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Загальні відомості про заклади освіти міста Одеси, 

які є експериментальними майданчиками регіонального та всеукраїнського рівнів 
 

 

№ з/п 

 

Район 

 

Заклад 

Тема дослідно-

експериментальн

ої роботи 

Відповідальний за 

експеримент 

(телефон та 

електронна адреса) 

Рівень дослідно-

експериментальної 

роботи 

Номер наказу, 

терміни 

реалізації 

дослідно-

експериментал

ьної роботи 

(рік) 

Примітка 

1.  

Малиновський 

Одеський навчально-

виховний комплекс 

№4 „Загальноосвітня 

школа І–ІІІ ступенів-

гімназія” Одеської 

міської ради Одеської 

області 

«Технологія 

навчання учнів 

початкової школи 

«Розумники» 

(Smart Kids)» 

Рудник  

Лариса Борисівна, 

093-295-96-42,  

onvk4@ukr.net  

Всеукраїнський Наказ МОН 

України від 

30.08.2017 № 

1234  

 

2017–2022 рр 

 

2.  

Малиновський 

Одеська 

спеціалізована школа 

№54 І ступеня з 

поглибленим 

вивченням англійської 

мови Одеської міської 

ради Одеської області 

«Технологія 

навчання учнів 

початкової школи 

«Розумники» 

(Smart Kids)» 

Грабовська  

Валентина 

Валентинівна, 

068-273-82-02,  

073-066-24-07,  

shkola54@ukr.net  

Всеукраїнський Наказ МОН 

України від 

30.08.2017 № 

1234  

 

2017–2022 рр 

 

3.  

Малиновський 

Одеська 

загальноосвітня школа 

№60 І – ІІІ ступенів 

Одеської міської ради 

Одеської області 

«Технологія 

навчання учнів 

початкової школи 

«Розумники» 

(Smart Kids)» 

Слабченко  

Наталія Василівна, 

099-032-87-25,  

60-s@ukr.net   

Всеукраїнський Наказ МОН 

України від 

30.08.2017 № 

1234  

2017–2022 рр 

 

4.  

Малиновський 

Одеський навчально-

виховний комплекс 

№53 «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів - 

ліцей» Одеської 

міської ради Одеської 

області 

«Технологія 

навчання учнів 

початкової школи 

«Розумники» 

(Smart Kids)» 

Кульова  

Вікторія Іванівна, 

067-731-40-95,  

liceynvk_53@ukr.net  

Всеукраїнський Наказ МОН 

України від 

30.08.2017 № 

1234  

 

2017–2022 рр 

 

mailto:onvk4@ukr.net
mailto:shkola54@ukr.net
mailto:60-s@ukr.net
mailto:liceynvk_53@ukr.net
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5.  

Малиновський 

 

Одеська 

загальноосвітня школа 

№46 І – ІІІ ступенів з 

професійним 

навчанням Одеської 

міської ради Одеської 

області 

 

 

 

«Технологія 

навчання учнів 

початкової школи 

«Розумники» 

(Smart Kids)» 

 

Зуєва  

Ніна Миколаївна, 

067-744-26-42,  

shkola-46@ukr.net  

 

Всеукраїнський 

 

Наказ МОН 

України від 

30.08.2017 № 

1234  

 

2017–2022 рр 

 

6.  

Малиновський 

 

Одеська 

спеціалізована школа 

№64 І ступеня з 

поглибленим 

вивченням англійської 

мови Одеської міської 

ради Одеської області 

 

 

«Технологія 

навчання учнів 

початкової школи 

«Розумники» 

(Smart Kids)» 

 

Малютіна  

Тетяна Анатоліївна, 

050-392-18-78, 

primary-

school64@ukr.net  

 

Всеукраїнський 

 

Наказ МОН 

України від 

30.08.2017 № 

1234  

 

2017–2022 рр 

 

7.  

Малиновський 

 

Одеська 

загальноосвітня школа 

№8 І – ІІІ ступенів 

Одеської міської ради 

Одеської області 

 

 

«Технологія 

навчання учнів 

початкової школи 

«Розумники» 

(Smart Kids)» 

 

Яковенко  

Наталя 

Володимирівна, 

(0482)67-88-04,  

097-430-45-90, 

schoolnum8@ukr.net 

 

 

Всеукраїнський 

 

Наказ МОН 

України від 

30.08.2017 № 

1234  

 

2017–2022 рр 

 

8.  

