
Одеська гімназія № 8  Одеської міської ради  Одеської області 

Паюл Лариса Миколаївна народилася 14 червня 1950 року в 

с.Затишшя Фрунзівського району Одеської області. Після 

закінчення Затишанської середньої школи в 1967 році працювала  

вчителем німецької мови Дружелюбівської восьмирічної школи 

по серпень 1968 року. З 1968 року по 1973 рік навчалася в 

Одеському державному університеті імені І.І.Мечнікова. З 1973 

року  працювала вчителем української мови та літератури 

середньої школи  № 54 м.Одеси,   заступником директора з 

навчально-виховної роботи середньої школи  № 54 м.Одеси.   З 

вересня 2001 року  - директор Одеської гімназії № 8.    

 

Одеська гімназія № 8 Одеської міської ради Одеської області  є комунальним 

бюджетним загальноосвітнім навчальним закладом освіти ІІ-ІІІ ступенів, який 

створений відповідно до чинного законодавства України в 1995 році. В гімназії 

запроваджено поглиблене вивчення трьох іноземних мов (англійської, німецької, 

французької), поглиблене вивчення математики.  Головними пріоритетами у 

діяльності   є створення комфортного освітньо-виховного простору, забезпечення 

розвитку життєвої компетенції гімназиста, формування всебічно розвиненої, 

здорової особистості  з громадянською позицією, готовою до конкретного вибору 

свого місця в житті. З 2003 року Одеська гімназія №8 входить до Національної 

мережі шкіл сприяння здоров’ю «Школа культури здоров’я – школа розвитку 

сучасної компетентної особистості» під гаслом «Здоров’я. Інтелект.  Духовність».          

Матеріально-технічна база закладу сприяє розвитку талановитих учнів: 

улаштовано  сучасною технікою два комп’ютерних класи, до мережі Internet 

підключені бібліотека, навчальні кабінети,  комп’ютерні класи.  В кабінетах 

фізики, інформатики, основ здоров’я, географії, історії встановлені інтерактивні 

дошки. Усі навчальні кабінети охоплені радіомережею. Виховання учнів у закладі 

здійснюється під час проведення уроків, у процесі позаурочної та позашкільної 

роботи.  В гімназії створено  вокальний ансамбль «Юність» ,  баскетбольна  та 

волейбольна команди, дружина юних пожежних  «Спалах»,    команда юних 

інспекторів руху «Квартал»,  агітбригада «Надія» («Молодь обирає здоров’я»),   

екологічний клуб  «Планета добрих людей», радіокомпанія  «Меридіан», 

відеоклуб «Портал». На високому рівні в гімназії патріотична та військово-

спортивна робота. 
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