
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація про  

Миколаївський навчально-виховний комплекс  

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

міжшкільний навчально-виробничий комбінат» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ   НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС                                                           

«ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ – МІЖШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ 

КОМБІНАТ» 

 

 

Фоменко Наталя Іванівна  

 

Дата народження: 03травня 1970 р.   

Місце народження: Вінницька область, Крижопільський район, 

с.Соколівка.  

Освіта: вища, Ізмаїльський державний педагогічний інститут, 1998 

р.,вчитель початкових класів 
Трудова діяльність:  

 
1985-1989 – студентка Білгород-Дністровського педагогічного училища; 

 
1989-1991 – старша  піонервожата Адамівської школи; 
 
30.04.1991-05.09.1991 – бібліотекар Миколаївської  НСШ; 
 
05.09.1991-01.01.1992 – старша піонервожата    Миколаївської НСШ; 
 
01.01.1992-01.09.2002 – вчитель початкових класів Миколаївської ЗОШ; 
 
1994-1998 – студентка Ізмаїльського педагогічного інституту; 
 
02.09.2002-02.07.2010 – заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель 
української мови та літератури; 
 
З 02.07.2010 – директор Миколаївського НВК. 
Депутат ІV,V, VI скликань Миколаївської сільської ради. 
 

      

         Миколаївська школа   заснована у 1909 році . Вона була трьохкласною і 

розміщувалась у тісній селянській хаті. Завідувачем цієї школи був Чорний Віктор 

Андрійович.   

      У 1928 році  була збудована нова початкова школа.   

      З 1950 року,  навчальний заклад стає семирічним.  

      З 1950 по 1953 школу очолює вчителька російської та української мови та літератури 

Баженюк Анна Василівна.   

 З  1953 по 1957  директором Миколаївської семирічки була  Островська Галина 

Миколаївна, а з 1957 по 1985 – Стольна Анна Павлівна. 

    Саме в роки її керівництва , тобто в 1965 році,  школа стала восьмирічною.   

   З 1985 по 1989 директором школи була Назаренко Раїса Юхимівна, з 1986  по 1987- 

Комісаренко Зінаїда  Павлівна, з 1989  по 1992     - Кисіль Павло Іванович. З 1992 по 2002 

рік  - Дорошенко Світлана Василівна, з 2002 по 2006р – Кузьменко Анжела Митрофанівна 

( з перервами по догляду за дітьми), а з 2003 по 2004 – Жусь Анатолій Васильович. 

З 2006 року і по  2010 рік директором школи була Світлана Петрівна Петренко. З 

2010 року по нинішній час керівником навчального закладу  є Фоменко Наталя Іванівна. 

     У 1989 році приміщення навчального закладу було повністю зруйноване страшенною 

повінню,  яка зрівняла з землею 2/3 села. Та в 1993 році була побудована нова школа на 

489 місць, яка відразу набула статусу середньої (11 річної). 



 На підставі рішення № 359-V від 28 липня 2009 року Миколаївська  загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів була реорганізована у  Миколаївський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІступенів -  міжшкільний навчально-виробничий комбінат». 

Миколаївський НВК має таку структуру: 

   I  ступінь комплексу (1-4 класи)- школа сприяння здоров’ю і розвитку; 

  II ступінь комплексу (5-9 класи) - школа  проектно-життєвої самотворчості; 

  III  ступінь  (10-11 класи)  -  школа професійного самовизначення  -  міжшкільний 

навчально-виробничий  комбінат. 

   Години варіативної складової в початковій школі направлені на розвиток фізичних 

вмінь, формування позитивного ставлення дитини до власного здоров’я як найвищої 

цінності. 

       Години варіативної складової в основній школі, яка є школою проектно-життєвої  

само творчості, використані на  

допрофільну підготовку учнів та спрямовані на розвиток їх пізнавальних, творчих 

здібностей, етичних норм, стійкої мотивації до здорового способу життя. 

        Навчальний процес у старшій школі направлений на ведення технологічного 

профілю, який забезпечує створення умов для навчання старшокласників відповідно до 

їхнього професійного самовизначення, отримання навиків тієї професії, яка користується 

попитом на території проживання дітей (агровиробництво та швейна справа). 

 

У 2016-2017 навчальному році у Миколаївському НВК навчається 134 учні ,з  них 2 

інвалідів,  3 дітей, позбавлених батьківського піклування. 

         Учні навчально-виховного комплексу є постійними учасниками та переможцями 

шкільних, районних предметних олімпіад, різних конкурсів (Міжнародного дитячого 

конкурсу з української мови імені Петра Яцика, «Ідея Соборності України», 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Т.Г.Шевченка , «Конвенція очима 

дітей», «Податки очима дітей», «Ялинка»,   екологічному чемпіонаті «Що? Де? Коли?»,    

,«Щедрість рідної землі», «Таланти багатодітної родини», «Магія слова», фестивалів-

конкурсів: «Чисті роси», екологічних агітбригад, «Молодь обирає здоров’я»та інші), 

 спортивних змагань. 

       У навчальному закладі працює 21 вчитель, з них 10 вчителів вищої категорії, 3 

вчителів І категорії, 2 вчителів ІІ категорії та 6 вчителів спеціалістів, 4 вчителів  мають 

педагогічне звання «Старший вчитель». 

       Будівля Миколаївського НВК двохповерхова. У ній розміщено 18 кабінетів, актова, 

спортивна, тренажерна зали,їдальня на 90 місць,майстерня, кабінет релаксації, 

методичний кабінет, бібліотека,2  ізолятори, 3 душові кімнати, 5 внутрішніх 

туалетів,комп’ютерний клас, медичний кабінет. 



 

 



 

 



 

 

 

Юридична адреса: 67794, Одеська обл., Білгород-Дністровський район, с Миколаївка,   

вул. Леніна, 43 а, Миколаївський НВК 

Телефон: (04849)45-2-40 

Електронна адреса Миколаївського НВК : mykolaivskiynvk@ukr.net 

mailto:mykolaivskiynvk@ukr.net


 

 

 


