
ПЕРШОТРАВНЕВИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС 

«ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ-ЛІЦЕЙ» 

ЛИМАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 

 

                                   Директор  НВК        Казак Тетяна  Василівна 

                                  Біографія:  народилася 19.08.1964р  

                                  Освіта: вища, Південноукраїнський державний педагогічний  

                                                університет ім. К.Д.Ушинського, 1995 р., вчитель  

                                                початкових класів 

                                  Трудова діяльність: 08.1983 до 12.1983 – вихователь групи 

продовженого дня Першотравневої середньої школи Комінтернівського району 

Одеської області  

12.1983 до 08.1984 – вчитель початкових класів Комінтернівської середньої 

школи Одеської області  

08.1984 до 09.2000 – вчитель початкових класів Першотравневої середньої 

школи Комінтернівського району Одеської області 

09.2000 до 09.2001 – заступник директора з навчально-виховної роботи 

Першотравневої ЗОШ І-ІІІ ступенів Комінтернівського району Одеської області 

09.2001 до 12.2010 – заступник директора з виховної роботи навчально-

виховного комплексу « Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей» с. 

Першотравневе Комінтернівського району Одеської області 

12.2010 по цей час – директор Першотравневого навчально-виховного 

комплексу « Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей»  Лиманської районної 

ради Одеської області 

Загальний стаж роботи – 30 років 

Стаж роботи на посаді – 4 роки. 

Нагороджена Почесною грамотою міністерства освіти України -1997рік, 

грамотою управління освіти і наукової діяльності Одеської обласної державної 

адміністрації – 2008рік, Подяка Прем’єр-міністра України – 2012 рік 

Депутат Першотравневої сільської ради  Лиманського району Одеської області 

 

 

Опис навчального закладу 

 

Першотравневий НВК «ЗОШ І-ІІІ ст-ліцей»  є центром життя села. Початок 

діяльності 1868 рік, тоді це була Спиридонівська церковно-приходська школа. З 

1938 року школа була початковою, в 1941 році відбувся перший випуск середньої 

школи. 

У 1964 році – село перейменовано на Першотравневе, школа починає називатися 

Першотравневою. 

У 1968 році розпочиналось будівництво нової школи на 640 місць. Через три 

роки новобудова прийняла близько 700 учнів. 1989-1991 роки велася добудова 

школи. Сьогодні є можливість посадити за парти 1280 учнів. З 2007 року 



Першотравнева загальноосвітня школа I-III ступенів реорганізована в навчально-

виховний комплекс  «Загальноосвітня школа I-III ступенів-ліцей». 

Сьогодні в закладі навчається 582: I-ступеня – 224 учні, II – 306 учнів, III – 52 

учні. Працює згуртований творчий колектив, який налічує 52 педагогічні 

працівники та 32 особи обслуговуючого персоналу. 1 вчитель методист, 17 

вчителів мають звання «Старший вчитель», 24 24 вчителя вищої кваліфікаційної 

категорії, 8 учителів першої категорії, 4 учителя другої кваліфікаційної категорії, 

16 молодих учителів мають кваліфікацію «спеціаліст». Середній вік педагогів 36 

років.    В НВК створено 6 методичних об’єднань, 5 творчих груп, 3 районних 

школи молодого вчителя. Організовано для учнів II ступеню допрофільне 

навчання, для учнів III ступеню профільне навчання. 

     У школі створено всі необхідні умови для навчання та виховання дітей. Для 

здійснення навчально-виховного процесу функціонуонують:32 навчальні 

кабінети, 15 класних кімнат, 2 комп’ютерних класи, дві спортивні зали, дві актові 

зали, дві спальні та ігрові кімнати, 3 майстерні, музейний комплекс, Бібліотека з 

книжковим фондом 18592 екземпляри, 1 методичний кабінет, їдальня на 300 

посадочних місць. Саме на нашій навчальній базі регулярно проводяться районні 

конкурси, виступи агітбригад, інтелектуальні ігри. 

     Наші вихованці є активними учасниками Всеукраїнських та міжнародних 

конкурсів, фестивалів, акцій. Переможці районних та обласних олімпіад з 

базових дисциплін та малої академії наук.  

     Після уроків школярам не обов’язково поспішати додому, бо в школі на них 

чекають 4 учнівські клуби «Лідер», «Інтелектуал», «КВК», «релакс-клуб». 

Живописна студія «Дивосвіт», фольклорна студія «Джерело» та вокальна 

«Віртуоз». 40% учнів відвідують гуртки та спортивні секції. 

Особливим напрямком діяльності є робота шкільного музейного комплексу 

заснованого в 1982 році. В 2016 році шкільним музеям присвоєно звання 

«Зразковий музей». 

    Велика увага приділяється роботі загонів «Пошук», «Юні екологи», ДЮП, 

валантерів. 

На базі закладу працює мовна академія, 120 учнів вивчають додатково 

англійську та французькі мови. 

   Школа знаходиться у постійному пошуку, впроваджуються новітні технології, 

сучасні методики, активні форми урочної та позаурочної роботи. Створюються 

умови для професійного зростання учителів, розвитку учнів. Адже кредо школи 

« Вести до успіху кожного!!!» 

                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Контактні дані:  

67541 Одеська область, Лиманський район, с.Першотравневе, 

 вул. Учительська, 3  
 perschotr_nvk@ukr.net 

 

 

 

 

 

 

 


