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Довідка 

про директора Чорноморської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 

 Чорноморської міської ради Одеської області  

 

Директор                                             

                         

Дата 

народження: 

 

Місце 

народження: 

 

Освіта: 

 

 

Трудова 

діяльність:  

 

 

Доценко Віра Федорівна                                                                                                

 

25 серпня 1953 року                                                                                                                                  

 

 

смт.Олександрівка міста Іллічівська          

Одеської області 

 

Вища, Одеський державний університет    

 ім. І.І.Мечникова 

 

1976-1979 – учитель історії Олександрівської 

СШ  

 

1979-1981 – організатор позакласної роботи 

 

1981-1984 – учитель історії середньої школи 

№1 м.Іллічівськ 

 

1984-1993 – завідувачка методичного кабінету 

м.Іллічівськ 

 

1993-1996 – заступник директора 

Олександрівської середньої школи 

 

1996-1997 – заступник директора з навчально-

виховної роботи Іллічівської ЗОШ №6 

 

З 1997 року – директор Іллічівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2  

У 2017 році школа перейменована на 

Чорноморську загальноосвітню школу   І-ІІІ 

ступенів № 2 Чорноморської міської ради 

Одеської області 

 

Стаж роботи 40 років 

 

Стаж роботи на посаді 20 років 

 

 

 

 



Загальні відомості про  

Чорноморську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №2  

 Чорноморської міської ради Одеської області 

Адреса (№ 

телефону, сайт, 

електронна пошта) 

68001 Одеська область, місто Чорноморськ,  

проспект Миру, 17-а 

тел. (04868) 6-14-60  

E-mail: school2-s@i.ua 

Історична довідка 

про школу   

  Середня школа №2  була відкрита у 1967 році. 

 Міста Іллічівськ як самостійної адміністративної одиниці 

тоді ще не було. Школа отримала назву № 42 Київського 

району м. Одеси. У 1967 році до новозбудованої школи 

перейшла половина класів і вчителів з єдиної на той час в 

селищі школи №6 (пізніше школи № 1 міста). Перший 

випуск школа випустила у 1968 році. 

У 1973 році, після надання Іллічівську статусу міста, 

школа перейменована на середню школу № 2. 

З 1992 року у школі впроваджуються технології 

розвивального навчання. 

Основні напрями  

діяльності 

Школа з українською мовою навчання. Синтезувавши 

ідеї розвивального навчання Ельконіна – Давидова, модульно 

– розвивального навчання Фурмана, педагогічний колектив 

школи розробив власну систему планування та організації 

навчально-виховного процесу.  

З 2012/2013 навчального року школа бере участь в 

українсько-австрійському проекті «Впровадження 

інформаційно-комунікативних технологій у навчально-

виховний процес та створення інформаційного простору 

школи та вчителя». У відповідності з проектом усі вчителі 

школи пройшли підготовку з урахуванням ступеню 

володіння персональним комп’ютером. 

Школа укомплектована трьома комп’ютерними 

кабінетами, є 2 інтерактивні дошки, придбано 19 проекторів 

та екранів, стільки ж ноутбуків, що дає можливість в повній 

мірі використовувати інформаційно-комунікативні технології 

навчання. 

Кількісні показники    У поточному навчальному році у школі 27 класів, 687 

учнів, 49 працівників, серед яких 7 випускників школи. 

 Кожного року значна кількість матеріалів, 

підготовлених учителями школи,  відзначаються дипломами І 

– ІІІ ступенів на міському ярмарку педагогічних ідей, 

направляється на обласний ярмарок. 

Результат роботи педколективу - підвищення якості 

рівня навчальних досягнень учнів, збільшення кількості 

переможців міських та обласних  предметних олімпіад, 

конкурсів П.Яцика та Т.Шевченка. 

 
 



 

 



 

 



 

 
 
 

 


