
    ОДЕСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 73 І-Ш СТУПЕНІВ 

ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Директор школи - Доброжан Віктор Анатолійович 

Очолює заклад з 1996 року. Загальний педагогічний стаж –30 років. Категорія: 

спеціаліст вищої категорії, «Вчитель - методист». Родився 02.09.1958 р. в с. Джол-Кудук 

Єрмаківського району Павлодарькій області. В 1970 р. закінчив середню школу №7 м. Котовськ 

Одеській області. Працював токарем на заводі «Южремстанок» с. Борщи Котовського району 

Одеської області. В 1977 р. вступив на навчання до Балтського педагогічного училища, яке 

закінчив в 1981 р. Служив в армії. З 1981 р. працював вчителем початкових класів в СШ №44 м. 

Одеса та навчався заочно на історичному факультеті Одеського державного університету, який 

закінчив в 1988 р. З 1988 р.–вчитель історії СШ №13. З 1991 року працює в ОЗОШ № 73 

вчителем історії, заступником директора з НВР, директором школи. Нагороджений нагрудним 

знаком «Відмінник освіти України», Почесною грамотою Міністерства освіти України, 

Почесною відзнакою Одеського міського голови «Подяка»,   Почесною грамотою Одеського 

міського голови, Почесними грамотами Одеського департаменту освіти та науки.  

В 2016 році колектив був нагороджений Почесним знаком Одеського міського голови «Трудова 

слава» та Почесною грамотою департаменту освіти та науки Одеської міської ради з нагоди 25-

річчя школи. Школа – центр надання якісної базової та повної середньої освіти і виховання 

творчої особистості, громадської самосвідомості, патріота-громадянина. За годи існування біля 

100 випускників нагороджені золотими та срібними медалями. В школі створені умови для 

забезпечення рівних прав на освіту дітям з особливими освітніми потребами, з 2016 р. 

запроваджено інклюзивне навчання. Створений творчий колектив педагогів-новаторів, 

працюють 5 вчителів, які нагороджені нагрудним Знаком „Відмінник освіти”, 1 вчитель має 

звання „Кращій педагог Одеси”,6 вчителів - звання „Вчитель-методист”,   17 вчителів - звання 

„Старший учитель”, 27 вчителів -спеціалісти вищої категорії. Надаються консультації 

психолога, педагога соціального, лікарів. Щомісячно проводяться психологічні тренінги для 

батьків. В школі працюють різноманітні гуртки ті факультативи. Учні мають можливість 

займатися хореографією, малюванням, пальбою у шкільному тирі, бальними танцями, ігровими 

та атлетичними видами спорту. Працює шкільний музей історії морського флоту України, 

лекторій на базі залу ім. В. Висоцького. Яскраве шкільне життя відображається у випусках 

друкованої газети «Пульс», що стала лауреатом Всеукраїнського конкурсу шкільних газет. 
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