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Директор 

 

Дата 

народження: 

 

Місце 

народження: 

 

Освіта: 

 

 

 

 

Трудова 

діяльність: 

 

Мягченко Ольга Вікторівна 

 

21 липня 1985 року 

 

 

Одеська область, Саратський район,  

с. Введенка 

 

вища, Полтавський державний 

педагогічний університет  

ім. В.Г.Короленка, 2007 р.,  

вчитель хімії та біології 

 

28.06.2004 – 09.08.2004 – 

помічник вихователя оздоровчого 

табору «Супутник» Полтавської області 

Диканського району; 

 

18.12.2006 – 19.08.2007 – 

керівник гуртків у Полтавському 

обласному еколого-натуралістичному 

центрі; 
 

28.08.2007 – 15.08. 2010 – 

вчитель хімії у Полтавському 

обласному ліцеї-інтернаті для 

обдарованих дітей із сільської 

місцевості ім. А.С. Макаренка; 

 

23.08.2010 – 30.08.2013 –  

вчитель хімії Саратського НВК  

«ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія»; 

 

31.08.2013 – 30.09.2013 – 

В.о. директора Введенського НВК 

«ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ (дитячий садок)»; 

 

з 01.10.2013 року –  

директор Введенського НВК  

«ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ (дитячий садок)» 

 

 

 

 



Загальні відомості про Введенський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад 

(дитячий садок)» Саратської районної ради Одеської області 

Історична 

довідка про 

створення 

навчального 

закладу 

У 1910 році за часів царського режиму в селі було 

зведено першу будівлю школи. У 1918 році в селі було 

встановлено Радянську владу, але ненадовго. З 1919 року 

територія краю була окупована Румунією. За румунської 

влади школа в селі продовжувала функціонувати. Це була 

чотирикласна початкова школа. Викладання велося 

румунською мовою. Вчителі вимагали від учнів дотримання 

суворої дисципліни і старанності у навчанні, застосовуючи 

для досягнення цього навіть методи фізичного покарання. 

У червні 1940 року в селі знову була встановлена 

Радянська влада. Але розпочалась Велика Вітчизняна війна, і 

територія  знову була окупована Румунією. 

Після закінчення воєнних дій село ввійшло до складу 

УРСР. Відразу ж  (1944 р.) було організовано роботу  школи. 

Це була школа з семирічним навчанням. Директором її було 

призначено Радіуцьку Валентину Сергіївну. Школа 

розмістилась у приміщенні колишньої церковної обителі, 

класи знаходились у келіях монахів. 

У 1953 році школу очолила Капустіна Олександра 

Петрівна, яку згодом змінив Балабан Іван Іванович. Тоді ж 

педагогічний колектив поповнився молодими вчителями 

початкових класів Курочкіною Надією Іванівною, Першиною 

Галиною Степанівною, які більше 30-ти років пропрацювали 

у нашій школі. 

Зростала чисельність населення, збільшувалась кількість 

дітей шкільного віку. Виникла потреба в розширенні 

приміщення школи. Тому у 1970 році розпочалося 

будівництво типового двоповерхового приміщення школи на 

540 місць. Керівники села, вчителі, учні, батьки та мешканці 

села з ентузіазмом працювали на будівництві під час 

суботників та недільників. Будівництво очолював директор  

школи Лещенко Іван Іванович, який обіймав керівну посаду 

одинадцять років. 

1 вересня 1975 року навчальний рік розпочався у новому 

приміщенні. Це вже була сучасна школа з просторими 

світлими класами, спортивним та актовим залами школи. 

Разом з Іваном Івановичем у школі працював творчий і 

згуртований колектив. 

За багаторічну та сумлінну працю Лещенко Іван 

Іванович та Бачковська Віра Олексіївна були нагороджені 

значком «Відмінник народної освіти». 

У 1980 році на базі школи проводився обласний семінар 

завідуючих районними відділами народної освіти. 

Керівниками школи були: 

Кривцова Зінаїда Іванівна – 1981 – 1988 рр. 



Чеботаєв Василь Самсонович – 1988 – 1990 рр. 

Пльохова Марія Олексіївна – 1990 – 2013 рр. 

У 2011 році Введенська ЗОШ І-ІІІ ступенів була 

перейменована у Введенський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ 

(дитячий садок)». 

З 1 вересня 2013 року директором НВК призначена 

Мягченко Ольга Вікторівна, випускниця цієї ж школи. 

Адреса  

 

(№ телефону, 

сайт, 

електронна 

пошта) 

68230, Одеська область, Саратський район, с. Введенка,  

вул. Центральна, 14  

тел. (04848) 49-1-35 

 

vvedenkasarata@ukr.net 

 


