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ІСТОРИЧНА  ДОВІДКА

Одеської спеціалізованої школи № 10  І-ІІІ ступенів імені льотчиків-
космонавтів Г.Т. Добровольського і  Г.С. Шоніна

Одеської міської ради Одеської області

Історія Одеської СШ №10 починається зі статті «Свято на культурному

фронті: відкриття української школи» у №1524 Одеської газети «Вечірні

вісті» за  28-го лютого 1928 року. В ній повідомляється про 10-річчя школи

№10 ім. Лесі Українки, першої української школи в Одесі, директором якої

було призначено 5 вересня 1917 року Клавдію Костянтинівну Гус, яка

залишалася на цій посаді до 28 лютого 1933 року (з архіву Управління освіти

та науки Одеської міської ради фонд-158, опис 1-Л, єд.хр.29, Л-111).

Школа №10 була в Одесі новою та складалася з 55 учнів при одному

вчителі, розташовувалася в одній кімнаті, а свій перший ювілей справляла на

чарівній окраїні міста в триповерховому будинку на вулиці

Градоначальницькій (колишня будівля школи № 21 у Старокінному

провулку), нараховувала 260 учнів, 33 світлих кабінети.

Урочисте свято 26 лютого було проведено у присутності представників

окружного комітету народної освіти, багатьох шкіл та інших

загальноосвітніх закладів, батьків та учнів школи. Свято було відзначено

виданням змістовного літературного збірника, до якого увійшли статті
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відомих українських педагогів, які розказали історію досягнень школи у

галузі викладання та виховання (автор І.Квитко).

1 вересня 1936 року відчинила двері нова будівля закладу, побудована

серед зелені великого скверу, між вулицями Майстерною (Сєрова) та

Внутрішньою (Мечнікова). Матеріалом для будівництва було обрано

місцевий, одеський „камінь-ракушняк" зруйнованої Петропавлівської церкви,

яку було споруджено у 1839 році і, як це зазначено на сторінці 394 книги

"Століття Одеси" видання окружного суспільного управління Одеської

типографії А.Шульца на вулиці Ланжеронівській, у будинку Карузо під №36,

1895 року.

Під час Другої світової  війни у будівлі був розташований військовий

шпиталь, а після нього тут знаходились спеціалізовані школи: Військово-

Морських (з 1940 по 1944рр.) та Військово-Повітряних Сил (з 1944 по

1951рр.) У спецшколі Військово-Повітряних Сил навчалися майбутні

льотчики-космонавти: у 1944-46рр. - Георгій Тимофійович Добровольський,

а у 1950-51рр. - Георгій Степанович Шонін. Обидва - сини Одещини. З 1953

по 1956 рік у будівлі знаходилось Одеське морське училище механіків флоту.

У 1958 році будівлю рішенням Одеського міського виконавчого

комітету було передано народній освіті міста Одеси. І директором школи

№10 було призначено Кальнєву Євгенію Михайлівну, яка до цього

працювала завідуючий відділом освіти нашого району.

У 1959 році школа стала однією з двох перших спеціалізованих шкіл з

викладанням ряду предметів іноземною мовою, 10 школа – французькою, 9 –

англійською.

Починаючи з  1972 року школа носить ім'я Георгія Тимофійовича

Добровольського, а з 1999 - школі присвоєно ще й ім'я Георгія Степановича

Шоніна.

 Це, дійсно, єдина школа у світі, яка носить прізвища двох героїв, двох

космонавтів, двох синів Одещини.



Інформація про співпрацю з Французькою республікою та іншими
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