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Довідка про директора  

Петропавлівського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок)» Саратської районної ради Одеської області 

 

Директор 

 

Дата 

народження: 

 

Місце 

народження: 

 

Освіта: 

 

 

 

 

Трудова 

діяльність: 

 

Радулов Віктор Іванович 

 

16 липня 1951 року 

 

 

Молдова, Бендерський район, 

с. Варниця 

 

вища, Одеський педагогічний 

інститут імені К.Д.Ушинського, 

1984 р., вчитель фізичного 

виховання. 

 

1973 – 1976 рр. – інструктор з 

фізичної культури  

с. Петропавлівка. 

 

Вересень 1976 р. – серпень 

1982 р. – тренер облради ДСТ 

«Колос». 

 

Вересень 1982 р. – серпень 

1983 р. – вчитель військово-

патріотичного виховання 

Надєждинської середньої школи. 

 

Вересень 1983 р. – вересень 

1990 р. – викладач фізичного 

виховання Фараонівської 

середньої школи. 

 

Вересень 1990 р. – жовтень 

2001 р. – директор 

Петропавлівської ЗОШ І-ІІ 

ступенів. 

 

Жовтень 2001 р. – серпень 

2005 р. – викладач фізвиховання 

Петропавлівської ЗОШ І-ІІ ст. 

 

З вересня 2005 р. – директор 

Петропавлівської ЗОШ І-ІІ ст., з 

2008 року – Петропавлівської 

 

 



ЗОШ І-ІІІ ст., з 2011 року – 

Петропавлівського НВК «ЗОШ 

І-ІІІ ст. – ДНЗ (ясла – садок). 

Загальні відомості  

про Петропавлівський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад (ясла – садок)» Саратської районної ради Одеської області 

Історична 

довідка про 

створення 

навчального 

закладу 

Село Петропавлівка заснувалося у 1822 році  

переселенцями з Херсонської, Полтавської та  

Орловської губерній. Перші жителі збудували церкву, а  

при ній відкрили церковно-приходську школу, яка мала  

чотири класи. 

У 1918 році село було окуповане румунами і  

навчання у школі велося румунською мовою. 

Після закінчення Великої Вітчизняної війни  

почався розвиток школи. У 1947 – 1948 роках діяла  

чотирирічна школа. 

Вчителів було мало, викладали у двох класах, де  

навчалося по 50 учнів. Діти продовжували навчання у  

сусідньому селі Волонтирівка (Молдова). 

У 1950 році школа стала семирічною. 

У 1959 році в центрі села була побудована школа, в 

якій навчалося понад 200 учнів. Почали викладати у  

школі випускники Петропавлівської школи. 

У 1961 році учні отримали перші Свідоцтва про  

закінчення восьмирічної школи. 

У 1969 році школа стала восьмирічною. Вона 

відкрила свої двері для 249 учнів. 

У 1962 році почала працювати вечірня школа  

сільської молоді. 

У 2008 році школа стає 11-річною, а у 2009 році  

відкрито у центрі села сучасну новобудову, яка 

прийняла 144 учня. 

З 2011 року школу реорганізовано в 

Петропавлівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ (ясла-

садок)». 

Навчальний заклад має розвинену матеріально-

технічну базу: двоповерховий корпус, у якому 

розміщено 15 навчальних кабінетів, спортивна зала; 

методичний кабінет, забезпечений комп’ютером; 

обладнано навчальний комп’ютерний клас (10 

комп’ютерів, з них один учительський); є бібліотека 

(художній фонд – 1810 примірників, підручників – 

3121); їдальня на 60 місць, музичний зал для дошкільнят, 

медичні кабінети для школи та дитячого садочка. 

На території закладу розташовані шкільний 

спортивний майданчик та ігрові майданчики для 

дошкільнят. 

У рамках програми «Шкільний автобус» 



мікроавтобусом «ГАЗ-32213-224» здійснюється підвіз до 

навчального закладу учнів (4 чол.), які проживають в 

с. Міняйлівка, де навчальний заклад надає лише базову 

загальну cередню освіту. 

Адреса  

 

(№ телефону,  

 

сайт, 

електронна 

пошта) 

68211, Одеська область, Саратський район,  

с. Петропавлівка, вул. Центральна, 111. 

тел./факс: (04848) 40-1-34. 

тел. (04848) 40-2-23. 

 

рetropavlovkasarata@ukr.net 

 


