
ОДЕСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №130 І-ІІІ СТУПЕНІВ ОДЕСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

   Слободянюк Людмила Леонтіївна, народилася 

19 червня 1959 року у  селі Великий Дальник,  

Біляївського району, Одеської області.  

З 1967р. по 1977 р. навчалася в середній школі № 45 

м.Одеси. З 1977 по 1979 р. працювала старшою 

піонервожатою у середній школі № 130 м.Одеси. 

Протягом  1979р. працювала техніком АМСТ 

Одеської гідрометеорогічної обсерваторії . З 1979р. 

по 1986р.  працювала лаборантом геологічного 

музею ОДУ ім.І.І.Мечникова. З 1980р. по 1986 р. навчалася в Одеському державному 

університеті ім.І.І.Мечнікова на геолого-географічному факультеті, вечірньої форми 

навчання. З 1986р. по 1991р. працювала на посаді вчителя географії Одеської школи № 130. З 

1991р. по 2004р. працювала на посаді заступника директора з навчально- виховної роботи. З 

2005р. по теперішній час призначена на посаду директора Одеської загальноосвітньої школи 

№ 130 І-ІІІ ступенів . 
    

У  створеному 82 роки тому Іллічівському,  а зараз Малиновському районі 

функціонувало три школи. Однією з них - семирічна школа в селищі Преображенському, де 

навчалось 350 учнів. За роки війни вона була спалена німцями . Учні були переведені в 

приміщення машинно- тракторної станції по вулиці Ползунова до 1956 року. Початкові 

класи навчались в хатах з пічним опаленням на різних вулицях. В цьому ж році директором 

школи Машаланчуком Олександром Петровичем на уламках зруйнованого німцями 

приміщення силами учнів, батьків, вчителів розпочалась відбудова школи. Кількість 

учнів  зросла до 1000, які навчалися в три зміни.  Школа отримує статус середньої 

загальноосвітньої. 

 Школа сьогодні - це: 

- понад 1200 учнів, неповторних і талановитих; 

- понад 70 педагогів, творчих і відданих своїй справі; 

- понад 40 вчителів вищої категорії, вчителів -методистів: 

-12 з них мають звання "Відмінник освіти України". 

       Пріоритетні напрямки роботи: гуманізація процесу навчання і виховання, розвиток 

особистісно-орієнтованих мотивів навчання; створення умов для розвитку творчих 

здібностей учнів; впровадження сучасних технологій, технічних засобів і засобів 

міжнародної інформаційної бази; удосконалення форм і методів контролю. 
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