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В.о.директора 

 

 

Дата 

народження: 

 

Місце 

народження: 

 

Освіта: 

 

 

 

 

 

Трудова 

діяльність:  

 

Павловська Юлія Олександрівна 

 

 

24 січня 1977 року 

 

 

м. Таганрог, Ростовська область, Росія      

 

 

вища  

Одеська державна академія харчових 

технологій ім. М.В.Ломоносова, 1999 рік 

Одеський національний університет ім. 

І.І.Мечникова, 2009 р., вчитель хімії  

 

06.1998 - СП "Ростверк", адміністратор; 

 

11.2002 - середня школа № 3, лаборант 

кабінету хімії; 

 

09.2007 -  переведена вчителем хімії ЗОШ 

№ 3; 

 

08.2013 - переведена на посаду заступника 

директора з навчально-виховної роботи 

Іллічівської  ЗОШ № 3; 

 

З 13.03.2017 – призначена на посаду 

виконуючого обов'язки директора 

Чорноморської ЗОШ № 3 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    



   Загальні відомості про  

Чорноморську загальноосвітню школу І–ІІІ ступенів №3  

Чорноморської міської ради Одеської області 
Адреса  

(№ телефону, 

сайт, ел. пошта) 

68001 Одеська обл., місто Чорноморськ, вул. Паркова,10-А 

Тел: (048-68) 6-11-47, 6-21-21 

http://school3.hol.es/ 

E-mail: scool3@i.ua 
Історична 

довідка про 

створення 

навчального 

закладу   

    20 жовтня 1970 року середня школа № 40 Київського району міста 

Одеси прийняла перших учнів.  

    В 1973 році селищу Іллічівськ надано статус міста. За рішенням 

виконкому Іллічівської міськради №366 від 11 жовтня 1973 р. «Про 

перейменування шкіл міста» школа перейменована у  середню 

загальноосвітню школу №3 м. Іллічівська.  

   70-і роки – період формування колективу школи. У школі був 

заснований перший на півдні Одеської області клуб авіації та  

космонавтики ім. Г.Шоніна.   Популярний у СРСР  шаховий  турнір 

«Белая ладья»   приніс славу  і срібні медалі учневі  школи 

Савченкові С. - тепер міжнародному гросмейстеру, срібному 

олімпійському чемпіону  у складі  збірної України. 

     У  80-і роки школа в місті стає визнаним навчальним   закладом, в 

якому серйозно ставляться до вивчення  точних наук, що з роками 

відобразилось на долях випускників, якими гордиться школа: 

Вершиніна І.С. – Герой України, депутат Верховної Ради V 

скликання; Маслов О.В. – доктор технічних наук; Горожанкіна О.Ю. 

– кандидат педагогічних наук, доцент; Тюрикова О.М. – кандидат 

педагогічних наук; Кірдєєв Г.Л – кандидат технічних  наук; Дронова 

Е.А. і Совсун І.П. – кандидати географічних  наук; Ільків А.Є.– 

кандидат фізико-математичних наук; Стребко С.С. – начальник 

Іллічівського морського порту 

Основні 

напрями  

діяльності 

 Згідно з Програмою модернізації та розвитку школи загальною 

педагогічною проблемою Чорноморської ЗОШ №3 визначено 

«Створення психолого-педагогічних і здоров’язберігаючих  умов для 

підвищення продуктивності освітнього процесу, інтелектуального, 

емоційного та соціального розвитку, виховання активності та 

загальної культури учнів.  

В школі в 28 класах навчаються 743 учнів. Навчальний заклад має 

розвинену матеріально-технічну базу: триповерхова будівля та 

корпус майстерень, у яких розміщено 32 навчальних кабінети, 2 

методичних кабінети. 13 навчальних  кабінетів обладнано 

мультимедійними засобами. Облаштовано комп’ютерні класи для 

учнів початкової, основної і старшої школи.  Є бібліотека та читальна 

зала, 2 спортивні зали, актова зала, їдальня на 120 місць, медичний 

кабінет з ізолятором. 

Сьогодні у школі працюють 46 педагогічних  працівників. Вищу 

категорію мають 24, звання «Учитель-методист» - 8, «Старший 

учитель» - 12 осіб. Почесною грамотою Міністерства освіти  

відзначені 8 педагогів. Знаком «Відмінник освіти» нагороджено 5 

учителів та 1 -  орденом «Знак пошани». 

     

http://school3.hol.es/
http://mbox2.i.ua/compose/1176326862/?cto=Hz07Q0EQOSNBOAUvLRj6P5%2FFv6Grx0xerF%2B9oJs%3D


 

 

 



 
 
 
 

 


