
Виноградівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів                                     

Арцизької районної ради 

Арабаджи Ніна Гаврилівна – директор 

школи.  

Народилася  5лютого 1954 року у селі 

Криничне Болградського району. У 1971 

році, закінчив школу, поступила на 

філологічний факультет Одеського 

державного університету, який закінчила у 

1976 році.  

З 1976 року по 1998 працювала 

вчителем російської мови та літератури 

Виноградівської школи, з 1998 по 2016 роки 

– заступником директора з навчально-

виховної роботи. З 1 вересня 2016 року 

працює директором школи. Вчитель – 

методист, відмінник освіти України.   

Бургуджийське однокласне училище було засноване в 1835 роцi.  В 

1845 роцi побудовано нове приміщення для училища. Навчання 

здійснювалось російською мовою.     В період румунської окупації (1918-

1940 рр.) мова навчання  змінилась на румунську, а школа придбала статус 

чотирьохрічної. В 1952 р. школа отримує статус семирічки, а в 1953 р. 

відкрита Виноградівська середня школа. Перший випуск відбувся в 1955р.    

         3 1974 року школа функціонує  у новому типовому триповерховому 

приміщенні, розрахованому на 964 навчальних місця. 

     В закладі сьогодні  працює 22 вчителя, з них 100 % мають вищу освіту. За 

результатами атестації кваліфікаційні категорії мають: вищу категорію – 7, І 

категорію – 6, ІІ категорію – 7, спеціаліст – 2, звання “учитель-методист” – 3, 

«старший учитель ” – 1, «відмінник освіти ” – 1.  

  Навчання ведеться російською мовою. Учні вивчають болгарську, 

англійську, французьку та з 1993 року -  українську мову. 

     1вересня 2016 року сіли за парти 212 учнів. Учні школи багато років 

поспіль беруть участь зі значними успіхами в районних, обласних, 

Всеукраїнських конкурсах, олімпіадах, змаганнях. За рейтингом участі у 

Всеукраїнських олімпіадах протягом багатьох років школа посідає призове 



місце серед закладів району.   Тільки за останні три  років ми здобули 69 

призових місць на районних, 13 на  обласних, 5 на Всеукраїнських 

конкурсах, олімпіадах, змаганнях.  Золотими зірочками завжди сяятимуть в 

історії нашої школи імена  переможців обласних та всеукраїнських олімпіад, 

захистів МАН: Осатаненко Катерини, Терзі Діани, Грозової Марії, Челака 

Геннадія, Мітєва Владислава, Стоянова  Кирила, золотого голосу школи – 

Мітєва Станіслава. Школа завжди пишається своїми випускниками, які 

займають відповідальні пости та грають важливу роль у розбудові 

української держави.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Контактні дані:  

Виноградівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів                                        

Арцизької районної ради Одеської області                                                                   
вул.  Шкільна, 110, с.Виноградівка Арцизького району Одеської області, 68452                                     

Тел. 6-52-71,  e-mail: vinogradovkashkola@ukr.net  Код ЄДРПОУ 26418719                                                  

Сайт школи: znzvunograd.odessaedu.net 

 

    

 

 

 

 


