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Народилася 12 серпня 1980 р. у м. Нікополь Дні-
пропетровської області. 

У 1999 р. Надія Новикова вступила до Інсти-
туту мистецтв Національного педагогічного універ-
ситету імені Михайла Драгоманова за спеціальністю 

«Музична педагогіка та виховання». Навчання закін-
чила в 2004 р.

З вересня того ж року працює вчителем музики та 
художньої культури в Бучанській загальноосвітній школі 
I–III ст. № 4 Київської області. Сьогодні Надія Валенти-
нівна — голова науково-методичної ради Бучанської ЗОШ 
І–ІІІ ст. № 4, керівник обласної школи передового педаго-
гічного досвіду, викладач проблемно-тематичних курсів 
на базі Київського обласного інституту після дипломної 
освіти педагогічних кадрів. Із 2006 до 2009 р. Н. В. Нови-
кова навчалася в аспірантурі НПУ ім. М. П. Драгоманова, 
а в 2011 р. захистила кандидатську дисертацію з теми 
«Фор мування пізнавального інтересу підлітків на уроках 
музики засобами мультимедійних технологій».

Надія Валентинівна є автором низки публікацій, 
присвячених проблемі впровадження мультимедійних 
технологій у систему загальної музичної освіти підліт-
ків, співавтором навчальної програми «Мистецтво» 
для 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закла-
дів (за новим Державним стандартом базової і повної 
загальної середньої освіти), членом комісії дисциплін 
художньо-естетичного циклу Науково-методичної ради 
з питань освіти Міністерства освіти і науки України.

Новикова Н. В.  — переможець ІІІ етапу Всеукраїн-
ського конкурсу «Учи тель року — 2009» у номінації 
«Му зи ка»; лауреат (ІІІ премія) ІV міжнародного кон-
курсу «Учитель музики ХХІ століття» імені Д. Б. Каба-
левського (Магнітогорськ–Москва, 17–18 жовтня 
2009 р.). У 2009 р. їй присвоєне звання «Заслужений 
учитель України».

НОВИКОВА  
НАДІЯ ВАЛЕНТИНІВНА

Випускниця Інституту мистецтв (2004)
Учитель музичного мистецтва  
та художньої культури Бучанської  
ЗОШ  І–ІІІ ступенів № 4 (Київська область)
Кандидат педагогічних наук.  
Заслужений учитель України

Народився 25 лютого 1978 р. в смт Шпикові Туль-
чинського району Вінницької області. Упродовж 
1996–2001 рр. навчався на соціально-гуманітарному 
факультеті Національного педагогічного університету 
імені Михайла Драгоманова за спеціальністю «Пра-
вознавство». Роман Віталійович брав активну участь 
в громадському житті вишу, зокрема був капітаном 

збірної  факультету з пауерліфтингу, головою студент-
ської ради, головою профспілкового бюро факультету, 
учасником змагань з плавання (командна першість) та 
зі спортивних танців (друге командне місце).

У березні 1998 р. був членом дільничної вибор-
чої комісії з виборів депутатів Верховної Ради Укра-
їни. У 2001–2002 рр. працював начальником охорони 
ЗАТ «ВМ». У 2003–2004 рр. обіймав посаду юрискон-
сульта в ТОВ «БІК «ПСП ЛТД», а у 2004–2005 рр. — 
юрисконсульта ПП «Вема–2000». Упродовж 2005–
2010 рр. був директором ТОВ «Фортекс Груп».

22 листопада 2005 р. отримав свідоцтво про 
право на заняття адвокатською діяльністю. У 2006 р. 
обій мав посаду завідувача юридичної консультації 
Київської міської муніципальної колегії адвокатів. 
У 2006–2013 рр. здійснював правовий захист в кримі-
нальних  справах за призначенням.

Роман Віталійович є авторитетним та надзви-
чайно ерудованим юристом, має чималий досвід адво-
катської діяльності. Його коментарі часто лунають на 
радіо та телебаченні, трапляються й у газетах. Брав 
участь у зйомці програм «Народний суд» (2008) та 
«Сімейні справи» (2011–2015) телеканалу «Інтер» та 
програми «Злочин і кара» (2010) телеканалу «НТН».

Неодноразовий делегат всеукраїнських з’їздів 
адвокатів, керівник стажування у Центрі стажування 
та підвищення кваліфікації адвокатів.

Займається спортом, цікавиться автомобілями та 
автомобільним спортом.

Одружений, виховує двох чарівних донечок.

ОВОД 
РОМАН ВІТАЛІЙОВИЧ

Випускник соціально-гуманітарного 
факультету (2001)

Адвокат Адвокатського об’єднання 
«Міжнародна правова допомога»


