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Директор 

 

Дата 

народження: 

 

Місце 

народження: 

 

Освіта: 

 

 

Трудова 

діяльність: 

 

Кудрявченко Людмила Родіонівна 

 

26 вересня 1956 року. 

 

 

м. Одеса 

 

 

вища, Ізмаїльський державний 

педагогічний інститут 

 

13.08.1979 р. – 13.08.2007 р. – 

вчитель англійської мови Саратської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

 

З 13.08.2007 р. – директор 

Саратської ЗОШ І-ІІІ ступенів, а з 

2011 р. – Саратського НВК «ЗОШ І-

ІІІ ступенів – гімназія». 

 

 

 

Загальні відомості про Саратський навчально-виховний комплекс  

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей» 

Саратської районної ради Одеської області 

Історична 

довідка про 

створення  

навчального 

закладу 

Сарата – населений пункт, заснований німцями-

колоністами у 1822 році, які вважали одним із важливих питань 

існування – мати школу, лікарню, церкву. 

Перша школа в Сараті збудована у 1823 році. У школі 

навчалось 68 хлопчиків та дівчаток. Викладання вів один 

вчитель. У 1912 році була відкрита російська церковно-

приходська школа, в якій навчалось 70 учнів. До 1940 року в 

селищі Сарата була одна початкова школа для росіян, українців, 

євреїв, де навчалось до 60 – 65 учнів. Викладання в школі 

проводилось тільки румунською мовою. Серед простих жителів 

селища не було жодної людини із середньою освітою. Восени 

1940 року вперше відкрилась середня школа, а влітку 1941 року 

почалась Велика Вітчизняна війна... 

23 серпня 1944 року наступаючими військами 3-го 

Українського фронту селище було звільнене від німецько-

фашистських окупантів. Уже з 1-го вересня 1944 року почала 

працювати семирічка, яка в 1946 році стала середньою. Для 

роботи у школі прибули вчителі. Серед них були Пойманова 



Л.Н., Вострикова І.Ф., Монастирлій Н. П., Бронфентрінкер Л.П. 

Для дітей із навколишніх сіл було відкрито інтернат, де 

проживало 20 дітей. У 1951 році була ліквідована в Сараті 

неграмотність. 

Протягом 1944 – 1965 років Саратська школа 

розташовувалась у 4-х будівлях по вулиці Леніна, а початкова – 

на сьогоднішній вулиці Миру. Уроки проводились у дві зміни. 

Діти часто навчались при світлі гасових ламп. До школи 

приходили навчатись діти пішки з усіх навколишніх сіл: 

Михайлівки, Зорі, Мирнопілля, оскільки в цих селах не було 

середніх шкіл. Саратську середню загальноосвітню школу свого 

часу закінчив Влаєв М.Д. (у 1953 р.), який згодом став 

директором Зорянської школи, Заєць М.О. (згодом директор 

Плахтіївської школи № 1), Броновщук Р.Й. (завуч Плахтіївської 

школи № 1) та інші. 

У 1957 році за участю учнів було збудовано фізкабінет та 

майстерню на території шкільного двору (зараз це приміщення 

передано дитсадку). У 1963 році школі передали приміщення, 

яке займав Саратський РВ УМВС по вулиці Халікова. 

У 1967 році за принципом народного будівництва було 

збудовано приміщення школи силами учнів, вчителів та батьків 

і шефів. Уроки проходили в дві зміни. 

Нове триповерхове приміщення було збудоване у 1970 

році. В цій будівлі уроки почалися з другого півріччя 1969/1970 

навчального року. У 1975 році школа перейшла на кабінетну 

систему. 

Навчальний заклад має добру матеріально-технічну базу: 

два корпуси, в яких розміщено 44 навчальних кабінети, 

методичний кабінет, обладнано два комп’ютерних класи, є 

бібліотека (30750 примірників) та читацький зал на 30 місць, 

спортивний зал, актовий зал на 100 місць, медичний кабінет, 

їдальня на 100 місць, дві котельні. 

В рамках програми «Шкільний автобус» автобусом «I-

VAN A07A1-10» здійснюється підвіз до навчального закладу 

учнів (27 чол.), які проживають в с. Новоселівка. 

 

Адреса,  

(№ телефону,  

 

сайт, 

електронна 

пошта 

68200, Одеська область, смт. Сарата, вул. Крістіана Вернера, 85. 

тел./факс (04848) 2-22-89. 

тел. (04848) 2-18-08. 

 

sarataschool21@ukr.net 

 

https://mail.ukr.net/classic

