
Новобілярський навчально-виховний комплекс 

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

 Лиманської районної ради Одеської області 
 

 Керівник навчального закладу                                   

 Климкін Микола Федорович 

Біографія 

        Климкін Микола Федорович, народився 13 травня 1951 року 

в селі Нікольське Химкінського району Московської області. В 

1957 році вступив у 1 клас, а в 1968 році закінчив Верхнє-

Ярославську середню школу Сосновського району Тамбовської 

області. З 1969 до 1992 року проходив службу у Збройних Силах 

СРСР. В 1992 році за вислугою років звільнен з військової 

служби. В 1981 році вступив до Одеського державного 

Університету ім. І.Г. Мечникова, який закінчив у 1987 році за 

спеціальністю російська мова і література. У 2000 році закінчив 

Одеський інститут удосконалення вчителів за програмою 

перепідготовки педагогічних кадрів та отримав кваліфікацію «Вчитель німецької мови та 

літератури». В 1993 році вступив на роботу до Новобілярської  середньої школи 

Комінтернівського району на посаду вчителя російської мови і літератури. З вересня 

1996 року по даний час директор цієї школи. Має кваліфікаційну категорію «Вчитель 

вищої категорії» та звання «Старший вчитель». 

         Опис навчального закладу 

         Новобілярська середня школа була заснована у 

1951 році на території села Нові Білярі як початкова 

школа. До 1954 року працювала в старому 

пристосованому приміщенні. У 1954 році було 

збудовано нове приміщення і школа перейшла з 

початкової школи в неповну середню школу. З 1955 по 

1975 роки знаходилась і працювала на території 

Григорівської сільської ради як середня школа. У 1996-

1997 навчальних роках до школи не було набору в 10 

клас у зв'язку з плануванням переходу школи на неповну 

середню школу. З 2012 року школа отримала статус 

навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа  

І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад». 

         Будівля школи кам'яна, одноповерхова. 

         Навчальні заняття проводяться у відведених для 

кожного класу навчальних приміщеннях. В школі є 

бібліотека, спортивний майданчик, садово-городна    

ділянка. 



         В даний період в школі навчається 74 учні,   

мешканці селищ Нові Білярі та Булдинка. Педагогічний 

колектив складається з 15 чоловік. З них 1 вчитель має 

вищу категорію, 7 вчителів – І категорію, 3вчителя  – ІІ 

категорію, 4 – спеціаліста. 

        Новобілярський НВК дає можливість отримати 

базову середню освіту дітям мешканців селищ Нові 

Білярі та Булдинка. Є державним освітнім закладом І-ІІ  

ступеня, працює згідно з державними програмами, за 

навчальним планом, погодженим з відділом освіти 

Лиманської райдержадміністрації у режимі п'ятиденного 

робочого тижня.  

        Викладання ведеться в 1 – 9 класах українською          

мовою. 

 

 

 

 

Адреса школи: 

67550 Одеська область, 

Лиманський район, 

смт. Нові Білярі, вул. Шкільна, 9. 

Тел. (048)759-52-73 

Сайт: komintdnznovbil.odessaedu.net 

E-mail: novobiliarska@ukr.net 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


