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Директор 

 

Дата  

народження: 

 

Місце  

народження: 

 

Освіта: 

 

 

 

Трудова  

діяльність:  

 

Грибкова Маргарита Георгіївна. 

 

21 вересня 1971 року. 

 

 

Одеська область, Саратський район,  

с. Михайлівка 

 

вища, Одеський державний університет 

ім. І.І. Мечникова, 1994 р., вчитель 

української мови та літератури. 

 

15.08.1994 р. – 01.09.2007 р. – вчитель 

української мови та літератури  

Михайлівської середньої школи. 

 

З 01.09.2007 р. – директор  

Михайлівської середньої школи, а з 

2011 р. – Михайлівського НВК «ЗОШ І-

ІІІ ступенів – ДНЗ (ясла-садок)». 

 

 

 

 

Загальні відомості про Михайлівський навчально-виховний комплекс  

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад  

(ясла-садок)» Саратської районної ради Одеської області 

Історична  

довідка  

 

На мапі Одеської області є невеличке село Михайлівка, а 

там, вростаючи корінням у свою історію, а верховіттям у 

майбуття, розміщена невеличка школа, яка щовересня гостинно 

відкриває двері своїм учням. 

Під час румунської окупації на території села діяла 

чотирикласна школа. Навчання велося румунською мовою у 

двох державних приміщеннях та одному найманому. Освіта не 

була обов’язковою, але викладалися основні предмети: 

арифметика, інтуїція (природознавство), історія, географія, 

румунська мова, співи, малювання, вишивання (спільно для 

дівчат та хлопчиків). Для підтримки дисципліни вчителі 

використовували різки. Вчителями початкових класів були 

Качаровський Павло Єрмолайович («ликвидирован потому, что 

был коммунистом» 1941 року під час другого приходу 

румунської влади), Гарбар Марія Антонівна. На свята 

готувалися дитячі концерні програми. 

Підготовкою дітей до школи займався дитячий садок 

(«градіна де копій»), зокрема вихователькою була одна із 

сестер Качаровських. Загалом, з п’яти дітей цієї родини, троє 



плідно працювали на освітянській ниві. Всі мали добру освіту, 

наприклад, Катерина Єрмолаївна, за свідченням односельчан, 

володіла десятьма іноземними мовами, у школі викладала 

французьку мову. 

Починаючи з 1944-го року, після визволення Саратського 

району до школи прибули перші 5 вчителів. Серед них – 

Уліцький Михайло Юхимович (директор), Помазанська 

(Павліченко) Валентина Петрівна (завуч), Горбатюк О. 

(класовод, вчитель української мови та літератури). Майже 

місяць вели перепис дітей і лише в кінці вересня розпочалися 

заняття. Початкові класи були дуже великими. І вже 

наступного навчального року Буравченко Надії Миколаївні 

довелося отримати найбільший у житті клас – 57 учнів! Але у 

другому півріччі частину учнів направили на навчання до 

ремісницьких училищ. Випускники 4-го класу початкової 

школи здавали сім іспитів. 

Єдиного приміщення для навчання не було. Лише в 50-х 

роках учні почали вчитися у приміщенні, що належало 

заможному селянинові Коваленку Григорію, який емігрував до 

Румунії. Його господарські будови були переобладнані на 

класні кімнати. 

Будівля, в якій донині навчаються учні, зведена у 1968 р., 

коли директором школи була Недіна Лариса Костянтинівна. 

Саме тоді покращилися часи для педагогічної діяльності: 

вчителі початкових класів отримали діапроектори, таблиці, 

азбуки та різноманітний дидактичний матеріал. 

З перших днів і до 1967 р. школа була восьмирічною, а 

вже наступного навчального року відбувся перший набір 

середньої школи. За роки існування школою керувало десять 

директорів. І першим директором україномовної школи став 

Желєзняков Микола Антонович. 28 років невтомної праці 

віддала посаді директора школи Стогній Тамара Іванівна. За її 

керівництва за допомогою голови сільської ради, голови 

колгоспу, батьків, учителів та учнів було завершено добудову 

класних кімнат, проведено центральне водопостачання, 

придбані шафи, парти. 24 роки надійним заступником з 

навчально-виховної роботи була Окулова Марія Олексіївна, яка 

не одному поколінню вчителів надає методичну допомогу. 20 

років заступником з виховної роботи був енергійний, 

переповнений творчими ідеями Кваша Григорій Іванович, який 

1981 року поновив цікавими конкурсами військово-спортивну 

гру «Зірниця», започатковану в 1970 р., яка і донині 

залишається улюбленою грою учнів 5 – 11 класів.  

У школі діє учнівське самоврядування. 2002 року, коли 

заступником директора з виховної роботи була Портянко 

Галина Кирилівна, офіційно проголошена Учнівська республіка 

з трьома гілками влади: законодавчою (Парламентом), 

виконавчою (Радою Президента) і судовою (Судом 

Справедливих).  



Постійно колектив школи поєднував педагогічну 

діяльність із суспільно-громадською. Вчителі були лекторами, 

брали участь в оглядах художньої самодіяльності, стали 

призерами обласного огляду агітбригад 1989 року. 

Вже 7 років очолює школу молода, енергійна Грибкова 

Маргарита Георгіївна. Заступником директора з навчально-

виховної роботи, також 7 років, є Аркуша Катерина Віталіївна. 

У 2011 році заклад реорганізовано й перейменовано у 

Михайлівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ (ясла-садок)». 

Навчальний комплекс має розвинену матеріально-

технічну базу: два корпуси, у яких розміщено 20 навчальних 

кабінетів та 4 групи для вихованців дошкільного підрозділу, 

методичний кабінет, кабінет учнівського самоврядування, 

обладнано навчальний комп’ютерний клас, є бібліотека, 

читальний зал на 20 місць, спортивний зал та роздягальня, 

актова зала на 60 місць для старшої школи, ігрова кімната для 

початкової школи, музичний зал для дошкільнят, медичні 

кабінети для школи та дитячого садочка, їдальні. На території 

закладу розташовані шкільний спортивний та ігрові 

майданчики для дошкільнят. 

Адреса  

 

(№ телефону, 

сайт, 

електронна 

пошта) 

68252, Одеська область, Саратський район, с. Михайлівка,  

вул. Шкільна, 108. 

тел. (04848) 46-1-40. 

 

margaritagribkova@ukr.net 

 


