
Одеська загальноосвітня школа № 92 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області 

     Директор - Асманська Лариса Костянтинівна очолює школу  з 02 вересня 1996 року.                          

Народилась 5 травня 1961 року в с. Куйбишево Куйбишевського району Запорізької  області. В 1980 році 

закінчила Білгород-Дністровське педагогічне училище за    спеціальністю «Викладання у початкових 

класах». В 1988 році закінчила Одеській  державний університет ім. І.І.Мечникова за спеціальністю 

«Географія. Економічна географія». Одружена, має двох дітей. В Суворовському районі працює 36 років, з  

початку своєї трудової діяльності, з них – 21 рік очолює Одеську ЗОШ № 92. Лариса Костянтинівна - 

відмінник освіти України, нагороджена Почесною грамотою МОН України, Почесною відзнакою 

Одеського міського голови  «Подяка», вчитель вищої категорії, вчитель-методист. 

 У школі працює 67 педагогічних працівника. З них: 

- педагоги вищої кваліфікаційної категорії - 24 

- мають звання «вчитель-методист» - 5 

-  мають звання «старший учитель» - 14 

- мають знак «Відмінник освіти України» - 4 

- нагороджені Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України - 5 

- нагороджені  Подякою Міністерства освіти і науки України – 1. 

В Одеській ЗОШ № 92 навчається 1221 учень.  За проектом  школа розрахована на 33 класи, 

навчаються – 44. Мова навчання – українська, російська. Англійська мова вивчається з 1 класу. 

Школа другий рік працює за науково-педагогічним проектом «Інтелект України». 

 Учні школи є постіними учасниками та переможцями міських, обласних олімпіад. Чотири роки 

поспіль отримано перемоги у Всеукраїнському етапі учнівських олімпіад з історії України.  Учні 

школи постійно беруть участь у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН. Діти є 

учасниками та переможцями різноманітних Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів. Два учні 

школи були нагороджені за високі досягнення: 1- премією меру, 1 – премією Кабінету Міністрів. 

Учні та вчителі є постійними учасниками  різноманітних літніх шкіл, екологічних заходів різних 

рівнів. В школі працює учнівське самоврядування. 

 Учні мають змогу навчатися в хореографічному гурткі «Україночка», хорових гуртках 

«Кольорові нотки», «Джерельце». Зразковий художній колектив «Україночка» та вокально-

хоровий ансамбль «Джерельце» є постійними учасниками та лауреатами регіональних, 

всеукраїнських та міжнародних конкурсів. 

 

Адреса: 65086 Україна, м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, 67 

Телефон/факс: +38-048-784-91-99 

E-mail: odeskazosh.92@ukr.net 

Сайт: http://www.srvo.od.ua/school/s92/  
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