
 

Виноградарська  загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів 

Роздільнянської  районної ради Одеської області 
 
 
 
 
 

Директор школи: 

Мартинюк Микола Васильович 
 
 

                         

 

Народився 05 січня 1954 року у м. Роздільна, Одеської області. Освіта 

вища, у  1979 р. закінчив Одеський державний педагогічний інститут імені 

К.Д.Ушинського, вчитель фізики. 

Трудова діяльність: 

05.09.1971-10.05.1972-вчитель фізичної культури, праці Кошарської 

восьмирічної школи; 

13.05.1972-07.06.1975-Служба у ВМФ, на Двічі Червонопрапорному 

Балтійському флоті; 

09.1975-07.1979- студент фізико - математичного факультету Одеського 

державного педагогічного інституту ім. К.Д. Ушинського; 

15.08.1979 – вчитель фізики, заступник директора з НВР 

Виноградарської середньої школи; 

15.01.1980 р.- переведений на посаду директора Виноградарської 

середньої школи. 

Вчитель-методист, відмінник освіти України. Стаж роботи на посаді – 37 

років. 

Навчальний заклад було створено 1 вересня 1959 року як початкову 

школу.  Нова споруда ЗОШ І-ІІІ ст. с. Виноградар була введена в дію 1 

вересня 1987 року. Цій події сприяла  робота директора школи 

М.В.Мартинюка по збору матеріалів та виготовлення проектно-кошторисної 

документації, вартість якої оплатив шефський колгосп, завдяки голові 

Царану О.А.  



Школа зберігає та розвиває матеріально – технічну базу: триповерховий 

корпус,  у якому розміщено 12 навчальних кабінетів, комбінована майстерня, 

кабінет обслуговуючої праці, методичний кабінет, навчальний комп’ютерний 

комплекс (14 комп’ютерів), є бібліотека, спортивний зал, актовий зал, кабінет 

медичної сестри, їдальня на 96 посадочних місць, спортивні майданчики. 

Навчально – виховний процес забезпечують 20 педагогічних 

працівників, в школі працює дружній, творчий, ініціативний педагогічний 

колектив, що забезпечує у роботі цілеспрямованість, компетентність, 

послідовність і перспективність, демократичність.  

З 1983 по 2013 роки  нагороджені «золотою» медаллю 4 учні, «срібною» 

медаллю – 7 учнів, свідоцтво з відзнакою отримали - 19 учнів, Похвальним 

листом нагороджені 562 учні. Учні нашої школи постійні учасники та 

призери районних та обласних предметних олімпіад, змагань, конкурсів. 

Працюємо в системі виховної роботи за методикою «Школа сприяння 

здоров’ю». Випускники школи стали відомими медичними працівниками в м. 

Одеса, Роздільній, Теплодарі, Южному. Інженерно – технічними 

працівниками, на Одеській залізниці, фінансистами, вчителями, викладачами 

ВУЗів м. Одеси, кандидат фізико-математичних  наук,  кадровими 

військовими. 

 

 

 

  



 

 

  

Контактні дані: 

47462 Одеська обл., Роздільнянський район, 

с. Виноградар, вул. Леніна 96 

Тел/факс: 4-06-40 

E-mail: vinogradar_87@ukr.net 

 

 

 

 

 


