
ОДЕСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ КОЛА № 81 І – ІІІ СТУПЕНІВ 

ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Завтур  Тетяна Миколаївна 1969 року народження, має вищу 

педагогічну освіту, за спеціальністю: педагогіка і методика початкового навчання.  

 З 2005 рр. по теперішній час - директор Одеської ЗОШ № 81. Має вищу 

кваліфікаційну категорію, звання вчитель-методист, Почесне звання «Відмінник 

освіти України». Нагороджена: 2007 р.- Почесною грамотою управління освіти 

Одеського міськвиконкому; 2009 р. – Почесною грамотою управління освіти та науки 

Одеської міської ради. 

      Одеська загальноосвітня школа №81 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області – 

розпочала свою роботу 01.09.1969 року, це навчально-виховний простір, у якому  навчається 1340 

учнів, відкрито  40 класів, вивчається англійська, німецька мови. Школа працює над вивченням та 

практичним використанням продуктивних освітніх технологій. Педагоги об’єдналися в творчі групи 

за методичними вподобаннями: хмарні технології в освіті, інформаційно-комунікативні технології, 

технології проектного навчання, моделювання, здоров’язберігаючі  технології, технології розвитку 

критичного мислення, мнемотехніки. У школі значна увага приділяється збереженню здоров’я 

учнів. Навчальні кабінети початкової школи обладнано офтальмотренажерами, які знімають 

фізичну та психоемоційну напругу, запобігають короткозорості, тренують вестибулярний апарат. 

Однією з найпродуктивніших складових освітнього процесу є проектна діяльність. Ще з початкової 

школи учні залучені до цієї роботи, яка формує в дітей наступні компетентності: вміння працювати 

в колективі, розділяти відповідальність, аналізувати результати діяльності, здійснювати самооцінку.  

 Важливим вектором проектної діяльності є національно-патріотичний напрямок.  Змістовно 

пройшла робота над проектами: «Розумники», «Наша родина-Україна», «Чорне море у творчості 

письменників рідного краю», «Маловідомі пам̓ятники відомої Одеси». Колектив школи долучився 

до участі в дослідно-експериментальній роботі всеукраїнського рівня за темою «Технологія 

навчання учнів початкової школи «Розумники» (Smart Kids).  Проект передбачає формування 

нового стилю мислення, розвиток базових якостей особистості; стимулювання самостійної творчої 

діяльності, створення банку ефективних методів, візуального мислення. 

          Педагогічний колектив школи  прагне дати учням не тільки певні вміння та навички, а й 

виховати соціально адаптовану та громадсько-організовану особистість, яка через самопізнання та 

співпрацю зможе досягти високого рівня саморозвитку, успішно закінчити школу та знайти своє 

місце в житті, стати гідним громадянином своєї держави. 
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