
 

Одеська гімназія № 1 імені А.П. Бистріної  

Одеської міської ради Одеської області 

 

Топчій Людмила Семенівна народилась 23 жовтня 

1971 року в місті Болград Одеської області. Отримала повну 

вищу освіту в Одеському державному університеті ім. 

І.І.Мечникова в 1995 році за спеціальністю філолог, 

викладач французької мови та літератури. З 01 вересня 1994 

року працює в гімназії № 1 м.Одеси вчителем французької 

мови. З 20 червня 2003 року – заступник директора з НВР 

гімназії № 1 м.Одеси імені А.П.Бистріної. З 03 липня 2008 

року – директор гімназії № 1 м.Одеси імені А.П.Бистріної. У 

2015 році захистила дисертацію за спеціальністю «Теорія і 

методика професійної освіти»  та здобула науковий ступінь 

кандидата педагогічних наук. Нагороджена  Почесною 

відзнакою голови Одеської обласної державної адміністрації (2011р.). У 2012 році 

присвоєно почесне звання  «Заслужений працівник освіти України». У 2017 році – лауреат 

рейтингу «100 успішних жінок Одеського регіону – 2017». 

Робота педагогічного колективу Одеської гімназії № 1 імені А.П. Бистріної 

спрямована на забезпечення та впровадження інноваційних механізмів активізації 

конкурентоспроможності учнів. Набір учнів у гімназію здійснюється на конкурсній 

основі. Мова навчання в гімназії – українська та російська (за заявами батьків учнів).  

Гімназія є навчальним закладом із поглибленим вивченням англійської мови. 

Другою іноземною мовою є німецька або французька. Третя іноземна мова – китайська, 

вивчається на підставі договору про співпрацю із Інститутом Конфуція. 

У гімназії працюють 69 вчителів, з яких: 34 вчителі-методисти; 6 Заслужених 

учителів України ;1 Заслужений працівник освіти; 5 кандидатів педагогічних наук.  

Знаком «Відмінник освіти» нагороджено 10 учителів. 

Для забезпечення навчальної діяльності в школі обладнано: 48 навчальних 

кабінетів; 3 спеціалізованих кабінети інформатики (разом 36 робочих місць учнів), які 

мають доступ до мережі Інтернет.  Спортивна база гімназії: плавальний басейн, головний 

спортивний зал, тенісний зал, 2 тренажерних зали, спортивний майданчик.  

За вагомий внесок у забезпечення розвитку національної освіти, високу 

результативність та з нагоди 150-річчя заснування закладу 25 квітня 2014 року трудовий 

колектив Одеської гімназії № 1 імені А.П. Бистріної Одеської міської ради Одеської 

області нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України. 
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