
Одеська загальноосвітня школа № 56 І-ІІІ ступенів  

Одеської міської ради Одеської області 

 

Директор – Фоменко Світлана Іванівна 

Фоменко Світлана Іванівна народилася 28 серпня 1966 року в місті Одеса. 

Навчалася в Одеській середній школі № 27.  

З 1983 по 1988 роки навчалася в Одеському державному університеті ім. І.І. Мечникова на 

філологічному факультеті та здобула кваліфікацію філолог, викладач української мови і літератури. 

З 1987 по 1997 працювала вчителем української мови і літератури середньої школи № 125 м. Одеси. 

З 1997 по 2011 – заступник директора з навчально-виховної роботи Одеської ЗОШ № 56.  

З березня 2011 року працює на посаді директора Одеської загальноосвітньої школи № 56 І-ІІІ ступенів 

Одеської міської ради Одеської області. 

Має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «учитель-методист». 

 

Опис навчального закладу 

Датою народження школи вважається 1946 рік. До 1964 року школа мала статус восьмирічної. У 1964 

році збудовано нове триповерхове приміщення школи за адресою вул. Тіниста, буд. 1. У 1974 році школа набула 

статусу середньої. У 1984 році добудоване нове приміщення школи. 

Згідно  рішення  колегії   управління  освіти  Одеського міськвиконкому від 18 листопада 1996 року школа набула статусу 

україномовної. 

З 2005 року школа вважається опорною в Приморському районі з питань впровадження профільного навчання.  

З 08.07.2011 року згідно рішення Одеської міської ради змінено Статут школи,  за яким набір проводиться у класи з українською та 

російською мовами навчання. 

У школі діють: 

 - зразковий колектив з вишивки  «Золоті руки»; 

- зразкова студія  естрадної пісні «Аркадія»; 

- гурток спортивного бального танцю «Сузір’я»; 

- музична студія по класу фортепіано та гітари ; 

- гурток з військово-патріотичного виховання; 

- спортивні гуртки з волейболу та баскетболу. 

Центром  військово-патріотичного виховання,  по праву, можна назвати шкільний кіномузей «Пам'ять».  

У школі працює досвідчений колектив учителів:  

- Почесною відзнакою Міністерства освіти України «Відмінник освіти» було відмічено 13 вчителів; 

- спеціалістів вищої категорії – 44; 

- спеціалістів першої категорії – 8; 

- спеціалістів другої категорії – 2; 

-  педагогічне звання «учитель-методист» - 23;  

- педагогічне звання «старший учитель» - 19; 

- Заслужений тренер  – Дубовик Петро  Вікторович 

-  Майстер спорту СРСР  -  Шапкін Ігор Олегович.  
 

Фото навчального закладу 

        
 

               
 

    

 

Контактні дані 

65009, м. Одеса, вул. Тіниста, буд. 1 

Телефон: (048) 68-18-63, 63-82-67 

Сайт: http://www.prvo.od.ua/school/s56/ 

E-mail: odessa56school@ukr.net 
 


