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Плахтіївський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа № 2 І-ІІІ ступенів – 

гімназія» Саратської районної ради  

Одеської області



Довідка про директора  

Плахтіївського навчально-виховного комплексу  

«Загальноосвітня школа № 2 І-ІІІ ступенів – гімназія» 

Саратської районної ради Одеської області 

 

Директор 

 

Дата 

народження: 

 

Місце 

народження: 

 

Освіта: 

 

 

Трудова 

діяльність: 

 

Харлан Людмила Федорівна 

 

19 лютого 1952 року 

 

 

Одеська область, Саратський район,  

с. Плахтіївка 

 

вища, Одеський державний університет, 

1979 р., вчитель біології і хімії 

 

15.08.1971 р. – 15.08.1975 р. –  

вчитель початкових класів Плахтіївської 

8-річної школи № 2; 

 

15.08.1975 р. – 15.08.1979 р. – вчитель 

біології Плахтіївської 8-річної школи № 2; 

 

15.08.1979 р. – 15.08.1985 р.– заступник 

директора з навчально-виховної роботи 

Плахтіївської 8-річної школи № 2; 

 

15.08.1985 р. – 06.01.2000 р. – директор 

Плахтіївської 8-річної школи № 2; 

 

06.01.2000 р. – 14.07.2005 р. – начальник 

відділу освіти Саратської РДА; 

 

14.07.2005 р. дотепер – директор 

Плахтіївського НВК «ЗОШ № 2 І-ІІІ 

ступенів-гімназія». 

 

 

 

Загальні відомості про 

Плахтіївський навчально-виховний комплекс  

«Загальноосвітня школа № 2 І-ІІІ ступенів – гімназія» 

Саратської районної ради Одеської області 

Історична 

довідка про 

створення 

вищого 

навчального 

закладу   

Навчальний заклад було створено у 1944 році, як 

початкову школу. Школа функціонувала по 1956 рік. В 1957 

році була перейменована в семирічну Плахтіївську школу №2. 

1960 році була перейменована в Плахтіївську восьмирічну 

школу №2. Школа функціонувала по 1992 рік. У серпні 1992 

року була реформована в Плахтіївську середню школу №2. 

Відповідно до Розпорядження Саратської районної державної 



адміністрації Одеської області від 14 серпня 2001 року № 321 

на базі Плахтіївської загальноосвітньої школи №2 І-ІІІ 

ступенів було відкрито навчально-виховний комплекс 

«Плахтіївська загальноосвітня школа №2», а в 2009 році був 

перейменований на Плахтіївський НВК «ЗОШ №2 І-ІІІ 

ступенів-гімназія». 

Навчальний заклад має матеріально-технічну базу, яка 

забезпечує здійснення навчально-виховного процесу. 

Облаштовані навчальні кабінети: 7 кабінетів: 2 української 

мови та літератури, інформатики, історії, географії, світової 

літератури, біології відповідають сучасним вимогам та 

Положенню про кабінет. У школі наявні та функціонують 

методичний кабінет, комп’ютерний клас, бібліотека, музей-

світлиця. 

Адреса  

 

(№ телефону, 

сайт, 

електронна 

пошта) 

68232, Одеська область, Саратський район, c. Плахтіївка,  

вул. Центральна, 167 

Тел/факс: (04848) 63-4-33 

 

pl_zosh2@meta.ua 

 

 

 

 

 


