
                 Одеська загальноосвітня школа № 63 І-ІІІ ступенів 

Одеської міської ради Одеської області 

 

Санченко Ірина Михайлівна народилась 1966 року 

народження. У 1988 році закінчила механіко-математичний 

факультет Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова 

за спеціальністю "математика", у 1995 році - цільову аспірантуру 

Одеського державного педагогічного інституту 

ім. К.Д. Ушинського за фахом "Теорія та історія педагогіки", у 

1997 році – Південноукраїнський державний педагогічний 

університет ім. К. Д. Ушинського за спеціальністю "Практична 

психологія". 

Викладає математику, має кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії", 

"учитель-методист". 

З 11 лютого 2003 року працює директором Одеської загальноосвітньої          

школи № 63 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області. Стаж роботи на 

посаді – 14 років. 

 Опис навчального закладу 

Одеська  загальноосвітня школа №63 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради 

Одеської області функціонує з 1971 року. Сьогодні навчальний заклад став центром 

культури, спілкування і творчої співпраці сім'ї та школи. Любов і повага до учнів - 

основне в роботі кожного педагога закладу. 

З навчально-виховної роботи школа має певні досягнення: 

- за результатами ЗНО з української мови та літератури увійшла в "десятку" кращих 

шкіл міста Одеси; 

- щороку посідає призові місця із предметних олімпіад та у конкурсі-захисті робіт 

МАН на рівні району, міста та області; 

- кращі учні школи щорічно беруть участь у ІІІ, ІV етапах Всеукраїнських предметних 

олімпіад та є активними учасниками і призерами міських, обласних етапів конкурсів 

"Срібне слово", знавців рідної мови імені Петра Яцика, мовно-літературного конкурсу 

ім. Т.Г. Шевченка, "Моя правова освіта", а також Всеукраїнських конкурсів "Кенгуру", 

"Кришталева сова", "Левеня", "Патріот", "Соняшник", "Ми - патріоти" та ін.; 

- неодноразово учні школи визнані кращим караулом міста Одеси з несення Почесної 

варти на Посту № 1. 

 Одеська ЗОШ №63 І-ІІІ ступенів співпрацює із представниками науки, 

культури та громадськістю міста. Щорічні зустрічі учнів школи з представниками 

Одеської обласної Федерації інвалідів з вадами розумового і фізичного розвитку стали 

вже традиційними.  

Розуміючи, що ядро української інтелігенції, еліти, творитиме сьогоднішній 

учень, у закладі створені всі умови як для творчої і якісної роботи вчителів, так і 

комфортні, зрозумілі та сучасні для учнів. Для цього колектив школи продовжує 

працювати над зміцненням матеріально-технічної бази, підвищенням рівня 

професійної грамотності вчителя, вихованням та розвитком учня. 



 
 

 

 
 

 Контактні дані 

Юридична адреса: 

65101, м. Одеса, вул. Ак. Корольова, 12, тел. 744-53-09  

сайт: http://krvo.od.ua/school/s63 

е-mail: sch63@ukr.net 

http://krvo.od.ua/school/s63

