
Одеський навчально – виховний комплекс № 53 «Загальноосвітня щкола І-ІІІ 

ступенів – ліцей » Одеської Міської ради Одеськоїх області 
 

Телищак  Ірина  Олександрівна – директор   Одеського НВК №53. Освіта- 

повна вища, закінчила  у  1998 році Одеський державний університет за 

спеціальністю « Українська  мова та література»,  з 1998 по 2000 роки працювала 

вчителем української мови та літератури в гімназії  № 8, з 2000 року по 2007 рік - 

заступник директора  з навчально-виховної роботи СЗОШ №10, з 2007 року  - 

директор  Одеського НВК №53, педагогічний стаж  роботи 18 років,  керівної 

роботи - 9 років. За творчу, результативну працю відзначена винагородами: 

Почесною  грамотою управління освіти і науки  Одеської обласної державної  

адміністрації (2011 рік), Почесною  грамотою виконавчого комітету Одеської 

міської ради (2014 рік), Грамотою Малиновської районної адміністрації (2016 рік), 

Грамотою за участь у Всеукраїнському конкурсі «Школа ХХІ століття» (2014 рік). 

 
 

Школа існує з 1969 р. Статус ліцею  отримала в 1990 році. До ліцейського статусу педагогічний 

колектив протягом 10 років випробував декілька етапів: диференційоване навчання, поглиблене вивчення 

деяких предметів, профільне навчання. На задоволення потреб сучасної освіти в 2010 році ліцей був 

реорганізований в заклад нового типу НВК. Створення нового типу закладу дало можливість колективу 

ґрунтуватися на нових формах навчання, зберігаючи все цінне, набуте декількома попередніми 

поколіннями. 

Заклад має своє обличчя, свій стиль.  Створення саме сьогодні НВК дає можливість для розкриття 

здібностей дитини, саморозвитку і самовдосконалення відповідно до природних нахилів та уподобань. 

Сьогодні в школі є такі пррооффіілліі  ннааввччаанннняя::  математичний, інформаційно – технологічний, економічний, 

англійська філологія. 

 Матеріальне забезпечення навчально-виховного процесу: мультимедійний комплекс, три 

комп'ютерних класи, підключення до мережі Інтернету, кабінет соціально-психологічної служби. 

 З 2016 – 2017 навчального року школа приймає участь у Всеукраїнському науково – 

педагогічному проекті  «Інтелект України».  Педагогічним колективом укладено угоду з Інститутом 

педагогіки НАПН України з теми «Науково – методичне забезпечення формування конкурентоздатності 

в умовах допрофесійної підготовки». 
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