
Одеський  навчально-виховного комплексу «Гармонія» 

«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – гімназія №6» 

Одеської міської ради Одеської області 

 

 Бурдейна Ірина Дмитрівна має вищу освіту (Одеський державний університет ім. 

І.І.Мечникова, 1986 р., історичний факультет, викладач історії та суспільствознавства ). 

Професійний стаж 38 років, спеціаліст вищої категорії, учитель – методист, «Відмінник 

освіти України». 

Ірина Дмитрівна розпочала трудову діяльність у 1979 році. 

  З 1986 р. по 2000 р. – вчитель історії ЗОШ № 78 м. Одеси.   

  У 2000 році призначена на посаду  директора ЗОШ № 55 м. Одеси.  

    2002р. – 2005 р. – завідуюча відділом освіти Київської райадміністрації Одеської міської 

ради.  З 2005 року і до теперішнього часу обіймає посаду директора Одеського навчально-

виховного комплексу «Гармонія» «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – гімназія №6» 

Одеської міської ради Одеської області. 

За сумлінну  працю у вихованні учнів, творчість та відданість своїй справі нагороджена Почесною відзнакою 

Одеського міського голови «Подяка» (2004р.), Почесною відзнакою Чорноморського козацького об'єднання 

(2004р.), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2003р.),нагрудним знаком «Відмінник освіти 

України» (2007р.), Подякою  Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту України (2008р.), грамотою Одеської 

обласноїдержавної адміністрації (2009р.), Почесною грамотою Одеського міського голови (2009р.), Почесною 

відзнакою Одеського міського голови «Знак пошани» (2013р.), має почесне звання «Кращий педагогічний 

працівник міста Одеси» (2011р.), лауреат щорічного конкурсу «Люди дела» (2013р.). 

Опис навчального закладу  

         В ОНВК «Гармонія» є класи з українською та російською мовами навчання. Вивчаються англійська, 

французька, німецька й грецька мови . заклад складається з двох структурних підрозділів: 

1) гімназія з двома напрямами: суспільно-гуманітарним та  природничим; 

2) загальноосвітня школа І-ІІ ступенів.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

       У навчальному закладі 64 класи, у яких навчається 1932 учні. У школі працює творчий колектив учителів – 

124 кваліфіковані педагоги, з яких 11 «Відмінників освіти України», 20 вчителі-методисти, 34 мають звання 

«старший учитель», 56 вчителів вищої категорії.Система роботи навчального закладу охоплює всі сфери 

життєдіяльності дитини. Розвивальний характер освіти й виховання через мистецтво та фізичну культуру - це і є 

система навчання в ОНВК, яка спрямована на формування компетентного, гармонійно та інтелектуально 

розвиненого випускника. У школі працює Народний танцювальний ансамбль «Радість» - учасник і переможець 

багатьох міжнародних конкурсів.Школа плідно співпрацює з Британською Радою та Грецьким фондом культури. 

Вчителі з Англії та Греції бувають частими гостями навчального закладу: обмінюються досвідом, знайомляться з 

освітою в Україні, співпрацюють  з проблем виховання молоді. У 2011 році школа стала лауреатом 

Загальнонаціональноїгромадськоїакції «Флагманиосвіти і науки України». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактні данні  

65088,Україна , м. Одеса, вул. О.Невського, 43корпус 2 А ,  

тел.(048) 7492940, факс: (048) 7492940,  

код ЄДРПОУ 25914971   krvo.od.ua/school/gim6 

e-mail:  garmoniaodessa@ukr.net    
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