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    Директор:   Райлян Тамара   Афанасіївна 

 Дата народження: 20 вересня 1968 рік  

село Улянівка 

Освіта: Повна вища. Ізмаїльський державний педагогічний 

інститут,  вчитель російської мови та літератури, 1989 рік 

Трудова діяльність: 15.08.1989-02.09.2002- вчитель 

російської мови та літератури Новоцаричанської 

восьмирічної школи  

 

02.09.2002-21.09.2006 - директор Новоцаричанської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня 

 

21.09.2006-16.08.2012 -  вчитель російської мови та 

літератури 

 

 

 

    Місце народження : Одеська область, Іванівський район, 

з 16.08.2012  - директор Новоцаричанської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступеня  Білгород-Дністровського району Одеської 

області 

Стаж роботи на посаді: 9 років 

 

 



Село Нова Царичанка до 1917 року належало Царській Росії. З 1918 по 1940 

роки село було під владою Румунії. На цей час  була побудована школа на 

два приміщення. Навчалися два класи.  В 1940 році в село ввійшли воїни 

Радянської армії. В 1941 році румуни знову окупували село і добудували в 

школі ще два класи. Окупація тривала до 1944 року.  

    В 1946 року була відкрита радянська школа в тому самому приміщенні, 

що й при румунах. Директором була Сидоренко Галина Іванівна. Під школу 

було виділено  ще два будинки: перший на вулиці Леніна, нині Центральна, 

другий - на вулиці Шевченка. В 1967 році на місці церкви святого Михайла 

колгосп «Іскра» почав будувати двоповерхову школу. 1 вересня 1971 році в 

стінах нової школи почався навчальний рік. Директором на той час був 

Валюх Віктор Олексійович. 

    З 1977-1984 директором школи була Руссу Надія Іванівна. 

   1984-1991- Федорончук Петро Іванович 

    1992-1994- Лясковська Тетяна Архипівна 

    1994-1995- Топчай Світлана Вікторівна 

    1995- 2002 – Ткаченко Ганна Іванівна. 

    2002- 2006- Райлян Тамара Афанасіївна. 

   2006- 2012- Мангул Галина Андріївна. 

   З 2012 року директором школи є Райлян Тамара Афанасіївна. 

   З 1971 по 2016 роки  Новоцаричанську загальноосвітню школу закінчили  

489 учня. Серед випускників старої і нової шкіл є академік технічних наук 

Мица Віктор Павлович, доктор медичних наук Костя Проків Федосійович, 

кандидат економічних наук Нахаба Марія Петрівна. Працює в Києві 

інспектором Державної контрольно-ревізійної комісії Лупашко Ніна 

Олексіївна. Викладає латинську мову в Одеському медичному університеті 

Пислар Євгенія Петрівна. Дев’ять випускників  повернулися в рідну школу 

вчителями. 

     В школі навчається  80 учнів, з яких учнів школи І ступеня -38 чоловік, 

учнів школи II ступеня  -  42 чоловіки. З них діти –інваліди - 2  учні, діти під 

опікою-1, діти – напівсироти - 8, діти з багатодітних сімей - 43 

учня,малозабезпечені-13, діти – чорнобильці – 1. 



    Рівень навчальних досягнень учнів за 2013-2014 навчальний рік. Всього 

учнів-77. Закінчили школу на 1-3 бали - 4 учня, 4-6 балів - 25 учніві, 7-9 

балів - 27 учнів, 10-12 балів - 2 учні. Якість знань становить 38 %. 

В школі працюють 13 чоловік. З них мають кваліфікаційну категорію: 

першу - 5 чоловік; 

другу - 1 чоловік; 

спеціаліст- 7 чоловік. 

    Загальна площа всіх приміщень 2100 м2, в т.ч. класних кімнат 528 м2. 

Всього у школі 10 класних кімнат для дев’яти  класів: для 1-4 класів - 4 

класні кімнати, для 5-9 класів - 6 , в т.ч. навчальні кабінети – математики, 

біології, української мови та літератури, російська мова та зарубіжної 

література кабінет англійської мови, кабінет історії, кабінет географії. Учні 

100% забезпечені приміщеннями. Також є кабінет директора, методичний 

кабінет,кабінет педагога-організатора, музейна кімната, спортивний зал, 

бібліотека, майстерня, медичний кабінет,   їдальня на 44 місця, актовий зал ( 

їдальня та актовий зал суміщено) . Відновлено внутрішній туалет для учнів. 

В школі замінена опалювальна система, зроблено ремонт їдальні та 

харчоблоку, відремонтовано спортивний зал та роздягальні. Вікна класів, 

їдальні та харчоблоку замінено на пластикові.  

  Загальна площа земельної ділянки школи складає 1,1 га. На  цій території 

розташовані  школа, пам’ятник воїнам, що загинули під час Великої 

Вітчизняної війни,  спортивний майданчик, надвірний туалет, котельня, 

цистерна. Є водогін,  опалення (котельня на альтернативному паливі), 

каналізація. Школа відгороджена від проїжджої частини парканом. 



 

 



 

 

Адреса: вулиця Центральна (Леніна) 63-А, село Нова Царичанка, 

Білгород-Дністровський район, Одеська область, 67724. 

 

номер телефону: (8-048-49-53-140) 

 

електронна почта: yjdfwfhbxfyrf@ukr.net.   

 

 

 


