
Одеський  навчально - виховний комплекс № 84 

«Спеціалізована школа  І – ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов  –  

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

 Беззмінний директор навчального закладу з 1988 року - Ілько Алла 

Володимирівна. Школа № 84 – справа всього ії життя. До цього йшла крок 

за кроком. В 1967 році закінчила Черновецький державний університет, 

факультет романо-германської філології. Працювала вчителем французької 

мови у школах № 26 та 132 м. Чернівці, директором Іллічівського будинку 

піонерів та школярів м. Одеси, інспектором відділу освіти Іллічівського та 

Київського м. Одеси. Така плідна справа відмічена  нагородами: звання 

«Відмінник освіти» (1985р.), медаль «Ветеран праці» (1996р.), Грамота МОН 

України (2004р), звання «Почесний педпрацівник м. Одеси» (2007р), 

відзнака «Подяка» (2016р), Грамоти та подяки районного, міського, обласного рівнів. 

В одній школі – дві: спеціалізована  та загальноосвітня. З 

першого класу спеціалізація з вивчення французької мови. З 5 

класу починається легка профілізація майбутніх математиків та 

спеціалізація англійської мови. З 8 класу поглиблене вивчення 

математики, хімії та біології. Для більш якісної підготовки 

випускників в школі ІІІ ступеня – профільне навчання.  

Це гарантовано високим рівнем матеріально-технічної 

бази Одеського НВК № 84 та професійністю педагогічних 

кадрів. Колектив учнів, учителів та батьків закладу завжди 

багатий ідеями, тому розвиток своєї школи вбачає за моделлю: Педагогічний колектив  

активно підвищує  кваліфікаційний рівень як традиційними формами (методична робота 

закладу, курси підвищення кваліфікації при Одеському ОІУУ, районні, міські та обласні 

семінари), так і участю у всеукраїнських та обласних освітянських проектах, а саме: проект «1 

учень- 1 комп’ютер. Навчання для майбутнього» , «(Не)конференція Ed-camp»,  «Про 

Навички», програма розвитку вчителів «Освітня лабораторія Edlab», проект дистанційного 

навчання «Розвиток життєвих, професійних та кар’єрних навичок педагогів»; навчальний 

заклад співпрацює в україно-швейцарському проекті «DOCCU: розвиток громадянських 

компетентостей в Україні», в  українсько-німецькому  проекті  "Ми можемо 

більше!”(громадянська партиципація дітей і молоді); учнівський та педагогічний колективи 

мають досвід участі у програмах «Рівний – рівному», «Медіація». У 2013 році Одеський НВК 

№ 84 став  переможцем Всеукраїнського  розгляду моделей превентивної освіти у навчальних 

закладах.  
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