
 

Червонорозселенська загальноосвітня школа І ступеня 

БІЛЯЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  ОДЕСЬКОЇ  ОБЛАСТІ   
 

 

Директор школи - Чумак Петро Іларіонович 
 

Біографія керівника 

Дата народження: 25червня 1953 року 

Місце народження: Одеська область Тарутинський район с. Петрівка - 2 

Освіта: вища, історичний факультет Одеського державного університету 

ім. І.І. Мечникова 

Трудова діяльність: 01.09.1969 – 20.07.1976  -  учень  шкільного 

відділення Білгород-Дністровського педагогічного училища; 11.1971 – 

11. 1973 – служба у лавах Радянської армії; 09.1976 – 09.1982  - вчитель Маяківської 

середньої школи Красноокнянського району Одеської області; 09.1977 – 08.1983 – навчання 

на заочному відділенні історичного факультету Одеського державного університету 

ім.І.І.Мечникова; 09.1982 – 09.1989 – директор Маяківської середньої школи 

Красноокнянського району Одеської області; 09. 1989 – 09.1990 вчитель історії та 

суспільствознавства Маяківської середньої школи Красноокнянського району Одеської 

області; 09.1990 – 09.1993 – вчитель та завідуючий Червонорозселенської загальноосвітньої 

школи І  ступеня Біляївського району Одеської області; 09.1193 -09.2000 – завідуючий 

відділом освіти Біляївської районної державної адміністрації; З 09.2000 – вчитель та 

завідуючий Червонорозселенської загальноосвітньої школи І  ступеня Біляївського району 

Одеської області; 

 Стаж роботи – 37 років. 

Опис навчального закладу 

Школа була організована в серпні 1949 року. Підвіз учнів до центральної садиби радгоспу 

«Авангард» Овідіопольського району в холодну пору був не можливим, тому керівництво 

господарства орендувало у приватної особи приміщення під школу, в якій працювали 2 

вчителя та навчалось в складі двох класів-комплектів щороку від 30 до 40 учнів. Учні 5-10-

х класів навчались в Мирненській восьмирічній та Великодальницькій середній школах. В 

1954 році силами радгоспу була збудована нова споруда, яка функціонує і дотепер. На 

початку 60-х років в результаті реорганізації районів село перейшло в якості бригадного до 

складу радгоспу «Дружба» Біляївського району. В 2004 році за рахунок державного 

бюджету в школі було прибудовано актову залу, два класних приміщення, підсобне 

приміщення, внутрішній туалет, котельня на твердому паливі. В 2005 році силами вчителів, 

батьків та спонсорів школа отримала нові складські приміщення. Заклад забезпечено на 

100% підручниками, методичною літературою, спортивним інвентарем. Придбано нові 

комплекти меблів, два комп’ютери. В 2011 році школа підключена силами спонсорів 

безкоштовно до мережі Інтернет. 

 

 

 

 

Контактні дані 

67668Одеська обл.Біляївськийр-н.с. Червоний Розселенець вул.Леніна буд.19 

Тел/факс: (04852) 3-97-48 

E-mail: rasselenets-19@ukr.net 

 

 
 


