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Комунальний заклад  

«Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 47  

Маріупольської міської ради Донецької області» 

 

 

Відомості про директора  
1 ПІБ Воробей Ніна Іванівна 

2 Дата народження 22.06.1955 року 

3 Освіта (рік, заклад) 1980, Ростовський державний університет 

4 Спеціальність за дипломом Географія 

5 Який предмет викладає Географія 

6 
Стаж безпосередньої 

педагогічної роботи 
36 років 

7 
Стаж на даній посаді (з 

якого року) 
6 років (з 2004 року) 

8 

Атестація (рік, 

кваліфікаційна категорія, 

звання) 

2007 рік, «Спеціаліст вищої категорії», 

«Старший вчитель» 

9 Нагороди  

10 
Підвищення кваліфікації 

(рік, заклад) 
2009 р., ДонІППО 

11 
Телефон (робочий, 

мобільний) 
47-36-38, 0973790722 

 

 

 

Відомості про заступника директора з навчально-виховної роботи 
1 ПІБ Стовба Світлана Миколаївна 

2 Дата народження 25.12.1965 року 

3 Освіта (рік, заклад) 1988 р., Бердянський педінститут 

4 Спеціальність за дипломом 
Загальнотехнічні дисципліни з 

додатковою спеціальністю «Фізика» 

5 Який предмет викладає Математика 

6 
Стаж безпосередньої 

педагогічної роботи 
18 років 

7 
Стаж на даній посаді (з 

якого року) 
2 роки (з 2008 року) 

8 

Атестація (рік, 

кваліфікаційна категорія, 

звання) 

2006 р., Спеціаліст першої категорії 

9 Нагороди не має 

10 
Підвищення кваліфікації 

(рік, заклад) 
2009 р., ДонІППО 

11 
Телефон (робочий, 

мобільний) 
47-36-38, 0982804823 

Дата надання  __________________ 
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Відомості про заступника директора з навчально-виховної роботи 
1 ПІБ Ферсілєєва Жанна Миколаївна  

2 Дата народження 24.05.1963 року 

3 Освіта (рік, заклад) 
1987, Донецький національний 

державний університет 

4 Спеціальність за дипломом російська мова та література 

5 Який предмет викладає Російська мова та література  

6 
Стаж безпосередньої 

педагогічної роботи 
30 роки 

7 
Стаж на даній посаді (з 

якого року) 
12 років (з 1997 р.) 

8 

Атестація (рік, 

кваліфікаційна категорія, 

звання) 

2008 р., «Спеціаліст вищої категорії» 

9 Нагороди не має 

10 
Підвищення кваліфікації 

(рік, заклад) 
2006 р., ДонІППО 

11 
Телефон (робочий, 

мобільний) 
47-36-38, 0509622223 

Дата надання __________________ 
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Паспорт опорної школи освітнього округу  

 
Загальні відомості  про опорний заклад освітнього округу 

 

1. Назва    Комунальний заклад «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 47 Маріупольської міської ради Донецької області» 

2. Адреса   87520, м. Маріуполь, вул. Лута, 32 

3. Телефон   47-36-38 

4. Директор школи    Воробей Ніна Іванівна  

5. Заступник директора з навчально-виховної та виховної роботи     Стовба Світлана 

Миколаївна,   Ферсілєєва Жанна Миколаївна  

 
1 Тип та вид загальної 

установи 

Комунальний заклад «Маріупольська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 47 

Маріупольської міської ради Донецької області» 

2 Організаційно-правова 

форма 

Комунальний заклад (з самостійним балансом, 

печаткою, штампом) 

3 Форма державно-

громадського управління 

Педагогічна рада, методична рада, методичні 

об’єднання, збори трудового колективу, 

загальношкільні батьківські збори, шкільний 

батьківський комітет, рада старшокласників 

4 Форма учнівського 

самоврядування 

Шкільний парламент у складі якого працюють:  

Міністерство освіти, Міністерство культури, 

Міністерство ЗМІ, Міністерство здоров’я та спорту, 

Міністерство «Сонечко».  Розроблені Статут, 

символіку, герб, прапор, гімн.  

