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Одеської області 

 

 

Керівник навчального закладу 

   В.о.директора – Єремчук Тетяна Анатоліївна 

 

Єремчук Тетяна Анатоліївна, народилася 5 березня 1956 р. в селі Барсуки 

Балтського району Одеської області. 

Після закінчення школи вступила до Балтського педучилища,з 1975 по 1980 

рік працювала вчителем в Дружелюбівській школі. 

У 1984 р. закінчила Одеський державний університет ім.. І.І. Мечникова, 

філологічний факультет. 

З 1980 р. була переведена до Затишанської середньої школи вчителем української 

мови та літератури. 

З 1986 по 1989 рік працювала заступником директора з НВР початкових класів. 

З 1989 р. була призначена на посаду директора цієї ж школи. 

2010 р. – вчитель української мови та літератури. 

2016 р. – призначена на посаду виконуючого обов’язки директора Затишанського 

НВК.  

 

 

 

Опис навчального закладу 

 

Кількість учнів: 

1 – 4 класи – 216 учнів 

5 – 9 класи – 210 учнів 

10 – 11 класи – 37 учнів 

Педагогічний колектив школи складається з 48 педпрацівників з 

відповідною освітою: 

вищу освіту мають 33 вчителя, 6 вихователів; 

середньо-спеціальну – 5 вчителів, 1 вихователь;  

початкову вищу – 2 вчителів; 

середню освіту - 1 вихователь групи короткочасного перебування. 

6 вчителів мають звання «Відмінник освіти». 

4 вчителям присвоєно вищу кваліфікаційну категорію та звання «старший 

вчитель», 4 мають вищу кваліфікаційну категорію, 20 педпрацівників  - 



«спеціалісти І категорії» (16 вчителів, 3 вихователі), 4 вчителя  – «спеціалісти ІІ 

категорії» , 15 – мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст» (10 вчителів, 5 

вихователів).  

Кількість техперсоналу - 31 

   У школі діє певна система методичної роботи. З 2014 по 2017 р.р. 

педколектив працює над проблемою «Впровадження компетентнісно 

орієнтованого підходу в навчально-виховний процес».  До реалізації завдань 

методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та 

вищу кваліфікаційну категорії. 

  Творчі вчителі школи беруть участь у районному та обласному  конкурсах 

«Вчитель року». 

  Діяльність школи спрямована згідно напрямків: превентивне виховання, 

морально-етичне виховання, сімейне виховання, художньо-естетичне виховання, 

громадсько-патріотичне виховання, трудове виховання, економічне виховання, 

екологічне виховання. Виховна робота планується за Державною програмою 

«Виховні орієнтири». Відповідно вищеназваним напрямкам у школі працюють 

гуртки, а саме: «Юні етнографи», «Рідне слово», «Українська вишивка», 

театральний гурток «Орфей», гурток літературної творчості «Дивослово», 

волейбольний, хоровий. Учні школи  кожного року є лауреатами обласного 

фестивалю-конкурсу  «Таланти твої, Одещино». 

    Активно працює учнівське самоврядування школи – дитяче об’єднання 

«Світоч». Члени учнівського самоврядування працюють у секторах культури та 

дозвілля, здоров’я і спорту, милосердя, екології. Діє дисциплінарний комітет та 

редакційна колегія.  

 

 



Фото навчального закладу 

 

 
 

 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

Контактні дані 

 

Юридична адреса: 66740, Одеська обл., Захарівський р-н., смт. Затишшя, 

провулок Молодіжний, 9 

Телефон: 0486095332 

E-mail: zatnvk@i.ua 

                                           

 

 


