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Михалевич Наталія Володимирівна 

Народилась 15 квітня 1976 року в м. Одеса. В 1983 році пішла до першого 

класу Світлівської школи І ступеня, у 1986 році пішла до 5-го класу 

Красносільської середньої школи. У 1991 році вступила до Білгород-

Дністровського педагогічного училища. Закінчила учбовий заклад у 1995 

році й отримала спеціальність «Вчитель початкових класів, організатор 

роботи з дитячими та юнацькими об’єднаннями».  У серпні 1995 року була 

призначена вчителем початкових класів Красносільської середньої школи. У 

1997 році вступила до Південноукраїнського державного педагогічного 

університету імені К.Д.Ушинського і отримала повну вищу освіту за 

спеціальністю «Початкове навчання». Спеціаліст Вищої кваліфікаційної 

категорії, має педагогічне звання «Старший вчитель». 5 грудня 2012 року 

призначена  директором Красносільської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Заміжня, маю 

доньку. 
   

Опис навчального закладу 

Красносільська школа була побудована у 1991 році. Нова, сучасна, 

триповерхова будівля розрахована на 624 учні. Через  те, що  час побудови  

школи припав на буремні 90-ті роки минулого століття, будівництво 

потребувало багато зусиль та коштів. Але завдяки ініціативі та підтримці 

голови сільської ради Майдебури Миколи Петровича, учні отримали змогу 

перейти до нової будівлі. На виділених Красносільською сільською радою 

3,1 га землі, побудовано майстерню,котельню, тир,теплицю. Біля школи 

розташовують спортивні майданчики, закладається садок та квітники. В 

тому ж році на базі денної школи зареєстровано та відкрито вечірню школу. 

Це дозволило отримувати освіту більшій кількості мешканців. 

   У 2005 році школа реорганізовується у навчально-виховний комплекс 

«Школа - дитячий садок». Дошкільнята розмістилися в одній зі шкільних 

прибудов, де до їх послуг було надано великі теплі кімнати, нові меблі та 

сучасне устаткування.  

  На даний час дитсадок та школа є окремими підрозділами управління 

освіти. В школі навчаються 598 учнів. Колектив школи складається із 48 

педпрацівників та 17 робітників техперсоналу. 

  У Красносільській ЗОШ створено всі умова для всебічного розвитку та 



комфортного перебування дітей. У 2003 році школа була газофікована, та 

коли держава взяла курс на енергозберігаючі технології, у 2015 році 

котельня переобладнана на альтернативні види палива (пілети). 

  В школі функціонує велика їдальня на 120 місць, де мають змогу за 

рахунок коштів громади безкоштовно харчуватися 279 учнів початкової 

школи, та 12 учнів пільгового контингенту . 

  Також, в школі створено 2 кабінета інформатики, обладнані сучасними 

комп`ютерами. 

  Славиться школа спортивними досягненнями, художньою самодіяльністю 

та перемогами па Всеукраїнських учнівських олімпіадах з предметів, тощо. 

Повноцінна робота школи залежить від всебічної підтримки  керівництва 

новоствореної громади. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактна інформація: 

Вул. Шкільна, 1, с. Красносілка, Лиманський район, 

 Одеська область, 67560 

Тел.048-709-61-30, (04855)6-41-43 

krasnosilka2016@ukr.net 

www.facebook.com/Красносільська-загальноосвітня-школа 
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