
Мардарівський навчально-виховний комплекс  

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 
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Мардарівський НВК І-ІІІ ступенів –  типова двоповерхова будівля, яка функціонує з 

1976 року. Види діяльності за КВЕД: дошкільна освіта, початкова освіта та загальна 

середня освіта. 

 Колектив Мардарівського НВК І-ІІІ ступенів працює під девізом «Крок за кроком 

до досягнення життєвої компетентності та успіху» та над проблемою «Підвищення 

якості освіти, професійної компетентності педагога, рівня вихованості особистості 

шляхом урізноманітнення форм організації  навчально-виховної діяльності». 

В НВК працюють 19 педагогів та 3  вихователі  – це наполегливі і працьовиті, творчі 

та ініціативні,  віддані дітям, своїй справі люди. З них: мають вищу категорію – 6 чол.,          

І категорію – 5 чол.,   ІІ категорію – 3 чол.,  спеціалісти – 1 чол., відповідають займаній 

посаді – 7 чол.  Мають звання:  «старший учитель»  - 4 чол., «учитель методист» - 1 чол. 

Обслуговування виконують – 15 чоловік. 

 На даний момент в НВК здобувають освіту 120 учнів та відвідують групи 

дошкільнят – 20 дітей. 

  Педагогічний колектив постійно працює над впровадженням передових 

інноваційних технологій: ситуація успіху, рівнева диференціація, інтерактивні 

технології, технологія групової навчальної діяльності, проектна технологія, тестові 

технології, технологія портфоліо, інформаційно-комунікаційні технології. 

Богаченко Л.М., Русалович Л.М., Кушнір Т.М., Мокрянська Р.А., Васильєва А.М. 

були нагороджені дипломами та грамотами за участь у обласному ярмарку педагогічних 

ідей.  

  В період 2005 - 2010 років Мардарівський НВК І-ІІІ ступенів брав участь у 

обласному експерименті з профільного навчання, підсумком якого  було проведено на 

базі НВК  обласний семінар керівників закладів освіти області з теми: «Робота опорного 

закладу в мережі шкільного освітнього округу: зміст, напрями, знахідки, проблеми та 

шляхи їх вирішення».  

 Учні НВК є переможцями районних турів шкільних предметних олімпіад та 

учасниками обласних етапів. 

 

Директор  
Богаченко Любов Михайлівна    

Богаченко Л.М. народилась в с. Писарівка Кодимського р-ну Одеської області  
22.02.1963 року.  В 1970 році пішла до 1 класу  Писарівської  середньої  школи  та 
закінчила її у 1980 році. Після закінчення школи вступила до Одеського 
педагогічного інституту ім.. К.Д.Ушинського, який закінчила у 1984 році за 
спеціальністю учитель математики. В цьому ж році розпочала трудову діяльність в 
Мардарівській середній школі Ананьївського району. 
1984 рік – 1990 рік – учитель математики, заступник директора з виховної роботи; 
1990 – 1996 роки – учитель математики; 
1996 – 2000 роки – учитель математики, заступник директора з навчально-
виховної роботи; 
з 2000 року  - директор даної школи. 



 

      
 

              
 

 



              

              

 

 

 

Контакти: 

 

E-mail: l.bogachenko63@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

Адреса: 66372 Одеська обл., Подільський р-н., с. Мардарівка, вул. Шкільна, 1-а 

Тел/факс: (04862) 99-3-25,  

Сайт: mardarovka.klasna.com 
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