Дитина — дзеркало родини, як у краплі води
відбивається сонце, так у дітях відбивається
моральна чистота матері і батька.
Василь Сухомлинський
Тисячі професій народжуються і вмирають. Але найдавніші з них –
хлібороб, будівельник, лікар, вчитель – живуть. Змінюються умови й засоби
навчання й виховання, та незмінним залишається головне призначення вчителя
– навчити людину бути людиною.
Новомар'ївська ЗОШ І-ІІІ ступенів Братської

районної

ради

Миколаївської області бере свій початок в далекому 1977 році. Хоча історія
школи сягає майже сорока років , та в ній утвердились різні традиції. Одна з
них – учительські династії та подружжя. Починаючи з 60-х років ХХ століття,
налічується 5 учительських династій.
Вчителі – вони і зараз пам’ятають своїх учнів. Вони давно вже солідного
віку, мають дорослих дітей. А для них всі колишні школярі – до цих пір діти,
учні. Роз’їхались їх учні по всій країні. Зводять нові будинки, будують дороги,
ростять дітей. Багато їх залишилось і в нашому селі. Працюють на фермі, сіють
хліб. Збирають щедрий врожай на полях, навчають дітей, лікують людей.
Радісно вчителям чути про своїх вихованців відгуки, знати, що зерна добра і
справедливості, зрощені в школі, дали свої сходи.
Подружжя Нікуліних присвятили своє життя школі й виховали свою
донечку також педагогом.

Нікулін Олексій Андрійович
народився

05.10.1937

р.

в

Азербайджанській СРСР. В 1940 р. сім’я
переїхала на Україну. В 1951р. закінчив
Обухівську семирічну школу. В 1952р.
вступив до Братського педучилища за
прикладом

рідної

тітки

Терещенко

Валентини Тарасівни.
В 1956-1957 р. працював вчителем в
Єланецькій семирічній школі.
В 1957 р. поступив на фізикоматематичний

факультет

Національного

Одеського

університету

ім.

Мечникова, але в 1958 р. був призваний до лав Радянської армії.
З 1967 р. працював в Обухівській семирічній школі, з 1968 р. стає її
директором. З 1977-1991 р. директор Новомар’ївської школи. Одружений, має
доньку Вікторію.
Терещенко Валентина Тарасівна
народилася в 1919 році на Черкащині.
Закінчила Братське педагогічне училище і
працювала
школі

в

Мостівській

Братського

початковій

району.

Після

закінчення війни працювала у м. Львів. З
1948

року

працювала

в

Обухівській

восьмирічній школі. В 1962 році вийшла
на пенсію за вислугою років.

Нікуліна Тетяна Михайлівна
народилась

05.

02.

1936.

р.

в

Братському. У 1953 р. закінчила
Братську середню школу. В 19571962

р.

навчалась

педагогічному

в

Одеському

університеті

на

філологічному факультеті. Із 1962 по
1977

р.

працювала

вчителем

російської мови та літератури в
Обухівській школі, а з 1977 по 1997
р. в Новомар’ївській ЗОШ.

Благорозумна (Нікуліна) Вікторія
Олексіївна
народилася 3 липня 1971 року. В 1978
вступила

до

першого

класу

Новомар’ївської восьмирічної школи, яка
в 1987 році стала середньою. Закінчивши
школу, стала студенткою філологічного
факультету

Миколаївського державного

педагогічного інституту. Після двох років
навчання

почала

працювати

в

Новомар’ївській середній школі вчителем
російської мови та літератури. З часом
російську літературу замінила зарубіжна. З 1997 року стала заступником
директора з виховної роботи. В 1990 році вийшла заміж. Має чоловіка Валерія,
доньку Тетяну та сина Євгенія. Донька Тетяна закінчила Одеський
національний університет імені Мечникова за спеціальністю "Викладач
англійської мови і літератури та французької мови і літератури".

Наступну династію нашої альма-матер складає сім’я Благорозумних.

Благорозумна Аліса Михайлівна
народилась

30.12.1938

р.

в

Дагестанській Автономній республіці в
м. Буйнакськ. В 1945 р. переїхали до
Братського, де в 1952 р. закінчила
школу та вступила до Братського
педагогічного училища. В 1956 р.
заочно вступила до Кіровоградського
педагогічного інституту на факультет
математики.
В

1956

р.

