
ОДЕСЬКА  ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ  ШКОЛА  №  48  І-Ш  СТУПЕНІВ 

                 ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                Несміян Олена Олександрівна 

                Народилась 11.09.1966 року в  м. Одеса 

- 1973 рік – навчалась у школі № 67 м. Одеса; 

- 1981 рік – продовжила навчання у школі № 17 м. Одеса; 

- 1983 рік – вступила до ОДІ ім. К.Д.Ушинського; 

- 1988 рік – продовжила навчання  у Миколаївському ПІ ім. 

В.Г.Бєлинського,  де отримала вищу освіту 

-1988 рік – вихователь дитячого садочка № 307, за переводом 

продовжила працювати вчителем математики  в школі № 24 м. Одеса; 

-1994 рік – заступник директора з НВР в школі № 24 м. Одеса 

- 1998 рік – заступник директора з НВР в ОЗОШ № 92 

- з 2009 року займає посаду директора Одеської ЗОШ № 48. 

Заміжня. Має доньку.  

 Одеська школа № 48 вперше відкрила двері в 1967 році. Сьогодні ми називаємо нашу 

школу «Школою Сподівань». В центрі уваги кожного вчителя – дитина, як вільна, 

відповідальна і творча особистість, що розвивається на основі гуманізації навчання і 

виховання. Умови прийому до школи спільні. Школа є державною і виконує навчальні 

програми МОН України. В школі 28 класів, 741 учень, 48 вчителів. Мова навчання – 

українська та російська.  

 Учні закладу постійно беруть участь у районних та міських олімпіадах з навчальних 

дисциплін, виховних та спортивних заходах, де займають призові місця, отримують 

нагороди та подяки. Вихованці школи – активні учасники Всеукраїнських конкурсів 

різного рівня, де демонструють свої знання та вміння. Англійська мова вивчається з 1-го 

класу (базовий рівень), інформатика з 2-го класу. В школі впроваджено факультативний 

курс «Вчимося думати», спец курс «Психологія спілкування», пропедевтичний курс за 

вибором «Фізика дивовижна», факультативні курси з історії України «Українська 

культура XVІ-XІX століття», «Видатні постаті України XVІІІ-XX століття».  

 В школі обладнано навчальні кабінети: фізика, хімія, біологія, два кабінети 

інформатики, іноземних мов, зарубіжної літератури, математики, безпеки 

життєдіяльності. Методичний кабінет, психологічна служба, великий та малий 

спортивний зал, актова зала, бібліотека з читальним залом, медичний кабінет, їдальня на 

80 посадочних місць завжди ради зустрічі з учнями, вчителями та їх батьками.  

 На території школи знаходиться сучасний стадіон та спортивний майданчик. В школі 

працюють гуртки «Умілі руки», «Захисник Вітчизни», вокальний та хореографічний. 

 Влітку працює пришкільний табір «Острів дитинства» 
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