
                             ОДЕСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №103 I-III СТУПЕНІВ 

                        ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Директор: Гончарова Тетяна Іванівна 
Дата народження: 30 грудня 1954 року, м. Одеса 

Освіта: вища, Одеський Державний університет ім. І.І.Мечникова, 1979 р., геолого-

географічний факультет, спеціальність – географ, викладач географії 

Трудова діяльність: 1972-1976 – робоча СРЗ № 1 ім. 50-річчя Радянської України. 

11.1976 – 06.1977 – вихователь д/у № 115 м. Одеси. 

07.1977 – 08.1981 – завідувач відділу обліку членів ВЛКСМ Комітету комсомолу 

СРЗ № 1 ім. 50-річчя Радянської України. 

01.09.1981 – 01.09.1983 – вчитель початкових класів ОЗОШ № 118 м. Одеси. 

01.09.1983 - 01.09.1985 – вчитель географії ОЗОШ № 118 м. Одеси 

01.09.1985 – 03.11.1987 – організатор позакласної та позашкільної роботи ОЗОШ № 118 м. Одеси 

   З 04.11.1987 року – директор Одеської загальноосвітньої школи № 103 І - ІІІ ступенів Одеської 

міської ради Одеської області 

Стаж роботи на посаді – 29 років. 

Опис навчального закладу 

    Тип закладу – загальноосвітня школа № 103 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської 

області. Школа розташована за адресою: м. Одеса,  вул. Болгарська, 31. Сьогодні школа є центром 

освіти і культури в мікрорайоні. 

    Викладання ведеться російською мовою.  Іноземна мова – англійська. У школі  навчається 

понад  700 учнів.  

    Заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем в одну  зміну. Початок занять о 8.30.  

    Школа  була побудована в 1938 році.  У 1974 році був збудований  ще один шкільний 

двоповерховий корпус. Всього в школі кімнат і кабінетів – 32: початкової школи – 11 класних кімнат, 

1кабінет інформатики (10 робочих місць для учнів),  15 предметних  кабінетів, 2 майстерні (слюсарна 

та столярна), 2 спортивні зали, актова зала, медичний кабінет, їдальня (2 зали), кімната бойової 

слави.  Кабінети адміністрації школи, інформатики мають підключення до мережі Інтернет, крім того 

є доступ до безпровідного Інтернету.  Шкільна бібліотека також підключена до мережі Інтернет, що 

дає можливості учням розширити свої знання у засвоєнні навчальних предметів. 

    Навчально-виховний процес забезпечують 37 вчителів. З них: вчителі вищої категорії – 14, І 

категорії – 10, ІІ категорії – 5, спеціалістів – 8, звання вчитель – методист  – 5, «Старший вчитель» –4.  

   Одним  із  напрямів  роботи  вчителів  з  обдарованими  учнями школи  є  їх  підготовка  та  

участь  у  щорічних  олімпіадах  з  базових  предметів  та  МАН.  Невід’ємною складовою робочого  

навчального   плану  школи на   навчальний рік є  факультативні курси та курси за вибором учнів.  

  Позитивним результатом позаурочної роботи є покращення рівня навчальних досягнень 

учнів з предметів, призові місця на олімпіадах, участь дітей у різних заходах школи,  міста.  В 

2015/2016  навчальному році  учні школи під керівництвом вчителя хімії  та біології  Останіної А.О. 

посіли ІІІ призове  місце на Всеукраїнському біологічному форумі учнівської та студентської молоді 

«Дотик природи» в категорії «хімія та біоінженерія»,  «зоологія» та були нагороджені  дипломами.  

 

 
 

Контактні дані: 
65007 Одеська обл., м. Одеса, вул. Болгарська, 31 

Телефони: (0482) 731-80-11, 721-67-04  

E-mail: OdesskayaZoh-103@ukr.net 

сайт: http://www.mrvo.od.ua/school/s103/ 
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