
Одеська загальноосвітня школа №22 І-ІІІ ступенів 

Одеської міської ради Одеської області  

 
 Смірнова Оксана Дмитрівна - директор  Одеської  

загальноосвітньої школи  № 22 І-ІІІ ступенів Одеської міської 

ради Одеської області. 

24 серпня 1959 року народження, село Розсохувата Іллінецького 

району Вінницької області. 

Освіта вища, Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова, 

1981 рік, викладач української мови та літератури.  

Вчитель української мови, працює з обдарованою молоддю.                                

Результатом роботи як вчителя є високий рівень засвоєння учнями навчального матеріалу 

та якості отриманих знань. Її учні  беруть участь в конкурсах, олімпіадах, посідають 

призові місця.  За сумлінну плідну працю на освітянській ниві  та особистий вагомий 

внесок у справу навчання і виховання підростаючого покоління нагороджена грамотами: 

управління освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, відділу освіти 

Суворовської районної адміністрації, департаменту освіти та науки Одеської міської ради, 

виконавчого комітету Одеської міської ради, присвоєно Почесне звання «Кращий 

педагогічний працівник міста Одеси». Загальний стаж роботи 32 роки. Стаж роботи в 

даному колективі 13 років.  

Школа якою керує Смірнова Оксана Дмитрівна, одна з кращих навчальних 

закладів, що має високі результати в навчально-виховному процесі, високий рейтинг в 

районі та місті. За результатами Всеукраїнських учнівських олімпіад, ЗНО школа – 

постійний лідер серед загальноосвітніх закладів району, міста. Учні школи - переможці 

районних, міських, обласних, олімпіад, МАН, Міжнародних, обласних конкурсів та 

фестивалів: лауреати І ступеня Міжнародного фестивалю «Яскрава країна», лауреати І 

ступеня Міжнародного конкурсу «Зірочка», лауреати І ступеня «Слов’янський вінок», 

лауреати І ступеня обласних конкурсів «Чисті роси», «Зоряна юність Одеси». У 2015 році 

учні школи брали участь у Словацько-Українському бізнес-форумі «SUBF-2015» з метою 

презентації культурного потенціалу України.  

Одеська загальноосвітня школа № 22 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської 

області розташована за адресою: 65111, м. Одеса, вул. Махачкалинська, 4. В Одеській 

ЗОШ  № 22 сформовано 42 класи, в яких навчається 1316 учнів. Для ефективного 

впровадження інформаційно-комунікаційних технологій створено необхідні умови: 

відкрито  2 комп’ютерних класи з сучасним обладнанням та програмним забезпеченням, 

навчальні кабінети обладнані комп’ютерною технікою, підключені до мережі Інтернет.
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