
                   Одеська загальноосвітня школа № 60 І_ІІІ ступенів 

Одеської міської ради Одеської області 

 

1. Директор школи : 

 Берестенко Аліна Геннадіївна, 1968 року народження, освіта 

вища, закінчила Одеський  державний педагогічний інститут ім. 

К.Д.Ушинського в 1990 році, фізико-математичний факультет, 

стаж роботи 26 років, викладає математику, вища категорія, 

«Старший учитель». Працювала  вчителем математики з 1990 року 

по 2000 рік в ОЗОШ № 47 І-ІІІ ступенів, з 2000 року по 2003 рік заступником директора з 

навчально-виховної роботи у цій  же школі. З 2003 року – директор Одеської ЗОШ № 60 

І-ІІІ ступенів. Стаж роботи на посаді директора 13 років.  

2.  Одеська загальноосвітня школа №60 I-III ступенів Одеської міської ради Одеської 

області – школа, в якій реалізуються  державні програми з інклюзивного навчання та 

науково-педагогічного проекту «Інтелект України» з першого класу. Школа № 60 була 

створена в 90-х роках XIX століття. В роки Великої Вітчизняної війни школа була 

перетворена в військову казарму. Під час героїчної оборони Одеси тут був розміщений 

облвиконком. В 1948-1949 роках на базі школи був розташований інтернат № 2, який 

здійснював підготовку  майбутніх розвідників. 

В  школі навчається така кількість учнів : 

 школа І ступеня – 13 класів, 345 учнів 

 школа II ступеня – 10  класів, 263 учні 

 школа III ступеня - 2 класи, 42 учні. 

 У школі працює  44 педагоги , педагогічні працівники мають: 

а) кваліфікаційні категорії:« Спеціаліст вищої категорії» - 13 осіб; 

 « Спеціаліст І категорії» - 6 особи; 

 « Спеціаліст ІІ категорії» - 9 осіб; 

 « Спеціаліст» - 14 осіб. 

б) педагогічні звання: 

 « Вчитель-методист» - 3 особи. 

 « Старший вчитель» - 4 особи. 

в) нагороджені знаком « Відмінник освіти України» - 4 особи 

Педагогічний колектив школи працює над науково-методичною проблемою :  

«Формування позитивної мотивації навчальної активності учнів шляхом впровадження 

інноваційних методів и прийомів навчально-виховного процесу». 

Пріоритетними напрямками діяльності педагогічного колективу є впровадження 

інноваційних технологій в освітній процес.  

 

 

Адреса навчального закладу: 65091, вул. Комітетська, 5, м. Одеса, Одеська обл. 

Телефон навчального закладу: (048)7327342 

Е-mail: 60-s@ ukr.net 

Сайт:http://www.mrvo.od.ua/school/s60/ 

http://mrvo.od.ua/school/s60/

