
РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНИЙ   КОМПЛЕКС 

«ШКОЛА – ГІМНАЗІЯ»   №1 РОЗДІЛЬНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 

Директор школи: 

Плохотнюк Василь Степанович 

 

 

 

 

Народився 12 листопада 1953 року в с. Северинівка  Іванівський район Одеської 

області 

Освіта вища, Одеський державний університет ім.. Мечникова, історичний 

факультет, історик, учитель історії. 

Трудова діяльність: 
1970 - 1971 – вчитель історії Адамівської восьмирічної школи (с.Адамівка 

Іванівський р-н); 

1971 - 1976 – студент історичного факультету держуніверситету ім.. Мечникова; 

1976 - 1979 – вчитель історії СШ №1 м. Роздільна; 

1979 - 1980 – вчитель історії СШ №1 м. Роздільна; 

1980 – 1982  – служба в лавах Радянської Армії. 

1982 – 1983 - вчитель історії СШ №1 м. Роздільна; 

1983 – 1985 – Заступник завідуючого відділом пропаганди Роздільнянського РК 

КПУ; 

1985 – 1990 – Зав ідеологічним відділом РК КПУ; 

1990 – 1999 – вчитель історії СШ №1 м. Роздільна; 

1999 – 2004 – Директор ЗОШ І-ІІІ ст.. №1 м.Роздільна 

З 2004 – директор НВК (школа-гімназія)№1 м. Роздільна 

З 2017 року НВК (школа-гімназія) №1 м. Роздільна перейменовано на 

Роздільнянський НВК «школа-гімназія» №1 

Стаж роботи на посаді директора – 18 років. Педагогічний стаж – 33  роки 

За архівними даними Роздільнянський НВК «школа-гімназія» №1 є 

правонаступницею першої школи Роздільної, будівництво якої відноситься до 

1863 р. Спочатку це була одноповерхова будівля неподалік вокзалу. У 1934 р. 

закінчено будівництво нового приміщення, яке було розташоване на розі вулиць 

Леніна та 1-го Травня. Всього в новій школі було 20 класних кімнат, великий 

спортзал, піонерська кімната, фізико-хімічний кабінет. При школі працювала 

їдальня та гуртожиток. 

Довгий час наша школа була семирічкою і тільки в 1935 р. залізнична школа 

№6 святкує  перший випуск із середньою  освітою. 

В 1954 р. приймається рішення про будівництво нового приміщення школи 



по вулиці Шевченка. І в 1957 р., коли Роздільна стає містом районного 

підпорядкування, відкривається новий навчальний заклад як державна 

загальноосвітня школа І-Ш ступенів. У 2004 році було здійснено капітальний 

ремонт старого приміщення та добудова спортивної зали, нового корпусу, 

актової зали, їдальні.  

Сьогодні навчально-виховний комплекс «школа-гімназія» №1 – це сучасний 

комплекс споруд, обладнаний меблями, спортивним інвентарем, навчальними 

кабінетами, загальною площею 6326 кв.м.  Для ефективної роботи  маємо 33 

навчальних кабінетів (з них 2 кабінети інформатики), один з найкращих в 

області спортивних залів (більше     1 тис. м2), актовий зал на 256 місць, 

їдальню -   на   90 місць, бібліотеку з 25 тис. книжковим фондом.  

У РНВК «школа-гімназія»№1 функціонують гімназійні класи та 

загальноосвітні. У 2010/2011 навчальному році ми мали перший випуск 

гімназії. 

У  навчальному закладі у 2010 році розроблений проект моделі навчального 

закладу «Школа – центр формування компетентної особистості», який лежить в 

основі Концепції розвитку навчального закладу. Метою проекту передбачається 

формування учня як компетентної особистості сучасного українського 

суспільства. 

 
 

 

Контактні дані: 

67400 Одеська обл., м. Роздільна , вул. 

Шевченка,56 

Тел/факс:  04853-3-28-52  

E-mail:  NVK_1_2004@ukr.net 

 


