
Ставківська загальнооосвітня школа І – ІІІ ступенів  Розквітівської 

сільської ради об’єднаної територіальної громади Березівського району 

Одеської області. 

 

Я, Бодянюк Людмила Іванівна, народилася 12 серпня 1962 

року в селі Петрівка Комінтернівського району Одеської області. 

Після закінчення у 1979 році Ставківської середньої школи працювала у 

колгоспі імені ХХІІ з’їзду КПРС. У 1980 році вступила  на підготовче 

відділення Одеського державного університету імені 

І. І .Мечникова. 

З  1981 року – студентка філологічного факультету Одеського державного 

університету імені І.І.Мечникова. Після закінчення у 1986 році отримала 

фах- викладач української мови та літератури. 

З 1986 по 1988 рік працювала викладачем російської мови та літератури у 

Балайчуцькій восьмирічній школі. 

З 1988 року по 1990 рік працювала вихователем інтернату Ставківської  СШ, 

а через два роки – вчителем української мови та літератури. А з 2004 року 

призначена заступником директора школи з виховної роботи і продовжувала 

викладати українську мову та літературу. 

З 2010 працювала соціальним педагогом школи та вчителем української  

мови та літератури. 

2013 року отримала нову посаду заступника директора з навчально – 

виховної роботи . А з 2015 року очолила Ставківську загальноосвітню школу  

І – ІІІ ступенів. 

Родинний склад: 



чоловік – Бодянюк Микола Іванович, 1960 р.н., вчитель Ставківської ЗОШ І – 

ІІІ ступенів ; 

син – Бодянюк Євгеній Миколайович, 1990 р.н., інвалід дитинства. 

Домашня адреса: 67322 

вул. Миру, 42, 

с. Ставкове, 

Березівський район,  

Одеська область 

Телефон - 0994734391 

Ставківська школа розташована в типовому приміщенні 1958 року 

будівництва та 1975 року будівництва. Проектна потужність школи складає 

585 учнівських місць. На початок 2016-2017 н.р. в закладі 12 класів, 

навчається 236 учнів. Учні у школі навчаються із сіл Ставкового, Рівного, 

Данилівки, Нейково, Червоний Агроном. Заклад працює в одну зміну, 

початок занять о 9 годині. Заняття ведуться українською мовою. В школі 

тепло, затишно, світло. В закладі діти навчаються у просторих, чистих, 

світлих класах. За кожним вчителем закріплено кабінет, працює комплексна 

майстерня, комп’ютерний клас, спортивний зал, актовий зал,бібліотека, 

медичний кабінет,їдальня.  У школі працює 22 висококваліфікованих 

спеціалісти із них 2 вчителів мають звання «вчитель-методист», 3 вчителів - 

«старший вчитель», 6 вчителів спеціалісти  вищої категорії, 9 вчителів І 

категорії , 2 вчителя ІІ категорії , 5 спеціалістів. Почесним знаком 

«Відмінник освіти України» нагороджено 5  вчителів нашої школи. Колектив 

школи стабільний, плинності кадрів немає.  Багато випускників Ставківської 

школи  вступають до вищих навчальних закладів. 

В закладі централізоване теплопостачання, індивідуальна каналізаційна 

система, тепло постачається від індивідуальної котельні є внутрішні туалети. 

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. Територія школи частково огороджена. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ставківська ЗОШ І – ІІ ступенів 

вул. Центральна,буд.1 

с.Ставкове  

Березівського району, 

Одеської області 

67322 

Телефон 0994734391 

E- mail    stavkoveshkola@ukr.net 

 

 


