
Одеська загальноосвітня школа № 25 І-ІП ступенів 

Одеської міської ради Одеської області 

 
 

 

Козакевич Ірина Станіславівна – директор Одеської ЗОШ № 25.  

Народилася 08 жовтня 1959 року в м.Одесі. 

З 1967 р. по 1976 р. навчалася в середній школі № 28 м.Одеси. 

З 1976 р. по 1980 р. навчалася в Мінському музичному училище ім..М.І.Глінки на 

відділенні хорового диригування, денної форми навчання. 

З 09.1980 р. по 07.1998 р. працювала вчителем музики та співів СШ № 80 м.Одеси. 

З 1984 р. по 1989 р. навчалася в Одеському державному педагогічному інституті 

ім..К.Д.Ушинського на факультеті музики та співів, заочна форма навчання. 

З 07.1998 р. по 07.2000 р. працювала заступником директора з виховної роботи 

СШ № 28 м.Одеси. 

З 07.2000 р. по 07.2001 р. працювала головним спеціалістом служби у справах 

неповнолітніх Одеського міськвиконкому. 

З 07.2001 р. по теперішній час працює директором ЗОШ № 25 м.Одеси. 

Розлучена, має дочку Жосан Вікторію Михайлівну, 1981 р.н. 
 

Опис навчального закладу 

Одеська загальноосвітня школа № 25 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області була 

заснована в 1965 році. Засновник школи -  Малиновський районний відділ народної освіти. та 

Іллічівська, які займаються в школі фігурного катання на ковзанах «Крижинка». 

Директор школи - Козакевич Ірина Станіславівна -    «Відмінник освіти України» ( 2005 р.), учитель 

вищої категорії, учитель-методист. 

Сьогодні в школі працює 51 учитель. З них: 2 – відмінник освіти України, 28 учителів нагороджені 

грамотами органів управління освіти різних рівнів, 22 – фахівця вищої кваліфікаційної категорії, 8 – 

учителі-методисти, 3 – мають звання старший вчитель. 

Школа займає два будинки: триповерховий будинок і одноповерхове - майстерні. У приміщеннях 

школи розташовані навчальні класи, спортивний зал,  обідній зал, бібліотека, медичні кабінети, 

кабінет психолога, два комп'ютерних класи із виходом в Інтернет. На прилягаючій території обладнана 

спортивна площадка. Бібліотечний фонд має у своєму розпорядженні необхідну навчальну, методичну 

й іншу літературу. Також оновлений танцювальний зал, стрілецький тир. 

В закладі функціонує 22 класи: 8 класів початкової школи, 12 класів основної школи та 2 класи, що 

здійснюють програми середньої (повної) загальної освіти. 

У школі працюють гуртки. 

Декоративно-ужиткового мистецтва «Берегиня» - керівник Рубанська Ганна Дмитрівна 

Зразковий хореографічний колектив «Акварельки» - керівник Сідорова Наталя Володимирівна  

Військово-патріотичний "Школа безпеки" – керівник Чуріна Олена Георгіївна 
 

 
 

 

Контактні дані 

Юридична адреса: 65080, м.Одеса, вул.Академіка Філатова, 23-Б, тел. (048) 766-30-06, (048) 766-29-01, 

сайт школи: http://www.mrvo.od.ua/school/s25/, e-mail: shkola-25@ukr.net 

http://www.mrvo.od.ua/school/s25/

