
Рощанський навчально-виховний комплекс                                          

«Загальноосвітня школа I ступеню – дошкільний навчальний заклад» Арцизької 

районної ради  Одеської області 

 

Я,  Сакали Тетяна Петрівна, народилась 30 серпня 1968 

року в селі Теплиця, Арцизького району , Одеської 

області. 

 З 1975 по 1983 роки навчалася в  Садовій  восьмирічній  

школі Арцизького району Одеської області. 

З 1983 по 1987 роки навчалася в Білгород-

Дністровському педагогічному училищі . 

З 1987 по 1990  роки  за направленням,  як молодий спеціаліст , працювала 

вчителем початкових класів в Росіянівській неповній середній школі Фрунзівського 

району Одеської області . 

В 1988 році поступила до Ізмаїльського державного педагогічного інституту і в 

1992 році закінчила повний курс названого інституту за спеціальністю «Педагогіка 

і методика початкового навчання». Рішенням Державної екзаменаційної комісії 

присвоєно кваліфікацію учителя початкових класів. 

З 1990 року працювала вчителем початкових класів в загальноосвітній школі  I – 

II ступенів с.Роща  Арцизького району Одеської області. 

З 11.02.1999  по  08.2001р. – завідувач  дитячим садком с.Роща. 

З 01.09.2001 по 2005 р.  – заступник директора з навчально-виховної роботи  

навчально – виховного комплексу «Загальноосвітня школа I – II ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» с.Роща 

   З 01.09.2005р. – директор навчально – виховного комплексу «Загальноосвітня 

школа I – II ступенів – дошкільний навчальний заклад» с.Роща. 

Стаж роботи на посаді – 11 років 10 міс.. 

Одружена, маю трьох  дітей. 

Депутат  Веселокутської  сільської  ради Арцизького району Одеської області. 

 

 



    В 1923 році побудувано одну школу 

і молитвений дім для поселенців. І 

тільки 4 листопада 1928 року 

відбулося відкриття цього дому 

пастором Симсонтом: дві класні 

кімнати і зал для жінок і чоловіків. 

     В 1926 році був встановлений 

колокол біля церковно-приходскої 

школи, на якому надпис про 

належність його до Нового Парижу. 

Ця школа проіснувала до 1940 року. 

 

    В 1946 році була відкрита  Рощанська початкова школа, Тарутинського району 

Ізмаїльського району.  В 1950 році відкрито 7-річну школу, яку було закрито у 1956 

році. 

   З 1956 по 1966 рік працювала Рощанська початкова школа.   

З 1 вересня 1966 року в Рощанській початковій школі був відкритий 5 клас . Кожний 

наступний рік відкривали 6-й, 7-й, 8-й класи. Так створилася восьмирічна школа. 

У 1967 році  побудовано двохповерховий  будинок для Рощанської восьмирічної 

школи в якій навчалося 146 учнів. 

              
З  01.09.1989 по 1991р. – Рощанська  неповна  середня школа. 

1992 – 2003 р. - Загальноосвітня школа I-II ступенів с.Роща Арцизького 

району Одеської області  

З 01.01.2004 року - навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа I – II 

ступенів – дошкільний навчальний заклад»  с.Роща. 



   

З липня 2016 року перейменовано в Рощанський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа I ступеню – дошкільний навчальний заклад»  Арцизької 

районної ради  Одеської області. 

 

 

 

Контактні дані 

68420 ,  Одеська область,  Арцизький район,  с.Роща ,  вул. Мічуріна, 62  

тел.. (04845) 6 – 08 – 57 ,   тел. 0982113373 

Roschanskij2016@ukr.net 

 


