
Одеська спеціалізована школа №40 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області 

 

Запорожченко Наталя Анатоліївна 

Народилась у м. Одеса у 1972 році. 

З 1979 по 1989 р. навчалась у ЗОШ №49 м. Одеси. 

З 1989 по 1990 р. працювала у ЗОШ №67 м. Одеси на посаді старшої 

вожатої. 

У 1990 році була переведена до ЗОШ №14 м. Одеси на посаду 

старшої вожатої. 

У 1993 р. вступила до Одеського державного університету ім. 

І.І.Мечникова, який закінчила у 2000 році і отримала повну вищу освіту 

за спеціальністю «російська мова та зарубіжна література», здобула 

кваліфікацію філолога, викладача російської мови та зарубіжної 

літератури. 

У 1994 році  переведена на посаду вчителя російської мови та літератури ЗОШ №14. 

У 2001 році  призначена заступником директора з виховної роботи ЗОШ№14 м. Одеси. 

У 2002 році переведена на посаду вчителя російської мови та літератури ЗОШ №40 м. Одеси. 

У вересні 2002 року  призначена на посаду заступника директора з виховної роботи у ЗОШ №14 м. Одеси. 

У липні 2006 року призначена на посаду директора ЗОШ №66 м.Одеси. 

У жовтні 2014 року переведена на посаду директора ОСШ №40 м. Одеси, де працює по теперішній час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальноосвітня школа № 40 розпочала свою роботу у вересні 1988 року. 

Першим   директором була Коробко Валентина Миколаївна. 

Перші заступники директора: Шумейко  Лідія Степанівна; Кекляк Євгенія Євгенівна;  

Шостак Яків Юхимович. 

У школі було  відкрито 52 класи, що налічували 1642 учні. Педагогічний колектив складав 105 вчителів. 

З 1990 року по 1999 рік директором школи був Шостак Яків Юхимович. 

З 1991 року по 1997 рік заклад працював як пілотна школа в  експерименті МОН України, як школа з 

профільним вивченням основ інформатики та обчислювальної техніки. 

У 1996 році два вчителі школи Голубенко Галина Іванівна і Сеплярський Володимир Ісакович отримали 

Грант Соросівського вчителя. 

З 1997 року по 2002 рік –  середня загальноосвітня школа № 40 з профільним вивченням основ інформатики 

та обчислювальної техніки. 

З 1999 року по 2014 рік директором була Семенкова Людмила Григорівна. 

З 2002 року по 2007 рік – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 40 з поглиблених вивченням предметів 

гуманітарно – природничого напрямку. 

З 2007 року по теперішній час – заклад працює як Одеська спеціалізована школа № 40 І-ІІІ ступенів Одеської 

міської ради Одеської області. 

З 2014 року школу очолює Запорожченко Наталя Анатоліївна. 

У 2016-2017 н.р. в школі навчається 1399 учнів, було відкрито 50 класів. 

Школа працює за такими напрямками поглибленого вивчення: природничо – математичний напрям, 

суспільно-гуманітарний напрям, філологічний напрям, технологічний напрям, художньо – естетичний напрям, 

спортивний напрям. 

За 29 років школа випустила понад 3 000 учнів, серед них 48 медалістів. 

 

Адреса: 65025, м. Одеса, вул.. Давіда Ойстраха, 15-а 

Телефон: (0482) 52-34-40,  (0482) 52-32-78 

Сайт: http://www.srvo.od.ua/school/s40/ 

E-mail: oss40maket@gmail.com  
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