5 Джерела та засоби 

отримання позабюджетних 

коштів 

Спонсорська допомога 

6 Критерії успішності роботи 

опорної школи освітнього 

округу 

- Моніторинг якості  навчання; 

- Моніторинг результативності та участі в 

олімпіадах, предметних конкурсах та МАН 

- Моніторинг навчання в Літній школі; 

- Моніторинг вступу та навчання в обласній школі 

«Ерудит»; 

- Моніторинг результативності ЗНО; 

- Моніторинг вступної компанії до середніх 

спеціальних та вищих навчальних закладів; 

  

7 Управлінські та освітні 

технології, що 

застосовуються в закладі 

освіти 

Проектні, інноваційні, інтерактивні, продуктивні, 

кооперативні, дослідницькі технології педагогічної та 

управлінської діяльності 

8 Механізм взаємодії з 

суб’єктами освітнього 

округ  

Рада освітнього округу, батьківські збори, клубі та 

об’єднання за потребою та інтересами,  методичні 

об’єднання, міжшкільні змагання та конкурси 

9 Зміст освіти (розкрити 

варіативну частину) 

Початкова школа: курс «Логіка», додаткові години за 

потребою учнів з математики, російської та 

української мови. 

Середня школа: факультативи «Енергозбереження», 

9 кл; «Основи споживчих знань», 8 кл: «Українська 

фразеологія», 8 кл; 
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індивідуально-групові заняття з предметів 

українська, російська, англійська мова, математика, 

фізика. 

Старші класи:  

- математичний профіль. Факультативи – фінансова 

математика, біофізика, ділове мовлення, додаткові 

години з предметів фізика, українська мова. 

 - технологічний профіль. Згідно договору  «Про 

організацію профільного навчання»  на базі 

спеціалізованого навчального закладу МВМПУ № 99 

організоване навчання  з предмету  «Технології» та 

впроваджується спецкурс «Оператор комп’ютерного 

набору». Додаткові години з предметів математики, 

фізики, української мови 

10 Число класів-комплектів 

опорного закладу освіти 

30 класів, з них: 

 україномовні – 5; 

 профільні – 2; 

 допрофільні – 3; 

 розвиваючого навчання – 2. 

11 За яким типовим планом 

працює  

1)Типовий навчальний план початкової школи. Наказ 

МОНУ від 29.11.05 р. № 682 

2)Типовий навчальний план ЗНЗ. Наказ МОНУ від 

23.02.04 р. № 132 зі змінами від 05.02.09 р. № 66 

3) Навчальний план для профільного навчання 

(старша школа) додаток до листа МОНУ від 

10.08.10.р. № 1/9 – 543 додаток 1,16 

12 Форми та особливості організації освітніх послуг в освітньому окрузі 

1. Художньо-естетичний 

напрямок 

Філії колективу бального танцю «Феєрія»  

Філія музичної школи №4  

Міжшкільний гурток «Юний перукар» 

2. Науково-технічний 

напрямок 

Міжшкільне наукове товариство ««Сузір’я» 

Літня школа для обдарованих дітей шкіл освітнього 

округу № 7 

Співпраця з очно-заочною школою «Ерудит» 

економічного відділення 

3. Туристсько-краєзнавчий 

напрямок 

Туристичний гурток 

 

4. Природничо-науковий 

напрямок 

Дослідницька робота спільно с еколого-

натуралістичною станцією с. Пески 

гурток  «Юний еколог»  

 

5. Культурологічний 

напрямок 

Літературний клуб «Живе джерельце»  

 

6. Фізкультурно-

спортивний напрямок 

 Філія ДЮСШ № 4, спортклуб «Іллічівець» 

Легка атлетика  

Греко-римська боротьба, баскетбол 

7. Інші Психологічна служба 

13 Користувачі освітніх 

послуг опорної школи 

учні та батьки мікрорайону 

14 Які платні послуги надає 

заклад освіти 

Не надає 

15 Основні положення 

концепції та програми 

розвитку опорної школи 

- Виконання закону «Про загальну середню 

освіту» 
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освітнього округу - Рівний доступ до якісної освіти; 

- Функціонування і розвиток державної мови; 

- Впровадження допрофільної та профільної 

освіти; 

- Інформатизація та дистанційна освіта; 

- Реалізація обласної програми «Обдаровані 

діти» 

16 Шляхи реалізації 

державної та обласної 

програми «Вчитель» 

 -  Оптимізація кадрового забезпечення школи; 

-   Удосконалення змісту і форм професійної 

діяльності педагогічних працівників; 

- Підвищення ролі вчителя у формуванні 

громадянського суспільства;  

- поглиблення співробітництва у сфері новітніх 

педагогічних технологій та розширення співпраці з 

вчителями шкіл міста;  

- підвищення рівня соціально-економічного статусу 

вчителя; 

17 Які креативні центри та 

центри додаткової освіти 

працюють у опорній школі 

(форма та зміст їх 

діяльності) 

Філії: 

- музичної школи № 4; 

- Іллічівського будинку дитячої творчості; 

ДЮСШ № 4; 

- ДЮСШ греко-римської боротьби; 

- міського літературного клубу. 

