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Директор закладу: Шостак Яків Юхимович 

Шостак Яків Юхимович, 1954 року народження, має повну вищу педагогічну 

освіту, у 1976 році закінчив Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова за 

спеціальністю математик, викладач математики. Стаж безпосередньої педагогічної 

роботи за фахом — 41 рік. Вчитель математики вищої категорії, має педагогічне звання 

“вчитель–методист”; нагороджений Знаком “Відмінник освіти України”. З 1990 року – 

директор загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №40 м.Одеси, з 1999 року – директор 

Одеського приватного навчально-виховного комплексу “Дошкільний навчальний 

заклад — спеціалізована загальноосвітня школа I – III ступенів “Хабад””.  

 

Одеський приватний НВК “Хабад” ліцензовано та атестовано Департаментом 

освіти і науки Одеської облдержадміністрації. 

До складу Комплексу входять 5 учбових відділень у м. Одесі: 

відділення №1 — за адресою: вул.Водопровідна, 13 (школа ІІ-ІІІ ступенів); 

відділення №2 — за адресою: вул. Пироговська, 7/9 (дошкільний заклад); 

відділення №3 — за адресою: вул. Бочарова, 35а (дошкільний заклад та школа І-

ІІІ ступенів); 

відділення №4 — за адресою: вул. Базарна, 32 (дошкільний заклад та школа І-ІІІ 

ступенів); 

відділення №5 — за адресою: узвіз Деволановський, 7 (школа І ступеню). 

В Комплексі також діє пришкільний інтернат (для хлопців та для дівчат), в якому 

виховуються діти віком від одного до сімнадцяті років з малозабезпечених, 



неблагополучних сімей та діти-сироти, які перебувають під опікою, розташований за 

адресою вул Єврейська, 2. 

За роки роботи сформовано працездатний, висококваліфікований педагогічний 

колектив. В Комплексі працюють 74 вчителя та вихователя, більшість з яких мають 

вищу кваліфікаційну категорію, педагогічні звання “вчитель-методист” та “старший 

учитель”. Но головне — вони люблять дітей та вміють передавати їм свою любов та 

знання. В школі поглиблено вивчається англійська мова, мова іврит, історія та традиції 

єврейського народу. 

Учні нашої школи беруть участь та перемагають в районних та міських 

предметних олімпіадах, стають переможцями ІІІ (обласного) етапу та успішно 

виступають у ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з мови іврит. 

Починаючи з 2004 року учні Одеського приватного НВК “Хабад” успішно беруть 

участь у Всеукраїнському Турнірі юних філологів для учнів приватних навчальних 

закладів. Наші учасники  стають абсолютними переможцями в своїх паралелях. 

Команда НВК “Хабад” — володар Кубку чемпіонів Всеукраїнського Турніру юних 

філологів. 

Учні Одеського приватного НВК “Хабад” щорічно беруть участь у 

Всеукраїнському природничому інтерактивному конкурсі “Колосок”, Міжнародному 

математичному конкурсі "Кенгуру", Міжнародному конкурсі з інформатики та 

комп’ютерної грамотності “Бобер”. 

Учні 8–10-х класів Одеського приватного НВК “Хабад” беруть участь в 

міжнародній олімпіаді з єврейської традиції та історії серед шкіл програми Хефциба 

Міністерства освіти Ізраїлю та в олімпіаді з предметів єврейської  спадщини. 

Учасниками фіналу олімпіади в 2017 році стали учениця 9-А класу Кобзар Юлія та 

учениця 9-В класу Березоруцька Олена. Кобзар Юлія посіла в цій олімпіаді І місце. 

 

 
  



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Контактні дані: 

Юридична адреса: м. Одеса, вул. Осипова, 21 

Телефон: (048) 728-07-70; (048) 728-21-59 

Електронна  пошта:   schools@chabadodessa.org 


