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Директор Солдатко  

Майя Георгіївна 

 
 
 

Дата народження: 
 

15 листопада 1960 року 
 

 

Місце народження: Одеська область, 

м. Іллічівськ, с. Бурлача Балка  

 

 

Освіта: 
 

вища,   Одеський державний 

університет ім. І.І.Мечникова, 

1985р.,   

географ, викладач географії 

 

Трудова діяльність: 09.1978-06.1985 – студентка ОДУ 

ім. І.І.Мечникова, геолого-

географічний факультет; 
 

09.1983-08.1984 – вихователь ГПД, 

вчитель географії середньої школи 

№ 4 м.Іллічівська Одеської області; 
 

09.1984 - 08.1992 – вчитель 

географії середньої школи № 4 

м.Іллічівська Одеської області; 
 

09.1992 - 04.2006 – заступник 

директора з НВР, вчитель географії 

загальноосвітньої середньої школи 

№ 4 м.Іллічівська Одеської області; 
 

З 21.04.2006 – директор 

Чорноморської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 4 

Чорноморської міської ради 

Одеської області, вчитель 

географії; 

 

Стаж роботи на посаді –  

11 років. 
 
 
 
 

 

 



Загальні відомості 

про Чорноморську загальноосвітню школу І – ІІІ ступенів № 4  

Чорноморської міської ради Одеської області 
Адреса  

(телефон, 

сайт, ел. 

пошта) 

68002 Одеська обл.,  місто Чорноморськ,  вул.1 Травня,  9-а  

Тел. (04868) 6-24-91 

Сайт школи, блог директора: il-school-4.com.ua 

E-mail: direktor4@ukr.net 

Історична 

довідка про 

створення 

навчального 

закладу   

20 жовтня 1975 року школа розпочала свою біографію. Наказом 

по школі були зараховані на навчання 1900 учнів та прийняті 

роботу 85 учителів. 

        Головним напрямком у навчально-виховної роботи школи є 

диференціація, як засіб створення оптимальних умов для 

розвитку особистості дитини.  

       Вчителі ЗОШ № 4 - активні учасники різноманітних 

професійних конкурсів, визнані лідери впровадження інновацій в 

освітній процес.  

       За всі роки існування зі школи випущено понад  

3500 учнів. Гордістю школи стали 205 медалістів.  А випускниця 

першого випуску, золота медалістка, Солдатко Майя Георгіївна, 

в 2006 році стала директором школи. Разом з нею працюють 

випускниці школи, а нині заступники директора 

Т.А.Шинкаренко та Т.І.Талавіра. У рідній школі трудяться 12 

вчителів - випускників школи різних років. 

Чорноморська ЗОШ №4 – переможець Загальнонаціонального 

проекту  «Флагмани освіти і науки України», занесена у п’яте 

довідково-біографічне видання, нагороджена грамотою «За 

вагомий внесок у розвиток освіти та виховання підростаючого 

покоління». 

Основні 

напрями  

діяльності 

Школа протягом останніх років є лідером за рівнем 

технічного оснащення комп’ютерами, мультимедійними 

системами та впровадженням ІКТ у навчально-виховний процес. 

Це допомогло реалізовувати методичну проблему школи 

«Компетентнісний підхід як основа успіху та самовдосконалення 

вчителя та учня в умовах оновлення освіти»  та почати 

працювати над новою – «Формування та розвиток уміння 

вчитися як ключової компетентності учнів для реалізації 

концепції безперервної освіти». 

У школі створено і плідно працює наукове товариство учнів 

«Інтелект». Багато років школа лідирує за кількістю переможців 

та призерів міських, обласних та Всеукраїнських олімпіад, 

конференцій МАН, інтелектуальних конкурсів та змагань. 

Щорічно проводяться учнівські науково-практичні, читацькі 

конференції, День науки, на якому кращі учні школи отримують 

відзнаку «Conсordia», девізом якої є слова «Ibi victoria, ubi 

concordia» (Там перемога, де єдність). 

В 42 класах школи навчаються 1155 учнів,  навчають їх 75 

педагогів,  серед яких 8 мають знак «Відмінників освіти»,  12 

мають  звання  «Вчитель-методист», 6 – звання «Старший 

учитель».                     



 

 



 

 

 

 



 

 


