
ОДЕСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №5 I-III СТУПЕНІВ 

ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Біографія керівника 

Бірман Ольга Олександрівна народилася 12 лютого 1977 року у місті 

Одесі. У 1999 році закінчила Одеський державний університет ім. І. І. 

Мечникова, факультет математики, інформатики. Після закінчення 

університету працювала в Одеській ЗОШ №5 вчителем математики, 

заступником директора з виховної роботи. З серпня 2004 року була 

призначена директором Одеської ЗОШ №5. Ольга Олександрівна має вищу 

кваліфікаційну категорію та звання «старший учитель». 

Опис навчального закладу 

Школа заснована у 1975 році. З 1975 року 

по 1979 рік  школу очолювала Леснікова Галина Петрівна, з 1980 

року по 2004 рік директором школи була Трубнікова Тамара Іванівна. 

З 2004 року по теперішній час школу очолює Бірман Ольга 

Олександрівна. 

В школі працює 54 вчителя: 13 

вчителів з вищою категорію, з них 

1 вчитель має педагогічне звання 

«вчитель-методист», 5 вчителів 

мають педагогічне звання «Старший вчитель», 5 вчителів 

нагороджені грамотами МОН України, 7 вчителів є випускниками 

нашої школи, включаючи директора школи Бірман Ольгу 

Олександрівну. Це творчі люди, які люблять свою професію, з 

повагою ставляться до кожної дитини. 

Школа працює в І зміну, 26 класів, з 1 по 11 клас. Мова навчання російська, вивчають англійську 

мову з 2-го класу та німецьку мову з 5-го класу. Працює 1 група 

подовженого дня. Школа ІІІ ступеню профільна, класи працюють 

за фізико-математичним, природничим та естетичним профілем. 

Робота школи направлена на формування творчої особистості 

учнів. Ми даємо змогу кожному розкритися за своїми інтересами і 

здібностями. Для цього існує широкий спектр гуртків, секцій та 

клубів.  

Дружина юних пожежних школи переможець Всеукраїнського 

фестивалю та призер Міжнародного фестивалю у Білорусі. 

Команда юних інспекторів руху протягом трьох років призер Всеукраїнського конкурсу. Команда 

КВК – краща команда серед шкіл в м. Одесі. Вокальний ансамбль «Надія» та танцювальний ансамбль 

є неодноразовими призерами конкурсу «Зоряна юність Одеси». У 2016 році заклад отримав грамоту 

департаменту освіти та науки одеської міської ради за кращу почесну варту на Посту №1.  

Вихованці гуртків «Іграшка», «Прикладне мистецтво», «Рукоділля» 

постійні призери різноманітних виставок та конкурсів. Члени секції 

баскетболу та волейболу переможці районних спортивних змагань, 

секція «Діжу-Джіцу» призери Міжнародних змагань. 

Школа творчо співпрацює з школою 

мистецтв № 6, яка розташована поряд 

школи. Проводять сумісні інтегровані 

уроки, позакласні заходи. Багато учнів 

школи, займаючись у школі мистецтв № 6, досягають міжнародного 

рівня. 

Серед випускників нашої школи є відомі бізнесмени, банкіри, депутати 

міської ради, спортсмени.  
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