
Одеський навчально-виховний комплекс № 49 

«Спеціалізована школа – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

Одеської міської ради Одеської області 

 

Директор - Надежко Галина Онисимівна 
      Трудовий шлях розпочала старшою піонервожатою. Після 

закінчення Одеського державного університету ім. 

І.І.Мечникова працювала вчителем російської мови та 

літератури Завадівської середньої школи Березовського району 

Одеської області. 

        З 1970 року працювала вчителем російської мови, 

організатором позакласної роботи середньої школи      № 12 м. 

Одеси.  З 1978 року – директор середньої школи-новобудови 

№49. Величезний організаторський талант Галини Онисимівни 

розкрився на посаді завідувачки відділом освіти 

Суворовського району м. Одеси, яку вона займала у 1984-1987 роках.  

         Досвід  адміністративної роботи вона перенесла в свою рідну школу, де з 1987 року і по теперішній 

час працює директором.  Галина Онисимівна – вчитель вищої категорії, вчитель-методист,  Відмінник 

освіти України,  Кращий педагогічний працівник м. Одеси. 

            
 

        Школа відкрилася вдруге в 1978 році (школа № 49, семирічна, знаходилась в самому центрі міста і 

була закрита в 1965 році). Першого вересня 1978 року до школи прийшли 2800 дітей. Майже всі 

сьогоднішні учні – це діти випускників школи. 

        В 2010 році згідно з рішенням Одеської міської ради № 5213-У від 22.01.2010 року найменування 

закладу змінено на Одеський навчально-виховний комплекс № 49 «Спеціалізована школа – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Одеської міської ради Одеської області. 

Основні напрями діяльності: Поглиблено вивчаються предмети: англійська мова, українська мова, 

математика, інформатика, музика. 

          З 2009 року старша школа – профільна. Відпрацьовані профілі – економічний, української 

філології, інформаційно-технологічний, фізико-математичний. В Одеському навчально-виховному 

комплексі № 49 в 2016/2017 навчальному році навчається 1583 учня, 50 класів, в спеціалізованій школі 

навчається 641 учень, що складає 42%. 

         Навчально-виховний процес забезпечують 90 вчителів. Якісний склад вчителів дозволяє на 

достатньому рівні забезпечити навчально-виховну діяльність: 38 вчителів – вищої категорії, 30 – І 

категорії, ІІ категорії – 10 вчителів, спеціалістів – 12. Педагогічне звання «учитель-методист» мають 12 

вчителів, «старший учитель» - 16, знак «Відмінник освіти України»  - 8 вчителів. Звання «Кращий 

педагогічний працівник м. Одеси» мають 4 вчителя, 21 вчитель – це випускники школи.    
         Заклад успішно співпрацює з Одеською національною академією зв’язку ім. О.С.Попова. В 

рамках проекту «ІТ-клас ОНАЗ» учням профільної школи вивчати сучасні ІТ-технології допомагають 

магістри академії. З  вересня 2016 року школа співпрацює  з Інститутом педагогіки Національної 

академії педагогічних наук України за темою: «Науково-методичне забезпечення формування 

конкурентоздатності особистості в умовах допрофесійної підготовки». 

            Контактні дані: 65025, м. Одеса, вул. Давида Ойстраха, 12 

Тел/факс: (048) 751-20-93, тел. 751-83-73, 54-15-63  http//srvo.od.ua./school/s49 

Nvk_number_49@ukr.net  


