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ІСТОРИЧНА  ДОВІДКА 

Одеської спеціалізованої школи № 117 І-ІІІ ступенів 

Одеської міської ради Одеської області 

 

Одеська СШ  № 117 була побудована та урочисто відкрита 2 вересня 

1936 року. Першим директором школи був Олексій Олександрович Морозов, 

викладав математику. Педагогічний колектив налічував 52 педагоги. 

У роки Другої світової війни школа була зруйнована. В державному 

архіві Одеської області зберігається акт про спалення школи в 1944 році. 

Підприємству «Главморречстрой» було доручено відбудувати школу і 1 

вересня 1948 року середня школа № 117 прийняла хлопчиків з сусідніх шкіл 

№№ 4 та 92 і відкрилась як школа для хлопчиків з наповнюваністю 791 дитина.  

Пізніше до школи почали приймати і дівчаток. У 60-і роки школа 

працювала в 3 зміни і налічувала 1410 учнів. Відповідно до Постанови 

Кабінету Міністрів України від 19.08.1993 року № 660 «Про затвердження 

Положення про середній загальноосвітній навчально0виховний заклад» 

середня школа № 117 м.Одеси була перейменована в середню загальноосвітню 

школу № 117 м.Одеси з поглибленим вивченням наук природничо-

математичного циклу. 

Поштова адреса: 65026, м. Одеса, вул. 

Рішельєвська, 18 

E-mail: osh117@ukr.net 

Телефон: (048) 725-83-52, 

 (048) 722-16-63 

Район: Приморський 

Вебсайт:http://www.prvo.od.ua/school/s117/ 

Керівник: Стаценко Наталія Вікторівна 

 

http://www.prvo.od.ua/school/s117/


Згідно рішення Одеської міської ради від 11.07.2003 року № 1341-ХХІV 

«Про зміну найменування «Одеської спеціалізованої школи № 117 суспільно-

гуманітарно-природничого профілю» на комунальний заклад  «Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів суспільно-гуманітарно-природничого 

профілю № 117 м.Одеси» 

На виконання рішення Одеської міської ради від 26.01.2007 року 

№ 889-V «Про зміну найменування комунального закладу «Спеціалізована 

загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів суспільно-гуманітарно-природничого 

профілю № 117 м.Одеси», перейменована в Одеську спеціалізовану школу 

№117 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області. 

 Школа сьогодні – це 1070 учнів та 87 вчителів, з яких 38 – вчителі-

методисти, 21 – нагороджені знаком «Відмінник освіти України». Учні школи 

навчаються в 67 сучасних, обладнаних комп’ютерною технікою, теле- та 

аудіоапаратурою навчальних кабінетах, 40 кабінетів – з інтерактивними 

дошками.   

 На базі школи створений обласний Центр європейської інформації з 

метою впровадження Міжнародного проекту «Європейські студії». Колектив 

школи приймає участь у українсько-польському, українсько-латиському, 

українсько-австрійському та українсько-китайському міжнародних проектах. 

          Налагодження партнерських зв’язків та розширення міжнародної 

співпраці є одним із основних завдань розвитку освітнього процесу у школі. 

Міжнародна співпраця, участь у міжнародних програмах та проектах – 

пріоритети розвитку освіти сьогодення. Через партнерські зв’язки, 

використовуючи принципи розуміння та довіри, учні школи навчаються разом 

з однолітками різних країн світу розвивати міжкультурне взаєморозуміння та 

вміння жити і працювати у глобальному просторі. 



З метою інтегрування в європейський  та світовий освітній простір, 

удосконалення навичок володіння іноземними мовами та сприяння учителям 

у підвищенні професійної підготовки, ознайомлення учнів старших класів з 

існуючими можливостями для здійснення усвідомленого вибору  майбутньої 

професії учительський та учнівський колективи Одеської спеціалізованої 

школи №117  співпрацюють з навчальними закладами країн Європи, США, 

Китаю, беруть участь у різноманітних міжнародних програмах та проектах. 

