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Директор - Шупарська Тетяна Сергіївна 

Дата народження - 08.09.1956р. 

Освіта - вища, Ізмаїльський державний педагогічний інститут 

3агальний стаж роботи – 44  р. 

Відомчі нагороди - Почесна грамота МОН України, нагрудний знак 

„Відмінник освіти України", Почесні відзнаки міського голови: 

„Подяка", „За заслуги перед містом", „Знак пошани". 

Шупарська Тетяна Сергіївна працює на посаді директора  Одеської 

ЗОШ № 101 з 2002 року. Талановитий, творчий педагог, мудрий 

адміністратор, патріот своєї школи. Як людина творчого пошуку, 

розуміє, що основа нової школи - тісна співпраця учителя і учня та 

впровадження сучасних технологій навчання. Багато зусиль, творчого 

натхнення віддає формуванню педагогічного та учнівського колективів, роботі по 

вдосконаленню навчально-виховного процесу. 

 

Опис навчального закладу 
 

А починалося все так: 

У 1901р., на самому початку століття, під керівництвом німецького архітектора Отто 

Карловича Абта та інженера - архітектора Костянтина Михайловича Добровольського для 

приватної гімназії Панченка було побудовано триповерхову будівлю. У гімназії викладали 

видатні діячі науки того часу: фізик, лауреат Державної премії Кирилов Е.А. (1883 - 1964р.р), 

літературознавець Волков Р.Н. (1888 - 1959р.р), археолог і філолог Балтенко М.Ф. (1888 - 

1959р.р). 

Велике місце займають випускники 101-й в культурній, науковій та спортивному житті 

Одеси, України, а деякі відомі і в усьому світі - композитор Оскар Фельцман, міжнародний 

гросмейстер Ю. Геллер, ректор ОДПУ академік В. Малахов, проректор ОНУ ім І.І. 

Мечникова академік М. Коваленко, професор Ю. Романов, академік А. Нетудіхатко, 

головний лікар Інституту очних хвороб ім.В.Філатова академік В. Віт. Весь світ знає срібних 

призерів Олімпійських ігор плавчиню Юлію Багачеву і гімнастку Олену Вітриченко. А хто 

на Україні не чув про гімнастку Ірину Кобець, про поетів Віктора Бершадського і Белу 

Верникову? 

Секрет успіху нашої школи - у всіх нас , в тих, хто тут працює і навчається, в наполегливості 

і творчості наших учнів, у таланті й любові до роботи наших вчителів. 

І скільки б не пройшло років, наша школа завжди буде молодою, бо світ дитинства не 

підвладний рокам, бо справжня щира любов не вимірюється часом. 
 

 
 

Контактні дані 

65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 9, тел. (048) 722-13-82,  e-mail: o.skola@ukr.net 


