
Навчально-виховний процес забезпечують  

45 вчителів 

 

 

  

за освітою 

вища освіта – 38  

незакінчена вища – 2  

середньо-спеціальна освіта – 4  

 

за кваліфікаційною 

категорією 

спеціалісти вищої категорії – 12 

1 категорії – 15 

2 категорії – 6 

спеціаліст – 11 

 

мають педагогічне 

звання 

 

вчитель – методист: 1 
  Орел В.Д. 
  

старший вчитель: 6 

  Воробей Н.І. 
  Боруш О.М. 
  Ферсилєєва Ж.М. 
  Брагіна  Н.Г.

  Ріхтовська В.В.

           Гаращенко Г.П.

  

за стажем:  

до 3 років – 8

від 3-10 років – 5 

від 10-20 років – 10

від 20 і більше – 22

 



Відмінники освіти  

   Звання «Відмінники освіти»: 3 

  Воробей Н.І.,  
  Єгорова Л, О., 

  Орел В. Д., 

 

Нагороджені грамотами 

 

МОН України: 3 

  Воробей Н.І, 

  Головного управління освіти – 9 

 Міського управління освіти – 14

 

 

Освітній простір міста 

Працівники школи працюють за сумісництвом методистами 

науково-методичного центру міського управління освіти з 

предметів: російська мова, біологія, художня культура та музика 

 

 

Досягнення  навчального закладу 

 

2011-2012 
 

Міський огляд - конкурс «Краща модель шкільної методичної 

служби» номінація «Кращий методичний кабінет загальноосвітніх 

шкіл»  - ІІ місце 

 

2012 - 2013 
 

Міський етап обласного конкурсу «Кращий навчальний заклад 

щодо роботи з обдарованими дітьми», номінація «Робота з 

обдарованими дітьми в загальноосвітніх навчальних закладах»,  

ІІІ місце 

 

2012 - 2013 

 

Міський конкурс визиток освітніх послуг номінація 

«Загальноосвітні навчальні заклади», ІІ місце 

 

2013 -2014 

 

V Національна виставка – презентація «Інноватика в сучасній 

освіті», номінація «Випереджаюча освіта для сталого розвитку як 

інноваційна форма організації освітнього простору» - лауреат 

конкурсу ІІ ступень 
 

2013 -2014 
 

Обласний конкурс «Кращий навчальний заклад з обдарованими 

дітьми», номінація «Загальноосвітня школа» - ІІ місце (обласний 

етап) 

 

2013-2014 
 

Міський конкурс «Город который есть, город который буде», 

переможець, диплом І ступеню 



 

Адміністрація школи 

 
Воробей Ніна Іванівна                                  

директор загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ст. № 47 

вчитель вищої категорії,  

педагогічне звання «Старший учитель»,   

знак «Відмінник освіти України» 

 

 

 

 

 

Цінність школи це - професійні вчителя, талановиті та 

успішні учні, які здатні до самореалізації та 

самовдосконалення у сучасному суспільстві. 

 

 

 

Освіта:

 Ростовський Державний університет,  спеціальність  - географ, учитель географії 

Стаж  - 29 років

 

         

 

Фахові показники результативності: 

 
 

2010-2011 

 

 переможець конкурсу «Кращий працівник року» 

 

 переможець міського конкурсу «Маріупольчанка року» 

 

 лауреат обласного конкурсу «Кращий працівник року» номінація «Директор опорної     

      школи загальносовітнього округу». ІІ місце 
 

 переможець ІІ Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій (м. Черкаси),  

      номінація  «Інновації в організації неперервного підвищення кваліфікації педагогічних  

      працівників», І місце  
 

2013 – 2014 

 

 переможець Всеукраїнського конкурсу «Директор ХХІ століття»  

 

 



 

 Ферсилеева Жанна Миколаївна заступник  
директора з навчально-виховної роботи,  вчитель 

вищої категорії , старший вчитель.

 Вважаю, що місія вчителя – розбудити 

почуття гідності, створити ситуацію успіху та 

бажання творити своє майбутнє.
 

 

 

Освіта:

 Донецький Національний університет,    

 спеціальність  - філолог, викладач 

російської 

 мови, літератури 

Стаж  - 33 роки
 

        Фахові показники результативності: 

 

2012-2013  

 лауреат Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року», номінація «Російська 

мова», ІІ місце 

 

 

 Стовба Світлана Миколаївна 
 заступник директора за навчально-виховної  

роботи, вчитель першої категорії. 

