
Одеська загальноосвітня школа № 71  І-ІІІ ступенів 

Одеської міської ради Одеської області 

 

Ткаченко Ірина Валентинівна, народилася    30 травня 

1959  року   в м. Миколаїві. 

З 1966 року по 1976 навчалася в середній школі м. 

Миколаїва. З 1976 по 1981 рік  навчалася в Одеському  

державному  університеті ім. І.І. Мечнікова, факультет 

«Російська мова та література», спеціаліст. 1981-1987 

працювала вчителем «Російськоїа мови та літератури» в 

скркдній школі № 22 м.Одеси. 1987- 2007 рік працювала 

заступником директора з навчально-виховної роботи в 

середній школі № 22, м.Одеса. З 2007 року працює 

директором Одеської загальноосвітньої школи № 71 .  

Загальний стаж педагогічної діяльності  -  35 років. 

 

 

   Понад 40 років тому в живописному куточку околиці  Одеси почала роботу школа № 71. 

І з того часу кожний ранок вона привітно розкриває свої двері, і ми поринаємо в 

галасливий на всі лади світ, світ учнів і вчителів.                                                                                                   

В школі створені умови для навчання, виховання та розкриття талантів дітей. У нас 

затишні та світлі класи, сучасна актова зала, їдальня. Школа надає освіту різним 

категоріям учнів, оптимально поєднуючи базове, профільне навчання, навчання за 

індивідуальною формою та в інклюзивних класах. Працюють гуртки, спортивні секції.  

   Методична робота  в нашій школі спрямована на всебічне підвищення професійної 

майстерності кожного вчителя; збагачення розвитку творчого потенціалу педагогічного 

колективу школи, досягнення оптимальних результатів освіти; виховання і розвиток 

особистості. 

   З 2015 року  в закладі працюють класи з інклюзивним навчанням. Зараз їх 3. В них 

навчаються 6 дітей з особливими освітніми потребами. Головна задача колективу – 

соціалізація цих дітей в суспільство. З ними працюють вчителі, асистенти вчителя, 

практичний психолог, логопед, соціальний педагог.          

   Наші учні щороку беруть участь в олімпіадах, різноманітних конкурсах, таких, як 

«Кенгуру», «Соняшник», «Колосок» , «Бобер», «Гринвіч». 

   Протягом багатьох років наша школа не просто існує, а живе цікавим життям, невпинно 

розвивається, прагне у майбутнє. І велику роль у цьому відіграє учнівське 

самоврядування. 

   Ще один напрям роботи –національне виховання. Це передусім виховання дітей на 

культурно-історичному досвіді рідного народу, в основі якого - його звичаї, обряди, свята.  

   Школа № 71 – колектив вчителів, учнів, батьків – має все необхідне для успішної 

реалізації майбутніх планів: віру в себе, працездатність, мрію.  

 

  

 

 

Наша адреса: ул. Паустовского, 17-а, г. Одесса, 65111 . Наш сайт srvo.od.ua/school/s71/ 

Т: (048) 755-62-22, (048) 755-62-33, (048) 755-62-44 
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