
ОДЕСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 68 І-ІІІ СТУПЕНІВ 

ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
   

 Директор – Половняк Юрій Вікторович.  

Народився 08.09.1956 року у м. Одесі. У 1973 році закінчив СШ № 32 м. 

Одеси і вступив до ОДПІ ім. К.Д. Ушинського, який закінчив у 1977 році 

за спеціальністю «вчитель фізики».  

 Розпочав свою педагогічну діяльність в СШ № 55м. Одеси. 

Продовжив роботу в СШ № 80 м. Одеси, де і був призначений 

заступником директора З НВР. З1984 по 2004 рр. працював директором 

СШ № 81 м. Одеси. З 2004 року і по теперішній час займає посаду 

директора Одеської ЗОШ № 68. 

 Має дружину Половняк Віру Анатоліївну та двох дорослих дітей. 

 Отримав вищу категорію, звання «вчитель-методист» та 

«Відмінник освіти  України», нагороджений Почесною грамотою 

міського голови та Почесною відзнакою «Трудова доблесть», багатьма грамотами й дипломами. 

 

Школа побудована наприкінці 1830-х років поряд з ринком «Старий базар» і називалася 

«Будинок із лавками». Споруда є зразком торгових рядів, типологія яких розроблялася 

архітектором Г.І.Торічеллі. 

 У 1895 році  у будівлі почав існувати навчальний заклад.  

 Із встановленням Радянської влади тут з’явилася чоловіча середня школа для дітей  всіх 

верств населення і всіх національностей.  

 Після визволення Одеси 10 квітня 1944 року від німецьких і румунських загарбників 

будівлю швидко привели в порядок, і 1 вересня 1944 року  відкрилася чоловіча середня 

загальноосвітня трудова політехнічна школа № 92 з виробничим навчанням. З 1970 року по 

1978 рік - це була восьмирічна школа № 92. У 1978 році школа № 92 була об‘єднана з 

середньою школою № 68.  

 Кількість учнів у школі – 579. Кількість класів – 20. Кількість педагогічних працівників – 

34. 19 з них  мають кваліфікаційну категорію: «спеціаліст вищої категорії», 3 – «спеціаліст 

першої категорії», 3 – «спеціаліст другої категорії», 9 – «спеціаліст», 9 – мають педагогічне 

звання «вчитель-методист», 8 – «старший вчитель», 5 – «відмінник освіти». 

 Навчання у школі здійснюється двома мовами: українською та російською. Школа 

входить до обласної мережі шкіл сприяння здоров’ю. 

 
 

 

 

Контакти:  
65011 м. Одеса, вул. Успенська, 58 

Тел. (048)722-42-54  

Сайт: http://www.prvo.od.ua/school/s68/ 

E-mail: School_68@ukr.net 

http://www.prvo.od.ua/school/s68/
http://www.prvo.od.ua/School_68@ukr.net


 

 

 

 