18 Інноваційні форми 

методичного забезпечення 

навчально-виховного 

процесу 

Інформаційні інтернет-форуми,  пед.майстерня, 

майстер-класи, методичні посиденьки, дискусійні 

клуби, творчі звіти, презентація досвіду та 

педагогічних інновацій в ЗМІ 

19 Експериментальна та 

науково-дослідна 

діяльність опорного 

закладу освіти освітнього 

округу  

- Локальний експериментальний майданчик 

«освітнього округу № 7».  

- Дослідницька робота с еколого-

натуралістичною станцією с. Пески. 

- Дослідницька робота  МАН. 

- Апробація підручників початкової школи, 

англійської мови. 

- Експериментальна діяльність в рамках 

«Літньої школи для обдарованих дітей» 

20 Які соціально-педагогічні 

проекти реалізовані та які 

отримані гранти 

1. Інноваційний проект «Освітній округ як нова 

модель задоволення освітніх потреб» 

(переможець обласного туру конкурсу 

«Кращий працівник року». 

2. Навчальні освітні проекти «Лідер», 

«Інтелект», «Від талановитого вчителя до 

обдарованої дитини», «Освітній округ – 

соціально-культурний центр громади», 

«Освітній округ – центр спортивно-масової 

роботи» 

3. Проект «Літня школа для обдарованих дітей» 

4. Проект Наукове товариство «Сузір’я» 

5. Програма «Маркетингова діяльність 

освітнього округу № 7» 

21 Результат роботи опорного закладу освіти освітнього округу 

                                            Рівні, відсотки, кількість 

2 3 4 5 



 6 

Показники 2008 н.р 2009 н.р 2010 н.р 

Рівень успішності учнів 

(показники тестування, 

ЗНО) 

 

43% 45% 49% 

 Відсоток охоплення учнів 

5-11 кл що займаються 

поглибленим вивченням 

окремих предметів 

 

20% 

 

20% 

 

20% 

 

Відсоток охоплення 

профільним навчанням 10-

11 кл 

 

50% 70% 100% 

Кількість учнів, які 

навчаються в  освітньому 

окрузі № 7 

3272 учня 3565 

учня 

3609 

учня 

Кількість учасників 

олімпіад, конкурсів і 

змагань:   

- на шкільному рівні: 

       - з них переможців: 

 

859 

111 

 

645 

143 

 

782 

163 

Кількість учасників 

олімпіад,  

       конкурсів і змагань на 

міському рівні: 

 - з них переможців: 

 

113 

25 

 

158 

37 

 

165 

26 

Кількість учасників  

олімпіад,  конкурсів і 

змагань на обласному рівні 

-  

- з них переможців: 

 

10 

6 

 

12 

8 

 

5 

3 

Кількість учнів охоплених 

навчанням за ефективними 

інноваційними 

технологіями та проектною 

діяльністю 

- проект «Лідер» 

- проект «Освітній округ  

- центр спортивно-

масової роботи» 

- проект «Інтелект» 

- проект «Освітній округ 

– соціально-

культурний центр 

громади» 

- проект «Від творчого 

вчителя до обдарованої 

дитини» 

- міжшкільні гуртки, 

секції 

- інші форми («Літня 

школа», наукове 

товариство «Сузір’я», 

міжшкільний 

 

 

67 

 

358 

34 

 

207 

 

23 

15 

94 

 

 

 

73 

 

475 

76 

 

387 

 

36 

24 

146 

 

 

 

83 

 

589 

150 

 

489 

 

48 

42 

240 
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Директор школи ______________           _______________________________ 
                                              (підпис)                                                     (ім`я, по-батькові, прізвище)         
 

 

парламент) 

 Кількість інноваційних 

проектів, розроблених і 

впроваджених 

працівниками освіти 

5 7 10 

Кількість  учителів, які 

працюють за 

інноваційними освітніми 

технологіями 

38% 

 

56% 

 

72% 

 

Кількість авторських 

програм і підручників 

2 1 4 

Рівень залучення 

громадськості до 

діяльності освітнього 

округу. 

середній середній високий 

22 Проблеми закладу освіти: 

- кадрові; 

- науково-методичні; 

- фінансові; 

- матеріально-технічні; 

- інші 

 - Матеріально-технічний рівень оснащення кабінетів  

та службових приміщень потрібує систематичного 

оновлення устаткування, та засобів технічного 

оснащення. 

 - фінансове забезпечення потреб господарської 

діяльності навчального закладу. 

 - фінансування потреб навчального закладу  для 

придбання  методичної літератури та періодичних 

видань; 

 - кадрове забезпечення молодшим обслуговуючим 

персоналом. 


