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Фараонівський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)» 

Саратської районної ради  

Одеської області



Довідка про директора Фараонівського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа I-III ступенів – дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок)» Саратської районної ради  

Одеської області 

 

Директор 

 

Дата 

народження: 

 

Місце 

народження: 

 

Освіта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудова 

діяльність:  

 

Велегурська Наталя Петрівна 

 

27 березня 1984 року 

 

 

Україна, Одеська область,  

Саратський район, село Фараонівка 

 

Повна вища,  

у 2006 році закінчила  Ізмаїльський 

державний гуманітарний 

університет, спеціальність 

«Педагогіка і методика середньої 

освіти. Українська мова та 

література», кваліфікація – вчитель 

української мови та літератури, 

зарубіжної літератури, практичний 

психолог у закладах освіти 

 

З 09.2005  до 09.2012 – учитель 

української мови та літератури 

Фараонівського навчально-

виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів-дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок)» Саратської 

районної ради Одеської області; 

 

З 09.2012 по 04.2017 – заступник 

директора з навчально-виховної 

роботи Фараонівського НВК «ЗОШ 

І-ІІІ ступенів – ДНЗ (ясла-садок)» 

Саратської районної ради Одеської 

області; 

 

З 04.2017 – директор Фараонівського 

НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ 

(ясла-садок)» Саратської районної 

ради Одеської області 

  

 

Загальні відомості про навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа I-III ступенів – дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок)» Саратської районної ради Одеської області 

Історична 

довідка про 

Фараонівську школу було створено у 1946 році 

після встановлення Радянської влади. Спочатку школа 



створення 

навчального 

закладу 

була чотирирічна. 

Пізніше до 1958 року – учні навчалися 7 років. 

Потім 8 років. А в 1966 році Фараонівська школа стала 

загальноосвітньою десятирічною. 

Рішенням Саратської районної ради Одеської 

області від 23.03.2011 р. навчальний заклад було 

перейменовано у Фараонівський навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня школа I-III ступенів – 

дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)». За школою 

було закріплено цілісно-майновий комплекс сільського 

дошкільного навчального закладу «Сонечко». 

Навчальний заклад має розвинену матеріально-

технічну базу: два корпуси, у яких розміщено 17 

навчальних кабінетів, методичний кабінет, обладнано 

новий навчальний комп’ютерний комплекс, є бібліотека,  

спортивний зал, медичний кабінет з ізолятором, їдальня  

на 70 місць, спортивні майданчики, кабінет психолога. 

У рамках програми «Шкільний автобус» 

мікроавтобусом «ГАЗ-32213-418» здійснюється підвіз до 

навчального закладу учнів (понад 30 чол.), які 

проживають в с. Пшеничне, що належить до 

Фараонівської сільської ради. 

Адреса 

 

(№ телефону, 

сайт, 

електронна 

пошта) 

68213, Одеська область, Саратський район,  

с. Фараонівка, вул. Шкільна, 6. 

тел./факс: (04848) 57-4-41. 

 

faraonznz2017@ukr.net 

 

https://mail.ukr.net/classic

