
 

Кордонський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Директор навчального закладу – Чернега 

Людмила Вікторівна 

Біографія 

Народилася 01 серпня 1964 року в селі Мала 

Дворянка Миколаївського району Одеської 

області. В 1983 році закінчила Білгород – 

Дністровське педагогічне училище та здобула 

спеціальність «вихователь дошкільного закладу». 

Працювала вихователем дошкільного закладу 

«Дружба» Миколаївського району. В 1992 році закінчила Одеський державний 

університет імені І.І.Мечникова, здобула спеціальність «Викладач біології та 

хімії». Викладала біологію та хімію в Василівській восьмирічній школі 

Миколаївського району. З 2002 року працюю в Кордонському НВК «ЗОШ І-ІІ 

ступенів – ДНЗ». З 2003 року і по сьогодні займаю посаду директора 

Кордонського НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ». 

Інформація про заклад 

Кордонський навчально-виховний комплекс – це  заклад, де створено умови для 

базової середньої освіти, різнобічного розвитку дитини, формування 

гармонійної особистості, розвитку творчих здібностей, збереження та 

зміцнення здоров’я дитини, впровадження інноваційних технологій.Школа 

ввійшла в експлуатацію 1 вересня 1992 року. Школа будувалася за кошти 

місцевого господарства «Восток», яке на той час очолював Стружак М.А. 

Школа розрахована на 160 місць. Просторі світлі класи, велика спортивна зала, 

значна частина другого поверху займає актова зала. В 2001 році  школа набула 

статусу навчально-виховний комплекс. Дошкільний заклад займає праве крило 

першого поверху. Для дітей облаштовано ігрові та спальні кімнати, створено 

умови для денного сну  учнів першого класу. В закладі виховується 30 

дошкільняти і навчається 67 учень. Працює 15 вчителів і 2 вихователі.З 2003 

року  директором школи є Чернега Людмила Вікторівна. За її ініціативи в 2005 

році засаджено трояндову алею. 

   В 2006 році за програмою «Шкільний автобус» навчальний заклад 

забезпечено автобусом, яким підвозяться школярі з с.Пшоняново, с. 

Мар’янівка.В 2009 році навчальний заклад газифіковано.В 2010 році 

підключено до мережі Інтернет.У 2013 році за підтримки Європейського Союзу  



та місцевих органів  влади було реалізовано  Проект « Енергозберігаючі заходи 

в школі с. Кордон. Заміна вікон». Здійснено заміну 28 вікон в класних кімнатах. 

Внаслідок втілення цього проекту по енергозбереженню отримали ряд 

позитивних  результатів. В 2016 році запрацював веб-сайт навчального закладу. 

В цьому ж році за кошти  спонсорів замінено двоє вхідних дверей, придбано 

нові ліжка, стінку, столи та стільці для дитячого садка. 

67531 Одеська область, Лиманський район, с.Кордон, вул.Шкільна, буд.3 
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