
Любомирський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітній навчальний заклад І – ІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Подільського району Одеської області 

 

Директор:    Єрсак Радіслав Карлович 

 

Народився 1 лютого 1954 року в селі 

Розалівка Котовського району Одеської 

області. Після закінчення ЗОШ №5 міста 

Котовська навчався і закінчив Одеський 

технологічний інститут ім. М.В.Ломоносова. Працював головним 

механіком Снігірьовського консервного заводу Миколаївської області. 

3 1982 року працював вчителем математики Колонтаївської СШ 

Роздільнянського району Одеської області. 

З 1983 року   був вихователем Котовської школи-інтернат для дітей-

сиріт, а з 1985 року  - вчителем математики ЗОШ №8. 

В 1990 році закінчив механіко-математичний факультет  Одеського 

державного  університету   ім. І.Мечникова  за спеціальністю «Математик. 

Викладач» і працював директором  Котовської гімназії, а з 1995 року -  

завідуючим відділом освіти Котовського міськвиконкому. 

  З 2000 року і по цей час – директор Любомирського НВК «ЗОШ І-ІІ 

ступенів – ДНЗ».   Педагогічний стаж -  35 років, керівний стаж – 27 років. 

   Має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 

педагогічне звання «старший вчитель», нагороджений Знаком «Відмінник 

освіти України». 

Опис навчального закладу 

Любомирська школа функціонує з 1903 року. Спочатку це була 

початкова школа,  а в 20-х роках на її базі була створена семирічна школа  

№39. В  1965 році було добудовано приміщення  з шістьма класними 

кімнатами. Школа отримала статус Любомирської восьмирічної школи. В 

2006 році розпочалася реконструкція шкільних майстерень під дитячий 

садок. В 2009 році було завершено реконструкцію і відкрито дошкільну 

групу, розраховану на 15 дітей, і з цього часу навчальний заклад має назву: 

Любомирський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа              

І – ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад».  



Приміщення школи розраховано  на 145 учнів.  На даний час в школі 

навчається 109 учнів, відвідують   дитячий садок 25 дітей. 

 В НВК працює 17 педагогічних працівників. З них  мають 

кваліфікаційну категорю «спеціаліст вищої категорії» - 4 вчителі, 

«спеціаліст І категорії» - 4 вчителі,    чотирьом   вчителям присвоєно  

звання «Старший вчитель», троє нагороджені Знаком «Відмінник освіти 

України». 

 

Будівля школи 

    

Будівля дитячого садка та ігровий майданчик 

     

Навчальні кабінети  

Контакти закладу: 

Юридична адреса:  

66340   Одеська область, Подільський район, село Любомирка   

вул. Шкільна, 51   

телефон: 0486222298     електронна пошта: Lyubomirskijnvk@ukr.net 