працювала

Звенигородській

в

школі

Веселинівського району.
З 1958 по1996 р. працювала в Новомар’ївській школі. Була керівником
методичного об’єднання вчителів природничого циклу, завучем. У 1973 р. їй
було

присвоєне

звання

«Заслужений

вчитель

неодноразово

України».

Вчительку

обирали

депутатом

сільської ради.

Благорозумний

Іван

Андрійович народився 30 січня 1931
року в селі Обухівка, на той час
Арбузинського

району

Одеської

області. Навчався в Обухівській 7річній школі, після закінчення якої в
1949

році

вступив

до

Братського

педагогічного училища. У 1951 році
був призваний в армію. У 1954 році
демобілізувався і повернувся на 3 курс

педучилища. У 1955 році був переведений на 4 курс до Новобузького
педучилища, після закінчення якого був направлений в село Поріччя,
Мостівського

району

вчителем

математики.

Але

працювати

довелося

воєнруком, оскільки мав військове звання, а школа була не забезпечена
спеціалістом. У 1957 році повернувся в рідне село, де й працював в Обухівській
школі до 1977 року. Заочно навчався в Кримському педагогічному інституті, на
географічному факультеті. З 1977 по 1986 рік працював в Новомар'ївській
школі. 1986 року пішов на пенсію за вислугою років. Одружений, має дві
доньки Надію та Вікторію.

Ковтуненко Іван Григорович
(зять, чоловік молодшої доньки)
народився 20 квітня 1963 року в с.
Обухівка.

Закінчив

Новомар'ївську

восьмирічну школу у 1978 році та
продовжив

навчання

у

Братській

середній школі №1, яку закінчив у 1980
році.

В

цьому

році

вступив

до

Бердянського педагогічного інституту на
спеціальність

"Загальнотехнічні

дисципліни і праця". Після навчання
призваний до лав Радянської Армії. У грудні 1985 року прийшов працювати у
Новомар'ївську середню школу військовим керівником. В січні 2007 року був
призначений завучем, а з 2013 року - директором цієї школи. У 2009 році
встановлена кваліфікаційна категорія
" Спеціаліст вищої категорії" та присвоєне звання "Старший вчитель". В
даний час є керівником районного методичного об'єднання вчителів трудового
навчання. Одружений, має двох синів Олександра та Костянтина та доньку
Людмилу. Олександр одружений , його дружина Олена є вчителем початкових
класів. Середній син Костянтин також обрав педагогічну професію.

Ковтуненко

Костянтин

Іванович народився 9 січня 1989 року.
1995 року пішов до 1 класу Новомар'ївської
ЗОШ І-ІІІ ступенів, яку закінчив у 2006 році.
2006

році

вступив

до

Одеського

національного університету ім. Мечнікова на
історичний

факультет,

який

закінчив

2011році. 2011 році став до роботи в
Новомар'ївській ЗОШ І-ІІІ ступенів. В 2014
році позачергово пройшов атестацію та
отримав категорію "Спеціаліст ІІ категорії ". Тоді ж змінив місце проживання.
Продовжує свою педагогічну діяльність у Новомартиновицькій

ЗОШ І-ІІІ

ступенів Полтавської області.

Ковтуненко Олена Іванівна
народилася 06 травня 1991 року в м.Ростов.
В

2006

році

Новомар'ївської

закінчила
школи

та

9

класів

вступила

до

Олександрійського педагогічного коледжу,
який закінчила у 2010 році. Спочатку
працювала у Михайло-Жуківській ЗОШ І-ІІ
ст. вчителем початкових класів та заочно
навчалась
педагогічному

у

Південноукраїнському
університеті

імені

К.Д.Ушинського за спеціальністю "Початкова освіта" , який закінчила у 2013
році. З 2014 року працює вчителем початкових класів у Новомар'ївькій ЗОШ ІІІІ ступенів.

Не менш відомою династією є сім'я Козоброд.

