
Комунальний заклад  

«Лабушненський навчально-виховний комплекс  

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад 

Кодимської районної ради Одеської області» 

     
Максимчук Микола Давидович 

Народився 20 жовтня 1954 року в с. Крушинівка Бершадського району Вінницької 

області. 

Громадянин України. Проживає в Україні від народження. 

Освіта вища: у 1989 році закінчив Вінницький державний педагогічний інститут 

за спеціальністю «вчитель технічних дисциплін», у 1974 році закінчив Олександ-

рійське педагогічне училище за спеціальністю «вчитель праці та креслення». 

З серпня 1974 року працює в Лабушненському НВК вчителем трудового навчання 

та креслення. 

З вересня 1991 року до вересня 2001 року – заступник директора з виховної робо-

ти. 

З вересня 2001 року – директор Лабушненського НВК. 

Лабушненський НВК заснований 7 листопада 1967 року. 

У НВК навчається 93 учні, працює 18 учителів, з них: 1 нагороджений значком 

«Відмінник освіти України», 2 мають звання «учитель-методист», 5 – «старший 

учитель», 15 – «вища категорія», 3 – «спеціаліст». 

Учителі НВК беруть участь в конкурсах «Учитель року». Є переможці районного 

етапу, учасники обласного етапу. 

На районних конкурсах для молодих учителів відзначилися Чумак Тетяна Валерії-

вна та Чумак Максим Сергійович. 

Серед учнів є переможці і призери районних та обласних етапів учнівських олім-

піад і конкурсів з багатьох предметів.  

Багато учнів бере участь в міжнародних конкурсах «Кенгуру», «Бобер»,  

ім. П. Яцика, де отримують добрі результати. 

Учні НВК беруть участь в роботі МАН. Також є переможці і призери районних та 

обласних етапів конкурсу-захисту наукових робіт. У 2015 та 2016 роках учень НВК 

Мурашко Тарас був  призером Всеукраїнського етапу конкурсу-захисту наукових 

робіт з української мови. 

В школі проводиться робота з патріотичного виховання. Учні – активні учасники 

патріотичної гри «Джура» («Сокіл»).  

З 2012 року в НВК відкритий дошкільний навчальний заклад, в якому працює 2 

вихователі. Відвідують заклад 25 дітей дошкільного віку. 



 

 
 

У фойе НВК 



 
В кабінеті української мови 

та літератури 

 
 

Урок в кабінеті історії 

вул. Центральна, буд. 20, с. Лабушне, Кодимський район, Одеська обл., 66033, 

048-67-2-21-80, http://labushne-nvk.edukit.od.ua, labushne@ukr.net  
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