Приморський 

 

Одеська 

загальноосвітня школа 

№105 І-ІІІ ступенів 

Одеської міської ради 

Одеської області 

 

 

«Технологія 

навчання учнів 

початкової школи 

«Розумники» 

(Smart Kids)» 

 

Обез  

Альона 

Олександрівна, 

093-719-15-62,  

(048)723-62-23, 

723-24-88,  

oskola105@ukr.net 

 

 

Всеукраїнський 

 

Наказ МОН 

України від 

30.08.2017 № 

1234  

 

2017–2022 рр 

 

mailto:shkola-46@ukr.net
mailto:primary-school64@ukr.net
mailto:primary-school64@ukr.net
mailto:schoolnum8@ukr.net
mailto:oskola105@ukr.net
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9.  

Приморський 

Одеський навчально-

виховний комплекс 

«Гімназія №2 – 

спеціалізована школа  

І ступеня з 

поглибленим 

вивченням англійської 

мови»  Одеської 

міської ради Одеської 

області 

 

 

«Технологія 

навчання учнів 

початкової школи 

«Розумники» 

(Smart Kids)» 

Романова  

Ольга 

Олександрівна, 

097-378-46-82,  

gymnasium_2@ukr.n

et  

Всеукраїнський Наказ МОН 

України від 

30.08.2017 № 

1234  

 

2017–2022 рр 

 

10.  

Приморський 

Одеська 

загальноосвітня школа 

№118 І-ІІІ ступенів 

Одеської міської ради 

Одеської області 

«Технологія 

навчання учнів 

початкової школи 

«Розумники» 

(Smart Kids)» 

Крижевська  

Анжела 

Миколаївна,  

067-759-42-36,  

angelkr118@ukr.net  

Всеукраїнський Наказ МОН 

України від 

30.08.2017 № 

1234  

 

2017–2022 рр 

 

11.  

Приморський 

Одеська 

загальноосвітня школа 

№26 І-ІІІ ступенів 

Одеської міської ради 

Одеської області 

 «Розроблення 

впровадження 

навчально-

методичного 

забезпечення 

початкової освіти в 

умовах реалізації 

нового Державного 

стандарту 

початкової 

загальної середньої 

освіти на базі 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів на 2017-

2022 роки» 

 

 

Дворницький 

Віктор Вікторович  

726-49-81 

726-74-97 

odshkola26@ukr.net 

Всеукраїнський Наказ МОН 

України від 

13.07.2017 № 

1028  

 

2017–2022 рр 

 

mailto:gymnasium_2@ukr.net
mailto:gymnasium_2@ukr.net
mailto:angelkr118@ukr.net
mailto:odshkola26@ukr.net
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12.  

Приморський 

 

Одеська 

спеціалізована школа-

інтернат №2 I-III 

ступенів з 

поглибленим 

вивченням англійської 

мови Одеської міської 

ради Одеської області 

 

 

«Технологія 

навчання учнів 

початкової школи 

«Розумники» 

(Smart Kids)» 

 

Колесник  

Світлана Іванівна, 

097-938-69-38, 

іntenat_2odessa70@u

kr.net  

 

Всеукраїнський 

 

Наказ МОН 

України від 

30.08.2017 № 

1234  

 

2017–2022 рр 

 

13.  

Суворовський 

 

Одеський навчально-

виховний комплекс 

„Гімназія №7 – 

спеціалізована школа І 

ступеня з поглибленим 

вивченням англійської 

мови” Одеської 

міської ради Одеської 

області 

 

 

«Технологія 

навчання учнів 

початкової школи 

«Розумники» 

(Smart Kids)» 

 

Глєбова  

Лариса Еріківна, 

067-263-69-58,  

g7svmelnyk@ 

ukr.net  

 

 

Всеукраїнський 

 

Наказ МОН 

України від 

30.08.2017 № 

1234  

 

2017–2022 рр 

 

14.  

Суворовський 

 

Одеський навчально-

виховний комплекс 

„Гімназія №7 – 

спеціалізована школа І 

ступеня з поглибленим 

вивченням англійської 

мови” Одеської 

міської ради Одеської 

області 

 

«Хмарні сервіси в 

освіті» 

 

Мельник Світлана 

Василівна 

048-751-00-49 

g7svmelnyk@ 

ukr.net  

 

 

Всеукраїнський 

 

Наказ МОНУ від 

21.05.2014 №629 

(наказ про 

розширення 

експерименту 

від 02.07.2015 

№707) 

 

2015–2017 рр 

 

 

 

Завершено 

Наказ МОНУ 

від 

11.12.2017 

№1582 «Про 

завершення 

дослідно-

експеримента

льної роботи 

за темою 

«Хмарні 

сервіси в 

освіті» 

 

mailto:іntenat_2odessa70@ukr.net
mailto:іntenat_2odessa70@ukr.net
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15.  