Міжнародна співпраця сприяє запровадженню в освітній процес школи 

інноваційних методів навчання, дає змогу розширювати досвід впровадження 

інформаційних технологій, формувати ключові компетентності школярів, нові 

світоглядні засади сучасного освітнього процесу, залучати учнів до науково-

дослідницької, пошукової, експериментальної та практичної діяльності в 

рамках міжнародних проектів та програм. 

Міжнародна співпраця у школі здійснюється за напрямками: 

 участь у міжнародних проектах, конкурсах, фестивалях; 

 налагодження безпосередніх контактів і партнерських зв’язків між 

навчальними закладами, обмін досвідом з організації навчально-

методичної роботи, спільної роботи на основі взаємного і планомірного 

використання накопиченого досвіду в навчальній, дослідницько-

експериментальній, виховній діяльності; 

 відзначення міжнародних свят; 

 підвищення фахового рівня педагогів шляхом участі у міжнародних 

семінарах  та практичних заняттях; 

 створення інформаційної бази для обміну інформацією про новітні 

педагогічні технології, форми і методи організації освітнього процесу, 

науково-методичні на практичні досягнення; 

 оволодіння учнями  новими компетентностями, які забезпечать їм 

конкурентноспроможність у європейському та світовому просторах. 

 



 

     Інформація про співпрацю з Китайською Народною Республікою 

     Згідно договору про співпрацю між  Інститутом Конфуція та Одеською 

спеціалізованою школою №117 у 2014 році учні школи почали вивчати 

китайську мову, знайомитись з культурою, традиціями, вивчати історію та 

економіку Китайської Народної Республіки, подорожувати Китаєм у складі 

літніх мовних таборів. Конструктивною та змістовною  була зустріч 

педагогів-новаторів та керівництва  Одеської сщ № 117  з делегацію з Китаю, 

зокрема, ректором   Харбінського інженерного  університету,  професором 

Яо Юй, заступником начальника Асоціації випускників ВНЗ Гуо Фан, 

професором Інституту Зв’язку Гуо Цян, доцентом Інституту Економіки та 

управління  Гао Тянмін, були визначені напрямки співпраці в галузі освіти, 

зокрема, допрофільної та профільної підготовки учнів.  

Випускники Одеської сш № 117 Кобзар Роман, Васильченко Людмила, 

Пуговкіна Віталія обрали китайську філологію своєю майбутньою 

професією. У 2020-2021 навчальному році китайську мову вивчають вже 

майже 200 учнів, з них 20 осіб успішно склали  тест YCT  та  отримали 

дипломи. Шкільна бібліотека поповнюється спеціальною літературою.  

   Вперше в Південному регіоні відкрився «Клас Конфуція» на базі Одеської 

спеціалізованої школи №117 за підтримки  Генерального консульства КНР, 

Головного управління Інститутів Конфуція  при безпосередній участі  

співдиректорів Освітньо-культурного центру «Інститут Конфуція» 

Університету Ушинського пані Цун Ченцзюй та Попової Олександри 

Володимирівни.  

«Клас Конфуція» - надійна платформа для вивчення  китайської мови та 

створенню мостів дружби між китайською та українською молоддю. 

Звертаючись до майбутнього, ми маємо бажання вчитися друг у друга, разом 

рухатись вперед. Клас Конфуція в Одеській спеціалізованій школі  № 117 



буде для цього оригінальним та своєрідним  стартовим механізмом. Нашим 

завданням є наступне: спільне створення різноманітних платформ для 

академічних обмінів, зміцнення дружби між народами Китаю та України, 

виховання посланців миру, сприяння в створенні спільними зусиллями 

щасливого майбутнього для всього людства!» - наголосив у вітальному листі 

Ректор Харбінського університету Яо Юй.  

 

 

 

         

 


