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Довідка про директора  

Над’ярненської ЗОШ І ступеня Саратського району, Одеської області 

 

Директор 

 

Дата 

народження: 

 

Місце 

народження: 

 

Освіта: 

 

 

 

Трудова 

діяльність: 

 

Єсауленко Тетяна Володимирівна 

 

18 квітня 1966 року 

 

 

Одеська область, Саратський район,  

с. Над’ярне 

 

спеціаліст, Білгород-Дністровське 

училище 1985 р., вчитель початкової 

школи 

 

01.09.1982 р. – 01.07.1985 р. – 

студентка Білгород-Дністровського 

педагогічного училища; 

 

З 15.08.1985 р. – вчитель початкових 

класів. 

 

З 01.04.2011 р. – директор 

Над’ярненської ЗОШ І ст.. 

 

 

 

Загальні відомості про Над’ярненську ЗОШ І ступеня  

Саратського району Одеської області 

Історична 

довідка про 

створення 

навчального 

закладу 

Над’ярненська школа була побудована в 1932 році на державні 

кошти. Будували школу мешканці села. Вчителювали в школі 

родина Беруховських, які й жили у школі зі своїми дітьми. Жінку 

звали Єфросинія Михайлівна, а чоловіка вже ніхто й не пригадує 

як. Приїхали вони з м. Білгород-Дністровський. Кожного дня було 

по 4 уроки, обов’язковими з яких були: математика і письмо. У 

суботу діти ходили до церкви, де вчили молитви, читали Біблію. 

Школа працювала за Церковними календарями. Під час посту до 

церкви ходили частіше. Старожили кажуть, що учнів годували 

молоком з білим хлібом, тоді як вдома мали можливість їсти лише 

чорний хліб. 

Влада постійно змінювалась. Навчання велось то румунською, 

то російською мовами. З приходом Радянської влади навчання 

стало чотирирічним. Під час Великої Вітчизняної війни школа не 

працювала. Після закінчення війни школа знову стала 

функціонувати, але вже під керівництвом Ходаченко Олександри 

Пилипівни. У 1969 році завідуючою стала Малюкіна Анастасія 

Назарівна. Працювала вона разом з Гільовою Вірою Григорівною. 

Раніше в школі було пічне опалення. Обігрівалися всі приміщення 



 

4 пічками. У 2006 році було проведено капітальний ремонт 

системи опалення та улаштовано водяне опалення й побудована 

котельня. 

Класні кімнати великі, просторі, добре освітлені. Приміщення 

для проведення занять фізкультури немає, але є спортивний 

майданчик. Перед школою розташовані квітники, на яких учні 

вчаться доглядати культурні рослини. 

Адреса  

 

(№ телефону, 

сайт, 

електронна 

пошта) 

68 243, Одеська область, Саратський район, с. Над’ярне,  

вул. Крутоярівська, 44; 

тел. моб. (097) 594-02-13 

 

nadyarnenska@yandex.ua 


