
Миколаївський навчально-виховний комплекс 

Лозівської  районної ради 

Харківської  області 

вул.  Джека Алтаузена, 5, с.Миколаївка, Лозівський район, Харківська область, 64672,   

тел. 8 (05745) 64-4-29,  e-mail: MykolaivNVK@i.ua  Код ЄДРПОУ 24676044 

 

Інформація про заклад  

(станом на 05.09.2018) 

 

Рік заснування: 1993 

Директор : Дмитрієва Світлана Юріївна 

Контактна інформація:вул. Джека Алтаузена, 5 ,  с. Миколаївка,  

Лозівськийрайон, Харківська область  64672 

e-mail: MykolaivNVK@i.uaтел.: _8 (05745) 64-4-29, сайт: http://mknvk.at.ua 

Потужність: 192 учня 

Кількість учнів за мережею: 76 

% заповнення школи: 40 % 

Кількість класів за мережею: 11 

Середня наповнюваність класів: 8 учнів 

Учнів 1-4 класів - 30;  

учнів 5-9 класів - 35;  

учнів 10-11 класів – 11. 

Профільність:  

10 клас –  профільне викладання предмету українська мова та література 

11 клас - універсальний 

 

Кількісно-якісний склад педагогічного колективу: 

Всього – _19_, з  них: з вищою освітою – _16_педагогів. 

Вища кваліфікаційна категорія – _4_вчителя,  

Перша кваліфікаційна категорія – _6 вчителів,  

Друга кваліфікаційна категорія – _4_ вчителя,  

Кваліфікаційна  категорія  «Спеціаліст» – _1 вчитель ,  

Тарифний  розряд – 4 вчителя 

 

Провідна тема, над якою працює навчально-виховний комплекс: 

  «Підвищення результативності роботи всіх учасників навчально-

виховного процесу   в умовах впровадження нового Державного стандарту в 

контексті положень «Нової української школи». 

 

Досягнення вихованців та колективу:  

Педагогічний колектив взяв участь у п’ятдесятій обласній тематичній 

відкритій виставці ефективного педагогічного досвіду «Освіта Харківщини ХХІ 

століття» за темою «Нова українська школа: Формування соціальної та 

громадянської компетентності учнів» у номінації «Громадянсько-орієнтовані 

практики закладів освіти»  та нагороджений Дипломом І ступеня.  
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Досвід роботи з теми «Шлях педагогічної спільноти закладу до 

сформованості  громадянської відповідальності здобувачів освіти  в умовах 

розбудови Нової Української школи» представлений та схвалений на 

методичній раді Харківської академії неперервної освіти 22 червня 2018 року 

Педагогічний колектив  отримав Подяку Лозівської районної державної 

адміністрації за плідну співпраці в розбудові партнерських відносин між 

закладом освіти, батьками, громадськістю та активне залучення у 2018 році 

фінансових ресурсів для стабільного та інноваційного зростання матеріально-

технічної бази дошкільного відділення закладу 

 

Учні закладу брали участь в інтелектуальних конкурсах  і змаганнях 

 

Назва інтелектуальних конкурсів  і 

змагань 

Загальна 

кількість учнів- 

учасників 

(призерів) 

учнівських 

інтелектуальних 

конкурсів і 

змагань 

Рівні конкурсів Призери Учасники 

Обласний конкурс 

ім..О.Масельського 

 

1 обласний - 1 

Міжнародний конкурс 

учнівської і студентської 

молоді ім.Т.Г.Шевченка 

1 всеукраїнський - 1 

Всеукраїнський конкурс 

учнівської творчості 

«Об’єднаймося ж, брати мої!» 

1 всеукраїнський - 1 

Конкурс малюнків та плакатів 

«Молодь обирає здоровий 

спосіб життя» 

 

1  обласний - 1 

Конкурс «Соняшник» 14 всеукраїнський  14 

Конкурс «Голодне число 33» 

 

1 всеукраїнський - 1 

Конкурс «Патріот» 

 

7 всеукраїнський   

Міжнародна гра «Sunflower - 

2017» 

17 міжнародний 
 

1 16 

Обласна акція «Моя 

Батьківщина – Україна» 

1 обласний 1  

Всеукраїнський відкритий 

інтерактивний конкурс «МАН – 

Юніор Ерудит» 

10 всеукраїнський Відмінно-5; 

 

5 

Конкурс ім..П. Яцика 1 всеукраїнський  1 

XLIII обласна геолого-

географічна олімпіада 

3 обласний 1 2 

Всеукраїнський конкурс 

навчально-дослідницьких робіт 

для учнів 6-8 класів 

1 всеукраїнський   



 

Колодяжний Максим  взяв участь  у конкурсі-захисті робіт учнів-членів 

Малої академії наук України з роботою «Голодомор 1932-1933 років в Україні і 

на Харківщині»  

Учні закладу стали переможцями заочного туру геолого-географічної 

олімпіади: Щукіна Інна – учениця 6 класу, ученицю було запрошено до м. 

Харкова для нагородження. Керівник Дмитрієва С.Ю. 

Учні 5-10 класу взяли активну участь у районному етапі Всеукраїнського 

фестивалю-конкурсу "Молодь обирає здоров'я" та зайняли ІІ місце (також 

отримали грамоти та подяки за різні номінації даного фестивалю-конкурсу). 

Зокрема, учениця 6 класу Щукіна Інна здобула І місце у обласній акції «Молодь 

за здоровий спосіб життя» (номінація «Малюнок», «Середня вікова категорія» 

керівник Коваленко Ю.В.). 

Матеріально-технічна база 

• Шкільних  кабінетів - 15, кабінет трудового навчання(майстерня для 

дівчат);  

• Комп'ютерний  клас – 8 ПК; 

• Пристосована актова зала; 

• Спортивний  зал; 

• 2 мультимедійних проектора; 

• Бібліотека з читальним залом, 

• Їдальня (2 зали  на 60 учнів). 

Для дітей з освітніми потребами   заклад має   дзвінок для виклику 

чергових та пандус. 

 

Дошкільний підрозділ  

Миколаївського навчально-виховного комплексу 

 

Рік заснування: 2006 

Заступник директора: Маменко Олена Володимирівна 

Контактна інформація: вул. Джека Алтаузена, 5, с. Миколаївка, Лозівський 

район,  Харківська область 64672 

e-mail:MykolaivNVK@i.ua, тел.: 8 (05745) 64-4-29, сайт: http://mknvk.at.ua 

Проектна потужність: 22 

Фактична наповнюваність: 22 

Кількісно-якісний склад персоналу: 

Педпрацівники –_2_. З них: з вищою освітою – _2_ 

Вищакатегорія – _-_, перша – _1_, друга – _-_, спеціаліст – _1_. 

 

Методична тема, над якою працює дошкільний підрозділ:«Підвищення 

результативності роботи всіх учасників навчально-виховного процесу   в 

умовах впровадження нового Державного стандарту в контексті положень 

«Нової української школи». 
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Досягнення вихованців та колективу:  

2015 рік Грамота за  ІІ місце по підготовці дошкільного підрозділу до 

нового навчального року 

Педагогічний колектив  отримав Подяку Лозівської районної державної 

адміністрації за плідну співпраці в розбудові партнерських відносин між 

закладом освіти, батьками, громадськістю та активне залучення у 2018 році 

фінансових ресурсів для стабільного та інноваційного зростання матеріально-

технічної бази дошкільного відділення закладу 

 

 

 

Директор   Миколаївського НВК                                  С.Ю. Дмитрієва 
 


