року викладання в школі велось на російській 

мові, працювати приїхала вчителька з російського міста 

Смоленська. Але з початком війни у 1941 році в 

шкільному приміщенні було розташовано румунський 

окупаційний штаб, навчання не проводились. Крім того 

більшість місцевого населення німецької національності 

було репатрійовано. З 1948 року в селі з*явилась 

вчительська родина Михайленків. Разом вони навчали 2 

класи-комплекти, в кожному з яких було близько 20 

учнів.  

З 1992 року школа перейшла на українську мову 

навчання, а з 2002 Благодатненська початкова школа 

змінила назву і стала «Благодатненською 

загальноосвітньою школою І ступеня ». У ці роки істотно 

зменшилася кількість учнів – в окремі роки менше 10 

осіб. 

Зараз школа знову почала кількісно зростати – у 2017 

році випущено 5 учнів 4 класу і вже мають 1 вересня 

сісти за парти 7 першокласників.   



 

Основні 

напрями  

діяльності 

Початкова освіта 

 

Кількісні 

показники    

На даний час в школі працює 4 педагоги (2 штатних, 

 2 - сумісники), навчається 11учнів 1-4 класів  та 6  

вихованців дошкільної групи короткотривалого 

перебування. Матеріальна база навчального закладу в 

основному забезпечує потреби наявного контингенту 

учнів у якісних освітніх послугах: виконано сучасний 

ремонт приміщення, замінено дах, підлогу в коридорі, 

облаштовано внутрішній санвузол з гарячим 

водопостачанням, є комп’ютер, телевізор, музичний 

центр, школа підключена до мережі Інтернет та 

забезпечена Wi-Fi покриттям, є достатня кількість 

підручників та методичних посібників, є бібліотека, 

ігрова кімната з килимовим покриттям і великою 

кількістю іграшок, обладнано спортивний майданчик, є в 

необхідній кількості спортивний інвентар, учні 

забезпечуються безкоштовним харчуванням. Всі 

предмети інваріантної складової робочого навчального 

плану викладають фахівці. Учні з неповних (менше 5 

осіб) класів навчаються за індивідуальною чи 

індивідуально-груповою формою  згідно «Положення 

про індивідуальну форму навчання». 

В школі активно працює батьківська рада, яка допомагає 

у вирішенні проблем закладу. 

                                                   



    

  

 

 

 

 

 