Козоброд Марія Марківна
народилася 1 серпня 1936 р. В с.
Обухівка Арбузинського району в
простій

селянській

Навчалася

в

родині.
Обухівській

семирічній школі, яку закінчила в
1951році. Після закінчення школи
вступила в Братське педучилище,
яке закінчила в 1955 році. Була
направлена вчителем початкових
класів в Лагодівську семирічну
школу

Казанківського

Працювала

вчителем

району.
зоології,

ботаніки та фізкультури, піонервожатою. У 1959 році за сімейними
обставинами переїхала в Братський район, де працювала спочатку вчителем, а
потім директором Новомар'ївської початкової школи. 7 років працювала з
трьома класами з лінгафонним устаткуванням.
У 1977 році почала працювати вчителем і вихователем Новомар'ївської
середньої школи.
У 1997 році пішла на заслужений відпочинок. Нагороджена грамотами
районного відділу освіти, обласним відділом освіти, Міністерством освіти
Української РСР.
Відмінник народної освіти України.
Одружена, має двох синів Володимира та Віталія.

Козоброд Володимир Вікторович
народився 24 жовтня 1957 року в с.
Лагодівка

Казанківського

району

Миколаївської області. В 1959 році разом з
батьками переїхав в с.Обухівка Братського
району. З 1964 року по 1968 навчався в
Новомар'ївській початковій школі, а потім
в Обухівській восьмирічній школі, яку
закінчив у 1972 році. В цьому ж році
вступив до Новобузького педучилища. З
1976 року працював в Новомар'ївській
школі

вчителем

географії

та

заочно

навчався в Мелітопольському педагогічному інституті на факультеті географії.
В 2001 році вийшов на пенсію за вислугою років. Одружений, має сина Сергія
та доньку Тетяну, яка закінчила Кіровоградський державний педагогічний
університет за спеціальністю "Філологія".

Козоброд

Віталій

Вікторович

народився 7 вересня 1974 року в селі
Новомар’ївка

Братського

району

Миколаївської області.
Після

закінчення

Новомар’ївської

в

школи,

1991
вступив

році
в

Миколаївський педагогічний інститут на
фізико – математичний факультет. У 1996
році закінчив даний навчальний заклад. У
цьому ж році, за розподілом, став на
роботу вчителем в Ульянівській школі за
своєю спеціальністю. З 1997 року по 2003
рік працював вчителем математики в
Кам’яно-Костуватській СЗШ І-ІІ ступенів.
З 2003 року по 2011 рік працював технологом-дизайнером корпусних меблів у
ПП «Микитенко» в м. Миколаєві.
З 2013 року працює вчителем математики в даній школі

Наступною цікавою династією є сім'я Кравців: брат та сестра Анатолій та
Валентина.
Кравець

Анатолій

Миколайович

народився 9 листопада 1950 року в с.
Обухівка Братського району Миколаївської
області. Навчався в Обухівській школі, 9 і
10 клас закінчував у Сергіївській школі
(1967р.).
У 1968 році прийшов працювати вчителем
фізичної культури та трудового навчання в
Обухівську восьмирічну школу. З 1977 р.
Працював в Новомар'ївській школі. 1990 р.
закінчив

Миколаївський

педагогічний

інститут ім. В. Белінського.
У 1990 році був обраний головою Новомар'ївської сільської ради.
Був нагороджений грамотами районного та обласного відділів освіти.
Як колишній вчитель фізичного виховання став засновником футбольного
кубку Господарів. Одружений, має доньку Інну та сина Анатолія.
Собовенко (Кравець) Інна Анатоліївна
народилася 27 грудня 1971 року. Навчалася
в Новомар'ївській ЗОШ І-ІІІ ступенів, яку
закінчила в 1989 році. У 1996 році закінчила
Миколаївський педагогічний інститут. З
1993 року працює в даній школі вчителем
математики та інформатики. Неодноразово
брала участь у конкурсі "Вчитель року". Має
кваліфікаційну категорію "Спеціаліст вищої
категорії". У 2015 році отримала звання
"Старший вчитель". Одружена, має двох

синів Дмитра та Андрія. Старший син Дмитро закінчив Миколаївський
державний університет імені Сухомлинського за спеціальністю "Фізична
культура".
Кравець Наталя Анатоліївна
(невістка)
народилася 20 березня 1979 року в смт.
Арбузинка. Закінчила Арбузинську ЗОШ
І-ІІІ ст. у 1996 році
Вознесенського

і вступила до

сільськогосподарського

технікуму. У 2005 році вступила на
заочне

відділення

національного

Миколаївського

університету

Сухомлинського

за

імені

спеціальністю

"Історія і правознавство". З 2006 року
працювала у Новомар'ївській ЗОШ І-ІІІ ст. вчителем історії та правознавства. З
2013 року - завідуюча Обухівським
ДНЗ.
Біла (Кравець) Валентина
Миколаївна
народилася 1 січня 1956 року в
с.Обухівка.

