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Директор 

 

Дата 

народження: 

 

Місце 

народження: 

 

 

Освіта: 

 

 

 

 

 

 

Трудова 

діяльність: 

 

Шевченко Алла Юхимівна 

 

01 грудня 1968 року 

 

 

Україна, Одеська область, Саратський 

район, село Фараонівка 

 

 

Неповна вища,  

у 1988 році закінчила Білгород-

Дністровське педагогічне училище, 

спеціальність «Початкове навчання», 

кваліфікація – вчитель початкових 

класів 

 

З 08.1988 по 09.1996 – учитель 

початкових класів Фараонівської 

середньої школи; 

 

З 09.1996 по 09.2002 – учитель 

початкових класів Пшеничнянської 

початкової школи; 

 

З 09.2002 по 09.2012 – завідувач 

Пшеничнянської загальноосвітньої 

школи І ступеня Саратської районної 

ради Одеської області; 

 

З 09.2012 по 09.2016 – вчитель 

початкових класів Пшеничнянської 

загальноосвітньої школи І ступеня 

Саратської районної ради Одеської 

області; 

 

З 09.2016 – директор Пшеничнянської 

загальноосвітньої школи І ступеня 

Саратської районної ради Одеської 

області 

 

 

Загальні відомості про Пшеничнянську загальноосвітню школу I ступеня 

Саратської районної ради Одеської області 

Історична 

довідка про 

створення 

Будинок, в якому знаходиться Пшеничнянська ЗОШ І 

ступеня, побудований у 30-х роках ХІХ століття. 

Дітей навчали румунською мовою. 



навчального 

закладу 

У роки Великої Вітчизняної війни в одній із кімнат школи 

знаходився румунський штаб. 

З приходом радянських військ школа деякий час не 

працювала. Після закінчення війни дітей почали навчати 

російською мовою. 

Першою вчителькою в кінці 40-х років була Добинда Юлія 

Петрівна. 

Багато вчителів працювало в школі, всі вони залишили 

добру пам’ять в серцях людей села Пшеничного: Меланя 

Сергіївна, Федір Прокопійович, Марфа Семенівна, Василь 

Константинович, Федір Тимофійович, Марія Андріївна – їх 

пам’ятають люди старшого покоління. 

У кінці 70-х років завідуючою була Глушкова Марія 

Михайлівна. У ці роки школу оновили: поміняли двері, вікна, 

перекрили дах. 

На початку 90-х років в школі працювали Костецька 

Олександра Павлівна, яка була завідуючою, та Байло Раїса 

Григорівна. Школа в цей час перейшла на українську мову 

навчання. 

З 2002 року завідуючою школою працювала Шевченко 

Алла Юхимівна. 

З 2012 року посаду директора обіймала Бакреу Наталя 

Володимирівна. 

З вересня 2016 року у зв’язку з переїздом Бакреу Н.В. – 

знову очолює заклад Шевченко А.Ю.. 

Навчальний заклад має один корпус, у якому розміщено 2  

навчальних кабінети, методкабінет, їдальню на 30 місць та 

котельню.  

Під керівництвом начальника відділу освіти В.В.Ходоса у 

школі побудоване парове опалення, збудовано огорожу, яка 

відокремила територію школи від сільського кладовища. 

Після отримання початкової освіти випускники 4-го класу 

продовжують навчання у Фараонівському НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – 

ДНЗ (ясла-садок)», до якого здійснюється підвіз шкільним 

мікроавтобусом «ГАЗ-32213-418» (2010 р. в.). 

Зараз Пшеничнянська школа – затишний куточок для учнів, 

які з задоволенням приходять навчатися. Дружній, досвідчений 

колектив школи докладає всіх зусиль для виховання та навчання 

дітей. 

Адреса 

 

(№ телефону, 

сайт, 

електронна 

пошта) 

68214, Одеська область, Саратський район, с. Пшеничне,  

вул. Шкільна, б/н 

тел. моб. (096) 499-55-40 

 

pshenichne-sarata@ukr.net 

 

https://mail.ukr.net/classic

