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Загальні відомості  

про Надєждинську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів  

Саратської районної ради Одеської області 

Історична Навчальний заклад було створено 1 вересня 1945 року. До 



довідка про 

створення 

навчального 

закладу 

Надєждинської школи було набрано 4 класи-комплекти  дітей-

переростків. У цей час працювало 2 вчителя: Воздвиженська 

Віра Іванівна та Воздвиженський Костянтин Іванович, який був  

першим завідуючим  школи. У 1946 році почала працювати  

Банч Ганна Петрівна вчителем історії, та була призначена  

завідуючою школою. У 1948 році стали прибувати нові вчителі: 

Пікуз Марія Петрівна, Радян Параска Дмитрівна, Сезоненко 

Євдокія Зиновіївна, Спринсян Ганна Федосіївна, Спринсян 

Василь Терентійович, Жакот Олена Іванівна. 

У 1950 році організовано піонерський рух і шкільна 

дружина почала носити ім’я ткачихи Марії Волкової, яка 

працювала на чотирьох ткацьких станках. З 1955 року 

Лавриненко Клавдія Андріївна організувала тепличне 

господарство у школі, прямо на шкільному дворі була викопана 

та покрита склом велика теплиця, в якій вирощували огірки, 

помідори, редис, зелень та лимони. Про це писали у місцевій та 

районній пресі. Учні, починаючи з лютого місяця, продавали 

зелену цибулю, редис тощо місцевим жителям, за отримані 

кошти купували крейду та зошити для потреб школи. У 1955 – 

1958 роках під керівництвом Лавриненко Клавдії Андріївни 

була створена пришкільна дослідницька ділянка, на якій 

проводилися певні дослідження з учнями Синюк Лідією, 

Лавриненко Ганною, Андрієвським Віктором, які за 

результатами своїх дослідів отримали 3 золоті медалі учасників 

ВДНГ (м. Москва). 

З 1957 року працював директором школи Гаврилюк 

Григорій Аврамович. У той ж час у школі була організована 

кролеферма, на якій вирощувалося 120 голів кролів. 

Керівником була Лавриненко Клавдія Андріївна, старостою 

загону який доглядав за кролями, була Синюк Світлана 

Тимофіївна. М’ясо та хутро здавали державі, а отримані кошти 

витрачали на потреби школи. 

З 1957 року школа уже десятирічна. Дирекція школи 

благоустроїла двір: було посаджено декоративні дерева, які 

привезли з Криму, і висадили гарну алею з цих рослин. 

У 1959 році організовано під керівництвом агронома 

Коваля Михайла Степановича виробничу бригаду, яка мала 

50га землі і вирощувала кукурудзу та соняшники. Були 

вирощені високі, гарні та екологічно чисті врожаї. 

З 1962 року директором школи став Гайдай Володимир 

Степанович. У цьому році було створено Всесоюзний рух 

«Супутники семилітки». Першим загоном, який носив це 

звання, за гарну поведінку та успіхи у навчанні, а також 

активність, був клас Пікуза Петра Івановича. У цьому ж році на 

честь 40-річчя піонерської організації двом загонам присвоєно 

почесне ім’я героя Радянського Союзу – Яковця Василя 

Федотовича, та кавалера трьох орденів Слави – Кольцуна 

Пилипа Івановича. У кожному піонерському загоні були 



вожаті-наставники, представники виробництва з колгоспу імені 

Леніна. Почесними піонерами дружини стали Славко Іван 

Степанович та Литвин Марія Макарівна. 

У 1967 – 1968 навчальному році директором школи був 

Пікуз Петро Іванович. 

У 1969 році директором стала Переправка Софія 

Дем’янівна. Під її керівництвом почалась будівля нової школи. 

У школі працював авіамодельний гурток під керівництвом 

Довгальова Анатолія Павловича, який неодноразово був 

призером районних та обласних конкурсів. Гарно працювали 

хоровий та танцювальний гуртки, які були теж призерами 

обласних конкурсів. Пізніше був організований юнкорівський 

гурток «Пульс», яким керувала Синюк Світлана Тимофіївна, і 

який постійно співпрацював з місцевою та районною пресою. 

З 1 вересня 1974 року учні школи розпочали навчання у 

новій будівлі. Навчальний процес відбувався за кабінетною 

системою, уроки фізичного виховання проводилися у просторій 

спортивній залі та на стадіоні, вечори відпочинку та позакласні 

заходи проводилися в актовій залі. 

У 1977 – 1990 рр. працює табір праці та відпочинку, який 

організований на базі третьої тракторної бригади колгоспу 

імені Леніна, що була розташована у степу за 7 км. від села. 

Діти жили у наметах. Жили дружно й весело: розмальовували 

свої намети, придумували девізи, речівки. Робота учнів була 

добре спланована, вона поєднувалася з відпочинком. Учні 

вставали о шостій годині ранку, працювали до 11-ї, потім до 

16-ї години активно відпочивали, і знову до 18.30 – у поле, а 

далі спортивні змагання, конкурси, дискотека, перегляд 

кінофільмів. Усе було дуже романтично і цікаво. У всіх учнів 

залишились гарні спогади про той прекрасний період життя. 

