
Одеська  загальноосвітня школа №43 І-ІІІ ступенів  

Одеської міської ради Одеської області  

 

Генкіна Ірина Йосифівна – директор Одеської ЗОШ №43. 

 

За фахом – учитель математики. 

(У 1986 році закінчила механіко-математичний факультет Одеського 

державного університету ім. І.І. Мечнікова.)  

З вересня 1985 року працювала вчителем математики в Одеській ЗОШ №20. З 

2000 року по 2007 рік – заступник директора з НВР Одеської ЗОШ №20, а з 

січня 2008 року – директор Одеської ЗОШ №43. 

За багаторічну, сумлінну працю, високу професійну майстерність, вагомий 

особистий внесок у справу навчання і виховання підростаючого покоління була 

нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України(2011), 

Почесною грамотою управління освіти і наукової діяльності Одеської 

облдержадміністрації (2006), Управління освіти Одеської міської ради (2003), 

грамотами відділу освіти Приморської рай адміністрації (2008, 2012),  грамотою 

управління освіти та науки Одеської міської ради (2010) 

Заміжня, має сина. 

В Одеській ЗОШ №43 працюють класи з українською та російською мовами навчання. На 

високому якісному рівні в школі викладаються іноземні мови: англійська та італійська. Працює 

наукове товариство учнів «Ерудит», клуб юних поетів і прозаїків «Проба пера». 

Пріоритетними напрямками роботи колективу школи є: 

особистісно орієнтований підхід до навчання, впровадження освітніх інновацій, інформаційно-

комунікаційних, здоров’язберігаючих педагогічних технологій; формування комунікативної 

компетентності учнів; поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих 

предметів шляхом організації роботи факультативів, гуртків, спецкурсів; організація 

позаурочної роботи з навчальних  предметів; створення сприятливих умов для пошуку, 

підтримки  та розвитку обдарованих дітей та молоді. 

Серед наших вчителів є Відмінники освіти України, ті, що нагороджені грамотами 

Міністерства освіти України, департаменту освіти області, міста, відділу освіти району. Учні 

школи є активними учасниками та переможцями різноманітних конкурсів, предметних 

олімпіад, конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт МАН.  

Виховна робота школи спрямована на формування всебічно розвинутої особистості 

шляхом впровадження інноваційних методів роботи з учнями та їх батьками. В школі 

працюють вокальний, танцювальний, художній гуртки та спортивні секції. Традиційним стало 

проведення різноманітних свят: Спортивного свята, Масляної, Дня танцю та інших, в яких 

беруть участь учні, батьки, вчителі та випускники школи. Школярі разом із вчителями та 

батьками працюють над проектами різного спрямування: екологічними, народознавчими, 

військово-патріотичними, благодійними, правовими. 

Наша 43-я, школа з понад 130-річною історією, давніми традиціями, стала для вчителів 

та учнів другою родиною, затишним куточком у серці рідного міста, де багатіє розум та радіє 

душа. 

   
 

Контактні дані: 

65026, м. Одеса, вул. Гоголя, 17, тел. 723-83-68,  

сайт: http://www.prvo.od.ua/school/s43,  

e-mail: odshkola-43@ukr.net  
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