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Народилася 30 березня 1969 року в с. Подолянка, Веселинівський район, 

Миколаївська область. 

Освіта: середньоспеціальна (Білгород-Дністровське педагогічне училище 

1986-1988рр. вчитель початкових класів); вища (Південноукраїнський 

Державний Педагогічний університет ім..К.Д.Ушинського, 1994-1997 рр. 

вчитель початкових класів). 

Трудова діяльність:  

 1988-1997 р. – вчитель початкових класів Парканської в/школи(нині 

Слобідський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ»); 

 1997 – 2014 р. – заступник директора з навчально-виховної роботи  

Слобідського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ»; 

 2015р. – директор Слобідського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів — ДНЗ». 

З 1960 року існує Парканська неповна середня школа. За цей час 

директорами школи працювали Железняк Петро Федорович, Лісовська 

Валентина Василівна, Степанюк Ганна Григорівна, Зубата Юлія Петрівна – 

директор школи з 1986 року.  

В 1992 році Парканська неповна середня школа перестала існувати. В 

цьому ж, 1992 році побудували нову велику, двоповерхову школу в селі 

Слобідка, яка з 06.05.1994 р. була реорганізована з восьмирічної в середню. 

Рішенням Старостинської сільської ради від 23. 09 1996 року «про 

реєстрацію школи та затвердження статутів» Слобідська середня школа 

зареєстрована як ЗОШ І – ІІІ ступенів с. Слобідка. 

З 30 серпня 2013 року перейменовано на Слобідський навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад». З 2015 року Кіндзерська Людмила Вікторівна – директор Слобідського 

НВК. 

Слобідський НВК має розвинену матеріально-технічну базу: 2 поверхи, на 

яких розміщено 10 кабінетів, 3 майстерні (обслуговуючої праці, майстерня з 

деревообробки та слюсарна майстерня ), методичний кабінет, комп’ютерний 



клас, бібліотека, музей «Світлиця», спортивний зал, актова зала, їдальня (40 

місць), пришкільна навчально-дослідна ділянка. 

 Головне завдання школи – формування покоління духовного, 

інтелектуального, психологічно підготовленого до самостійного життя. За 

високий професіоналізм,  за активну участь у громадській роботі,  за високий 

рівень за організації національно – патріотичного виховання учнів трудовий 

педагогічний колектив нагороджено Грамотами відділу освіти Роздільнянської 

РДА,  Роздільнянської районної державної адміністрації та винесена Подяка  

педагогічному колективу та всім працівникам навчального закладу за вагомий 

внесок у відкритті дошкільної групи Слобідського НВК «ЗОШ І – ІІІ ступенів - 

ДНЗ», якісне навчання та виховання підростаючого покоління; натхнення, 

творчість, турботу про кожну дитину, за педагогічну майстерність і 

самовідданість. 

У школі навчається 124 дитини і відвідують ДНЗ 20 дошкільнят.  

Навчальний заклад відомий своїми успіхами. За час існування школа випустила 

медалістів (із золотою медаллю – 9 учнів, зі срібною – 4, свідоцтво з відзнакою - 

1. 

Учні навчального закладу є постійними учасниками та призерами 

районних  олімпіад: з трудового навчання, української мови, історії, біології, 

Міжнародного конкурсу знавців рідної мови імені П. Яцика, мовно-

літературного конкурсу імені Т. Г. Шевченка, МАН з біології та історії;  

обласних олімпіад – з трудового навчання.  

А також слід відзначити:  

 дипломантів та лауреатів обласного та районного конкурсу «Чисті 

роси»; 

 учасників зональних змагань за честь Одеської обл. дружин ЮІДР; 

 призерів районного та обласного екологічного фестивалю – 

агітбригаду «Джерело»; 

 призерів районного конкурсу «Молодь обирає здоров’я» - 

агітбригаду «Blak and White». 

 
 

Навчально-виховний процес забезпечують 20 педагогічних працівників. 

Вчителі школи брали участь в обласному конкурсі «Вчитель року»: 

2001 р. – з номінації «керівник навчального закладу» (директор НВК – Зубата 

Ю. П.); 



2012 р – з номінації «класний керівник» (класні керівники 9, 11 класу – 

Балик О. Р. Бондаренко К. Г.). 

 
 Контактні дані: 

67421 Одеська обл.., Роздільнянський р-н,  

с. Слобідка, вул. Центральна, 1  

Тел.( 04853) 4-92-37 


