
Арцизька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5  

Арцизької районної ради Одеської області 

 

Слюсар Тетяна Миколаївна народилася 04 

травня 1969 року в місті Арцизі Одеської області 

в сім’ї службовців. 

 У 1986 році закінчила Арцизьку середню 

школу №5.  

 З 1986 по 1990 роки навчалася в Ізмаїльському 

державному педагогічному інституті на 

педагогічному факультеті за фахом «Вчитель 

початкових класів». 

 З 1990 року працювала вчителем початкових 

класів в Арцизькій загальноосвітній школі І-ІІІ 

ступенів №5. 

 З 2001 року займала посаду заступника 

директора з навчально-виховної роботи в школі. 

 З 2011 року є директором Арцизької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Арцизької районної ради Одеської області. 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ШКОЛУ 

   У  1963 році була створена Арцизька  восьмирічна школа № 5. У 1979 році вона 

була перетворена  у середню.  

Школа має 3 корпуси, у яких розміщено 29 класних кімнат, їдальню, буфет,  

бібліотеку, логопедичний пункт.  Працює психологічна та  медична служба. Налагоджено  

комп’ютерне забезпечення навчального процесу, доступ до мережі Інтернет. 

   Навчається 730 учнів. Навчально-виховний процес забезпечують  56  учителів, 

серед яких четверо мають звання «вчитель-методист», одинадцятеро – звання «старший 

вчитель», 30  вчителів  вищої категорії, 9 учителів І кваліфікаційної категорії, 8 – II 

кваліфікаційної категорії та 9 спеціалістів. 

   Мова навчання: українська, російська. Починаючи з першого класу, учні   вивчають 

англійську мову, з п'ятого – німецьку. Пріоритетним напрямком роботи школи  є 

створення комфортних умов для самореалізації та самовдосконалення особистості учнів,  

досягнення ними рівня навченості, відповідного ступеня навчання, інтелектуального 

творчого потенціалу з урахуванням пізнавальних інтересів та нахилів. З цією метою в 

старшій школі організовано профільне навчання за напрямками:історичний, 

математичний та технологічний. Учні школи залучені до занять у позашкільних закладах  

ЦДЮТ, ДЮСШ, де отримують додаткову освіту відповідно до нахилів та здібностей. 

Учні навчального закладу є постійними учасниками та призерами районних, 

обласних предметних олімпіад, Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт Малої академії наук, Міжнародного конкурсу з української мови 



імені П.Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 



 

 

Одеська область м.Арциз вул. 28 червня, 115 

04845-3-27-89 

http://artsizznz5.odessaedu.net/uk/site/our-school.html 

artsizkazosh5@ukr.net 
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