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Йосипівська  ЗОШ І-ІІІ ступенів 

 
 

 



Довідка  

про   директора Йосипівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Овідіопольського району, Одеської області 

 

Директор 

 

Дата народження: 

 

Місце народження: 

 

 

 

Освіта: 

 

 

 

 

 

Трудова 

діяльність:  

Лахтіонова Світлана Миколаївна 

 

08 жовтня 1974 року 

 

Вінницька область, 

Томашпільський район, 

с.Антонівка 

 

вища, Одеський державний 

університет ім. І.І. Мечникова, 

1997 р., філолог, викладач 

російської мови, літератури, 

зарубіжної літератури 

 

31.08.1991р.-11.08.1992р.-

лаборант Йосипівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів  

 

01.09.1992р.-27.06.1997р.–

студентка Одеського державного 

університету ім.І.І.Мечникова; 

 

З 09.11.1995р.–вчитель німецької 

мови Йосипівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів, пізніше англійської 

мови, зарубіжної літератури; 

 

01.09.2002р.-31.08.2009р.- 

заступник директора з виховної 

роботи Йосипівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів; 

 

01.09.2009р.-04.07.2011р.-

заступник директора з навчально-

виховної роботи Йосипівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

 

01.12.2010р.-04.07.2011р.-

виконуюча обов’язки директора 

Йосипівської ЗОШ І-ІІІ ступенів;   

З 05.07.2011р. – директор 

Йосипівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

 

Загальний стаж роботи:-17 років 

Стаж роботи на посаді – 2 роки. 

  



Загальні відомості про Йосипівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів 

Овідіопольського району, Одеської області 

Адреса (№ телефону, 

сайт, електронна 

пошта) 

67811 Одеська обл., Овідіопольский район, с.Йосипівка, вул. 

Софіївська, 101 

Тел/факс: (048)-51-44-200 

Факс: (048)-51-44-270 

E-mail: yos.zoch@gmail.com 

   

Форма власності комунальна 

Історична довідка про 

створення вищого 

навчального закладу   

        Історія школи починається із заснування села Йосипівка 

(на той час Йозефсталь) німецькими поселенцями в 1804 

році. В перші 30-40 років  школа і церква (римсько-

католицької віри) були неподільні. В общині  були люди, які 

одночасно прислуговували церкві та  викладали в школі.  

    Для навчання дітей у 1808 році вирішили збудувати 

церковнопарафіяльну школу. Вона складалася з класної 

кімнати та квартири для вчителя.  В класній кімнаті  

одночасно займалися два або три класи. 

     У 1809 році населення колонії зросло до 323 осіб. Багато 

лиха пережили колоністи, це-неврожаї, нашестя сарани, 

невідома інфекційна хвороба та ін..,але люди винайшли 

кошти і в 1836 році перебудували школу. На побудову нової 

школи селяни , що мали землі, повинні були виділити 16 

карбованців, а люди, що не мали землі-до 2 карбованців. У  

новій школі на той час працював один вчитель. Предмети 

викладалися на німецькій мові. 

     У 1868 році в школі навчалося 149 учнів. Всі предмети 

викладалися російською мовою, окрім німецької мови та 

релігії. Таке положення проіснувало до революції 1917 року 

. Потім знову були запроваджені національні мови. 

     Після 40-х років школа стала замалою для учнів, тому в 

1882 році община будує на тому ж місці більшу школу з 

трьома класними кімнатами і трьома квартирами для 

вчителів.  

     В 1887 році в школі навчалося 164 учні. 

 Вона утримувалася на кошти громади. При ній працювала 

бібліотека та хата-читальня. 

     В 1928 році церковнопарафіяльна школа стає радянською.  

     Після ІІ світової війни в Йосипівці почала діяти 

семирічна школа, де працювала директором Наталія 

Олексіївна Вадзінська. 

     З  1950- го року у школі навчалися  і діти місцевого 

дитячого будинку – інтернат, який пізніше став 

функціонувати як школа-інтернат. Директор-Сіденко 

Михайло Федорович 

     До середини 1960-х років  навчальний заклад став 

восьмирічним і відносився до Біляївського району .В 70-х 

роках заклад носив ім”я “Йосипівська середня  

загальноосвітня  трудово-політехнічна школа “ 



     За цей період заклад став 10-річним. На базі середньої 

школи працювала філія музичної школи. 

     В 1988 році відкрилася новозбудована середня школа. 

