
Одеська спеціалізована школа №96 I ступеня 

з поглибленим вивченням англійської мови 

Одеської міської ради Одеської області 

 

Пенязенко Лілія Володимирівна 

Народилась 21.10.1968 р. 

З 1983 р. по 1987 р. навчалась в Одеському міському педагогічному училищі 

та одержала спеціальність «Викладання в початкових класах 

загальноосвітньої школи». 

В 1992 р. закінчила Одеський державний педагогічний інститут ім. К.Д. 

Ушинського за спеціальністю «Педагогіка та методика початкового 

навчання» з присвоєною кваліфікацією «Вчитель початкових класів». 

1987-2004 рр. – вчитель початкових класів середньої школи №8 міста Одеси. 

2004-2007 рр. – заступник директора з навчально-виховної роботи середньої 

школи №8 міста Одеси. 

З 2007 року – директор Одеської спеціалізованої школи №96 I ступеня з 

поглибленим вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської 

області. 

Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти України, Почесною грамотою Управління освіти і 

науки Одеської обласної держаної адміністрації, грамотою освіти та науки Одеської міської ради. 

 

Школа була заснована в 1997 році на підставі рішення Одеської міської ради від 24.06. 1997 р. №317. 

Одеська СШ №96 такий заклад, в якому втілюються новітні навчально-методичні технології та працює 

корпус педагогічних працівників, готовий до постійного фахового вдосконалення і підвищення культурно-

інтелектуального рівня. 

Навчальний процес забезпечують 24 вчителі. З них мають вищу кваліфікаційну категорію 13 вчителів, I 

категорію – 3 вчителя, II категорію – 4 вчителя, «Спеціаліст» – 4 вчителя. Мають педагогічне звання: 

«Учитель-методист» – 3 вчителя, «Старший вчитель» – 7 вчителів. Мають відзнаки: «Відмінник освіти 

України» – 2 вчителя, «Трудова слава» – 2 вчителя.  

Основний напрямок роботи школи – створення освітнього середовища з урахуванням інноваційного 

характеру навчання і виховання, запитів особистості і потреб сучасного суспільства. Методична проблема, 

над якою працює педагогічний колектив школи – «Впровадження особистісно зорієнтованого підходу у 

навчально-виховний процес з метою створення умов для розвитку та самореалізації вчителя та учня». 

Інноваційна діяльність педколективу охоплює такі два напрямки: впровадження проектної технології в 

навчально-виховний процес та застосування елементів розвивального навчання.  

Спеціалізацією школи є поглиблене вивчення англійської мови.  

Призові місця учнів школи у Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Гринвіч» та Всеукраїнській грі 

з англійської мови, літератури, культури «Пазл» підтверджують якісну роботу колективу школи в цьому 

напрямку. 

Діє група продовженого дня. 

У школі є 22 навчальних кабінети, кабінет інформатики, 2 спортивних зали, бібліотека, актова зала, 

їдальня, кабінет психолога, кімната ГПД, медпункт, Кімната Бойової Слави. 
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