Кращих учнів-трударів колгосп імені Леніна нагороджував 

безплатними путівками у різні міста-герої Радянського Союзу. 

Переправка Софія Дем’янівна очолювала школу до 1984 

року (19 років на посаді директора). Школа неодноразово була 

призером у районних соціалістичних змаганнях, на ознаку чого 

у кабінеті директора часто стояв Районний перехідний прапор. 

Якісні знання отримували учні на уроках у таких вчителів: Рош 

Любов Пилипівни, Чабан Тетяни Романівни, Середи Івана 

Івановича, Минзул Раїси Федосіївни, Монастирлій Світлани 

Власівни, Чапкіної Раїси Михайлівни, Шарак Лідії Іванівни, 

Василицькаої Ганни Федорівни, Грищука Миколи 

Григоровича, Зуб Надії Іванівни, Банч Ганни Петрівни, 

Бєлкіної Марії Петрівни, Синюк Світлани Тимофіївни, 

Скалазуб Любов Олександрівни, Скалазуба Михайла 

Опанасовича, Похилька Володимира Павловича, Похилько 

Надії Христофорівни, Зарейчук Валентини Степанівни, Сливки 

Катерини Григорівни, Кравченко Марії Іванівни. Завдяки 

гарним знанням, отриманим у школі, багато учнів вибрали 



професію вчителя. 

Сьогодні школа може по праву пишатися своїми 

вихованцями: Шарак Лідією Іванівною, Корєнь Тетяною 

Петрівною, Минзул Раїсою Михайлівною, Іванько Аллою 

Василівною, Чакір Наталією Іванівною, Пантелєєвою Мариною 

Дмитрівною, Рош Людмилою Михайлівною, Минзул 

Людмилою Валентинівною, Конюшок Юлією Петрівною, 

Мітєвою Оленою Анатоліївною, Панич Валентиною 

Павлівною, Жакот Оленою Іванівною, Чакір Наталією 

Миколаївною, Бойко Тетяною Володимирівною, Циберною 

Тетяною Павлівною, Сливкою Аллою Михайлівною, Щербань 

Тетяною Михайлівною, Тодоровою Ольгою Іванівною, 

Гончаренко Надією Михайлівною, Георгієвою Ольгою 

Іванівною, які творчо продовжують учительські справи у 

Надєждинській та інших школах. 

З 1984 року школу очолила Похилько Надія 

Христофорівна, яка працювала три роки на цій посаді. Надія 

Христофорівна удосконалила розклад уроків, вперше ввела 

спарені уроки, в результаті за підсумками ІІ чверті збільшилась 

кількість відмінників та якість знань. 

З 1987 року до 2004 року на посаді директора школи 

працювала Чапкіна Раїса Михайлівна. Це були важкі часи у 

житті школи, кризовий економічний стан у країні: невиплата 

зарплат, відсутність вугілля для опалення приміщень школи, 

але Раїса Михайлівна своєю любов’ю до праці, чуйністю, 

людяністю та вмінням знаходити вихід із найскрутніших 

ситуацій змогла організувати навчально-виховний процес. 

Опалювалося тільки старе приміщення початкової школи,  

тому в зимовий період учні навчалися у дві зміни. Незважаючи 

на складні умови, на базі Надєждинської школи вперше 

провели районний конкурс «Учитель року», в якому взяла 

участь і перемогла вчитель української мови та літератури 

Саламаха Галина Федорівна, яка згодом стала переможцем 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року». Чапкіна Раїса 

Михайлівна мудро організувала навчання та виховання учнів, 

які отримували міцні знання та могли вибрати свою дорогу в 

самостійне життя. Був створений перший комп’ютерній клас, 

який мав шість комп’ютерів. 

З 2004 року по 2007 школою керувала Рош Людмила 

Михайлівна, яка намагалася покращити матеріально-технічну 

базу школи: школа отримала 7 нових, сучасних комп’ютерів, на 

першому поверсі будівлі школи було замінено дерев’яну 

підлогу на плиткове покриття, був перекритий дах школи та 

спортивної зали. 

З 2007 року дотепер на посаді директора школи працює 

Минзул Раїса Михайлівна, яка продовжила роботу з  

покращення матеріально-технічної бази школи та створення 

сприятливих умов для навчально-виховного процесу учнів. За 



три роки поточного ремонту (влітку 2008, 2009, 2013 років) 

були замінені всі вікна приміщень основної школи, галереї, 

актової зали та їдальні. У 2010 році побудували гараж для двох 

автобусів. У 2011 році проведено капітальний ремонт системи 

опалення. У 2012 році побудовані внутрішні туалети. Протягом 

цих років проводилися поточні ремонти в кабінетах та класних 

кімнатах з сучасним переоформленням. Активно проводиться 

робота по озелененню приміщень школи та формування 

естетичних смаків учнів, оформлений малий зал, фойє школи, 

актовий та спортивний зали. 

Колектив Надєждинської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів протягом 2008 – 2013 рр. неодноразово 

нагороджувався Почесними грамотами Саратської районної 

державної адміністрації як призер та переможець серед шкіл І-

ІІІ ступенів за підсумками проведеної роботи з підготовки 

закладів освіти до нового навчального року. 
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