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Директор 

 

Дата 

народження: 

 

Місце 

народження  

 

Освіта  

 

 

 

 

Трудова 

діяльність 

 

Крецу Олена Анатоліївна 

 

09 травня 1979 року 

 

 

Україна, Одеська область, Саратський 

район, село Новоселівка 

 

Повна вища, у 2001 році закінчила  

Кишинівський державний університет, 

спеціальність – «Історія», кваліфікація – 

вчитель історії 

 

З 09.2002  до 11.2011 – учитель історії 

Новоселівського НВК «ЗОШ І-ІІІ 

ступенів – ліцей» Саратської районної 

ради Одеської області; 

 

З 11.2011  до 08.2016 – заступник 

директора з виховної роботи 

Новоселівського НВК «ЗОШ І-ІІІ 

ступенів – ліцей» Саратської районної 

ради Одеської області; 

 

З 08.2016 по 04.2017 – заступник 

директора з навчально-виховної роботи 

Новоселівського НВК «ЗОШ І-ІІІ 

ступенів – ліцей» Саратської районної 

ради Одеської області; 

 

З 04.2017 – директор Новоселівського 

НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ліцей» 

Саратської районної ради Одеської 

області. 

 

 

 

Загальні відомості про Новоселівський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей» Саратської районної ради 

Одеської області 

Історична 

довідка про 

створення 

навчального 

закладу 

Першу школу в селі Новоселівка було відкрито в 1885 році. 

Складалася вона з одного приміщення для всіх учнів І-ІІ класів. До 

1919 року у школі працював лише один вчитель – Штефан 

Кузьмич, який викладав для 20 учнів І – ІV класів. У школі 

вивчали 4 предмети: арифметика, грамота, релігія та музика. 



У 1914 році коштами мешканців було збудовано нове 

приміщення школи, в якому розміщувалися три класні кімнати та 

кабінет директора. Після шкільної реформи 1924 року школа 

поділялася на 2 ланки: чотирирічна школа (І – ІV класи) та 

трирічна (І – ІІІ класи). У 30-х роках приміщення школи 

розширилося і складалося з 9 навчальних класів, актової зали та 

спортзалу. 

1 вересня 1944 року в Новоселівці функціонувала семирічна 

школа. На вимогу батьків у 1952 році вона змінила свій статус з 

семирічної на середню школу. 

1946 року було збудовано нове приміщення школи для 11 

класів, в якому виховувались покоління новоселівців та інших сіл. 

Протягом 25 років (1946 – 1971) школу очолював директор 

Чіклікчі Влас Федорович. Багато випускників школи  

продовжували навчання у різних закладах колишнього СРСР: 

Кишинів, Одеса, Ізмаїл, Львів, Москва, Харків та Київ. Всі вони 

показали себе досвідченими спеціалістами у різних галузях як у 

рідному селі та районі, так і далеко за його кордонами: Молдова, 

Росія, Румунія, Франція та Америка. 

Видатні особистості, уродженці села Новоселівка, 

випускники Новоселівської загальноосвітньої школи: 

Гросу Іван – перший секретар республіки Молдова; 

Гамурар Антон – генерал у запасі, віце-міністр внутрішніх 

справ Молдови; 

Ботнар Іван – віце-міністр зовнішніх справ Молдови у 1988 

році, посол Молдови в Туреччині 1994 – 1998 рр., на даний час 

працівник ООН; 

Чіклікчі Володимир – доктор технічних наук, понад 50 

винаходів та публіцистичних статей, на даний час генеральний 

директор СST Sуstem computer; 

Кіреу Павло – доктор технічних наук; 

Навал Іван – доктор фізико-математичних наук; 

Бузган Марія – віце-міністр Міністерства охорони здоров’я 

Молдови; 

Боїштян Лариса – лікар вищої категорії, завідувач відділення 

гнійної хірургії при центрі Матері та дитини у м.Кишинів 

(Молдова); 

Кожукару Доріна – відомий художник у Молдові; 

Пелін Агрипина – заслужений учитель України з іноземної 

мови. 

2001 року відкрито новий «храм науки» – красива, простора, 

світла будівля. Навчальний заклад має достатню матеріально-

технічну базу і розташований у будівлі, що складається з чотирьох 

блоків. 

У блоці А розташовано кабінет директора, заступника 

директора з виховної роботи, заступника директора з НВР 

початкових класів, класні кімнати початкової школи, ігрова 

кімната, спальня для учнів 1-х класів та кабінет образотворчого 



 

 

мистецтва. 

Блок Б містить методичний кабінет, кабінет заступника 

директора з НВР, робочий кабінет психолога, навчальні кабінети 

для учнів 5 – 11 класів: 2 кабінети молдовської мови та літератури, 

3 кабінети української мови та літератури, 3 кабінети іноземних 

мов, 3 кабінети математики, кабінет географії, хімії, фізики, 

біології. 

Актова зала, бібліотека з читацькою залою, комп’ютерний 

клас, кухня та їдальня – розташовані у блоці В. 

У блоці Д знаходяться велика спортивна зала та 

гімнастичний зал, кабінет медичного працівника, кабінет музики, 

де займаються учні Саратського філіалу музичної школи, 

спортивна кімната для учнів початкової школи.  

2002 рік – школа святкує свій ювілей 50-річчя. З цієї нагоди 

перед школою було проведено урочисте відкриття двох бюстів: 

«Румунському Лучаферу» Михайлу Емінеску та «українському 

Кобзарю» – Тарасові Шевченку. Роботу  виконали скульптори 

Валерій  Гіоєв та Моніка Кожокару (випускниця даної школи). 

У 2003 році згідно з розпорядженням Саратської районної 

державної адміністрації на базі Новоселівської  загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів було відкрито Новоселівський навчально-

виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей».  

 

Адреса  

 

(№ телефону, 

сайт, 

електрона 

пошта) 

68250, Одеська область, Саратський район, с. Новоселівка, 

вул. Шкільна, б/н 

тел. (04848) 52-2-40 

 

saratanovoselovka@gmail.com 

https://mail.ukr.net/classic

