
ОДЕСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 10 

з поглибленим вивченням французької мови імені льотчиків-космонавтів Г.Т. Добровольського і  Г.С. 

Шоніна Одеської міської ради Одеської області 

 

 ШЕЛАКІН Володимир Ілліч народився 3 серпня 1954 року у с.Ільському Северського 

району Краснодарського краю.Громадянин України. У 1971 закінчив середню школу 

№14 с.Ільського та вступив до Кубанського державного університету на факультет 

романо-германської філології відділення французької мови та у 1976 році закінчив 

його.З 1976 по 1979 роки працював вчителем французької мови, організатором 

позакласної та позашкільної роботи, заступником директора з навчальної частини Алі-

Юртської середньої школи Назранівського району Чечено-Інгушської АРСР. З серпня 

1979 р. по серпень 1980 р. працював організатором позакласної та позашкільної роботи середньої школи № 

10 м.Одеси. 

З серпня 1980 р. по серпень 1982 р. служив в армії. З серпня 1982 р. працював організатором позакласної та 

позашкільної роботи середньої школи № 10 м.Одеси. З жовтня 1982 року працює директором середньої 

школи № 10 м.Одеси. Відмінник освіти Української РСР з 1986 року, переможець конкурсів видавництва 

„Шкільний світ”: 2002 рік у номінації “Директор – дослідник”, 2003 рік - „Майстерність”, 2004 рік – 

„Громадське визнання” за серію публікацій „Циклограма навчального року”, „Органайзер навчального 

року”, ”Організаційні та аналітичні накази навчального року”, „Аналіз навчального року”, „Планування 

навчального року”. У 2004 році декретом Премьер-Міністра Французької республіки за вагомий внесок у 

розвиток французької культури в Україні нагороджений Орденом „Академічних Пальмових гілок” та 

присвоєно звання кавалєра ордена.У 2007 році – переможець конкурсу „100 кращих керівників шкіл 

України”. Того ж року рішенням Виконавчого комітету Одеської міської ради присвоєне звання «Кращий 

педагогічний працівник міста Одеси».У 2016 році нагороджений відзнакою міського голови «За заслуги 

перед містом». 

          За місцем свого розташування  школа №10 є однією з перших в історії міста на межі відомих районів 

Одеси – Портофранко та Молдаванки. 5 вересня 1917 року Клавдія Костянтинівна Гус становиться  

першим директором і залишається на цій посаді до 28 лютого 1933 року.  У 1920 р.отримує  номер №10 та   

знаходиться у Старокінному  провулку на місці сьогоднішньої школи № 21. 

1936 рік – переведення школи у нову будівлю возведену з каменю-ракушняка зруйнованої у 1936 році 

Петропавлівської церкви, яку було споруджено у 1839 р. 1940 – 1941 роки – спеціалізована школа 

Військово-Морських Сил, а у 1941 – 1944 роки – військовий шпиталь міста. 1944 –1951 роки – 

спеціалізована школа Військово-Повітряних Сил, у якій навчаються майбутні льотчики-космонавти, Герої 

Радянського Союзу – Георгій Тимофійович Добровольський та  Георгій Степанович Шонін.  16 квітня 1958 

рік – відкриття післявоєнної  школи. 1959 рік – відкриття школи з викладанням ряду предметів 

французькою мовою. 1971 рік – присвоєння школі імені Г.Т. Добровольського 

1999 рік – присвоєння школі імені Г.С. Шоніна. 1999 рік – школа набуває свою сучасну назву. 2006 рік – 

школа-переможець конкурсу „100 кращих шкіл України”. 2007 рік – директор школи є переможцем 

конкурсу «100 кращих керівників шкіл України».2008, 2009 – школа – переможець конкурсу «Флагман 

сучасної освіти України». 2014 рік – декретом прем’єр-міністра Французької республіки директора школи 

нагороджено другим орденом Академічних пальмових гілок та присвоєно звання офіцера Ордену. 
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