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Народився 26 квітня 1968 року в селянській родині  с.Борщі Котовського 

району.   З 1974 по 1984рік навчався в Борщівській ЗОШ №1. В 1985 році 

вступив до Балтського педагогічного училища. З 1986 по 1988 рік проходив 

службу у рядах  Радянської  армії.  У 1989 році закінчив Балтське педучилище і 

розпочав трудову діяльність в Борщанській ЗОШ №1 на посаді вчителя 

початкових класів. У 1990 році вступив до Уманського державного 

педагогічного університету на заочне відділення. У 1995 році закінчив даний 

заклад за спеціальністю «вчитель праці».  Продовжував трудову діяльність  в 

Борщанській ЗОШ №1 на посаді заступника директора з навчально-виховної 

роботи та вчителя трудового навчання. З 2006 по 2010р працював на посаді 

голови Борщівської сільської ради. З 2011 р. по теперішній час працює в 

Малофонтанському НВК директором закладу та вчителем трудового навчання. 

  

              Тел. 0959388510 

 

Опис навчального закладу 
 

Великофонтанська школа була заснована 20.09.1919 р. Вона являла собою 

невеликий цегляний будинок, що складався з двох класних кімнат і однієї 

кімнати для вчителя. Ця перша школа залишилася і до цього часу та є частиною 

сучасної школи. 

В 2009 р. розпочалася реконструкція Малофонтанської школи  і до 

навчального корпусу прибудували двоповерховий дитячий садок на 40 місць. 

Школа здобула статус навчально-виховного комплексу.  
З 2011 р. директором школи  призначили Затику Геннадія Анатолійовича.  



В  цьому ж році для школи виділено шкільний автобус з метою  підвезення 

дітей з навколишніх сіл (Великий Фонтан, Миколаївка Перша, Заболотники, 

Гидерим). З  2015-2016  н.р.здійснюється підвіз дітей з с.Борщі.   

В 2012 – 2013 н.р., згідно рішення сесії районної ради, школа здобуває 

статус середньої школи і отримує назву Малофонтанський навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад». 

     В цьому ж 2013 р. в серпні місяці відбулося урочисте  відкриття дошкільного 

навчального закладу при Малофонтанському НВК . 

 На даний момент в школі навчається 115 учнів. Педагогічний колектив 

складається з  17 вчителів, серед них  троє - вищої категорії, семеро – з  першої  

категорії, двоє – другої категорії,  п’ятеро – спеціалісти. 

 

Фото навчального закладу 
 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

Контактні дані 

 

Юридична адреса: 66383 

                                 вул.Шкільна ,34 

                                 с.Малий Фонтан 

                                 Подільський район 

                                 Одеська область 

 Тел:       ( 04862) 93-4-03 

Сайт:      http://schoolfontan.odessaedu.net/ 

e-mail:    maliyfontan2015@gmail.com  
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