
після 30.06.2017р. 

ОДЕСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 105 І-ІІІ СТУПЕНІВ 

ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

В.о. директора школи, заступник директора з навчально-

виховної роботи. Народився 10.03.1956р. у с. Підпоріжнянське Вільнянського 

р-ну Запорізької області. У 1982р. закінчив фізико-математичний ф-т ОДУ 

ім. І.І. Мечникова за спеціальністю «викладач фізики». Працював викладачем 

у вищих, середніх спеціальних навчальних закладах Одещини. З 2005р. 

працює в Одеській ЗОШ № 105 вчителем фізики, з 2009р. – заступник 

директора з навчально-виховної роботи. Одружений, має дорослих сина та 

доньку. 

   Згідно із архівними документами перший учбовий заклад, що був 

розташований за адресою вулиця Пастера (тоді - Херсонська), мав статус 

приватної жіночої гімназії, яка була відкрита у серпні 1905 року. 

Утримувала гімназію її засновниця Ольга Володимирівна Кандиба.  Треба 

також згадати, що згідно рукописної  автобіографії, з 1920 по 1926 рік в даній 

школі навчався майбутній герой-підводник Олександр Іванович 

Маринеско.  04 травня 1961 року виконавчий комітет Одеської міської ради 

прийняв рішення № 300 про об’єднання двох шкіл № 45 та № 105 , що 

знаходилися у одному приміщенні, в одну школу, залишивши за нею № 105. 

Цей номер зберігається за Одеською школою, що розташована по                      

вул. Пастера, 17 до сьогоднішнього часу. Будинок школи є пам’яткою 

архітектури, як такий, я кому у 1904р. народився видатний американський 

астрофізик Джордж (Георгій) Гамов.  
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 Директор школи. Народився 22.07.1975р. в м. Одесі. З 1992 

по 1997 рр. навчався у ОДУ ім. І.І. Мечникова та отримав спеціальність 

«викладач історії». З 1997 по 2006 рр. працював в Одеській школі № 105 

вчителем історії. З 2006 по 2009рр. - заступником директора з навчально-

виховної роботи. З 2009 по 2017рр. – директор Одеської ЗОШ № 105.  



   

Опис школи 

Згідно із архівними документами перший учбовий заклад, що був 

розташований за адресою вулиця Пастера (тоді - Херсонська), мав статус 

приватної жіночої гімназії, яка була відкрита у серпні 1905 року. 

Утримувала гімназію її засновниця Ольга Володимирівна Кандиба.  Треба 

також згадати, що згідно рукописної  автобіографії, з 1920 по 1926 рік в даній 

школі навчався майбутній герой-підводник Олександр Іванович 

Маринеско.  04 травня 1961 року виконавчий комітет Одеської міської ради 

прийняв рішення № 300 про об’єднання двох шкіл № 45 та № 105 , що 

знаходилися у одному приміщенні, в одну школу, залишивши за нею № 105. 

Цей номер зберігається за Одеською школою, що розташована по                      

вул. Пастера, 17 до сьогоднішнього часу. Будинок школи є пам’яткою 

архітектури, як такий, я кому у 1904р. народився видатний американський 

астрофізик Джордж (Георгій) Гамов.  
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