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Біографія 

 
Савенко Наталія Костянтинівна 

Вчитель вищої категорії, вчитель методист, відмінник освіти України, присвоєно почесне звання «Кращий педагогічний 

представник м. Одеси» 2010 р. нагороджена Почесним знаком Одеського міського голови «Знак пошани» 2013 р. 

Народилась 26 січня 1958 р. м. Одесі.  

В 1975 р. закінчила середню школу №25 м. Одеси.  

З 1975 р. по 1981 р. навчалась в Одеському державному університеті ім.Мечнікова на геолого-географічному факультеті 

вечірньої форми навчання.  

З 1982 по січень 1983 р. працювала вчителем географії в середній школі №25 м. Одеси.  

З січня 1983 р. по серпень 1989 р. працювала організатором позакласної та позашкільної роботи в середній школі №20 м. 

Одеси.  

З серпня 1989 р. по серпень 2005 р. працювала директором школи №20.  

З липня 2006 р. по березень 2011 р. працювала директором школи №56. 

З 14.03.2011 по 29.12.2014 працювала начальником відділу освіти Київської районної адміністрації.  

З 30.12.2014 працює директором школи №79.  

На сьогоднішній день: 

 школа має свій Устав, кодекс честі, свої традиції; 

 по бажанню батьків для учнів 1-4 класів створені групи подовженого дня; 

 на кожній паралелі є класи з викладанням українською і російською мовами; 

 в школі обладнані кабінети історії, хімії, біології, інформатики, географії, математики, іноземних мов, 

української мови та літератури, хореографії, спортивна зала, мала та велика актові зали, кімната 

психологічного розвантаження, ігрова кімната для молодших школярів, медичний кабінет, столова на 180 місць, 

етнографічний музей, макет пам'ятнику Невідомому матросу. 

Біографія школи: 

 День народження школи: 6 листопада 1937 р. Фундамент школи закладений з каменю церкви «В ім'я всіх святих» 

(на першому міському Християнському кладовищі), яка була зруйнована в 1935 році більшовиками. 

 Місцезнаходження школи: місто Одеса, Приморський район. 

 Адреса школи: Водопровідна 13. 

 1939 - 1940 рр .: рік нових спортивних перемог та успіхів у художній самодіяльності. З'явилися нові майстри спорту, 

наприклад: Добринін Володимир. 

 Школа в роки війни: була закрита, директор, завучі і багато викладачів пішли на фронт. Школа була перетворена на 

військову казарму і стайню. У роки румунської окупації в школі перебували румуни. 

 Перші дні після звільнення міста: 12 квітня було дозволено всім вчителям увійти в школу. 

 1944 - 1947 рр .: в будівлі школи розміщувалися і самостійно існували дві школи: школа №108 (початкова чоловіча - 

посідала 3-й поверх) і школа №79 (середня жіноча - займала 1, 2 поверхи). 

 У повоєнні роки працювали гуртки: фізичний, художньої самодіяльності, шаховий, туристичний, два хорових, 

балетний, естрадний і оркестр. 

 1959 р .: на базі школи проводилися зйомки фільму Одеської кіностудії «Спрага». 

 1963-1964 рр .: піонерський збір присвячений двадцятиріччю визволення міста від німецько-фашистських 

загарбників. 

 7 листопада 1963 г: на демонстрації школа була в першій колоні демонстрантів Іллічівського району. 

Контактні дані: 

Юридична адреса: 65007, м. Одеса, вул. Водопровідна, 13 

Контактні телефони: (048) 722-42-43 (приймальня),  

(048) 725-83-18 (заступники директора). 
Сайт: http://www.prvo.od.ua/school/s79/E-mail: school.79@ukr.net 
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