
Комунальний заклад    « Лисогірський навчально-виховний комплекс 

« Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад » 

Кодимської районної ради    Одеської області 

 

 

 

Директор 

 

                          Матяш  

 

Тетяна Олександрівна 

 

Вчитель  вищої категорії 

Старший вчитель    

Дата народження                                           08.10.1955 р                                     

Місце народження                        Миколаївська область 

                                                          Врадіївський район 

                                                          с.Бобрик 

 

Освіта                                             Вища.Одеський  

                                                         педагогічний інститут  

                                                         ім.К.Д.Ушинського 

                                                         1978р.- вчитель  

                                                         математики та фізики               

 

Трудова діяльність                      
 08.1978- 09.1981 р.р.- вчитель математики  та фізики Петрівської 

восьмирічної школи Кодимського  району; 

 

 09.1981- 09.1982р.р.- вихователь  ГПД Кодимської ЗШ №1; 

 

 09.1982- 01.1985 р.р. – вчитель   математики і фізики Лисогірської  

                                                           восьмирічної школи; 

                                            

                                                           

  01.1985 – 09.1987 р.р. методист по кадрах  Кодимського райво ; 



 

  09.1987 – 01.1990р.р.- вчитель математики Лисогірської ЗШ ; 

                                                             

  01.1990 – 11.1993 р.р. -заступник директора з навчально- виховної роботи 

                                                          Лисогірської ЗШ; 

 

  З 11.1993 –директор  Лисогірської  ЗШ І-ІІ ст.; 

   
          Стаж роботи на  посаді   – 24 роки. 

 

 

               ОПИС НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 

        До жовтневої революції в нашому селі Французьке існувала церковно-

приходська трьохкласна школа .Після Жовтневої революції в селі було 

відкрито початкову школу,яка розміщувалась у трьох будинках колишнього 

поміщика. Першим завідувачем школи був  В.Бубах. 

    В 1930 році в тих самих приміщеннях було відкрито семирічну школу, 

першим  директором якої став М.А.Герега. 

    Страшним випробуванням для односельців стали роки ВВВ (1941-1945 

р.р.), але школа функціонувала. 

      У 1946 році село було перейменовано в село Лисогірка, а школа стала 

восьмирічною. 

  У 1967 році під було розпочато і закінчено будівництво  двоповерхової 

школи та інтернату. 

  У 1990 році школа реорганізовується в дев’ятирічну. 

  Маючи велику і славну історію, школа вдало поєднує традиції із вимогами 

сьогодення. 

10 червня 2004 р. № школу І-ІІ ст. було реорганізоано у “Навчально-

виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІ ст.-дошкільний навчальний  

заклад 

  У 2013 році НВК змінює назву  на “Лисогірський Навчально-виховний 

комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний 

заклад”. 

 

Навчально-виховний процес для учнів 1-9 класів здійснюється в  одну зміну. 

Контингент   1-9 класів складає-87 учнів; 

Контингент  дошкільних груп – 38 вихованців. 

Навчально-виховний процес забезпечує 19 педагогічних працівників. 

З них мають: 

3–   звання «Старший вчитель»; 

8–   вищу кваліфікаційну категорію; 

4 –  першу кваліфікаційну  категорію; 

3 –  другу кваліфікаційну  категорію; 

4 –  кваліфікаційну категорію «спеціаліст» 



Обслуговуючий персонал-10 працівників. 

У приміщеннях школи знаходяться – 9 класних кімнат,  спортивна зала, 

майстерня, ігрові та спальні кімнати для дошкільних груп, їдальня. 

Комп’ютерний клас обладнаний 6-ма комп’ютерами, які підключені до 

мережі  Інтернет. Електронна пошта. 

. 

    Педагогічний колектив  Лисогірського  НВК спрямовує свою  діяльність на 

забезпечення виконання навчальних програм та забезпечення належного 

рівня організації навчально-виховного процесу. 

     Учні закладу активно  приймають участь у Міжнародних дитячих  

конкурсах: знавців  української мови  ім. П.Яцика,математичному «Кенгуру», 

з інформатики «Бобер». 

 

                             Фото навчального закладу 

 

 

 

 

 



 
 





 
 

Контактні    дані 

 

 

 

 

 

Адреса 

 

660004 Одеська  область., Кодимський район ,село Лисогірка 

вул. Сушкевича,1 

(248) 2-75-36 

Lis-nvkucoz.com 

s. lisogirka@ukr.net 

mailto:lisogirka@ukr.net