Суворовський 

Одеський навчально-

виховний комплекс 

„Гімназія №7 – 

спеціалізована школа І 

ступеня з поглибленим 

вивченням англійської 

мови” Одеської 

міської ради Одеської 

області 

 

 

«Громадсько-

патріотичне 

виховання 

суб’єктів 

громадянського 

суспільства 

України в умовах 

навчально-

виховного 

комплексу» 

Мельник Світлана 

Василівна 

048-751-00-49 

g7svmelnyk@ 

ukr.net  

 

Бех І.Д., академік 

НАПН 

України, директор 

інституту 

проблем виховання 

НАПН 

України; 

Науковий 

консультант 

Лазарєва Т.О, 

директор НМЦ 

професійно-

технічної освіти. 

Всеукраїнський Наказ МОН 

України 

від 30.07.2015р. 

№ 828 

 

2015-2020 рр 

 

16.  

Суворовський 

Одеська 

загальноосвітня школа 

№92 І-ІІІ ступенів 

Одеської міської ради 

Одеської області 

 

«Технологія 

навчання учнів 

початкової школи 

«Розумники» 

(Smart Kids)» 

Травкіна  

Олена Юріївна, 

097-684-63-48,  

odeskazosh.92@gmai

l.com   

Всеукраїнський Наказ МОН 

України від 

30.08.2017 № 

1234  

 

2017–2022 рр 

 

17.  

Київський 

Одеська 

загальноосвітня школа 

№81 І-ІІІ ступенів 

Одеської міської ради 

Одеської області 

«Технологія 

навчання учнів 

початкової школи 

«Розумники» 

(Smart Kids)» 

Бовжученко  

Наталія Степанівна,  

(0482)68-17-80,  

096-198-18-96,  

81school81@ukr.net 

Всеукраїнський Наказ МОН 

України від 

30.08.2017 № 

1234  

2017–2022 рр 

 

18.  

Київський 

Одеська 

загальноосвітня школа 

№85 І-ІІІ ступенів 

Одеської міської ради 

Одеської області 

«Технологія 

навчання учнів 

початкової школи 

«Розумники» 

(Smart Kids)» 

Кручковська  

Олена 

Володимирівна, 

 068-182-07-58,  

odessaschool85@ukr.

net   

Всеукраїнський Наказ МОН 

України від 

30.08.2017 № 

1234  

 

2017–2022 рр 

 

mailto:odeskazosh.92@gmail.com
mailto:odeskazosh.92@gmail.com
mailto:81school81@ukr.net
mailto:odessaschool85@ukr.net
mailto:odessaschool85@ukr.net
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19.  

Київський 

Одеська 

загальноосвітня школа 

№78 І-ІІІ ступенів 

Одеської міської ради 

Одеської області 

«Технологія 

навчання учнів 

початкової школи 

«Розумники» 

(Smart Kids)» 

 

Михальченко  

Наталія 

Володимирівна, 

 (0487) 44-70-22,  

063-145-03-21,  

odsch78@ukr.net  

 

Всеукраїнський Наказ МОН 

України від 

30.08.2017 № 

1234  

 

2017–2022 рр 

 

20.  Заклади освіти, 

які 

безпосередньо 

підпорядковані 

департаменту 

освіти та науки 

Одеської міської 

ради 

Одеський 

комунальний 

навчальний заклад 

„Дитячий будинок 

«Перлинка» Одеської 

міської ради Одеської 

області 

 

«Теоретико-

методологічні 

засади 

моделювання 

розвитку 

авторських шкіл» 

Петрова Світлана 

Миколаївна 

784-26-17 

784-26-18 

perlinka@vega.com.u

a  

Всеукраїнський Наказ МОН 

України від 

19.01.2017 № 79  

 

2017–2021 рр 

 

21.  Заклади освіти, 

які 

безпосередньо 

підпорядковані 

департаменту 

освіти та науки 

Одеської міської 

ради 

Одеський 

комунальний 

навчальний заклад 

„Дитячий будинок 

«Перлинка» Одеської 

міської ради Одеської 

області 

 

«Науково-

методичні засади 

формування 

мережецентричног

о середовища 

«Музейна планета» 

Петрова Світлана 

Миколаївна 

784-26-17 

784-26-18 

perlinka@vega.com.u

a 

Всеукраїнський Наказ МОН 

України від 

02.02. 2017 р. 

