
Новосільський  навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів - ліцей» Ренійськой районної ради Одеської област 

 

       Директор НВК - ліцей:  Вранчану Надія Петрівна 

 

Народилася  01листопада 1959 року  в п.Первомайськ Слободзейського 

району Молдови. 

З 1967 по 1977 рік навчалася в  первомайській середні школі. 

З 1977 по 1981 рік – навчання в Тираспольському педагогічному інституті на 

філологічному факультеті. Після закінчення працювала  вчителем російської 

мови і літератури  Зимбрянської школи Яловенського району Молдови. 

 З 1983 року   працюю вчителем  російської мови і літератури  

Новосільського НВК.  

В 2002 році була призначена  директором  даної школи.  

З 2003 року школа змінила статус – НВК с.Новосільське, а з 2009 року -  

Новосільський НВК школа-ліцей. 

  

Новосільський НВК - навчальний заклад нового типу. 

У Новосільському НВК  58  педпрацівників надають  освітні послуги  373 

учням, які навчаються у 23 класах. Навчання ведеться згідно Статуту на 

українській, молдовській, російській мовах. Введено профілі: 

біотехнологічний, історичний, правовий. Учні мають можливість відвідувати 

спецкурси, факультативи, курси за вибором: «Християнська етика», 

«Логіка», «Шкільна риторика», «Загальна генетика людини», «Тракторна 

справа», «Конституційне право України». 

В школі обладнано 36 кабінетів і класних кімнат, облаштовані футбольний, 

баскетбольний, волейбольний, гандбольний стадіони, є дитячий майданчик. 

Стратегія розвитку школи:  

- для учнів: підвищення рівня навчальних досягнень, становлення 

випускника як активного громадянина ; 

-  для батьків:  співучасть в управлінні  школою, активна участь у  житті  

школи; 

- для вчителів: формування нової моделі особистості вчителя з високим 

рівнем культури, професіоналізму. 

 Освітній простір Новосільського НВК  це:  

- впровадження інноваційних методів навчання; 



- діяльність 4 предметних методичних об’єднань; 

- робота 2 творчих груп; 

- профілізація старшої школи; 

- система роботи з обдарованими учнями; 

- система роботи з інноваційних технологій; 

    Виховний простір школи:  

- виховувати творчу, інтелектуально розвинену особистість; 

- виховувати почуття патріотизму, повагу до культури та історії рідного 

народу; 

- забезпечити правову освіту та виховувати правову культуру учнів;   

 - формування   духовності, моральності, художньо-естетичної та  екологічної 

культури; 

- забезпечити фізичний розвиток особистості через формування у дітей 

навичок здорового способу життя. 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

Контактні дані:   

68830 

Одеська обдасть 

Ренійський район 

с. Новосільське 

вул.. Михайла Кокош,69 

Новосільський НВК 

Тел..: 0484039240 

Сайт:  http://reniliseinovsel.odessaedu.net 

 

е-mail: novoselskscola@ukr.net  
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