
Одеська загальноосвітня школа № 82 І – ІІІ ступенів 

 Одеської міської ради Одеської області 

 
Директор   -  Костікова Наталія Леонідівна  

Народилася 22 січня 1971 року в    Німеччині  в    родині 

військовослужбовця. В 1988 році вступила на  філологічний 

факультет   Одеського державного  університету імені І.І. 

Мечникова, який закінчила в 1993 році,отримав  

кваліфікацію"філолог, викладач  російської мови та літератури з 

правом викладання української мови та літератури". Свою 

педагогічну діяльність розпочала в  1992 році в  Одеській  школі – 

комплексі № 83 на посаді вчителя російської мови та літератури. З 

1998 року по 2001  працювала вчителем російської мови та 

літератури в Одеській загальноосвітній школі № 82 І – ІІІ ступенів 

Одеської міської ради Одеської області, з 2001 року – заступником 

директора з навчально-виховної роботи цієї ж школи  , а з 02 червня 

2008 року по теперішній час  - директором  Одеської 

загальноосвітньої школи № 82 І – ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області.  

Одеська загальноосвітня школа № 82  заснована у 1986 році. У школі навчається 1109  учнів, які 

об’єднані у 39  класів, працює 68 педагогів. Мова навчання -  українська та російська  Іноземна 

мова (англійська) вивчається на базовому рівні з 1-го класу. Друга іноземна (німецька) – 

вивчається з 5-го класу.  Учні знайомляться з інформатикою з 1-го класу. Старша школа 

навчається за універсальним профілем навчання. У навчальному закладі працює група 

продовженого дня для учнів 1-4 класів. Учні початкової ланки та діти пільгового контингенту 

забезпечені гарячим харчуванням. Одеська ЗОШ № 82 є  базовою школою  з російської мови та 

літератури, військово-патріотичного виховання та бібліотечної справи. На базі закладу проходять 

практику слухачі Школи резерву керівних кадрів, проводяться районні,  міські, обласні семінари 

та майстер-класи для педагогічних працівників, для слухачів Одеського обласного інституту 

удосконалення вчителів,  на яких педагоги школи діляться з колегами інших шкіл досвідом роботи 

з обдарованими дітьми, своїми методичними доробками. Велика увага приділяється підтримці 

обдарованих учнів.           

 
 

 

Контактні дані  : 65121  м.Одеса , проспект Маршала Жукова , 12-А 

Телефон: (048)761-96-46, (048)744-93-09; факс : (048)761-96-46  

E-mail: school-82@ukr.net 

Сайт  : krvo.od.ua/school/s82 
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