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Народився 01.12.1957 року в селі Карналіївка Білгород-Дністровського 

району Одеської області. 

У 1965 році був прийнятий до 1 класу Старокозацької середньої школи того 

ж району. 

З 1969 року по 1975 рік проживав разом з батьками у смт Саврань Одеської 

області. 

У 1975 році сім'я переїхала на постійне місце проживання до села Кицькани  

Слободзейського району МРСР,  де  і  закінчив середню школу №1 села 

Кицькани. 

З 1975 року по 1979 рік навчався в Одеському державному педагогічному 

інституті ім.. К.Д.Ушинського , який закінчив отримавши кваліфікацію  вчителя 

музики та співів.  

У період з 1979 року по 1992 рік жив та працював у селі Кицькани 

Слободзейського району МРСР. 

У 1992 році переїхав до міста Роздільна.  

З серпня 1992 року працював вчителем музики неповної середньої школи 

№3 м.Роздільна. У 1997 році призначений директором цієї школи. 

У 2000 році школа змінила статус на загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів. 

Опис навчального закладу: 

Школа заснована в 1957 році  як початкова школа. В 1961 році змінила 

статус з початкової школи на восьмирічну, в 2000 році – на ЗОШ І-ІІІ ступенів. 



На сьогодні в школі навчається 228 учнів і працює 23 педагогічних 

працівники. Якісний  склад  вчителів: вчителі-методисти  - 4,  старші вчителі  - 4;  

спеціалісти  - 6, спеціалісти ІІ категорії  - 3, спеціалісти І категорії  - 1, вищої 

категорії    - 13.  

Учні школи є постійними учасниками та призерами районних, обласних 

предметних олімпіад, Міжнародного конкурсу знавців рідної мови імені Петра 

Яцика,   Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості імені   Т.Г.Шевченка, 

переможцями районного, обласного та Всеукраїнського турів конкурсу-захисту 

наукових робіт учнів-членів МАН. 

Профіль старшої школи -  універсальний. В школі працюють 10 

факультативів та 5 гуртків. 

Виховна система школи побудована на основі учнівського самоврядування у 

формі президентської  республіки.  

В школі є спортивна кімната, бібліотека, комп'ютерний клас. 

 

Контактні дані: 

67400 Одеська обл., м. Роздільна, вул. Садова,9 


