
 

РОЗДІЛЬНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №4 

РОЗДІЛЬНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 

Директор школи: 

Пантась Світлана Володимирівна 

 

 

 

 

 

Народилася  03.11.1968р у м.Роздільна, 

Роздільнянського району,Одеської області. Освіта повна 

вища, у 1993 році закінчила Одеський педагогічний інститут 

ім.К.Д.Ушинського, спеціальність - методика викладання в початкових класах, 

кваліфікація – вчитель початкових класів. Нагороджена грамотою департаменту 

освіти і науки Одеської обласної державної  адміністрації у 2013р. 

Трудова діяльність 

 

09.1986 до 

07.1988 

 

09.1989       до  

07.1993 

   

 Студентка Білгород-Дністровського педагогічного 

училища 

 

Студентка Одеського педагогічного інституту ім. 

К.Д.Ушинського         

08.1988 до 

09.2006 

 

09.1996 до 

08.2006 

- Вчитель початкової школи загальноосвітньої     школи 

І-ІІІ  ступенів №4 м.Роздільна Роздільняського району, 

Одеської області 

Заступник директора з навчально-виховної роботи 

загальноосвітньої     школи І-ІІІ  ступенів №4 

м.Роздільна Роздільняського району,  Одеської області 

09.2006 по 

цей час 

 Директор Роздільнянської загальноосвітньої     школи 

І-ІІІ  ступенів №4  Роздільняської районної ради  

Одеської області 

Загальний стаж роботи   –  з  08.1988р. (29 років) 

Опис навчального закладу 
 

Існування будівлі нашої школи починається ще з 1944 року.  

До війни це була не школа, а двоповерховий вчительський дім із 4 – х 

кімнатних та 2 – х кімнатних квартир. Після визволення Роздільної  від 

фашистських загарбників у 1944 році ця споруда була військовим комісаріатом. 

І в тому ж 1944 році будівля була переобладнана на школу. Нарешті у 1974 році 



восьмирічна школа стає середньою. 

Таким чином наша Роздільнянська середня школа спочатку була 

залізничною школою №6, потім – філіалом середньої школи №1, а тільки з 

1963р. наша школа має номер 4 як восьмирічна, з1974р. школа №4 стає 

середньою. Школа має дві корпуси: початкова школа та старша школа. 

Школа має великий педагогічний колектив – 43  вчителя . 7 педагогів 

школи мають звання «Відмінник освіти», 10 педагогів - звання «Вчитель – 

методист»,  16 педагогів - звання «Старший учитель», 19 педагогів – 

звання«спеціаліст вищої категорії. 

Школа з вивченням двох іноземних мов та профільним навчанням – 

філологічний, математичний, історичний, географічний. 
 

 

 

 
 

 
 



 
 

 

 

 
 

 

Контактні дані 

(юридична адреса, телефон, сайт, e-mail) 
 

67400, Одеська область, м.Роздільна, вул.Муніципальна, 17, (04853) 3-29-01,         

сайт: school4.odessaedu.net,  e-mail: school4rozdilna@ukr.net 

 


