
Комунальний позашкільний навчальний заклад «Одеський міський центр  

військово-патріотичного виховання учнівської молоді „Пост № 1” 

 

Директор  - Денисов Олег Володимирович 

Дата народження: 30 жовтня 1977 року, м. Одеса 

Освіта: вища:  

- Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. 

К.Д.Ушинського, історико-філологічний факультет, кваліфікація 

вчитель історії та правознавства, 2002 р.; 

- 01-06.2008 – Школа резерву керівних кадрів загальноосвітніх 

навчальних закладів 

- Офіцер запасу. Одеський інститут сухопутних військ. 

«Кращий педагогічний працівник міста Одеси» 

Трудова діяльність: 

2002 – 2012 роки - працював в Одеському юридичному ліцеї на посадах: вчителя історії, 

вчителя гуманітарного права, вчителя ДПЮ, вчителя предмету «Захист Вітчизни». Очолював 

навчальний підрозділ „Молодіжна Поліцейська Академія” ГУ МВС України в Одеській області, 

був керівником літнього табору „МПА” на базі училища професійної підготовки працівників 

міліції, був класним керівником профільного доміліцейського класу «Шериф». 

02.2012 – 12.2012 - вчитель предмету «Захист Вітчизни» Одеської гімназії №1 імені 

А.П.Бистріної. 

З 12.2012 – директор КПНЗ «Одеський МЦВПВУМ Пост №1». 

Центр військово-патріотичного виховання учнівської молоді «Пост № 1» був організований в 

1968 році як структурний підрозділ Одеського міського Палацу дитячої та юнацької творчості. В 

грудні 2005 року на базі Палацу рішенням Одеської міської ради було створено комунальний 

позашкільний навчальний заклад «Одеський міський Центр військово-патріотичного виховання 

учнівської молоді «Пост № 1».  

Пост №1 є однопрофільним позашкільним навчальним закладом, в якому можуть 

створюватись гуртки, клуби та творчі об’єднання військово-патріотичного напрямку 

позашкільної освіти. Ця позашкільна установа виконує важливу місію - виховання у молодого 

покоління почуття гордості за героїчне минуле Одеси, поваги до ветеранів Другої світової війни 

та учасників АТО, любові до рідного міста. Заклад здійснює навчання та виховання учнів, 

слухачів та вихованців у позаурочний та позанавчальний час, надає додаткову освіту, спрямовану 

на здобуття знань, умінь та навичок зі стройової та військово-патріотичної підготовки, а також 

забезпечує потреби особистості в духовному, історико-культурному розвитку, творчій 

самореалізації та організації змістовного дозвілля. 

Вихованці закладу беруть активну участь у заходах, які проходять на Алеї Слави та в місті-

герої Одесі, а саме: в урочистих ритуалах покладання вінків та квітів до пам’ятника Невідомому 

матросу,  зустрічах іноземних делегацій під час їх відвідування Алеї Слави, Днях міста на 

Думській площі, в Дні Незалежності біля пам’ятника Т.Г. Шевченку та ін. У 2013 році на базі 

закладу створена Рота Почесної Варти «Поста №1», яка бере участь у різних урочистих заходах 

Одеського міського Центру військово-патріотичного виховання учнівської молоді «Пост № 1». 

           
Адреса: вул. Маразліївська, 1, м. Одеса, 65014, Україна 

тел.(048) 722-81-17, факс (048) 722-81-17 

http://post1-odessa.klasna.com,  

http://www.prvo.od.ua/school/lic_patriot/ 

e-mail: post.odessa@gmail.com 
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