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Школа стає справжнім 
вогнищем культури лише тоді, 
коли в ній панують чотири 
культи: культ батьківщини, 
культ Людини, культ Книги, 
культ Рідного Слова.
                    В.О.Сухомлинський



Творчий,
нестандартно 
працюючий 

колектив 
однодумців



Адміністрація НВК
Я вибрала Долю собі сама.
І що зі мною не станеться –
У мене жодних претензій 
До Долі – моєї обраниці.



Методичне об’єднання 
класних керівників та 

класоводів

Воспитание – великое дело: им решается участь 
человека.   
                       В.Белинский                                        



Творча група “Імідж 
класного керівника” 

У педагогіці готових рецептів немає: вона гнучка,
 невичерпна і неповторна. Педагогіка завжди у 
творчих пошуках нового, бо виникають ситуації, 
що породжують нові проблеми, які по-новому 
треба розв’язувати..



Методичне об’єднання 
вчителів початкових 

класів

Методичне об’єднання вчителів початкових 
класів – креативні, толерантні, доброзичливі, – креативні, толерантні, доброзичливі, 
оптимістичні, переконані в тому, що в кожній оптимістичні, переконані в тому, що в кожній 
дитині живе геній.дитині живе геній.

Куцева О.П., Марченко С.М., Маншилина Н.Р., Чорна Є.М.,
Губінова Л.А. – голова МО (верхній ряд); Галкіна О.Г., Ушанова Л.П., 
Порохова Т.М. (Зліва направо)



Кафедра фізики,  
математики та 

інформатики “МИФ”
    

   Кафедра фізики, математики та інформатики – 
це молоді, творчі, ерудовані, толерантні, 
креативні і віддані своїй професії і дітям люди.

    



Кафедра природничих 
наук

 Дружні, працьовиті, ініціативні, 
комунікабельні,  кмітливі та винахідливі. 
Вони завжди з природою і для природи.

Ошуркова О.М.- голова кафедри; Волощук Т.І., Левченко 
Л.М., Шевченко Т.І., Склюєва Ю.М.  (Зліва направо)



Кафедра трудового 
виховання та 

креслення
В світ чарівних вишиванок,
Смачних страв та витинок
Ведемо ми наших учнів,
Щоб в житті їм було зручно.



Кафедра фізичного 
виховання, ДПЮ, ОБЖ

Рішучі,  енергійні,  сильні характером 
люди, які виховують здорову 

компетентну особистість. 



Методичне об’єднання 
вчителів російської 
мови та літератури 

Талановиті, терплячі, толерантні, творчі пегаси, 
кредо яких – учимо не для школи, а для життя



Методичне об’єднання 
вчителів української 
мови та літератури

Дозорці слова, бійці з суржиком, Дозорці слова, бійці з суржиком, 
закохані у мову, творчі натуризакохані у мову, творчі натури

 



Методичне об’єднання 
вчителів іноземної 

мови

Веселі, енергійні, закохані в 
свою професію особистості



Кафедра естетично-
художнього виховання

Кожна дитина – це Всесвіт. Збагатити Кожна дитина – це Всесвіт. Збагатити 
його  духовністю, любов'ю і  гармонією – його  духовністю, любов'ю і  гармонією – 

покликання вчителів  кафедри покликання вчителів  кафедри 
естетично-художнього виховання, естетично-художнього виховання, 

творчих та талановитих, вимогливих і творчих та талановитих, вимогливих і 
витончених, цікавих  цілеспрямованих, витончених, цікавих  цілеспрямованих, 

толерантних і товариських людей, толерантних і товариських людей, 
закоханих у свою справу.закоханих у свою справу.

Волощук  Т.І. – голова кафедри,

вчитель музики 

Овсяннікова Л.П. – 
учитель  малювання

Гоцай Л.С. – 
вчитель  
етики



Кафедра 
суспільних 
дисциплін

Колектив кафедри суспільних дисциплін сформований із 
ерудованих, впевнених, знаючих вчителів з постійним 
прагненням до професійного росту, бажанням і талантом  
навчити дітей вчитись.

 



Школа молодого 
вчителя

Першою   і   найбільш   потрібною   учителеві   якістю   
хай   буде добронравність. Бо він є дзеркалом,  дивлячись  
в  яке,  юнаки  бачать  весьрозквіт доброчесті... Отже, хай 
буде учитель  дзеркалом  добрих  звичаїв,  ічого вчить або 
вчити збирається, те саме, як  на  зразкові  хай  показує  
насамому собі.                                                                
                                                                                                     
 О.Духнович  



Служба практичної 
психології та соціальної 

роботи НВК
У нас робота дуже нелегка.
Про психічне ми здоров’я дбаєм,
У важкі хвилини для людей 
Радо завжди їм допомагаєм.
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