
Одеська гімназія №4 

Одеської міської ради Одеської області 

Директор - Соломащенко  Інна Леонідівна.  
Народилась 09.01.1968 році в м. Одеса. 

У 1985 році закінчила  середню школу №99. Ще навчаючись в 

школі, для себе вирішила, що обов’язково стане вчителем і працювати 

буде тільки у своїй рідній школі . 

У 1985 році поступила до Одеського Державного університету                        

ім. І.І. Мечникова на філологічний факультет (російська мова та 

література), але на вечірнє відділення для того, щоб почати роботу в 

школі № 99 на посаді старшої вожатої.  
01.06.1985 – 26.08.1993 - старша піонерська вожата СШ №99. 

З 1997 -  заступник директора з виховної роботи Одеської гімназії №4, 

з липня 2012 року - директор Одеської гімназії № 4. 

 

Школу засновано у 1935 році (будівля складається з 4-х поверхів, проектна потужність - 600 

учнів). В одному приміщенні працювали дві школи для хлопців:  №133  з російською мовою 

навчання та №99 з українською мовою навчання. У 1941 році, під час оборони Одеси, приміщення 

школи використовувалось як шпиталь для поранених захисників міста. 

В 1963 році школи були об’єднані в єдину за № 99. Школа була україномовною з поглибленим 

вивченням англійської мови. У 1978 році до школи була приєднана восьмирічна школа №13, що 

знаходилася поруч.  

У 1993 році спеціалізована середня школа № 99 з поглибленим вивченням англійської  мови 

отримала статус гімназії № 4 з українською та російською мовами навчання та поглибленим 

вивченням іноземних мов. 

У 2005 році було відкрито клас з поглибленим вивченням німецької мови. 

У 2007 році гімназію №4 перейменовано в Одеську гімназію №4 Одеської міської ради 

Одеської області.  
В гімназії працюють 49 викладачів,вища кваліфікаційна категорія - 28, педагогічне звання 

«Учитель – методист» - 17, «Старший учитель» - 5, «Кращий педагогічний працівник» - 3, Почесна 

відзнака «Трудова слава» - 2, « Відмінник освіти»-3. 

З метою допомоги учням у виборі майбутньої професії впроваджуються факультативи за 

вибором: польська мова, «Життєва компетентність особистості», «Європейська студія», «Визначні 

постаті України ХХ ст.», «Туризм та готельний бізнес», «Українське відродження у ХХ ст.»,                       

«Ласкаво просимо до України». 

З вересня 2008 року гімназія є постійним  учасником Міжнародного проекту «Школи: партнери 

майбутнього», ініційованого Федеральним міністром іноземних справ Німеччини                        

Франком-Вальтером Штайнмаєром. Вчителі англійської мови є колективним членом ресурсного 

центру Британської ради, учасники проектів «Школи-новатори» і  «Відкритий світ».  

 За зразкове несення Почесної Варти  на Посту №1 гімназія нагороджена Почесною Грамотою 

Виконавчого комітету Одеської міської ради (2013р), Номінант Регіонального конкурсу «Благодійна 

Одещина – 2015», у 2016 р. – Переможець підсумкового етапу огляду-конкурсу дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку, нагороджено Дипломом  Міністерства соціальної політики України. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Контактні дані:: 65005, м. Одеса ,вул. Болгарська ,88. 

тел. 731-62-59,  736-63-67- заступники директора; факс 731-82-58;e-mail: sil-gymnasia4@ukr.net. 

сайт:  http://www.mrvo.od.ua/school/gim4/   
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