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Чорноморської міської ради Одеської області 

 

Директор 

 

Дата 

народження: 

Місце 

народження: 

 

Освіта: 

 

 

 

Трудова 

діяльність:  

Чегаринський Володимир Гаврилович 

 

04 серпня 1956 року 

 

Одеська область, Балтський район, 

село Петрівка 

 

вища, Одеський державний педагогічний 

інститут ім. К.Д.Ушинського, 1977р., 

вчитель фізичного виховання 

 

08.1977-11.1979 – тренер Балтської 

ДЮСШ; 

 

11.1979-05.1980 – служба у лавах 

Радянської армії; 

 

06.1980-08.1983 – вчитель фізвиховання 

Балтської школи-інтернату № 1; 

 

1983-1989 – завідуючий оргвідділом 

Балтської районної ради; 

 

1989-1993 – вчитель  фізвиховання 

Іллічівської ЗОШ №3 та №6; 

 

1993-1999 – директор  Іллічівської ЗОШ 

№ 6; 

 

1999-2002 – завідуючий  відділом освіти 

Іллічівської міської ради; 

 

2002-2006 – директор  Української 

гімназії № 1; 

 

2006-2009 – начальник  відділу у справах 

сімї, молоді та спорту Іллічівської 

міської ради; 

 

3 04.2009 року - директор Чорноморської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 

 

Стаж роботи на посаді - 8 років 

 

 

 

  



Загальні відомості про 

 Чорноморську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 7  

Чорноморської міської ради Одеської області 
Адреса (№ 

телефону, сайт, 

електронна 

пошта) 

68003 Одеська обл., м.Чорноморськ , проспект Миру, 43-А 

Телефон 04868 6-40-38 (6-93-57, 9-34-67) 

E-mail: ilzosh7@ukr.net 

Історична 

довідка про 

створення 

навчального 

закладу   

  1 вересня  1989 року відкрила двері для своїх учнів 

загальноосвітня школа № 7 м. Іллічівська, яка працювала за 

індивідуальними навчальними планами. За парти 45 класів сіли 

1127 учнів 1-10 класів. Сформовані класи з фізико-

математичним, хіміко-біологічним, філологічним, художньо-

естетичним, трудовим, спортивним і реальним профілями 

навчання в паралелях 8-х - 10-х класів. Через кілька років в 

школі були відкриті романо-германські, суспільно-гуманітарні, 

технологічні класи, відкрито класи з поглибленим вивченням 

англійської мови та математики. 

   У 1998-2000 роках школа була експериментальним 

майданчиком Академії Педагогічних наук і Міністерства освіти і 

науки України з апробації нової методики викладання та 

навчання школярів. 

    В 2006 році узагальнений багаторічний досвід роботи школи  

представлено на обласному ярмарку педагогічних ідей та 

технологій. За розробку «Моделі концепції розвитку профільної 

освіти» школа отримала авторське свідоцтво. 

  Педагогічний колектив реалізує шляхи оновлення сучасної 

школи шляхом упровадження педагогічних інновацій через 

розвиток професіоналізму вчителя. 

    Згідно Концепції розвитку школи головне завдання полягає в 

розвитку творчих здібностей дітей, навчання кожного уміти 

жити в суспільстві, визначати цілі і вибирати засоби їх 

досягнення. 

   У школі в 52 класах навчаються 1515 учнів. Середня 

наповнюваність класів складає 29,1.   

  52,2% учнів навчаються на високому і достатньому рівні.  

  У школі працюють 104 педагогічних працівники. Рівень 

володіння комп’ютером більшості педагогічних працівників та 

їх готовність до використання у викладанні предметів 

комп’ютерною технікою задовільна. Приміщення обслуговують 

32  технічних  робітники.  

   Школа розміщена у триповерховій будівлі. Площа земельної 

ділянки складає 3,1 га. Кількість приміщень – 280 (9.6 тис. кв. 

м). Навчальних кабінетів – 76. У розпорядженні школи стадіон із 

синтетичним покриттям, три спортзали, медичний та 

стоматологічний кабінети, їдальня на 120 посадочних місць, 

буфет, три комп’ютерні класи, бібліотека з читальним залом  

    
 

 



 
 

 
 



 
 

 

 
 



 

 


