
ОДЕСЬКА  ОБЛАСТЬ 

САРАТСЬКИЙ  РАЙОН 

         

 

 

 

Ройлянська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів Саратської районної ради  

Одеської області 

 



Довідка про директора  

Ройлянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  

Саратської районної ради Одеської області 

 

Директор 

 

Дата 

народження: 

 

Місце 

народження: 

 

Освіта: 

 

 

 

Трудова 

діяльність: 

 

Горбан Рита Іванівна 

 

16 вересня 1960 року 

 

 

Одеська область, Саратський район, 

с. Ройлянка 

 

вища,Одеський державний 

університет ім.І.І.Мечнікова, 

хімічний факультет 

 

Вересень 1977 р. – вересень 1979 р. – 

робітниця Одеського бавовняно-

паперового об’єднання; 

 

Вересень 1979 р. – червень 1984 р. – 

студентка Одеського державного 

університету ім. І.І.Мечнікова, 

хімічного факультету 

 

Серпень 1984 р. – серпень 1986 р. – 

викладач хімії Миколаївської 

середньої школи № 53; 

 

Вересень 1986 р. – вересень 2001 р. – 

вчитель хімії Ройлянської ЗОШ І-ІІІ 

ст.; 

 

Вересень 2001 р. – квітень 2011 р. – 

заступник директора з навчально-

виховної роботи Ройлянської ЗОШ І-

ІІІ ст.; 

 

З 04.2011 р. – директор Ройлянської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

 

 

 



Загальні відомості про Ройлянську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів 

Саратської районної ради Одеської області 

Історична 

довідка про 

створення 

навчального 

закладу  

Будівництво Ройлянської школи було розпочато в 1939 – 

1940 роках. Саме в цей час в селі при владі були румуни. 

Будівництво давалося дуже важко, адже не вистачало міцних 

чоловічих рук. Зусиллями всіх односельчан був збудований 

перший корпус. На сьогодні тут знаходяться кабінет фізики, 

інформатики та виховної роботи. У школі були відкриті 

тільки три класи. Школа мала назву: церковно-приходська і 

діти навчались на румунській мові. 

При Ройлянській церковно-приходській школі існував 

господарчий двір. На території школи був збудований 

господарчий будинок, в якому зберігалися вугілля, дрова. 

Опалювалася школа за допомогою спеціальних печей. 

У 1940 році силами перших учнів територія школи була 

засаджена виноградниками і фруктовими деревами. Також 

школа мала свій огород на якому вирощували: картоплю, 

моркву, помідори. Все це насаджувалося, щоб можна було 

нагодувати дітей. Діти із задоволенням ходили до школи, аби 

отримати гарячий обід. Навчання в школі велося українською 

мовою. 

Першим директором Ройлянської школи був Коновалов 

Григорій Васильович, який приїхав до с. Ройлянка зі своєю 

дружиною Коноваловою Марфою Семенівною вчителем 

початкових класів. Першими вчителями були: 

Безкровна Ольга Артемівна; 

Коновалова Катерина Василівна; 

Ломачинська Софія Денисівна. 

Усі перші вчителі були приїжджими, але згодом 

одружилися і залишилися жити в селі. 

У післявоєнний час Ройлянська школа перейшла на 

семирічну освіту. У 1947 році в одному класі навчалися учні 

із 1939 по 1943 рік народження. Діти навчалися у дві зміни, 

тому що не вистачало класних кімнат. 

У 1957 – 1959 роках було розпочато будівництво лівого 

крила Ройлянської школи. 

З 1958 року Ройлянська школа перейшла на десятирічну 

освіту. На цей час у школі навчалося 1000 учнів. Директором 

десятирічної школи був Зінченко В.К.. Перший випуск  

десятирічної школи становив 18 учнів. Багато випускників 

стали вчителями, економістами, докторами медичних наук. 

Серед них: 

Клівець В.Ф. – вчитель Ройлянської школи; 

Шкодовський О.О. – вчитель Ройлянської школи; 

Демченко І.А. – підполковник медичної служби; 

Лиховид М.П. – кандидат медичних наук, заслужений  

лікар України. 

Село Ройлянка відносилося до Старокозацького району, 



а в 1964 році перейшло до Саратського району. 

У 1966 – 1967 роках розпочато будівництво правого 

крила, де навчаються учні початкових класів. 

З 1966 по 1989 роки директором школи працював 

Кришталь Іван Васильович. Після його виходу на заслужений 

відпочинок директором школи була призначена Лук’янчук 

Ніна Іванівна. На цей час у школі навчалося 500 учнів. Школа 

була огороджена забором. На території школи був 

побудований дитячий майданчик, спортивна площадка, 

стадіон, тир. 

З 2003 по квітень 2011 року директором школи 

працювала Клевець Світлана Іванівна (за фахом – вчитель 

російської мови та зарубіжної літератури). 

З квітня 2011 року призначена директором школи Горбан 

Рита Іванівна. 

На сьогодні вчителями працюють випускники 

Ройлянської школи. 

Адреса  

 

(№ телефону, 

сайт, 

електронна 

пошта) 

68240, Одеська область, Саратський район, с. Ройлянка, 

вул. Центральна, 35. 

тел/факс: (04848) 54-6-58 

 

raylianska-@ukr.net 
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