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ПЕРЕЛІК  КАФЕДР  І  МЕТОДИЧНИХ  ОБ"ЄДНАНЬ  ЛІЦЕЮ:

  

      

  

 

  

    
    -  Кафедра  прирородничо - математичних  дисциплін - завідувач  учитель -
методист  Науменко  Ольга  Борисівна;
 
  

  

  

  

На  кафедрі  працюють  учителі:
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    1. Грінченко  Ірина  Василівна - вчитель  фізики, старший  вчитель  
    2. Сажина  Ірина  Миколаївна - вчитель  математики, старший  вчитель  
    3. Сидорук  Костянтин  Миколайович - вчитель  креслення, астрономії  і  основ
 здоров"я, старший  учитель   
    4. Грищенко  Наталія  григорівна - учитель  інформатики, вища  категорія  
    5. Кружилко  Тетяна  Василівна - вчитель  математики, вчитель  вищої
 категорії   
    6. Кирнос  Вікторія  Василівна - вчитель  інформатики  та  комп"ютерних
 технологій, старший  учитель   
    7. Школьна  олена  Володимирівна - учитель  математики, вища  категорія  
    8. Моколов  Юрій  Володимирович - вчитель  хімії  і  біології, учитель-методист
 
    9. Хомич  Катерина  Петрівна - вчитель  інформатики  та  комп"ютерних
 технологій, вчитель  другої  категорії   

     
    -  Кафедра  суспільно - гуманітарних  дисциплін - завідувач  Карпенко  Олена
 Станіславівна, учитель  першої  категорії;   

    
    1. Сурма  Сергій  Степанович - вчитель  історії, вчитель-методист  
    2. Бобровський  Марко  Володимирович - вчитель  географії, вчитель-методист 

    3. Павлова  Любов  Василівна - вчитель  фізичної  культури, старший  вчитель 

    4. Зелінський  Сергій  Валентинович - вчитель  історії  та  курсу  "Людина  і
 світ", вчитель  вищої  категорії   
    5. Хозяшев  Михайло  Олександрович - вчитель  економіки, вчитель  першої
 категорії   
    6. Бичек  Майя  Володимирівна - вчитель  географії, вчитель  другої  категорії  

     
    -  Кафедра  філологічних  дисциплін - завідувач  учитель-методист  Шабатин
 Алла  Олександрівна;   

    
    1. Завернивовк  Юрій  Володимирович - вчитель  української  мови  і
 літератури, старший  вчитель   
    2. Сидоренко  Наталія  Василівна - вчитель  української  мови  і  літератури,
вчитель  вищої  категорії   
    3. Шевчук  Галина  Тихонівна - вчитель  зарубіжної літератури, старший
 вчитель   
    4. Сорока  Володимир  Миколайович - вчитель  української  мови  і
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 літератури, зарубіжної літератури, вчитель  першої  категорії   

     
    -  Кафедра  іноземних  мов - завідувач  старший  вчитель  Денисенко  Віта 
Іванівна.   

    
    1. Верещак  Тамара  Леонідівна - вчитель  німецької  мови, старший  вчитель  
    2. Денисенко  Віта  Іванівна - вчитель  англійської  мови, старший  учитель  
    3. Межуєва  Антоніна  Володимирівна - вчитель  англійської  мови, вчитель 
вищої  категорії   
    4. Омелянчук  Катерина  Володимирівна - учитель англійської  моіви, учитель 
другої  категорії   

     
    -  Методичне  об"єднання  учителів  фізичної  культури  та  захисту  Вітчизни
- завідувач  Шевчук  ігор  Володимирович

  

    
    1. Павлова  Любов  Василівна - учитель  фізичної  культури, старший  учитель  
    2. Откидач  Марія  Миколаївна - учитель  курсу  "Захист  вітчизни", учитель -
методист   
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