
ОДЕСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №61 І-ІІІ СТУПЕНІВ  

ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
 

В.о. директора Іванова Вікторія Олександрівна 

Народилась 16  жовтня 1980 року в смт Велика Михайлівка 

Одеської області. Українка, громадянка України. 

З вересня 1986 року по липень 1996 року навчалась у 

Великомихайлівській загальноосвітній школі №1.  Закінчила 

школу зі срібною медаллю. 

З вересня 1997 року по червень 2002 року навчалася в 

Південноукраїнському державному педагогічному 

університеті ім. К. Д. Ушинського, де отримала вищу освіту 

за спеціальністю: вчитель початкових класів, соціальний 

педагог.   З  серпня 2002 року по січень 2004 працювала вихователем в ДНЗ № 255.  

З лютого 2004 року по березень 2009 вчителем початкових класів в Одеській 

ЗОШ № 25. З березня  2009 року по грудень 2009 року соціальний педагог в 

Одеській ЗОШ № 61. З січня 2010 року по серпень 2016 року заступник директора з 

ВР в Одеській ЗОШ № 61. З серпня 2016 року по теперішній час в. о. директора 

Одеської ЗОШ № 61. 

Одружена, маю двох донечок(2006 р.н. та 2014 р.н.) 

Загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів  № 61 було відкрито 1 вересня 

1964 року.  Школа здійснює загальноосвітню підготовку учнів  1х – 11х класів, має  

другу підзміну ( навчаються 3,4 класи). Мова навчання: українська. 

Загальна кількість класів – 30, кількість педагогічного колективу – 47, кількість 

учнів у 2016/2017 н.р. – 684 

Навчально-виховний процес в школі повністю забезпечено фахівцями, які 

мають спеціальну освіту й володіють державною мовою.  

Педагогічне звання «вчитель –методист» мають – 2 вчителя; «старший 

вчитель» - 5 вчителів, СВК – 14 вчителів, І категорію – 17 вчителів, ІІ категорію – 7 

вчителів, спеціаліст – 9 вчителів. У школі високо професійний, творчий і 

невтомний педагогічний колектив. Більшість вчителів постійно використовують у 

своїй роботі різноманітні сучасні форми й методи проведення уроків.  

Учні нашої школи приймали і приймають  участь у різноманітних шкільних, 

районних, міських, обласних конкурсах, олімпіадах, МАН, КВК, оглядах 

художньої самодіяльності, змаганнях, де посідають призові місця.  
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