
ОДЕСЬКА  ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ  ШКОЛА  №  76  І-Ш  СТУПЕНІВ 

ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                Хачатурянц Гаяне Георгіївна 

                Народилась 30.10.1959 року в  м. Одеса 

Освіта вища: Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова, філолог, 

викладач, перекладач, 1981р. 

Трудова діяльність: 

1981р. – вчитель англійської мови восьмирічної школи № 127. 

1981р. – 1986р. – вчитель англійської  мови восьмирічної школи № 30.  

1987р. – 1989р. – вчитель англійської мови середньої школи № 30. 

1989р. – 1991р. – вчитель англійської мови середньої загальноосвітньої школи № 5. 

1991р. – 2001р. – заступник директора з навчально-виховної роботи середньої 

загальноосвітньої школи № 76. 

2001р. – 2002р. – виконуюча обов’язки директора середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 76. 

2002р. – директор середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 76. 

1995 р. – нагороджена знаком «ВІДМІННИК ОСВІТИ УКРАЇНИ».  

2009 р. – нагороджена Почесною відзнакою Одеського міського голови «Подяка». 

Стаж роботи на посаді – 15 років. 
 

Одеська загальноосвітня школа № 76 І-ІІІ ступенів, що знаходиться на Слобідці, заснована у 

1937 році, одна з старіших у мікрорайоні. Будували її з каменю зруйнованого Спасо-

Преображенського собору.  

Робота педагогічного колективу спрямована на особистісний підхід до індивідуальних 

можливостей дітей, зростання їх самостійності й творчої активності, адміністрація школи створює 

умови для вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників, спрямованих на 

поліпшення якості проведення основних форм навчального процесу – уроку. 

Уроки для учнів 5-11 класів проводяться за кабінетною системою (21 кабінет), початкова 

школа розташована у 9 кабінетах. Школа працює у І зміну, забезпечена робота групи продовженого 

дня. В школі функціонує бібліотека з читальною залою, медичний пункт, їдальня і харчоблок. Школа 

підключена до мережі Інтернет.  

Школа є державною і виконує навчальні програми МОН України. В школі 22 класи, 617 

учнів, 36 вчителів. Мова навчання – українська та російська. Англійська мова вивчається з 1-го класу 

(базовий рівень), німецька мова – з 5-го класу, інформатика - з 2-го класу. 

На базі школи працює логопедичний пункт. 

Влітку працює пришкільний табір «Веселка». 
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