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Москаленко Любов Миколаївна 

 

Москаленко Любов Миколаївна народилась в селі Йосипівка Фрунзівського району 

Одеської області 20 січня 1952 року. У 1959 році у зв’язку зі смертю батьків була 

влаштована у дитячий будинок в селі Шабо Білгород-Дністровського району Одеської 

області, де і закінчила восьмирічну школу в 1967 році. З 1967 року по 1970 рік навчалась в 

Білгород-Дністровському училищі. 

Розпочала свою професійну діяльність Любов Миколаївна у 1971 році.  За час 

педагогічної  діяльності пройшла яскравий творчий шлях від вихователя дитячого закладу до директора 

навчально-виховного комплексу. З 1971 року по 1975 рік працювала вихователем дитячого садка в с. 

Гребінники  Велико – Михайлівського району Одеської області. З 1975 року по 1980 рік працювала 

вихователем дитячого садка № 42 в м. Одеса. У 1982 році закінчила Одеський педагогічний інститут ім. 

К.Д.Ушинського і з 11 січня 1982 року призначена на посаду завідувача ясла – садом № 292. З 1997 року 

заклад реорганізовано у Одеський навчально-виховний комплекс  № 292 «Дошкільний навчальний заклад – 

спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови» Одеської міської ради Одеської 

області де і працює на посаді директора по теперішній час. 

Одеський навчально-виховний комплекс № 292 збудований за типовим проектом, розташовується у 

двоповерховій будівлі, розрахований на 14 груп. На даний момент заклад працює за 12-ти годинним 

режимом. Функціонує 4 класи і 4 групи продовженого дня та 9 груп дошкільної ланки. Дошкільна ланка 

працює за Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі», початкова школа за оновленою 

Програмою для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою 1-4 класи. 

В закладі створені всі умови для творчого процесу, обладнано сучасний  методичний кабінет, 

бібліотека, фонд  якої  має достатню інформаційну базу для забезпечення навчального процесу, актова зала, 

фізкультурна зала, медичний кабінет, в кожному класі є своя  їдальня, ігрова кімната.  З 3-х років вихованці 

вивчають англійську мову (в початковій школі поглиблене вивчення), з 2013 року укладено договір про 

співпрацю з Південноукраїнським національним педагогічним університетом імені К.Д.Ушинського щодо 

організації вивчення китайської мови і культури Китаю учнями 1-4 класів за підтримки університетського 

освітньо-культурного центру «Інститут Конфукція». 
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