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 Чорноморської міської ради Одеської області  
Довідка  

про   директора Чорноморської гімназії №1 

Чорноморської міської ради Одеської області 

Директор 

 

Дата 

народження 

 

Місце 

народження 

Освіта: 

 

 

 

 

 

 

Трудова 

діяльність  

Антонова Лідія Федорівна 

 

27 лютого 1948 року 

 

 

Одеська область, м.Балта 

 

Середня спеціальна, Балтське педагогічне 

училище, 1968 року, вчитель початкових 

класів;    

Вища, Одеський державний університет 

ім.І.І.Мечникова, 1976 р.,  

вчитель російської мови та літератури 

 

08.1968-09.1971 – вчитель початкових 

класів СШ №1 смт. Великодолинське 

Овідіопольського району Одеської області. 

 

09.1971-10.1984 – вчитель початкових 

класів, вчитель російської мови та 

літератури, організатор позакласної та 

позашкільної роботи; завідуюча 

Іллічівським ММК.  

 

10.1984 - 07.1991 – інструктор, завідуюча 

загальним відділом Іллічівського міському. 

  

07.1991 - 09.1995 – заступник директора з 

НВР ЗОШ №6 м. Іллічівська. 

 

09.1995 – 04.2002 – директор Української 

гімназії №1 м.Іллічівська. 

 

04.2002 – 08.2006 - секретар Іллічівської 

міської ради, заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів 

 

З 08.2006 – директор Чорноморської гімназії 

№1 Чорноморської міської ради. 

 

Стаж роботи на посаді  – 18 років 

 

 

 

 



Загальні відомості 

 про Чорноморську гімназію №1 Чорноморської міської ради Одеської області 
Адреса  

(№ телефону, 

сайт, електронна 

пошта) 

68001  Одеська обл., місто Чорноморськ,  вул. Шевченка, 8 

Тел/факс: (04868) 6-41-72, 6-22-06, 6-41-93 

Факс: (04868) 6-41-72; 

E-mail: antonovalidia1948@gmail.com 
Основні напрями  

діяльності 

 

Українську  гімназію №1 м. Іллічівська створено у 1995 році 

Головна мета гімназії – створення комфортних умов для 

самовдосконалення, самореалізації та забезпечення якості освітньої 

діяльності кожного учасника навчально-виховного процесу.  

В гімназії створені умови для задоволення пізнавальних інтересів 

та нахилів учнів. Особлива увага приділяється вивченню учнями 

української мови як державної, а також вивченню англійської, 

німецької мов, латини в класах філологічного напрямку. 

Гімназія співпрацює з Баварським домом в м. Одесі. Учні гімназії 

навчаються на курсах з підготовки на шпрах-диплом при 

Мюнхенському університеті і по обміну студентами готуються до 

навчання в Німеччині. В гімназії вже двічі працювали волонтери 

Корпусу Миру. Щороку року учні 4(8)-х класів беруть участь в 

україно-американському конкурсі „Обмін майбутніх лідерів» (TOFL) і 

виборюють право на навчання протягом року в США. 

В гімназії створено науково-дослідницьке товариство „Магія”. В 

рамках роботи „Магії” проводяться засідання секцій, індивідуальні 

консультації, двічі на рік – захисти робіт.  На базі гімназії проводяться 

науково-практичні конференції спільно з навчальними закладами міста 

та Одеси; творча дружба пов’язує учнів гімназії з Одеським державним 

економічним університетом, національним морським університетом, 

державним екологічним університетом, національним університетом 

ім. І.І. Мечникова. 

Навчальний заклад має розвинену матеріально-технічну базу:  

навчальні кабінети, кабінет соціального педагога та психолога, 

медичний кабінет, є бібліотека та читальний зал. Кабінетам хімії, 

світової літератури та українознавства присвоєно звання «Кращий 

кабінет міста». Наявність доступу до мережі Інтернет  мають всі 

кабінети. Кожен кабінет обладнано  проекторами, комп`ютерами чи 

ноутбуками та у 8 кабінетах встановлено інтерактивні дошки. 

Гімназисти традиційно демонструють високі досягнення на 

олімпіадах, конкурсах. Серед учнів гімназії стипендіати Президента 

України, Кабінету Міністрів України,  губернатора Одеської області  

Гімназія включена до Національної мережі Шкіл сприяння 

здоров`ю. Педагогічний колектив гімназії №1  став лауреатом 

конкурсів: „100 кращих шкіл України” у номінації „Школа соціального 

партнерства; «100 кращих директорів шкіл України»; «Сучасна модель 

навчального закладу – Школа сприяння здоров`ю», як Школа 

духовності, сприяння здоров`ю та соціального партнерства» 

За вагомий внесок у розбудову України та особистий внесок у 

розвиток культурного життя Іллічівська заклад нагороджено 

ювілейною медаллю „10 років Незалежності України”. 



 

 



 


