
 Чорноморська загальноосвітня школа І-ІІІ  ступенів  № 1  

Чорноморської   міської  ради  Одеської  області 

 
 

Директор 

 

Дата 

народження: 

 

Місце 

народження: 

 

Освіта: 

 

 

 

Трудова 

діяльність:  

 

Петлюк  Ольга  Петрівна 

 

21.07.1951  року 

 

 

село Зелена  Красилівського району 

Хмельницької  області 

 

вища, Одеський  державний  університет  

ім. І.І.Мечникова,  

учитель  української  мови  та  літератури 

 

1970-1972 - вчитель  української  мови  та  

літератури  Зеленецької  восьмирічної  

школи 

 

1972 – 1978  - вихователь  дитячого  

садка  № 168  

 

1978 – 1989  - вчитель  початкових  

класів, учитель  української  мови  та  

літератури  Іллічівської  ЗОШ  № 1 

 

1989 – 1991  - заступник  директора  з  

навчально-виховної  роботи  Іллічівської  

ЗОШ № 1 

 

1991 – 2001 - завідувачка   Іллічівським  

міським  методичним  кабінетом відділу 

освіти  

 

З  2001 — директор  Іллічівської  

загальноосвітіньої  школи  І-ІІІ  ступенів  

№ 1  Іллічівської  міської  ради  Одеської  

області 

 

У 2017 році школа перейменована на 

Чорноморську загальноосвітню школу   

І-ІІІ ступенів № 1 Чорноморської міської 

ради Одеської області 

 

Стаж роботи на посаді – 15 років 

 

  

  

 



 
 
 
 

Загальні відомості про 

 Чорноморську  загальноосвітню  школу  І-ІІІ  ступенів  № 1  

Чорноморської  міської  ради  Одеської  області  
 

Адреса  

(№ 

телефону, 

сайт, 

електронна 

пошта) 

68001, Одеська  область, місто Чорноморськ,  

провулок Шкільний, 8 

Тел/факс: (04868) 6-25-91, 6-02-10, 6-02-67 

Факс: (04868) 6-02-10 

E-mail: school1zav@ukr.net 

Веб-сайт: www.school1illich.key.ua 

Історична 

довідка про 

створення 

навчального 

закладу   

Школа  була  заснована  у  1953  році  і  функціонує  як  ЗОШ  

І-ІІІ  ступенів, забезпечує  здобуття  учнями  базової  та  повної  

середньої  освіти. 

У  1955  році  першими  випускниками  школи  стали  13  учнів. 

15  листопада  1961  року  школа  отримала  нове  триповерхове  

приміщення  у  провулку Шкільному, де і знаходиться до 

теперішнього часу. 

В  1966/1967  навчальному  році  у  школі  було сформовано  61  

клас, навчалися  більше  2500  учнів, працювали  106  учителів. 

За  62  роки  атестати  про  повну середню  освіту  отримали  3 

628  випускників. 

З  2001  року  школу  очолює  Ольга Петрівна Петлюк. 

 

Опис 

навчального 

закладу    

 

Відповідно  до  наказу  Міністерства  освіти  і   науки  

України  від  01.06.2009  р.  № 459  на  базі  школи  проводиться 

дослідно-експериментальна  робота  Всеукраїнського  рівня  за  

темою  “Формування  правової  культури  учнів  загальноосвітніх  

навчальних  закладів”.  

 

У 2016-2017 навчальному році в 30 класах школи 

навчаються 835 учнів.  

Учні  школи  є  постійними  учасниками  та  призерами  

міських, обласних  та  республіканських  інтелектуальних  та  

творчих  змагань. 

Навчально-виховний процес забезпечують 60 педагогічних 

працівники. Педагогічне звання вчителя-методиста мають 9 

працівників, 9 – старший вчитель. 

 Навчальний заклад має розвинену матеріально-технічну 

базу: навчальний  корпус, у якому розміщено 27 навчальних 

кабінетів, методичний кабінет, три  нових навчальних 

комп'ютерні класи, є бібліотека (19 77 примірників  художньої  та  

науково-популярної  літератури) та читальний зал, краєзнавчий  

музей, два  спортивні  та  актова зали, медичний кабінет, їдальня  

на  90 місць.   

https://freemail.ukr.net/q/start?param=1387545563##


 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 


