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     Харченко Валентина Семенівна 
Народилася 05 січня 1952 року, с.Левадівка Миколаївського району 

Одеської області 

В 1973  році закінчила  Одеський   державний  педагогічний інститут ім. 

К. Д.Ушинського, за спеціальністю математика. 

Загальний стаж роботи 36 років. 

Пройшла всі сходинки професійного та кар’єрного зростання. 

Працювала вчителем математики. Має великий досвід адміністративної 

роботи – декілька років була заступником директора з навчально-

виховної роботи, виконувала обов’язки директора. Вже 24 роки очолює 

Одеську спеціалізовану школу № 64 І ступеня з поглибленим вивченням 

англійської мови Одеської міської ради Одеської області.  

 

Заснована школа в 1993 році. Режим роботи школи – п’ятиденка 

Мова навчання – українська, російська 

Спеціалізація -  поглиблене вивчення англійської мови 

В закладі працюють 30 вчителів, всі мають вищу педагогічну освіту. Якісний склад 

педагогічного составу: спеціалістів вищої категорії – 75 %, вчителів-методистів – 33%, старших 

вчителів – 13%, Відмінників освіти – 13%. 

Технічне забезпечення класів на високому рівні: інтерактивні дошки, проектори, 

комп’ютери, тощо. 

Для вивчання англійської, української, російської мов дітей в класі ділять на 2-3 групи. Це 

покращує якість навчання. 

Учні нашої школи завжди приймають активну участь і займають призові місця у 

Всеукраїнських освітніх конкурсах та олімпіадах з різних предметів: «Кенгуру», «Соняшник», 

«Олімпіс», «Олімпус», а також є учасниками районних, міських, обласних олімпіад. 

В школі існують традиції, метою яких є патріотичне виховання дітей. Один з них – день 

вишиванок: діти приходять у вишиванках і всі спілкуються переважно українською мовою. Хоча в 

школі, за бажанням батьків, є можливість навчатися на українській та російській мовах. 

В рамках фізичного виховання щодня перед початком занять на свіжому повітрі проводиться 

фізична зарядка. 

В післяурочний час у дітей є можливість займатися різноманітною творчістю 

(бісероплетіння, художній розпис панно, малювання, хореографія, спортивні секції, вокальний 

гурток). 

Підсумком роботи школи є здорові, виховані, освічені, компетентні в усіх напрямках 

випускники, які з легкістю продовжують навчання в провідних школах, гімназіях. 

 

 

 

   

 

 
 

Наша адреса: 65059 м. Одеса, вул. Маршала Малиновського, 23 

Контактні телефони: +3(0482)64-75-80;  +3(0482)64-96-67 

Сайт – http://www.mrvo.od.ua/school/s64 

E-mail: primary-school64@ukr.net 
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