
Одеська спеціалізована школа № 86 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням 

англійської мови Одеської міської ради Одеської області

 

 

 

Директор - Шакіна Валентина Миколаївна 

Народилася 09 грудня 1956 року в м.Богодухові 

Харківської області.  

Після закінчення середньої школи з 1975 р. по 1979 р. 

навчалася в Харківському державному педагогічному 

інституті ім.Г.Сковороди на факультеті початкового 

навчання за спеціальністю педагогіка і методика 

початкового навчання та отримала кваліфікацію учитель 

початкових класів. 

В 1978 р. вийшла заміж за Шакіна А.О. В 1980 р. 

народився син Антон. Чоловік був військовослужбовцем, 

тому місце роботи на посаді вчителя початкових класів 

постійно змінювалось.  

В м.Одесі з 1989 р. по 1990 р. працювала вчителем 

початкових класів середньої школи № 65. З 1990 р. по 1995 

р. – вчитель початкових класів Одеської СШ № 86, а з 1995 

р. - заступник директора з навчально-виховної роботи школи      

№ 86 м.Одеси.  З 12.09.2005 р. по даний час працює 

директором  Одеської  СШ № 86

Опис навчального закладу 
Одеська СШ № 86  була відкрита 01 вересня 1990 року. З 01 січня 1991 року  школа отримала статус 

спеціалізованої школи № 86 з поглибленим вивченням  англійської мови.  

Нині в закладі налічується 40 класів, у яких навчається близько 1200 учнів. Колектив школи – це 85 педагогів, 

досвідчених наставників з високим рівнем підготовки, закоханих у свою справу, творчих, талановитих, активних. 

Основним акцентом у діяльності педагогічного колективу є науково-методична проблема «Формування компетентної 

особистості, адаптованої до інформаційного простору ХХІ століття». 

Триповерхова будівля школи  має 40 класних кімнат, навчальні кабінети, три комп’ютерні класи, кабінети 

іноземної мови, 2 кабінети трудового навчання, кабінет хореографії для учнів початкової школи. В школі є їдальня, 

медпункт, актова зала, бібліотека, 2 спортивні зали, 2 спортивні майданчики, модернізований сучасний стадіон, 

народознавчий музей «Світлиця», Зала бойової слави.  

Одеська СШ № 86 – це майданчик для проведення конференцій, семінарів, зустрічей, круглих столів, тренінгів 

обласного, міського та районного рівнів.  

Школа має своє обличчя, вона вирізняється серед інших високими результатами своїх учнів, які є її гордістю: в 

ній навчалися і навчаються стипендіати президента України, губернатора,  мера м.Одеси, лауреати та переможці 

різноманітних конкурсів та предметних олімпіад, відомі спортсмени та талановиті, творчі юнаки та дівчата. 

Зусилля нашого педколективу спрямовані на інноваційний шлях розвитку закладу, на створення моделі нової 

школи, у якій працює колектив однодумців, у якому панує комптентнісний підхід для розвитку гармонійної особистості у 

вільному русі, у якому учень проектує майбутнє, здатний нестандартно мислити, змінювати навколишній світ, ефективно 

вирішувати складні проблеми життєдіяльності, конкурувати на ринку праці.  

Фото закладу 

 

  
Контактні дані 
Адреса: 65122, м.Одеса,  вулиця Академіка Вільямса, 79  

Телефони: 746-73-64 (директор), 749-39-42 (приймальня) 

Сайт: http://krvo.od.ua/school/s86                                            E-mail: odschool86@ukr.net 

http://krvo.od.ua/school/s86

