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Довідка про директора  

Старосільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Саратської районної ради Одеської області 

 

Директор 

 

Дата 

народження: 

 

Місце 

народження: 

 

Освіта: 

 

 

 

Трудова 

діяльність: 

 

Мунтян Андрій Іванович 

 

29 січня 1980 року 

 

 

Одеська область, Саратський район, 

с. Старосілля 

 

Повна вища,  

Кишинівський педагогічний державний 

університет ім. Т.Г.Шевченка (Молдова) 

 

15.08.2001 р. – 14.08.2002 р. – вчитель 

Міняйлівської загальноосвітньої школи І-

ІІ ступенів Саратської районної ради 

Одеської області. 

 

15.08.2002 р. – 31.08.2005 р. – вчитель 

математики Старосільської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Саратської районної ради 

Одеської області. 

 

01.09.2005 р. – 14.08.2007 р. – заступник 

директора з НВР Старосільської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Саратської районної ради 

Одеської області. 

 

15.08.2007 р. – 16.07.2008 р. – вчитель 

фізики Старосільської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Саратської районної ради Одеської 

області. 

 

З 15.07.2008 р. – директор Старосільської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів Саратської районної 

ради Одеської області. 

 

  

 

Загальні відомості  

про Старосільську ЗОШ І-ІІІ ступенів Саратської районної ради  

Одеської області 

Історична 

довідка про 

створення 

навчального 

закладу 

Школа відігравала важливу роль у формуванні людини у всі 

часи. Тільки школа є основою соціального середовища, в якій 

забезпечується різносторонній розвиток особистості. 

У книзі «Історія міст і сіл Одеської області» читаємо, що 

село Старосілля (Фрумушика Веке) засновано у 1807 р. 



З архівів відомо, що в 1881 р. в цьому селі школа була 

народною, а у 1890 р. стала професійно-народним училищем. 

Під час царської влади Російської імперії, з багатих сімей 

обиралося по одній дитині, яка повинна була вчитися, а особливо 

повинна була навчатися читати та рахувати. Уроки проводилися 

в одному класі, який називався класом-комплектом. 

У 1918 р., коли Бессарабська територія була під 

юрисдикцією Румунської держави, було відкрито семирічну 

школи. Тільки у 1925 році також румунською владою в селі була 

здана в експлуатацію нова будівля школи, де могли навчатися 

усі діти шкільного віку. На відкритті нової школи був присутній 

Міністр Освіти Румунії пан Костянтин Анжелєску. Після 

відкриття він запропонував двом кращим ученицям Гуцу Аксенії 

та Руснак Марії навчатися у Бухаресті: Гуцу Аксенія залишилася 

у Румунії, а Руснак Марія по закінченні ліцею повернулася у 

рідне село, де до досить поважного віку працювала вчителем 

початкових класів. 

Белявченко М.Г. керував школою 20 років. 

У 1975 році було відкрито нову будівлю двоповерхової  

школи. Велику відповідальність взяв на себе Черненко К.А. – 

перший директор середньої загальноосвітньої школи. Разом з  

Черненко К.А. у 1978 році вперше переступили поріг школи 

Батир М.А., Кожокар І.Д., Герделеско Л.М., Саку М.Г. та інші 

педагоги. 

Директорами були: 

-  з 1980 року по 1988 року – Батир М.А.; 

-  з 1988року по 1992 року – Кожокар І.Д.; 

-  з 1992 року по 2000 рік – Пінтяк З.М.; 

-  з 2000 року по 2004 року – Вітюк З.М.; 

-  з 2004 року по 2008 року – Робу Є.В.. 

З 2008 року школу очолює Мунтян А.І.. 

На даний час Старосільська ЗОШ І-ІІІ ступенів є осередком 

культури і накопичення знань і працює над формуванням творчої 

особистості дитини, формуванням в неї активної життєвої та 

соціальної позиції, здатної до самовдосконалення та 

комфортного самопочуття. 

Адреса  

 

(№ телефону,  

сайт,  

електронна 

пошта) 

68212, Одеська область, Саратський район, с. Старосілля,  

вул. Шкільна, 25. 

тел. (04848) 51-2-13. 

 

staroselieschool1@ukr.net 

 