     В Йосипівській ЗОШ І-ІІІ ступенів  працюють педагогами 

7 її випускників:  

 Лахтіонова С.М.-директор школи  

 Коробко Г.І.-вчитель математики  

 Ковальова С.А.-вчитель хімії  

 Кірік Н.Т.-вчитель математики  

 Іоргова Т.О.-вчитель поч.класів  

 Царенко Л.В.-вчитель поч.класів  

 Періна В.Ю.-вчитель англ.мови  

     За час існування Йосипівської школи в різні періоди  

директорами були: 

 1959-1960 н.р.-Барон К.І. 

 1960-1961 н.р.-Бевз М.А. 

 З 29.08.1961 року по 28.06.1963 року-Натолочний Г.А. 

 1964-1965 н.р.-Пацков Петро Савелійович 

 З 04.09.1965 року по 26.08.1968 року-Коваленко О.Ф. 

 З 27.08.1968 року по серпень 1970 року-Погорелов 

А.Н. 

 З вересня 1970 року по грудень 1972 року-Голуб Ніна 

Андріївна 

 З січня 1973 року по 28 червня 1973 року-Войтенко 

Іван Михайлович 

 З 28.06.1973 року по 01.06.1979 року-Ілляшенко 

Валентина Степанівна 

 З 01.02.1980 року по 30 серпня 1980 року-Криворучко 

Ольга Василівна 

 З 01.09.1980 року по 05.09.1981 року- Михайленко 

Валентин Іванович 

 З 05.09.1981 року по квітень 1983 року-Дорофеєва 

Людмила Василівна 

 З 14.09.1983 року по 16.10.1984 року-Бутенко Федір 

Іванович 

 З 19.11.1984 року по  02.04.1991 року  -Золотов 

Валерій Олександрович 

 З 02.04.1991 року по 22.08.2002 року- Титаренко 

Сергій Володимирович 

 З 22.08.2002 року по серпень 2002 року-Золотов 

Валерій Олександрович 

 З вересня 2002 року по 09.11.2010 року-Петренко 

Лариса Леонідівна 

 З липня 2011 року-Лахтіонова Світлана Миколаївна 

Колектив Йосипівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів нагороджений численними грамотами та подяками 

за високий рівень підготовки випускників, за перемоги в 

районних , обласних та Всеукраїнських конкурсах. 



Основні напрями  

діяльності 

80.10.2 Початкові класи 

80.21.1 Загальна середня освіта 

 

Кількісні показники           Контингент учнів складає 271 особи. В Йосипівській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів  навчається 4 інвалідів, 

3 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, 68 дітей з багатодітних сімей, 33 дитини з 

малозабезпечених сімей.  

       У 2012 році відкрито 5-Б клас з інклюзивною формою 

навчання, де навчається дитина-інвалід (Синдром Дауна).  

       Учні школи є постійними учасниками та призерами 

районних, обласних та Всеукраїнських конкурсів.  

       У 2013/2014 навчальному році до школи  зараховано до 

1-А класу-16 учнів, до 1-Б класу-16 учнів, до 10 класу-20 

учнів.  

 Випуск минулого року склав 33 учні ( 9 клас),26 учнів 

(11,12 класи). 

Навчально-виховний процес забезпечують 30 

педагогічних працівників, один з них - вчитель-сумісник з 

Мар’янівської ЗОШ І-ІІІ ступенів,1-молодий спеціаліст 

(вчитель музики). З вищою кваліфікаційною категорією 

працює 13 вчителів, з І категорією-2 , з ІІ категорією-2, 

спеціалістів-9.Педагогічне звання «Старший вчитель» мають 

12 працівників, 1 – нагороджено знаком «Відмінник освіти 

України». Нагороджено грамотами: відділу освіти - 12 

вчителів, обласного управління освіти-4 

вчителя,Міністерства освіти-4 вчителя. 

В 2012 році Йосипівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів пройшла чергову атестацію. 

 Навчальний заклад має розвинену матеріально-

технічну базу: один корпус, в якому розміщено 21 

навчальний кабінет( загальна площа 1055 м2), методичний 

кабінет,   обладнано 2 комп'ютерних класи (12 комп’ютерів), 

є бібліотека (5442 примірників) та читальний зал на 10 

місць, краєзнавчий музей , спортивний зал, актова зала на 

100 місць, медичний кабінет, шкільна їдальня на 200 місць, 

майстерня (окрема будівля). Загальна площа: всіх приміщень 

школи-3071,4 м2, території школи- 2,6148 га 

 

 

 

 


