
Одеська загальноосвітня школа №37 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської 

області 

 Чепель Наталя Олегівна – директор Одеської ЗОШ №37. За 

фахом – викладач історії та суспільствознавства (закінчила 

Одеський державний університет ім. І.І.Мечнікова у 1983 році), 

має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та 

педагогічне звання  «учитель-методист». Працювала заступником 

директора з навчально-виховної роботи Одеської спеціалізованої 

школи №10, з 2000 року обіймає посаду директора Одеської ЗОШ 

№37. За багаторічну, сумлінну працю, значний особистий внесок 

у справу забезпечення високого рівня організації навчально-

виховного процесу нагороджена Почесною грамотою 

Міністерства народної освіти України (1999), Почесною 

грамотою управління освіти і наукової діяльності Одеської 

облдержадміністрації (2010); грамотою управління освіти і науки 

Одеської міської ради(2012), Почесною відзнакою Одеського міського голови «Подяка» 

(2016). 

       У школі 29 приміщень для проведення навчально-виховної роботи з учнями, з них: 

комп’ютерний кабінет на 11 навчальних місць, 9 кабінетів початкової школи, спортивна та 

актова зала,бібліотека, читальна зала,харчоблок та їдальня, медичний кабінет. 

Школа розташована на одній із 

славетних вулиць міста, у 

старовинному особняку,побудованому 

на замовлення Торгівельного дому 

«Князь Юрій Гагарін і Ко». 

 Педагогічний колектив 

визначив стратегічною метою 

діяльності освітнього закладу 

розвиток творчої, культурної 

особистості, намагаючись створити 

сприятливі умови для засвоєння 

культурних цінностей, реалізації 

кожною дитиною наявних у неї 

здібностей як для творення особистої 

культури так і поваги до світової. З 

1993 року, крім театрального класу, в школі починають працювати хорові класи в кожній 

паралелі, починаючи з першого класу.  На сьогодні в школі функціонують два дитячі хори 

(1-5 класів та 6-11 класів), два вокальних ансамблі («Мальви», «Чарівнички»), 

проводиться індивідуальна вокальна робота з солістами. Створена система художньо-

естетичної допрофільної та профільної підготовки учнів  сприяла присвоєнню Великому 

дитячому хору школи звання «Зразковий дитячий колектив» (2009, 2014).  

   У школі створено всі умови і для творчої роботи вчителів. Педагогічний колектив бере 

участь у виставках, конкурсах, проектах, проводить семінари та тренінги,  що сприяє 

підвищенню їх фахової майстерності.  
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