
Одеська спеціалізована школа № 54 І ступеня 
з поглибленим вивченням англійської мови 

Одеської міської ради Одеської області 
 

Омельчук Валентина Володимирівна 

Народилася 22.12.1964р. в м. Одеса. З 1971р. по 1981р. навчалася в СШ №54 м. 

Одеси. З 1981р. по 1983р. навчалася в технічному училищі №8 м. Одеси.  З 1983р. 

по 1986р. працювала в Одеському інституті народного господарства. З 1987р. по 

1993р. навчалася в Одеському Державному університеті ім. І.І. Мечникова. У 1986 

році розпочала свою педагогічну діяльність. Працювала на різних педагогічних 

посадах:вчителем початкових класів, заступником директора з навчально-виховної 

роботи, з 2007р директором  Одеської спеціалізованої школи №54. Валентина 

Володимирівна має кваліфікаційну категорію “спеціаліст вищої категорії” та 

педагогічне звання “вчитель - методист”. За досягнення в навчально-виховній 

роботі у 2011 році була нагороджена грамотою Управління освіти і науки Одеської міської ради. У  

2012 р. нагороджена почесною відзнакою Одеського міського голови «Подяка», в 2013 році рішенням 

виконавчого комітету Одеської міської ради за особистий внесок у розвиток освіти присвоєно Почесне 

звання «Кращий педагогічний працівник міста Одеси». У 2014 році Валентина Володимирівна стала 

переможцем Всеукраїнського конкурсу «Проектні технології в школі» в номінації «Виховні системи в 

проектах» та переможцем Всеукраїнського конкурсу газети «Директор школи» «Школи ХХІ століття», 

нагороджена дипломами. У 2014 та 2015 роках проводила курс лекцій для слухачів «Школи резерву» 

при Департаменті освіти та науки Одеської міської ради на тему «Менеджмент сучасної освіти». 

Опис навчального закладу 

 Після реорганізації 1997 року в мальовничому куточку Малиновського району міста Одеси 

школа розпочала своє самостійне існування. Навчальний заклад працює в одну зміну.  Мова навчання: 

українська. З першого класу діти вивчають поглиблено англійську мову.  У школі працює одна 

бюджетна група продовженого дня. Діти навчаються у 22 класних кімнатах. Поглибити знання учні 

можуть у шкільній бібліотеці, зміцніти поставу у спортивній залі, розвинути акторські здібності в 

актовій залі та танцювальному класі.  Обладнано медичний кабінет.  Працює кабінет психологічної 

служби. Учні школи в позаурочний час мають можливість відвідувати гуртки образотворчого 

мистецтва, танцювальний, декоративно-прикладного мистецтва. Діти залюбки співають у шкільному 

хорі "Домісолька"  та фолькльорному ансамблі "Барвінчата". Справжніх юнатів виховують в 

екологічному клубі "Грачата".   Поглибити знання про інші країни можна в "Євроклубі".  Щомісяця 

виходить шкільна газета "Дивосвіт".  Щоліта здійснюється оздоровлення дітей у пришкільному таборі 

"Бригантина".  В школі запроваджено єдину шкільну форму. Учні школи забезпечуються гарячим 

харчуванням. Територія школи охороняється. Щороку, в перший осінній день двері нашої школи 

відкриваються для малечі, яка прагне знань і успішно пройшла конкурсне випробування. 

  
Адреса: 65072, м. Одеса, вул. Ген. Петрова, 58а, тел.762-74-39. 

E-mail: shkola54@ukr.net , сайт школи: http://mrvo.od.ua/school/s54/ 
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