
Фонтанський навчально-виховний комплекс «ЗОШ І-ІІІ ступенів – гімназія» 

Лиманської районної ради Одеської області  

Іванюк Ірина Олександрівна 

        Народилася 12 лютого 1974 року в с. 

Приморське Татарбунурського району Одеської 

області. 

        В 1991 році закінчила Приморську середню 

школу.  

        В 1997 році закінчила Одеський державний 

університет ім.. І.І.Мечникова за спеціальністю 

філолога, викладача української мови, літератури, 

зарубіжної літератури. Після  закінчення 

університету працювала в ДЦ «Молода гвардія» 

на посаді педагога-організатора, начальника 

табору «Прибережний». З 1997 по 2002 року 

працювала вчителем української мови та 

літератури в гімназії при ДЦ «Молода гвардія».    

З 2009 року працює у Фонтанському НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – гімназія» на посаді вчителя 

української мови, літератури, зарубіжної літератури. У 2014 році призначена на посаду директора 

Фонтанського НВК.  

        Заміжня, виховує 3-х неповнолітніх дітей. Проживає у с. Фонтанка Лиманського району 

Одеської області. 

Берегиня – наша школа,  

Нас об’єднує довкола… 

(Слова з гімну гімназії) 

           Фонтанський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – гімназія» - це великий творчий колектив учнів, 

вчителів, батьків. Навчається у Фонтанському НВК 800 учнів. Педагогічний колектив налічує 58 

вчителів, які творчо працюють під гаслом: « Школа має стати для дітей школою радості, для вчителів 

- школою творчості, для батьків – школою спокою». Виховна модель НВК – «Школа – родина». 

Мотивуючими словами для педагогів є: «Чужих дітей не буває». 

  Колектив НВК працює над проблемою : «Формування творчого компетентного учня через високий 

професіоналізм вчителя».  

  Завдяки співпраці учитель – учень педагогічний колектив досяг таких показників: 

 За розвиток творчої діяльності, підвищення професійної майстерності, підвищення іміджу 

вчителя в українському суспільстві. Фонтанський НВК щорічно входить у п’ятірку кращих 

навчальних закладів району. 

 Завдяки сприянню та  розвитку спорту  учні Фонтанського НВК протягом останніх років 

займають І місце в районній спартакіаді школярів. 

 Учні Фонтанського НВК є активними учасниками та переможцями районних, обласних, 

конкурсів, олімпіад, МАН. У Фонтанському НВК навчається чемпіонка світу з диско танців 

Загородня Єва та багато обдарованих, талановитих дітей.  

      Фонтанський НВК є учасником міжнародних проектів: україно - швейцарський проект «Розвиток 

громадянських компетентностей в Україні»; україно  - естонський економічний проект «Молодий і 

підприємливий». 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

67571 с. Фонтанка, вулиця Центральна, 55 

Лиманський район, Одеська область 

т.753-69-18 

Symba2007@ukr.net 

 

 

 

  


