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 І-ІІІ  ступенів – дошкільний  заклад» 

с. Йосипівка, Фрунзівського району, Одеської області 
 

 

 

                              Лисик Юрій ІвановичЛисик Юрій 

Іванович, народився 10 січня 1965 року в с. Нові 

Червища, Камінь-Каширського району, Волинської 

області. Громадянин України. 

Освіта вища: з 1980 по 1984 навчався у Володимир-

Волинському педагогічному училищі  , з 1987 по 1993 

- на факультеті журналістики Київського університету 

ім. Тараса Шевченка, з 1993 по 1999 - на історичному 

факультеті Одеського університету ім. І.І. Мечникова. 

Трудова діяльність: з 1984 по 1986 рік працював 

вчителем початкових класів Дружелюбівської 

восьмирічної школи, з 1986 по 1989 — 

кореспондентом районної газети «Колгоспний ранок», 

з 1989 вчителем історії  Йосипівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, в 

2003 - переведений на посаду директора цієї школи (з 2008 р. – Комунальна 

установа «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад 

І-ІІІ ступенів – дошкільний заклад» с. Йосипівка Фрунзівського району 

Одеської області). 

 

Опис навчального закладу 

 

Комунальна установа «Навчально – виховний  комплекс  

«Загальноосвітній  навчальний заклад І-ІІІ  ступенів – дошкільний  заклад» с. 

Йосипівка, Фрунзівського району, Одеської області. 

На початок 217-2018 н. р. - 105 учнів; 32 вихованці дитсадка.   

Педагогічний колектив школи складається  з 15 учителів, 3 вихователів. 

Вища освіта – 16 чоловік. Всі педагогічні працівники працюють за фахом. 

Відповідно до результатів атестації мають наступні категорії та педагогічні звання: 

спеціаліст вищої категорії  - 3 вчителя,  «Старший вчитель» -  2 вчителя; спеціаліст І 

категорії – 10 вчителів; спеціаліст ІІ категорії – 2 вчителя; спеціаліст  - 2 вихователі.   

     Навчанням охоплено всіх  учнів  мікрорайону  Створені всі умови для успішної 

праці вчителів та навчання учнів.   

    У Йосипівському  НВК функціонує дошкільний підрозділ , який включає в себе 1 

змішану групу , віком 3-4 років, та дошкільну, віком 5 років.  

    Педагогічний колектив працює над вирішенням науково-методичної проблеми 

«Забезпечення всебічного розвитку дитини як особистості, у процесі навчання і 

виховання».    

    



    Провідним напрямком виховної роботи є організація учнівського самоврядування.  

В школі діє дитяче об’єднання «Сонячна галактика», яке тісно співпрацює з 

педагогічним колективом. Це дає змогу всім учням брати активну участь у житті 

класів та школи,  а також наповнювати корисним змістом їх вільний від навчання 

час. 

   Проводиться культурно-масова робота, створюються   умови  індивідуального 

розвитку, стимулювання творчої активності, повної самореалізації учнів з 

урахуванням їх нахилів та інтересів, максимальну увагу приділено питанню  

виховання та  розвитку дитячої творчості. Встановлено тісний зв'язок НВК з 

батьками та громадськістю.  

  Педагоги закладу неодноразово брали участь у районних конкурсах: «Ярмарок 

педагогічних ідей»,  «Класний керівник»,  «Учитель року».                              

 Вчителі Сатанєвська Л. В., Лисик Ю. І., Ложешник Н. О. захищали честь району в ІІ 

(обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року».  

    Лисик О.М. - переможець обласного конкурсу «Жінка року»  у номінації   «Освіта 

і наука», нагороджена дипломом Одеської обласної державної адміністрації та 

статуеткою  «Ніка».  

   В закладі створено вчительський вокальний ансамбль  «Колорит», якому присвоєно 

звання Народного та є Лауреат І ступеню обласного фестивалю - конкурсу «Чисті 

роси», « Таланти твої - Одещино». 

   Дитяча фольклорна група  «Віночок» , танцювальний колектив «Ритм» , а також  

третина учнів є Лауреатами І ступеня.  

Дружина юних пожежників тричі захищала честь району в області. 

    . 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

66731, с.Йосипівка, Захарівського району, Одеської області, вул. Шкільна, тел.: 

9-28-42, факс: 9-28-42, 

e-mail: yosypivkanvk@gmail.com 

Код ЄДРПОУ 32646314 
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