
ОДЕСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 85 І – ІІІ СТУПЕНІВ 

       ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Директор:Гордієвська Лариса Іванівна 

Біографія:  22.08.1966 року народилась в м. Ворошиловград  

вересень 1983 – липень 1986: студентка Ворошиловградського педагогічного 

інституту 

серпень 1986 – червень 1988: студентка Одеського державного педагогічного 

інституту ім.. К.Д. Ушинського  

серпень 1988 – серпень 1998: вчитель фізики середньої школи № 85 

серпень 1998 – червень – 1999: заступник директора з навчально-виховної 

роботи загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 85 

червень 1999 – лютий 2005: директор загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 

№ 85 

лютий 2005 – квітень 2005: керуюча справами Київської райадміністрації Одеської міської ради 

квітень 2005 – березень 2011: директор Одеської загальноосвітньої школи № 85 І – ІІІ ступенів 

Одеської міської ради Одеської області  

березень 2011 – березень 2011: виконуюча обов’язки начальника відділу освіти Приморської 

райадміністрації Одеської міської ради  

березень 2011 – по теперішній час: директор Одеської загальноосвітньої школи № 85 І – ІІІ ступенів 

Одеської міської ради Одеської області 

Опис навчального закладу: 

Наше професійне кредо: «Дитина – мета, а не засіб навчально-виховного процесу в школі!» 

Відповідно до  Статуту Одеської загальноосвітньої школи № 85 І - ІІІ ступенів Одеської міської ради 

Одеської області при наборі дітей у 1-і класи мову навчання (російська та українська) визначається 

батьками і обов'язково вказується в заяві. 

Вивчення іноземних мов: англійська мова з 1 класу. Вивчення другої іноземної мови: німецька мова з 

5 класу. 

Профільність навчання: в школі ІІІ ступені передбачається економіко-правовий та суспільно-

гуманітарний.  

Наявність груп подовженого дня: в школі І ступеня. Форми роботи з підготовки дітей до школи: 

працює підготовча група «Вундеркінд» для дітей 5 – 6 років.  

Медичне обслуговування учнів: в школі існує медичний, процедурний та стоматологічний кабінети. 

Медичний персонал має відповідну фахову освіту. 

Психолого-педагогічна служба: в школі працює практичний психолог, соціальний педагог, існує 

кабінет психологічної релаксації.  

Фото навчального закладу 

 
Контактні дані:   

Юридична адреса: 65037 м. Одеса, проспект Свободи, 91 

Телефон: (8-048-2) 360-521, Факс: ( 8-048-2) 371-719 

Е-mail: odessaschool85@ukr.net, сайт: http://www.krvo.od.ua/school/s85  

mailto:odessaschool85@ukr.net
http://www.krvo.od.ua/school/s85