 Формування творчо розвиненої, гуманної 

і толерантної особистості, відбудеться тоді, 

коли дитина вміє застосовувати набуті 

знання у своєму житті.

 

 

 

Освіта:

 Бердянський Державний педагогічний 

 інститут, спеціальність «Загальнотехнічні 

 дисципліни та фізика» 

 Стаж – 25 років
 

     

  



 

Учителі   школи 

 

   

 

 

 

  

 

   

     

   

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

років28–Стаж роботи 

"спеціаліст"-Категорія 

Красноармійське педучилищеилаЗакінч

початкових класів
читель у–Галицька Алла Миколаївна

Севрук Галина Андріївна – учитель 
української мови та літератури, 
трудового навчання, етики. 

Категорія "спеціаліст"

Стаж роботи – 29 років.

років9Стаж роботи –

Категорія "спеціаліст"

Спеціалізація «Учитель іноземної мови»

. "учитель початкових класів"

педагогічного інституту. Спеціальність 

Закінчила Бердянського Державного 

початкових класів

учитель Батечко Вікторія Вікторівна –

освіті» 

вчитель сучасній 

«Молодий уконкурс

Лауреат міського

2012 -2011

file:///F:/g500x/98%20сайти/сайт%20школи/учителя/ignatova_dosv.pdf
file:///F:/g500x/98%20сайти/сайт%20школи/учителя/ignatova_dosvid.ppsx


 

Єгорова Людмила Олександрівна – 

вчитель математики.  

Закінчила Таганрозький педагогічний 

інститут. 

Вчитель вищої категорії.  

Стаж роботи – 44 роки  

 

Картка педагогічного 

досвіду 

 

Брагіна Наталя Григорівна – вчитель 

фізики. 

Закінчила  Слов’янський педагогічний 

інститут. 

Вчитель  вищої категорії.  

Стаж роботи – 37 років. 

  

Картка педагогічного 

досвіду 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

 

Картка педагогічного 

досвіду 

 

Боруш Олена Михайлівна – вчитель 

біології. 

Закінчила  Донецький державний 

університет. 

Вчитель вищої категорії. 

Звання - "старший учитель". 

Стаж роботи – 20  років. 

 

Картка педагогічного 

досвіду 

рік21-Стаж  

вищаКатегорія –

викладач

літератури, спеціальність філолог, 

університет, факультет російської мови та 

Симферопольський Державний Закінчила

російської мови та літератури

Гаращенко Галина - вчитель

"старший учитель".-Звання

file:///F:/g500x/98%20сайти/сайт%20школи/учителя/boruh_dosv.pdf
file:///F:/g500x/98%20сайти/сайт%20школи/учителя/boruh_dosv.pdf


 

 

 

   

  

 

 

 

Орел Віталій Дмитрович – вчитель 

трудового навчання та географії. 

Закінчив  Одеський державний 

університет. 

Вчитель  вищої категорії.  

Звання - вчитель - методист. 

Стаж роботи – 50 років 

 

Картка педагогічного 

досвіду 

 

Кисельова Тетяна Володимирівна – 

вчитель початкових класів. 

Закінчила  Бердянський педагогічний 

інститут. 

Вчитель  вищої категорії.  

Стаж роботи – 28 роки. 

 

  

Картка педагогічного 

досвіду 

 

Ріхтовська Валерія Вікторія – вчитель 

початкових класів. 

Закінчила  Бердянський педагогічний 

інститут. 

Вчитель вищої категорія 

Стаж роботи – 27 років. 

  

Картка педагогічного 

досвіду 

початкових класів.

Чеботкова Тетяна Анатоліївна – вчитель 

Закінчила Донецьке педучилище. 

Категорія "спеціаліст"

Стаж роботи –31 рік.

file:///F:/g500x/98%20сайти/сайт%20школи/учителя/antipenko_dosvid.pdf
file:///F:/g500x/98%20сайти/сайт%20школи/учителя/antipenko_dosvid.pdf


 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

початкових класів

Чекмак Вікторія Костянтинівна – вчитель 

Закінчила Бердянський педагогічний 

інститут. 

Вчитель І категорія 

Стаж роботи –  21 рік.

 

2010  

 учасник Всеукраїнський 

конкурс "Учитель 

року", номінація 

"Початкові класи".  