Закінчила

Обухівську

восьмирічну школу у 1971 році і
вступила

до

педагогічного
спеціальність
Після

училища
"Молодші

закінчення

Обухівській

Новобузького
на
класи".

працювала

восьмирічній

в

школі.

Заочно закінчила Кіровоградській педагогічний інститут за спеціальністю
"Вчитель

початкових

класів".

Після

відкриття

Новомар'ївської

ЗОШ

продовжила працювати в ній. З 2004 року працює вчителем Михайло -

Жуківської ЗОШ І-ІІ ст. Одружена, має двох
синів Сергія та Михайла. Дружина Михайла Тетяна є вчителем української мови та
літератури.
Булаткіна Тетяна Вікторівна (невістка)
народилася
с.Людмилівка.

03липня
У

2004

1987
році

року

в

закінчила

Новомар'ївську ЗОШ І-ІІІ ст. та вступила до
Кіровоградського педагогічного університету
імені Винниченка за спеціальністю "Вчитель
української мови та літератури, зарубіжної
літератури,

редактора освітніх видань". З 2010 року працює вчителем

української мови та літератури в Новомар'ївській ЗОШ І-ІІІ ст. В 2015 році
присвоєна кваліфікаційна категорія "Спеціаліст ІІ категорії".

Педагогічне покликання притаманне також династії Малих.

Малий Володимир Денисович
народився 1 серпня 1933 року в с.
Обухівка

Арбузинського

району

Миколаївської області. Навчався в
Обухівській семирічній школі. 1957
році вступив в Уманське педагогічне
училище, яке закінчив у 1958 році.
Отримав спеціальність «Викладання
в

початкові

школі».

1960

році

вступив до Черкаського державного
педагогічного
закінчив

інституту,

1966

спеціальність

році.

який
Отримав

«Математика

і

креслення». Працював спочатку Мостівській семирічній школі і продовжив
свою педагогічну діяльність у Новомар'ївській ЗОШ І- ІІ ступенів. Спочатку
працював завучем даної школи, а потім став директором. 1983 року був
обраний сільським головою с. Новомар'ївка. 1990 року повернувся до школи.

Мала Євгенія Федорівна народилася
18 серпня 1940 році в с. Кам'яноКостуватому
Миколаївської

Братського
області.

району

Навчалася

в

сільській школі. Закінчила повну середню
школу в с. Братському. Відпрацювала два
роки в колгоспі. 1960 році вступила до
Ізмаїльського

педагогічного

інституту,

який закінчила в 1964 році. Отримала
спеціальність
початкового

«Методика та педагогіка
навчання».

Працювати

прийшла до Новомар'ївської школи 1964

році. А в 1977 році продовжила свою педагогічну діяльність в Новомар'ївській
ЗОШ. Була нагороджена районними та обласними грамотами. Одружена, має
двох доньок Тамару і Світлану. У 1997 році пішла на заслужений відпочинок і
своє місце віддала доньці Кулик Світлані Володимирівні. Син старшої доньки
Тамари - Сергій закінчує навчання у Миколаївському державному університеті
імені Сухомлинського за спеціальністю "Фізика та інформатика"
Кулик (Мала) Світлана Володимирівна
народилася 26 травня 1969 року в с.
Новомар'ївка

Братського

району

Миколаївської області.
У

1976

році

Новомар'ївської

пішла

до

1

восьмирічної

класу

школи

і

вступила

у

закінчила її у 1984 році.
Після

закінчення

школи

Кіровоградський машинобудівний технікум і
закінчила його у 1988р.
У

1995

році

вступила

в

Новобузьке

педучилище.
1996 року вступила в Миколаївський державний педагогічний університет,
який закінчила у 2001 році.
З 1997 року працює вчителем початкових класів Новомар'ївської ЗОШ І-ІІІ
ступенів.
Одружена, виховує сина.

