
 

 

Комунальна установа «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний 

заклад І – ІІІ ступенів – дошкільний заклад» с.Оленівка Фрунзівського району 

Одеської області  

 

 

Директор навчального закладу  Нежинська Тетяна Іванівна 

Нежинська Тетяна Іванівна народилась 13 квітня 1968 року в селі 

Оленівка Фрунзівського району Одеської області. Закінчила 

Оленівську восьмирічну школу. Навчалась в Балтському педучилищі з 

1983 по 1987 рік. Після закінчення педучилища  повернулась 

працювати  в рідне село вчителем початкових класів. В 1987 році 

поступила на геолого-географічний факультет ОДУ ім. І.І. Мечникова. В 1988 році 

одружилась. В 1995 році закінчила університет і перейшла працювати вчителем 

географії. З 1999 року працює на посаді директора школи. Має двоє дітей і двоє 

внучок. 

Навчальний заклад було відкрито в 1971 році. 

На той час це була сучасна двоповерхова будівля, в якій розміщувались 10 

класних кімнат, великий спортивний зал та роздягальні, харчоблок та простора 

їдальня, необхідна кількість службових приміщень, обладнана майстерня. 

За період існування заклад пережив певні реконструкції. Котли на твердому 

паливі були замінені на газові, встановлено пластикові вікна європейського зразка, 

побудовано внутрішні туалети, створено комп’ютерній клас. 

Біля школи знаходиться спортивний майданчик, подвір’я заасфальтоване, є 

багато зелених насаджень. 

        На даний час в школі навчаються діти з 4 сіл. 

       Адміністрація школи: директор - Нежинська Т.І., заступник директора – Турчак 

Г.М. 

       Кількість учнів: 1 – 4кл. – 36; 5 – 9кл. – 45; 10 – 11кл. – 15. 

        Всього педагогічних працівників: 22 (школа – 19, дошкільний заклад – 3). 

Вчителі: вища освіта – 16 чол., середня спеціальна – 3; вихователі: середня 

спеціальна – 2 чол., 1чол. – 3 курс Південноукраїнського національного 

педагогічного університету імені К.Д.Ушинського.                                                                              



Категорії: спеціаліст вищої категорії – 2 чол., спеціаліст І категорії – 9 чол., 

спеціаліст ІІ категорії – 2 чол., спеціаліст – 9 чол. Звання «Відмінник освіти України» 

-   4 вчителі. 

Шкільне самоврядування включає педагогічну раду, раду батьківську та власне 

учнівське самоврядування, яке базується на принципах  самореалізації, 

самодіяльності  та самодостатності особистості школярів.  

Метою учнівського самоврядування є розвиток організаторських здібностей 

учнів школи, залучення їх до проведення навчального та виховного процесу, 

виховання національної свідомості, соціальної активності особистості, любові до 

рідної землі, свого народу, формування правової культури, прищеплення та розвиток 

моральних почуттів. 

Педагогічний колектив НВК працює над проблемою: «Удосконалення уроку як 

засобу розвитку творчої особистості учня і вчителя». 

У школі діють методичні об’єднання вчителів початкових класів, класних 

керівників, які допомагають реалізовувати принципи навчання, виховання і розвитку 

учнів. 

У НВК створені всі умови для успішної праці вчителів та навчання учнів, в 

приміщеннях – затишно і тепло, панує доброзичлива атмосфера, хороший 

психологічний мікроклімат. Дієвим є трикутник «вчителі – батьки – діти». 

Забезпечений підвіз дітей із села Первомайське, Дементівка, Петрівка. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

Контактні дані: 66710, с.Оленівка Захарівського району Одеської області, 

вул. Леніна, 78.Телефон (04860) 9-37-42.                    olenivka2017@ukr.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


