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                                Директор НВК   Антонян Наталія Володимирівна 

                                                                         Біографія 

Народилася 04.02.1977р. в Одеській області Кодимського р-ну с . Грабово. З 1980 

року проживаю в с. Дмитрівка Комінтернівського р-ну Одеської області.  У1992 р. 

закінчила 9 класів Дмитрівської ЗОШ, у 1994 році – 11 класів Комінтернівської ЗОШ. В 

цьому ж році вступила до університету ім. І. І. Мечникова на фізико-математичний 

факультет за спеціальністю «Прикладна математика». 

В 1995 році вийшла заміж і переїхала з чоловіком до Вірменії. В шлюбі народила 

двох синів. В 2002 році повернулася з сім’єю в Україну. У цьому ж році перевелася на 

заочне відділення фізико-математичного факультету ОДПУ ім. К. С. Ушинського на 

спеціальність «Математика та основи економіки», який закінчила у 2006 році. 

Протягом 2002-2010 років працювала вчителем фізики, математики та інформатики 

в Дмитрівському НВК. З 2007 по 2009 рік була заступником директора. З 2010 по 2013 рік 

працювала заступником директора з НВР та вчителем математики, фізики, інформатики 

Каїрського НВК. З червня  2013 – директор Дмитрівського НВК, вчитель математики, 

основ здоров’я. 

 

                                                  Опис навчального закладу 

Дмитрівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа I-II ступенів –

ДНЗ »  є колективною власністю Лиманської районної ради Одеської області. Управління 

та фінансування здійснюється відділом освіти Лиманської РДА, якому делеговані 

відповідні повноваження.    

 У 2016-2017 навчальному році працюють 21  педагогічний працівники: 2 

вихователя,  бібліотекар, практичний психолог,  4 вчителя початкової школи  та 14 

вчителів – предметників, 1 медична сестра, 15  працівників з числа обслуговуючого 

персоналу та 3 сезонних кочерара. В НВК  виховується 30 вихованців та 65 учнів.  На базі 

дитсадка «Степовичок» діяло 2 різновікові групи у складі 30 вихованці та 1 клас – 5 учнів, 

на базі ЗОШ навчались 60 учнів.  Всі діти п’ятирічного віку, які проживають на території 

НВК ( крім дітей з с.Бутівка) відвідували ДНЗ.  

 Враховуючи потреби вихованців  ДНЗ  та учнів ЗОШ, побажання батьків, фахову 

підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу закладу навчання у НВК  здійснюється 

за універсальним профілем. Навчально-виховний процес у НВК організований з метою 

забезпечення оптимальних умов всебічного становлення особистості вихованців , 



досягнення ними рівня навчальних досягнень, що відповідає потенційним можливостям 

учнів з урахуванням їхніх пізнавальних інтересів і схильностей. 

У 2016-2017 навчальному році штатними працівниками  навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа I-II ступенів – дитячий садок» був забезпечений на 100 

%. Лише починаючи з квітня місяця зявилась вакансія педагога – організатора. 

До структури методичної роботи НВК входять педагогічна рада, методична рада, 2 

шкільних методичних об’єднання вчителів: початкових класів, вихователів ДНЗ, класних 

керівників та психолого-педагогічний семінар вихователів дитячого садка. Координація 

роботи здійснюється у співпраці з відділом освіти, методичним кабінетом відділу освіти 

Лиманської РДА,  Головного управління освіти і науки області. 

З 2016-2017 н. р. педколектив працює над   науково-методичною проблемою 

«Розвиток життєвих компетентностей учнів та виховання свідомого громадянина 

України». 

Протягом 2016-2017 навчального року робота педколективу була спрямована на 

особистісно-зорієнтоване навчання і виховання дітей. Велика увага у ДНЗ  приділяється 

охопленню всіх дітей трирічного віку дошкільною освітою, в НВК  патріотичному 

вихованню.      

Адміністрація школи постійно вдосконалює систему контролю за навчальними 

досягненнями вихованців та учнів НВК. 

 

 



 

 

 



 

 


