
   Одеська загальноосвітня школа № 45  

І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області 

 
Директор Пекар Ірина Миколаївна 

У 1990 році закінчила Одеське міське педагогічне училище за 

спеціальністю «Початкове навчання», у 1997 році -  Одеський державний 

університет ім. І.І.Мечникова та отримала кваліфікацію «Математик, 

викладач математики і інформатики». 

15.08.1990-20.08.2003 – учитель початкових класів Одеської 

загальноосвітньої школи № 1 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської 

області; 

 20.08.2003-07.08.2007 – заступник директора з навчально-виховної роботи 

Одеської загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради 

Одеської області; 

 08.08.2007-16.03.2009–  головний спеціаліст відділу загальної середньої 

освіти та виховної роботи управління освіти та науки Одеської міської ради; 

16.03.2009-21.07.2011 – заступник начальника відділу загальної середньої освіти та 

виховної роботи управління освіти та науки Одеської міської ради; 

З 22.07.2011 року – директор Одеської загальноосвітньої школи №45 І-ІІІ ступенів 

Одеської міської ради Одеської області. 

 

  Одеська загальноосвітня школа №45 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської 

області заснована у 1961 році. З 01 січня 1962 року була відкрита восьмирічна 

загальноосвітня трудова політехнічна школа, якій було присвоєно №45. Укомплектовано 

школу учнями за рахунок розвантаження шкіл №19 та №130 у складі 23-х класів та 920 

учнів. Вперше учні школи сіли за парти 16 лютого 1962 року. Зараз у школі сформовано 

28 класів, в яких навчається 776 учнів. У школі працюють класи з українською та 

російською мовами навчання. Вивчається дві іноземні мови: англійська – з першого класу, 

німецька – з п’ятого класу. У школі ІІІ ступеню з 2004 року створюються профільні класи 

технологічного напрямку. Одним з основних напрямків роботи школи є активізація 

науково-педагогічної ініціативи, пошукової та дослідницької діяльності й творчості 

педагогів на засадах гуманізації, інтеграції та гармонійного поєднання загальнолюдських 

духовних цінностей з національним характером освіти.  

Педагогічний колектив працює над проблемою «Удосконалення освітнього 

простору для формування успішної, соціально зрілої особистості через розвиток творчої 

взаємодії учасників навчально-виховного процесу в контексті впровадження проектно-

цільового управління навчальним закладом». 
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