 Картка педагогічного 

досвіду 

 

 Матвієнко Ліна Вікторівна – вчитель 

української мови та літератури 

Закінчила Луганський педагогічний 

інститут. 

Вчитель вищої категорії   

Стаж роботи – 26 років 

  

 

 

2013-2014 

 лауреат міського 

етапу 

Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель 

року» в номінації 

«Світова література» 

 

 

Картка педагогічного 

досвіду 

 

  

 

  

   

   

  

 

 

  

 

років.62–Стаж роботи 

"спеціаліст".-Категорія 

Костромської області
Галицьке педучилище Закінчила

початкових класів.

вчитель –Вакарєва Олена Альбертівна 

років.14–Стаж роботи 

Вчитель ІІ категорії.

фізкультури і спорту.

Закінчила Дніпропетровський інститут 

фізичної культури.

вчитель –Заніна Ірина Миколаївна

file:///F:/g500x/98%20сайти/сайт%20школи/учителя/lukahina.pdf
file:///F:/g500x/98%20сайти/сайт%20школи/учителя/lukahina.pdf


 

Писарева Олена Олексіївна – вчитель 

математики. 

Закінчила  Донецьк державний 

університет 

Вчитель І категорії.  

Стаж роботи –  16 років. 

  

Картка досвіду 

 

Малютіна Ольга Юхимівна – вчитель 

історії. 

Закінчила  Белгородський педагогічний 

інститут. 

Вчитель  І категорії.  

Стаж роботи – 28 років. 

  

2010 – 2011 

 учасник XV 

Всеукраїнського 

конкурсу "Учитель 

року" номінація 

"Історія" 

 

Картка педагогічного 

досвіду 

 

Лелюх Ірина Сергіївна – вчитель ОБЖ. 

Закінчила  Бердянський державний 

педагогічний інститут. 

Вчитель  І категорії.  

Стаж роботи – 22 роки.  

  

Картка педагогічного 

досвіду 

 

Магомедова Людмила Миколаївна – 

вчитель початкових класів. 

Закінчила  Бердянський державний 

педагогічний університет. 

Вчитель  І категорії.  

Стаж роботи – 21 рік  

  

Картка педагогічного 

досвіду 

 

Петрова Лариса Геннадіївна – вчитель 

початкових класів. 

Закінчила  Тобольський педагогічний 

інститут. 

Вчитель  І категорії.  

Стаж роботи – 38 років. 

Картка педагогічного 

досвіду 

file:///F:/g500x/98%20сайти/сайт%20школи/учителя/pisareva_dosv.pdf


 

Хараман Ольга Миколаївна – вчитель 

початкових класів 

Закінчила Бердянський державний 

педагогічний університет 

Вчитель вищої категорії

Стаж роботи – 14 років

 

  

Картка досвіду 

 

Железкіна Ріта Вікторівна  – вчитель 

української мови та літератури 

Закінчила Бердянський педагогічний 

інститут 

Вчитель І категорії 

Стаж роботи – 18 років 

  

 

Картка досвіду 

Презентація досвіду 

2013 

 учасник міського 

конкурсу 

 

Корнієць Інна Вікторівна  – вчитель 

української мови та літератури. 

Закінчила Бердянський педагогічний 

інститут. 

Вчитель І категорії. 

Стаж роботи – 15 років. 

  

 

Картка досвіду. 

Педагогічна проблема 

  

 

   

   

  

 

 

 

 

   

  

 

років.19–Стаж роботи 

Вчитель ІІ категорії.

інститут.

педагогічний Закінчила Слов’янський 

обслуговуючої праці.

вчитель –Богословська Ганна Ігорівна

file:///F:/g500x/98%20сайти/сайт%20школи/учителя/haramank.htm
file:///F:/g500x/98%20сайти/сайт%20школи/учителя/gelezkina_dosvid.pdf
file:///F:/g500x/98%20сайти/сайт%20школи/учителя/gelezkina_dosvid2.pdf
file:///F:/g500x/98%20сайти/сайт%20школи/учителя/korniez.pdf
file:///F:/g500x/98%20сайти/сайт%20школи/учителя/korniez_problema.pdf


практичної
 "

 

   

 

  

 

 

   

  

  

 

 

Кіт Катерина Валеріївна – практичний 
психолог 

Закінчила  Маріупольський державний 
університет. Спеціальність " Практична  

Категорія "спеціаліст" 
 

Стаж роботи –
 

2
 
роки.

