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Директор НВК 

 Науменко Лариса Валентинівна 

Дата народження: 15.01. 1962 року 

Освіта вища 

Закінчила: 1981 р. Білгород-

Дністровське педагогічне училище 

Фах: вчитель початкових класів 

1989 р. Одеський національний 

університет ім. І. Мечникова 

Фах: філолог, вчитель української 

мови та літератури 

Категорія: вища 

Звання: вчитель-методист 

Стаж роботи: 36 років 

 

 

В 2016 – 2017 навчальному році навчалося 816 учнів, з них: 

 І ступінь - 359  учнів; 

 ІІ ступінь -  368 учня; 

 ІІІ ступінь – 60 учнів; 

 вечірні класи –    29 учнів. 

Функціонує всього 36 класів, з яких: 

 І ступеня – 14 класів; 

 ІІ ступеня – 17 класів; 

 ІІІ ступеня – 3 класи; 

 вечірня форма навчання – 2 класи. 

10 класів гімназійні з філологічним профілем ( українська мова). 

В Доброславському НВК працює 50 педагогічних працівника, 48 – на 

постійній основі. 

Кваліфікаційний рівень педагогічних працівників наступний: 

 вчителів кваліфікаційної категорії «спеціаліст» — 14 чоловік; 

 вчителів кваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІ категорії» — 4 

чоловіки; 

 вчителів кваліфікаційної категорії «спеціаліст І категорії» — 6 

чоловік; 

 вчителів вищої кваліфікаційної категорії — 26 чоловік. 

20 чоловік педагогічного персоналу мають педагогічні звання: 



 «Старший вчитель» — 18 чоловік; 

 «Вчитель-методист» — 2 чоловіки (Науменко Л.В., Холостенко Н.І.) 

В навчальному закладі навчання проводяться за кабінетною системою. 

Всього 22 кабінети: фізики(1), біології (1), хімії (1), інформатики (2), 

української мови та літератури (4), російської мови та зарубіжної літератури 

(2), англійської мови (2), математики (4), географії (1), історії (2), ОТМ (1), 

музичного мистецтва (1). Для уроків трудового навчання обладнані 2 

майстерні. Уроки фізичної культури проводяться у спортивній залі, площа 

якої становить 270м2  

Навчальний заклад має 11 мультимедійних проектори, 2 плазмові телевізори, 

ноутбук, які використовуються в навчальному процесі. 

У НВК організація профільного навчання здійснюється згідно з 

Концепцією профільного навчання у старшій школі, затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки України від 21.10.2013 №1456. 

У навчальному закладі  функціонують профільні класи філологічного 

та історичного напрямків.    

 У загальноосвітньому навчальному закладі значна робота проводиться 

адміністрацією школи, класними керівниками щодо охоплення учнів школи 

позашкільною освітою. У школі працюють гуртки та секції різних 

направлень: декоративно-прикладного мистецтва — «Чарівна намистинка», 

фольклорно-етнографічного спрямування — «Берегиня» ; вокального співу ; 

національно-патріотичного виховання — «Патріот» ; спортивно-масові секції 

- футболу , волейболу , настільного тенісу . Виховаці гуртків буруть активну 

участь у конкурсах «Щедрість рідної землі», очно-заочній акції «Ялинка», 

«Новорічний сувенір», відтворюють народні дійства, свята.  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

Контактні дані НВК: проспект 40-річчя Визволення, 10, смт Доброслав Одеська обл., 

67500 

тел. 048-55-9-18-93 

e-mail dobroslav_ nvk__school@ ukr.net 
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