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Довідка про директора  
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Саратської районної ради Одеської області 

 

Директор 

 

Дата 

народження: 

 

Місце 

народження: 

 

Освіта: 

 

 

 

 

Трудова 

діяльність: 

 

Саламаха Валентина Федосіївна 

 

15 липня 1963 року 

 

 

Одеська область, Саратський район, 

с. Плахтіївка 

 

вища, Одеський державний університет 

ім. І.І.Мечникова, 1986 р., філолог, 

викладач німецької мови та літератури, 

перекладач 

 

Вересень 1981 р. – травень 1986 р. – 

студентка Одеського державного 

університету ім. І.І.Мечникова; 

 

Серпень 1986 р. – серпень 1993 р. – 

учитель німецької мови Мирнопільської 

середньої школи Саратського району; 

 

Вересень 1993 р. – вересень 1994 р. – 

учитель німецької мови Плахтіївської 

середньої школи Саратського району, 

вихователь ГПД; 

 

Вересень 1994 р. – вересень 2000 р. – 

заступник директора з виховної роботи 

Плахтіївської загальноосвітньої школи 

№ 3 І-ІІІ ступенів; 

 

Вересень 2000 р. – серпень 2008 р. – 

заступник директора з навчально-

виховної роботи Плахтіївської ЗОШ № 3 

І-ІІІ ступенів; 

 

З вересня 2008 р. дотепер –  

директор Плахтіївської ЗОШ №3 І-ІІІ 

ступенів. 

 

 

  

 



Загальні відомості про Плахтіївську загальноосвітню школу № 3  

І-ІІІ ступенів Саратської районної ради Одеської області 

Історична 

довідка про 

створення 

навчального 

закладу 

Вперше в Плахтіївці школа була відкрита в 1875 році. Це 

була сільська трьохкласна школа, якій в 1875 році добавили 

титул «Міністерська школа». Відомо, що в цій школі все життя 

пропрацював учителем Григорій Климович Середа, син Клима 

Даниловича, переселенця з села Плахтіївка Катеринославської 

губернії. 

У 1914 році була збудована нова шкільна будівля, де було 

чотири класні кімнати, канцелярія й кабінет директора. До 1940 

року в цій школі навчання велося на румунській мові. Хоча й 

існував закон про початкову освіту, діти відвідувати школу не 

могли. Між учителем і учнем стояла стіна. Дітей навчали на 

чужій для них мові, в школі господарювала «палична» 

дисципліна. У батьків не було коштів, щоб одягнути і взути 

дітей. Основним взуттям дітей та дорослих були постоли. 

Хороше взуття зі шкіри було рідкістю і його берегли, як зіницю 

ока. Сьомий клас закінчували одиниці. Так, наприклад, у 1944 

році сім класів закінчили лише три учні: Іван Небога, Марія 

Бардай, Степан Примаченко.  

28 червня 1940 року радянські війська вступили в 

Придунав’я. У селі була вибрана нова влада. Була проведена 

сільська сходка, на якій вирішили, що в школі діти будуть 

навчатися на рідній українській мові. Крім денної школи, 

почала працювати вечірня, де навчали малограмотну молодь. 

Населення села було багаточисельним, тому 1-ого вересня 1944 

року в селі відкрилися три школи: одна – семирічна (в 

майбутньому Плахтіївська ЗОШ № 3 І-ІІІ ступенів), дві – 

початкові (в майбутньому № 1 та № 2). Згодом, а саме 1954 

року, школа № 3 стає середньою. Так, у 60 – 80-х рр. 9 – 10-х 

класів було по 2 – 3 паралельних з наповнюваністю 30 – 33 

учнів у кожному. З’являється гуртожиток для учнів 9 – 10-х 

класів. 

Із числа жителів села своїх навчених учителів поки ще не 

було, тому з м. Білгород-Дністровського прислали перших 

вчителів, які спеціального фаху не мали, і відразу ж 

приступили до навчання учнів та самонавчання. 

У 1955/1956 н. р. у школі було чотири 5-х класи, три 6-х 

класи, три 7-х класи, два 8-х і 9-х, кожен по 30 – 32 учні. 

Станом на 5 вересня 1957 року у школі нараховувалося 412 

учнів, їх навчало 30 вчителів. 

З 1963 по 1969 роки директором середньої школи була 

Праведна Лідія Семенівна. І саме в жовтні 1965 року в центрі 

села, напроти церкви, відкрита нова будівля школи, в якій 

навчаємося і працюємо зараз ми. 

З 1969 – 1970 рр. – директор школи Примаченко Степан 

Васильович, з 1970 – 1974 рр. – Малюк Микола Федорович, 

переведений із Плахтіївської восьмирічної школи № 2, у якій 



він теж був директором. 

Станом на 5 вересня 1971 року у середній школі – 22 

класи, в яких навчалося 585 учнів.  

13 вересня 1974 року директором школи знову призначено 

Примаченка Степана Васильовича.  

У лютому 1978 року на посаду директора середньої школи 

призначено Криву Ольгу Василівну. 

З 1990 по 2000 рр. школу очолював Пономаренко Петро 

Іванович, вчитель фізики, колишній учень цієї ж школи, яку 

закінчив із медаллю. Він керував колективом у складі 44 

чоловік, з яких із вищою освітою – 29.  

З 2000 по 2008 рр. школу очолювала Праведна Н.І., 

вчитель вищої категорії, вчитель-методист, Відмінник освіти 

України.  

З 2008 року директором школи призначено В.Ф.Саламаху.  

Навчальний заклад має достатньо розвинену матеріально-

технічну базу: два корпуси, у яких розміщено 24 навчальних 

кабінети, методичний кабінет, навчальний комп’ютерний 

комплекс, є бібліотека (14493 примірників) спортивний зал, 

актова зала на 100 місць, медичний кабінет, їдальня на 100 

місць. Навчальні кабінети повністю оновлені, обладнані  

відповідно вимог Положення про навчальний кабінет 

загальноосвітнього навчального закладу. 

Адреса  

 

(№ телефону, 

електронна 

пошта) 

68232, Одеська область, Саратський район, село Плахтіївка, 

вул. Соборна, 57. 

тел.: (04848) 63-3-07, 63-3-77 

plakh_school3@ukr.net 

 

 