 

 

  

 

 

   

 

 

 

   

 

  

 

 

   

 

 

 

Стаж роботи –

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 психологія"

Рева Олена Сергіївна учитель 

математики та інформатики

Закінчила Приазовський Державний

Технічний університет, факультет 

інформаційних технологій, спеціальність 

«Інформатика»

Категорія – спеціаліст

Стаж  - 4 роки

вчитель - Дояр Наталя Леонідівна 

початкових класів

Закінчила 

Категорія "спеціаліст"

Стаж роботи - 11 років

Кириченко  Ірина  Валеріївна - вчитель  
початкових  класів.

Закінчила
 

Бердянський
 

державний
педагогічний

 

інститут.

Вчитель

 

І

 

категорії.

Стаж роботи - 18 років

  

.

file:///F:/g500x/98%20сайти/сайт%20школи/учителя/zanina_dosvid.ppsx
file:///F:/g500x/98%20сайти/сайт%20школи/учителя/terehova.pdf


 

Кириченко Ірина Валеріївна 
–

 

вчитель 
початкових 

 

Закінчила

  

Бердянський державний 

педагогічний інститут.

 

Вчитель

  

ІІ категорії. 

 

Стаж роботи –

 

14

 

років.

 

  

 

 

 

   

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

  

 

  

   

 

  

 

 

 

 

   

 

   

 

 

  

 

"Мова та література (англійська)"

університет. Спеціальність "Українська  

Стаж роботи - 3 роки
Категорія "спеціаліст"

 мова та література, зарубіжна література", 

Закінчила Маріупольський державний 

Воробей Маргарита Олегівна - вчитель

. 

років.11

–

Стаж роботи -  

Вчитель ІІ категорії.

університет. Спеціальність "Новогрецька 
Маріупольський державнийЗакінчила

англійської мови.

вчитель –Орлова Надія Андріївна

англійської мови 

мова та література, англійська мова" 

Корольова Олена Станіславівна

Закінчила Маріупольський Державний 

університет. 

Спеціальність "Новогрецька мова та 

література, англійська мова"

Категорія "спеціаліст"

Стаж роботи – 7 роки

Категорія "спеціаліст"

Стаж роботи -  2 роки.

двох іноземних мов на українську

університет. Спеціальність "Перекладач з
Закінчила Маріупольський державний

.англійської мови

вчитель –Журба Марина Олександрівна



 

   

 

   

  

   

  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

    

  

  

 

аматорського хорового колективу.

Гляненко Юрій Миколайович - вчитель 

Закінчив

університет. 

-Спеціальність "Організатор культурно

дозвіллєвої діяльності, керівник

Категорія "спеціаліст"

Стаж роботи –1 рік

Гончаренко Анастасія Олександрівна - 

музики та образотворчого мистецтва

вчитель історії

Закінчила 

рік1Стаж роботи –

Категорія "спеціаліст"

 Єпишева Наталя Ігорівна - вчитель
 

російської мови та літератури

Закінчила Маріупольський державний 
університет. Спецальність "Російська
мова та література, англійська мова".

Категорія "спеціаліст"

Стаж роботи - 2 роки

Івашкіна Світлана Анатоліївна - вчитель 
фізичної культури

Закінчила. 
Спеціальність "Викладач фізичної культури, тренер" 

- 23 роки
  

Стаж роботи 

Спеціаліст ІІ категорії



 

 

 

Категорія - спеціаліст 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

Мазуренко Таміла Євгенівна - вчитель
хімії та біології

Закінчила
Спеціальність "Біолог. Вчитель біології,
хімії, екології"

Стаж роботи - 2 роки

Рихтовський Станислав 
Олександрови - вчитель фізичної 
культури 

Освіта 

Категорія "спеціаліст"

Стаж роботи - 1 рік

Савостьянова Ірина Михайлівна - 
вчитель математики та інформатики 

Закінчила - 

Вчитель ІІ категорії 

Стаж роботи - 11 років

Савчук Юлія Павлівна - вчитель 
початкових класів 

Закінчила - 
Спеціальність "Практичний 

психолог" Категорія "спеціаліст"

Стаж роботи - 8 років



 

 
 

 

  
 

 

 

  

  

 

 

Яковлева Віктория Ігорівна - 
вихователь групи подовженого дня 

Закінчила Маріупольський державний 
університет. Спеціальність "
Дошкільна освіта". 

Категорія "бакалавр"

Стаж роботи 


