
ОДЕСЬКА  ВЕЧІРНЯ  (ЗМІННА)  ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА  № 19 

ІІ-ІІІ  СТУПЕНІВ  ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

                                             Директор Петренко Володимир Миколайович.             

                Народився 18.09.1960 р. в Черкаській обл., Золотоношського р-ну., в с. 

Гельмязево. В 1982 р., закінчив з відзнакою історичний факультет 

Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова. Працював  

вчителем історії середньої школи № 120 м. Одеси, потім організатором 

позакласної та позашкільної роботи цієї ж школи. В 1987 р .- спочатку 

молодший науковий співробітник, потім асистент кафедри стародавнього 

світу та середніх віків історичного факультету Одеського державного 

університету ім. І.І. Мечникова. З 1987 по 1990 р. р. аспірант кафедри 

наукового атеїзму Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова. 

В 1990 –1994 р. р. асистент кафедри історії України Одеського 

державного політехнічного університету. В 1994 - 1995 р. р.  помічник 

начальника відділу зовнішніх зв’язків акціонерної страхової компанії 

«Пілігрим». З 1995 по 2002 р.  вчитель  історії вечірньої загальноосвітньої 

школи №19 м. Одеси. З 2002 р.– по теперішній час директор Одеської 

вечірньої (змінної) загальноосвітньої школи № 19 ІІ-ІІІ ступенів  

Одеської міської ради Одеської області. 

 

           
 

Одеська ВШ № 19 була заснована в жовтні 1945 року, як школа для робочої молоді з вадами 

слуху для слухачів навчально-виробничого комбінату Обласного українського товариства 

глухих. На першому етапі свого існування вона розташовувалася в приміщенні СШ № 80.  

Навчальні заняття також проходили на базах СШ № 25, № 68 № 119. З 1986 року Одеська ВШ 

№ 19 знаходиться по постійному адресою: м. Одеса, вул. Троїцька, 28, в приміщенні 

колишнього дитячого садка № 91 на першому поверсі житлового будинку. У 1992 році Одеську 

ВШ № 19 було об'єднано з вечірньою школою № 8, з якою кількома роками раніше було 

об'єднано ВШ № 11 і Заочну школу моряка. З 2013 р. у Одеській ВШ № 19 з”явились класи для 

осіб, позбавлених волі та неповнолітніх учнів. що перебувають під слідством. Учні, які не мають 

можливості в силу певних обставин відвідувати навчальні заняття, можуть закінчити її 

екстерном. Мова навчання – російська. Для зручності учнів існують різні форми навчання: 

денна, вечірня, очно-заочна.   
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