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 Головна мета Одеської гімназії № 9 - виховання здорової, творчої, 

компетентної особистості - громадянина України - носія національних 

цінностей, загальнолюдських, наукових, філософських досягнень, яка живе в 

гармонії з природою, сама з собою, вміє самовизначитися і самореалізуватися.        

       В гімназії  працюють 58 педагогічних працівників.  Із них: 4 (7%) 

нагороджені знаком «Відмінник  освіти», 13 (22%) мають звання «учитель-

методист»,  11 (19%) мають звання «старший учитель», 26 (45%) - вищої 

кваліфікаційної категорії, 15 (25%)  – І кваліфікаційної категорії,  8 (14%)  – ІІ 

кваліфікаційної категорії,      9  (16%) учителів – спеціалісти. 

    Одеська гімназія №9 кожного року за результатами ЗНО займає почесне місце 

серед навчальних закладів міста Одеси та України загалом. Зокрема, за 

офіційними результатами Українського Центру Оцінювання Якості Освіти, у 

2015 та 2016 роках за результатами ЗНО з української мови та літератури 

гімназія зайняла 181 місце по Україні та 1 місце в місті Одеса, увійшла в ТОП-

200 ліцеїв та гімназій України (122 місце). 

      Гімназія № 9 - це школа патріотичного та громадянського виховання, яка діє 

на основі учнівської дитячо-юнацької козацької самодіяльної організації 

"МОЛОДА СІЧ", яка сповідує традиції козацької педагогіки. 

      Гімназія № 9 - це навчальний заклад з естетичним і духовним напрямком 

виховання, де кожен гімназист має можливість реалізувати свої природні 

нахили та інтереси в численних художньо-естетичних колективах. 

Найбільшу популярність отримали зразковий колектив України Музичний театр 

– студія "Ерміта", студія бального танцю "Фаворит" та ін. 

     Гімназія № 9 - навчальний заклад виховання здорового способу життя. У 

гімназії створена одна з найкращих спортивних баз в Одесі. На спортивній базі 

 

Копач Сергій  Олександрович 

Загальні відомості про роботу: 
-1999 рік – закінчив фізичний факультет ОДУ ім. Мечникова. 

2004-2007  -  вчитель фізики в Одеській ЗОШ №72. 

2004-2007  – заступник директора з НВР Одеської ЗОШ 

№72.2007-2014 рр. – директор Одеської ЗОШ №79. 

2004-2008 -з 30 грудня 2014 р. – директор Одеської гімназії№9.  

Досягнення та нагороди: 
Переможець конкурсу “Учитель року - 2005” в номінації “Фізика” 

(районний – І місце, міський – І місце, обласний – ІІІ  місце). 

Переможець  конкурсу  “Учитель року  - 2014” в номінації 

“Директор школи ” (районний - І місце, міський - ІІ місце, 

обласний – учасник). 

Лауреат конкурсу  “Як зробити школу сучасною”.  

Переможець Всеукраїнського конкурсу  “Директор ХХІ  століття”. 
 

 



гімназії функціонує спеціалізована дитячо-юнацька футбольна школа 

"Чорноморець", в якій займаються більше 150 юних спортсменів, набуваючи 

професійну майстерність. 

   
Ак. Глушка, 1-Г, м. Одеса, 65113, Україна 

тел.(048)747-32-00, факс:(048)747-32-00, 

ЄДРПОУ 25429589,  

www.krvo.od.ua/school/gimn9 

e-mail: odessa-gymn9@ukr.net 
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