№162 

 

22.  Заклади освіти, 

які 

безпосередньо 

підпорядковані 

департаменту 

освіти та науки 

Одеської 

міської ради 

Одеський 

комунальний 

навчальний заклад 

„Дитячий будинок 

«Перлинка» Одеської 

міської ради Одеської 

області 

«Формування у 

вихованців 

дитячого будинку 

готовності до 

особистісної та 

соціальної 

самореалізації» 

 

Петрова Світлана 

Миколаївна 

784-26-17 

784-26-18 

perlinka@vega.com.u

a  

Всеукраїнський Наказ МОН 

України від 

12.06.2015 № 

623  

 

2015–2018 рр 

 

23.  

Приморський 

Одеська 

загальноосвітня школа 

№37 І-ІІІ ступенів 

Одеської міської ради 

Одеської області 

«Індивідуально 

профорієнтаційне 

спрямування 

розвитку учнів 

засобами 

Чепель  

Наталя Олегівна 

(048) 723-35-06 

(048) 723-85-98 

050-754-53-93 

Регіональний Наказ 

Департаменту 

освіти і науки 

Одеської 

обласної 

 

mailto:odsch78@ukr.net
mailto:perlinka@vega.com.ua
mailto:perlinka@vega.com.ua
mailto:perlinka@vega.com.ua
mailto:perlinka@vega.com.ua
mailto:perlinka@vega.com.ua
mailto:perlinka@vega.com.ua
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театрально-

хорових 

дисциплін» 

sch-theater37@ukr.net державної 

адміністрації 

від 15.07.2014 

року №237/ОД 

 

2013–2018 рр 

24.  

Приморський 

Одеська 

загальноосвітня школа 

№118 І-ІІІ ступенів 

Одеської міської ради 

Одеської області 

«Створення моделі 

школи відкритої 

освіти засобами 

дистанційної 

форми навчання» 

Єфімова  

Наталя Олегівна, 

тел.: (048)722-00-60, 

angelkr118@ukr.net.  

Регіональний Наказ 

Департаменту 

освіти і науки 

Одеської 

обласної 

державної 

адміністрації 

від  28.03.2018 

року №100/ОД 

2018–2022 рр 

 

25.  

Приморський 

Одеська 

спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів «Освітні 

ресурси та 

технологічний 

тренінг» №94 з 

поглибленим 

вивченням івриту та 

інформатики імені 

Володимира (Зеєва) 

Жаботинського 

Одеської міської ради 

Одеської області 

«Розробка системи 

технологічного 

навчання для 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів» 

Манченко  

Світлана Ігорівна, 

директор, 

725-49-76 

718-05-02 

school.odessa.ort@uk

r.net  

Регіональний Наказ 

Департаменту 

освіти і науки 

Одеської 

обласної 

державної 

адміністрації 

від 21серпня 

2012 року №379-

ОД 

 

2012–2022 рр 

 

26.  Заклади освіти, 

які 

безпосередньо 

підпорядковані 

департаменту 

освіти та науки 

Одеської 

Одеська спеціальна  

школа №75 І-ІІ 

ступенів Одеської 

міської ради Одеської 

області 

Організаційно-

педагогічні умови 

підвищення якості 

освітніх послуг в 

рамках 

впровадження 

моделі 

Григор’єва Лариса 

Вікторівна  

726-56-06 

726-69-65 

726-69-68 

schoolodessa75@gm

ail.com  

Регіональний Наказ 

Департаменту 

освіти і науки 

Одеської 

обласної 

державної 

адміністрації від 

 

mailto:school.odessa.ort@ukr.net
mailto:school.odessa.ort@ukr.net
mailto:schoolodessa75@gmail.com
mailto:schoolodessa75@gmail.com
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міської ради «Муніципальний 

будинок ремесел»          

04 липня 2016 

року №202/ОД  

2015-2020 рр. 

27.  

Суворовський 

Одеський навчально-

виховний комплекс № 

49 «Спеціалізована 

школа –

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів" 

Одеської міської ради 

Одеської області 

«Формування та 

розвиток 

інформаційно-

комунікаційної 

компетентності учнів 

загальноосвітніх 

навчальних  

закладів в умовах 

становлення 

конкурентоспроможн

ого випускника» 

Надежко Галина 

Онисимівна, 

директор, 

751-20-93 

751-83-73 

54-15-63 

nvk_number_49@ukr

.net  

Регіональний Наказ 

Департаменту 

освіти і науки 

Одеської 

обласної 

державної 

адміністрації від 

25 червня 2015 

року №208/ОД  

 

2015-2020 рр. 

 

  

mailto:nvk_number_49@ukr.net
mailto:nvk_number_49@ukr.net

