
Іванівський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» Красносільської сільської ради 
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                        Артюх Тетяна Петрівна                                               
Народилася 12 серпня 1974 року в смт. Миколаївка 

Миколаївського району Одеської області в сім`ї робітників. 

Батько, Кузьменко Петро Степанович, 1952 р.н., водій, на 

даний час на пенсії. 

Мати, Кузьменко Василина Миколаївна, 1954 р.н., завідуюча 

складом готової продукції на Стрюківському консервному 

заводі, на даний час на пенсії. 

Закінчила ОДУ ім. Мечникова. Отримала спеціальність за 

дипломом філолог, викладач української мови та літератури, 

зарубіжної літератури. 

З 01.10.1991 р. працювала педагогом-організатором в Андрієво - Іванівській ЗОШ І-ІІІ ст. 

З 01.09.1995 р. працювала учителем російської мови та зарубіжної літератури в 

Настасіївській ЗОШ І-ІІ ст. 

З 30.08.2006 р. по 31.08.2009 р. працювала директором Настасіївської ЗОШ І-ІІ ст. 

З 01.09.2009р. по 31.08.2010р. працювала заступником директора з навчально-спортивної 

роботи ОС ЗОШ № 21 І-ІІІ ступенів м. Одеса 

З 01.09.2010 р. працювала заступником директора з НВР Комінтернівського НВК « ЗОШ 

І-ІІІ ступенів- гімназія». 

З 01.11.2010 переведена на посаду заступника директора з НВР ЗОШ І-ІІ ступенів с. 

Свердлове. 

3 2013 року переведена на посаду директора Іванівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. –ДНЗ». Має 

вищу кваліфікаційну категорію та педагогічне звання « Старший вчитель». 

Нагород не має. Була членом виконкому Свердловської сільської ради. 

Розлучена. Сімейний стан: син, Артюх Олександр Олегович, 1993 р.н., працює в поліції 

м. Южне. 

Донька, Артюх Ангеліна Олегіївна,1997 р.н., навчається на 3 курсі ОНМедУ. 

Донька, Мороз Ніколь Юріївна, 2013 р.н. 
 

Опис навчального закладу 

1828 рік. Зводилась будівля з міцного каменю–ракушняку  розміром 25-см на 50 см. 

Наприкінці 20-х років ХХ ст.  В селі Свердлове ( Іванове) в одному приміщенні 

розміщувались грецька і болгарська школи, де дітей відповідно навчали грецькою і 

болгарською мовами. 
В передвоєнні роки директором був Добров А.С.  В 1941 року село було окуповане 

румунськими військами. Румуни пристосували частину приміщення під стайню, в якій 

утримували коней.8 квітня 1944 року с. Свердлове (Іванове) було визволено від 

окупантів. Протягом трьох днів зусиллям жителів села, вчителів, учнів на чолі з 

Суботиновим П. С. Було відремонтовано приміщення школи. 11 квітня 1944 року було 



поновлено заняття в Сведловській школі. В класних кімнатах не було парт, стільців. Діти 

з дому приносили стільчики. Писали на газетах. В кожного учня був великий потяг до 

знань. П.С. Суботінов очолював школу до 1955 року.  

З 1955 до 1977 р. директором був відмінник народної освіти Буяклу С.Г. Кількість дітей 

зростала і в 1976 році було здійснено добудову школи. 1986 році Свердловська школа 

була реорганізована в середню школу. Початкові класи було переведено в інші 

приміщення, розташоване в центрі села. Через кілька років школа знову стала неповною 

середньою. 

З 1997 по 2013 роки директором школи працює Сіроштан М.О. З 2013 року директором 

школи працює Т. П. Артюх. В цей час школа була перейменована на  Іванівський 

навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад». 
 

Мета діяльності навчального закладу: створення оптимальних умов для розвитку  

соціально адаптованої особистості, виховання креативної особистості, забезпечення 

можливостей постійного духовного самовдосконалення, збагачення культурного та 

інтелектуального потенціалу як найвищої цінності, розвиток національної свідомості. 

Починаючи з 2016 н.р. школа активно працює над проектом «Школа сприяння здоров`ю». 

Функціонує навчальний заклад в складі 1 – 9 класів,  з кількістю учнів 126 чоловік. 

Педагогічний колектив складається з 18 творчих, талановитих фахівців, з них 3 вчителі 
сумісники, вихователь ГКП та керівник  танцювального гуртка, п`ятеро мають звання 

старший вчитель. Всі інші мають вищу та І-ІІ категорію. 

Учні школи мають можливість відвідувати гуртки за інтересами такі як: 

«Танцювальний»,  «Медіакультура (Юний журналіст)», «Ляльковий театр». 

Навчально-виховний процес організовується відповідно до навчального плану та плану 

роботи школи. Знання, уміння та навички учнів відповідають вимогам Державного 

стандарту.  
Навчальні програми інваріантної та варіативної складових виконуються.  
Школа успішно вирішує питання соціалізації випускників.  
У школі є 9 класних кімнат, спортзал, спортивний майданчик, столова кімната, бібліотека. 

Мова навчання: українська 

 

 

 
 

 

 

                                    



 
 

 

Контактні дані 

 

Адреса: Україна, Одеська область, Лиманський  район,  

с. Красносілка, вул. Шкільна, 1д  

тел. (04855) 6-41-43, 

Е-mail: ivanove2017school@gmail.com 


