
Одеська спеціалізована школа-інтернат № 2 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням 

англійської мови Одеської міської ради Одеської області. 

 

Директор: Савельєва Наталя Володимирівна 

Савельєва Наталя Володимирівна, 1954 р.н., народилася в місті Одеса, 

випускниця Одеської спеціалізованої школи-інтернату № 2 I-III ступенів з 

поглибленим вивченням англійської мови 1971 року. 

Освіта: Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, філологічний 

факультет, російське відділення; Одеський національний університет ім. І.І. 

Мечникова, філологічний факультет, українське відділення. 

Починаючи з 1972 року, пройшла всі шаблі педагогічної ієрархії: старша 

піонервожата, вихователь групи продовженого дня, вчитель російської мови та 

літератури, методист, інспектор, заступник начальника Одеського міського відділу освіти, 

директор школи, начальник управління освіти і науки Одеської міської ради. Сьогодні Наталя 

Володимирівна знову очолює рідну школу.  

За роки роботи Н.В. Савельєва неодноразово була відзначена відомчими нагородами: знаком 

«Відмінник освіти України», Почесними грамотами Міністерства освіти України. 

За багаторічну самовіддану працю у сфері вітчизняної освіти, вагомий особистий внесок у 

духовне відродження нації, в справі навчання і виховання учнівської молоді Наталя 

Володимирівна удостоєна звання «Заслужений працівник освіти України» . 

 

Школа – інтернат № 2 була створена у вересні 1946 року.  Заклад почав роботу у невеличкому 

приміщенні на 16 станції Великого Фонтану, де навчались 142 хлопчика. В листопаді 1946 року 

школа-інтернат переїхала до будівлі, колишньої Маріїнської гімназії, за адресою: вул. Л. 

Толстого, 9. У вересні 1947 року школу перевели до будівлі за адресою: вул.Комітетська, 5. З 01 

вересня 1948 р. школа продовжила свою роботу у триповерховій будівлі колишній спецартшколи 

№ 16, на Ботанічній вулиці 4 (зараз – проспект Гагаріна, 6) на чолі з директором Горбуліним П.І. 

Статус школи за роки існування декілька разі змінювався.  

З 2005 року школа-інтернат №2 працює як спеціалізована з поглибленим вивченням 

англійської мови. 

Основна мета педагогічного колективу – створення учбового закладу з оптимальними 

умовами для різнобічного розвитку дитини. 

Навчання у школі здійснюється українською мовою. Крім англійської, вивчаються російська 

та іспанська мови. Факультативно вивчається ділова англійська мова, країнознавство. 

Навчальна та спортивна бази школи надають можливість для розумового та фізичного 

розвитку учнів. 

Більше 300 учнів відвідують шкільні гуртки: шахи, образотворче мистецтво, хор, вокальне 

мистецтво, танці, футбол, аеробіка, бойові мистецтва, психологія, логіка, прикладне мистецтво, 

предметні гуртки. 

Щорічно у школі проводиться шкільний фестиваль театрального мистецтва. 

Кожний клас щороку працює над соціальним та краєзнавчим проектом. 

У школі працюють два музеї: Бойової слави та музей історії школи. 

Зразковий ансамбль народного танцю “Козачок” закладу є лауреатом та переможцем багатьох 

міжнародних конкурсів. 

Шкільна газета «Радар» протягом 7 років є загальношкільним благодійним проектом та 

переможцем ХІІІ Національного конкурсу шкільних газет. 

 

     
 

Контактні дані: проспект Гагаріна,6, 65044, м.Одеса, Україна 
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