
КУБАНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ 

КРАСНОСІЛЬСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОДАНОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА 

Народилась 13 вересня 1973р. у с.Тишківка 

Добровеличковського району Кіровоградської області. 

Закінчила Ізмаїльський Державний педагогічний 

інститут ім. Хрісто Ботєва у 1996 році за спеціальністю 

«Російська мова та література». У цьому ж році була 

направлена у Кубанську загальноосвітню школу                            

І – ІІ ступенів на посаду вчителя російської мови та літератури. У 2007 році 

була призначена на посаду заступника директора з навчально-виховної 

роботи. У 2012 році була призначена на посаду директора Кубанської                                  

ЗОШ І–ІІ ступенів, де і по цей день працюю.  

 

Опис навчального закладу 

   На території села Кубанка школа діяла приблизно з 1854 року. Це була 

Земсько–урядова початкова школа, в якій налічувались 4 класи.  

    За часів Радянської влади школа стала десятирічною, в якій навчання було 

обов’язковим для усіх дітей, проживаючих на території села Кубанка, Нова 

Кубанка та прилеглих навколишніх сіл. В ній налічувалось більше 200 дітей.      

   До 1930 року в школі була введена болгарська мова. Директором школи                    

в 1937 році був Черкес Яків Степанович. 

   В 40 – 50 –х роках школу перейменували в семирічну у зв΄язку зі 

зменшенням кількості дітей. До 1963 року село Кубанка відносилось до 

Одеського  району, Одеської області.  

    З 70- х років школа стала неповною середньою восьмирічною. З того часу 

директором став Міхов Георгій Васильович. Завучем школи став Саввов 

Іван Дмитрович. В цей час в школі діяло дуже багато гуртків: 

танцювальний, художній, літературний, гурток рукоділля. Більшість 

вчителів, які працювали в школі, приїздили з міста Одеса, так як був 

організований транспорт 5 разів на день. 

   Після виходу на пенсію директора Міхова Г.В. на посаду була прийнята 

Урум Євгенія Савеліївна, яка працювала з 1981 по 2002 рік. У цей час в 

школі налічувалось 9 класів. В них навчались діти із сіл Кубанка і Нова 

Кубанка. У ці роки кількість дітей становила 140 чоловік. 

    З 2003 по 2011 рік директором школи працювала                                       

Сосновська Гана Дмитрівна. 
2011 – 2012 навчальний рік очолював вчитель англійської мови з 

с.Красносілка – Дубовенко Валерій Вадимович.  

   З 2012 року і по цей час директором школи працює                                      

Проданова Олена Олександрівна. 



  

 

 

 

Контактні дані 

67561, Одеська область, Лиманський район, село Кубанка,  

вул. Польова № 1-А,  

e-mail: kubanka2017@ukr.net  


