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Довідка про директора  

Світлодолинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  

Саратської районної ради Одеської області 

 

Директор 

 

Дата 

народження: 

 

Місце 

народження: 

 

Освіта: 

 

 

 

Трудова 

діяльність: 

 

Прокопейчук Тетяна Василівна 

 

25 січня 1955 року 

 

 

Одеська область, Арцизький район, 

с. Долинівка 

 

вища, Одеський державний університет 

ім. І.І.Мечникова, 1985 р., вчитель 

російської мови та літератури 

 

вересень 1972 р. – травень 1973 р. – 

навчання в Білгород-Дністровському 

торгівельно-кулінарному училищі; 
 

1973 р. – 1976 р. – продавець магазину  

с. Світлодолинське Саратського району; 
 

1976 р. – 1978 р. – завідуюча магазином 

в с. Світлодолинське Саратського 

району; 
 

У 1978 р. прийнята на роботу в 

Світлодолинську ЗОШ І-ІІІ ст. на 

посаду піонервожатої; 
 

01.09.1983 р. – 01.09.1986 р. – 

вихователь Світлодолинської ЗОШ І-ІІІ 

ст.; 
 

травень 1985 р. – закінчила Одеський 

державний національний університет 

ім. І.І.Мечникова за фахом «Вчитель 

російської мови та літератури»; 
 

01.09.1986 р. – 01.09.1990 р. – вчитель 

російської мови та літератури 

Світлодолинської ЗОШ І-ІІІ ст.; 
 

01.09.1990 р. – 01.10.1996 р. – заступник 

директора з навчально-виховної роботи 

Світлодолинської ЗОШ І-ІІІ ст.; 

з 01.10.1996 р. – директор 

Світлодолинської ЗОШ І-ІІІ ст.. 

 

 



Загальні відомості про Світлодолинську загальноосвітню школу 

І-ІІІ ступенів Саратської районної ради Одеської області 

Історична 

довідка про 

створення 

навчального 

закладу 

У 1839 році Готтлібом Ханом з Штрюмфельбаха була 

відкрита сільська хата-школа. 

У 1847 році німецьке поселення Ліхтенталь (нині 

с.Світлодолинське), як і планувалось спочатку, складалося з 

двох вулиць (80 дворів). У середині подвійних рядів будинків 

залишили вільне місце в 50 сажнів у ширину та 80 сажнів у 

довжину. Вже у 1842 році на цьому місці побудували 

маленьку церкву, яку спочатку використовували як школу. 

У 1852 році навпроти церківки побудували школу 

довжиною 10 сажнів, шириною – 4,5 сажнів, висотою – 4,2 

аршина. У 1881 році прибудували до неї житло для вчителя. 

Ця будівля стоїть і до цього часу. 

У 1906 році село Ліхтенталь мало 260 учнів. Стара 

школа більше не задовольняла потреб жителів. Комуна 

побудувала на вільному місці в центрі села нову школу. Ця 

будівля збереглася і дотепер знаходиться на території 

сільського парку, зараз там – бібліотека. 

У 1871 році колоніальний статус мешканців Ліхтенталя 

та їх привілеї були ліквідовані. Село ввели в спільне 

управління. У 1915 куплена земля, за яку було вже внесено 

гроші в казну, була відібрана згідно «Закону про ліквідацію». 

Жителям було заборонено розмовляти німецькою мовою, 

навіть проповіді в церкві німецькою мовою не дозволялись. 

Школу було закрито. 

У 1917 році Бессарабія перейшла під правління Румунії. 

У ті часи кожний четвертий житель Румунії належав до 

якоїсь маленької народності. Всіх їх румунський уряд 

намагався асимілювати, будь-якими шляхами знищити їх 

самостійність. У школі діти навчалися румунською мовою. 

Після політичних подій 1939 року президентом 

румунського міністерства були дозволені німецькі народні 

школи, але вже 1940 році Бессарабія була приєднана до 

Радянського Союзу. За домовленістю між СРСР та 

Німеччиною відбулося добровільне переселення жителів 

Ліхтенталя до Німеччини. 

Учні села Світлодолинське до 1984 року навчалися в 

будівлі старої школи. 1 вересня 1984 року для дітей відкрила 

свої двері нова, сучасна, світла школа, яка в 2009/2010 

навчальному році відзначила 25 річницю. 

Адреса  

 

(№ телефону, 

сайт, 

електронна 

пошта) 

68231, Одеська область, Саратський район,  

с. Світлодолинське, вул. Центральна, 52 

тел. (04848) 48-2-40 

 

svetlodolsarata@ukr.net 

 


