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Трудова 

діяльність 

 

Проданова Наталя Іванівна 

 

13 вересня 1976 року 

 

 

Україна, Одеська область, Саратський 

район, село Кулевча 

 

Повна вища, у 1995 році – Білгород-

Дністровське педагогічне училище, 

спеціальність «Початкове навчання»; 

 

у 2005 році – Ізмаїльський державний 

гуманітарний університет, 

спеціальність «Педагогіка і методика 

середньої освіти. Українська мова та 

література», кваліфікація – вчитель 

української мови та літератури, 

зарубіжної літератури та історії 

 

З 09.1991  до 06.1995 – навчання в 

Білгород-Дністровському 

педагогічному училищі; 

 

з 09.1995 до 09.1996 – учитель 

початкових класів загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів с. Роща Арцизького 

району Одеської області; 

 

з 09.1996  до 08.2000 – учитель 

української мови та літератури 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

с. Роща Арцизького району Одеської 

області; 

 

з 08.2000 до 09.2012 – учитель 

української мови та літератури 

Кулевчанської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Саратської районної ради 

Одеської області; 

 

з 09.2012 до 03.2016 – заступник 

директора з навчально-виховної роботи 

Кулевчанської загальноосвітньої школи 

 

 



І-ІІІ ступенів Саратської районної ради 

Одеської області; 

 

з 03.2016 – директор Кулевчанської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Саратської районної ради Одеської 

області. 

 

Загальні відомості про Кулевчанську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів  

Саратської районної ради Одеської області 

Історична 

довідка  

Перші поселення даної території переселенцями з села 

Кюлевча Шуменського округу в Болгарії почалась у ІІ половині 

20-х років XIX століття. Статус села Кулевча отримала у 1830 

році, що і вважається датою його заснування. 

Населення було неосвічене. Першу освіту діти отримували 

на дому і тільки в окремих родинах. Це були приватні уроки. 

Згодом приватна парафіяльна школа, спочатку одно, потім 

дворічна. Тільки в 1893 р. була відкрита перша сільська 3-річна 

церковно-парафіяльна школа, в якій навчалось спочатку 59 дітей, 

потім кількість дітей збільшувалась щороку. Першими вчителями 

в селі запам’ятались Єланов Федір Васильович, Єланова Олена 

Василівна, Черненко Іван Федорович та місцевий священик. 

Пізніше школа стає початковою 4-річною, а на початку 30-х 

років – це семирічна школа, розташована в центрі села в 

декількох приміщеннях. Навчання хлопців і дівчат проводилось 

окремо. В цілому викладання велось румунською мовою, бо на 

території краю господарювала боярська Румунія. У 1944 р. 

радянськими військами Бессарабія була звільнена від румунських 

загарбників і відновилось навчання російською мовою. А в 1952 

р. завдяки зусиллям активістів, середня школа почала 

функціонувати і освіту в ній отримували кращі учні не тільки с. 

Кулевча, але і Зорі, Ярославки, Сергіївки. Тоді випускників, які 

закінчили середню школу, було 20 чоловік. В 9 клас з «трійками» 

не брали. Майже всі вчителі були приїжджі. 

Першим директором середньої школи був Трухін Леонід 

Тихонович. 

У 1962 – 1984 рр. директором середньої школи стає 

Галюров Валентин Федорович, він приймає нове приміщення 

школи (нині – стаціонарне відділення лікарні села). 

Село стрімко розростається, кількість учнів у школі 

збільшується. Була відкрита восьмирічна школа (нині навчально-

виробничий комбінат), яка проіснувала до 1972 року. 

У 70-ті роки починається будівництво нової типової школи 

на 1200 учнів, яке завершується до кінця 1976 р. Заселення її 

відбувається під час зимових канікул і 11 січня 1977 р. учні сіли 

за парти в класах нової школи. Сьогодні це добре збережене 

приміщення прикрашає центр села. 

Навчальний заклад має розвинену матеріально-технічну 



базу: чотири корпуси, у яких розміщено 39 навчальних кабінети, 

методичний кабінет, кабінет самоврядування, обладнано два 

комп’ютерних класи, є бібліотека та читальний зал на 30 місць, 

музей , два спортивні зали, актова зала на 150 місць, медичний 

кабінет з ізолятором, їдальня на 120 місць. 

Шкільним автобусом «АС-Р 32053-07 МРІЯ» (2012 року) 

здійснюється підвіз учнів та вчителів до Кулевчанської ЗОШ з 

с. Костянтинівка, що належить до Кулевчанської сільської ради. 

1984 – 1994 рр. – директор Дімов Микола Петрович; 

1994 – 2011 рр. – директор Кісенко Олександра Миколаївна; 

2012 – 2016 рр. – директор Самокиш Тетяна Миколаївна. 

З 2016 р. дотепер – Проданова Наталя Іванівна. 

Адреса  

(№ телефону, 

сайт,  

електронна 

пошта) 

68261 Одеська область, Саратський район, вул. Центральна, 74 

Тел. (04848) 44-3-40 

 

kulevchazosh@gmail.com 
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