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Одеська гімназія №4 була відкрита у 1936 році.  В «Путеводителе по 

Одессе»  за 1936 рік є інформація про середню школу № 99, що знаходиться 

по вулиці Болгарська,  № 88. В одному приміщенні працювали дві школи. Для 

хлопців  №133  з російською мовою навчання та №99 для дівчат з українською 

мовою навчання. 

В 1941 році, під час оборони Одеси, приміщення школи 

використовувалось як шпиталь для поранених захисників Одеси.  

Під час окупації з жовтня 1941 по квітень 1944 це була румунська школа 

№27, а також збірний пункт  відправки остарбайтерів  до  Німеччини. 

В 1963 році школи були об’єднані в єдину за № 99. Школа стала українською 

з поглибленим вивченням  англійської мови. У 1978 році до школи була 

приєднана восьмирічна школа №13, що знаходилася поруч.  

У 1993 році спеціалізована середня школа з поглибленим вивченням 

англійської №99 отримала статус гімназії №4.  

Першим директором гімназії став Дреєрман Марк Григорович. 

В наступному навчальному році директором гімназії була призначена 

Золоторевська Ж.Г. 

З  липня 2012 року директором Одеської гімназії №4 призначена  

Соломащенко Інна Леонідівна. 

 Бажання спілкуватися англійською мовою, висловлювати свій 

власний погляд на проблему є тією мотивацією, яка посилює бажання учнів 

вивчати не одну, а кілька іноземних мов. Велика увага приділяється 

особистісно-зорієнтованому навчанню і вихованню, розвитку індивідуальних 

здібностей учнів, роботі з обдарованими дітьми. З метою розвитку світогляду 
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гімназистів і формування особистості та з метою допомогти   учням у виборі 

майбутньої професії впроваджуються факультативи за вибором: стилістика 

української мови, становлення української державності, а також факультатив 

з англійської мови «The Key to Success». 

 Колектив учнів та вчителів разом з директором гімназії написав 

«Концепцію гімназії гуманітарного типу», за яку на ярмарці педагогічних  ідей 

отримав авторське свідоцтво. 

 У гімназії працює єдина в Україні «Оперна студія», якій з 2010 року 

присвоєно звання «Зразковий художній колектив», а влітку 2013 року взяла 

участь в міжнародному конкурсі дитячої  творчості в номінації «Оперний 

спів» у Болгарії та посіла перше місце. 

Учні гімназії традиційно приймають участь в предметних олімпіадах, 

конкурсах, проектах, МАН всіх рівнів та посідають  призові місця. Група учнів 

гімназії у 2012 році взяла участь у Всеукраїнському конкурсі «Слідами 

історії», що організувала Всеукраїнська асоціація  вчителів історії «Нова доба» 

та посіла перше місце. 

 Гімназія є майданчиком впровадження нових освітніх технологій. 

Вчителі гімназії з 2012 року стали учасниками проектів «Школи-новатори» і  

«Відкритий світ».  

        В останні роки в гімназії працює 53 вчителів. З них: 

- 29 — спеціаліст вищої категорії; 

- 6 — спеціаліст І категорії; 

- 12—спеціаліст ІІ категорії; 

- 6—спеціаліст. 

- 5 вчителів мають звання  “Старший  вчитель”; 

- 15 – учитель-методист: 

- 31 – педагогічний працівники, які мають державні нагороди та відзнаки 

з них «Відмінники освіти» - 5; 

-  «Кращий педагогічний працівник» - 4 

- «Почесна відзнака трудова слава» - 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Інформація про міжнародну співпрацю з федеративною 

республікою Німеччина 

 

В лютому 2008 року Федеральне міністерство закордонних справ 

Німеччини започаткувало ініціативу «Школи: партнери майбутнього» 

(PASCH). Одеська гімназія №4 підтримала ініціативу та приєдналась до 

проекту. Федеральний міністр закордонних справ Докт. Франк-Вальтер 

Штайнмайєр став ініціатором цього проекту. Координацію здійснює 

Міністерство, яке реалізує ініціативу спільно з Центральним відомством з 

питань шкільної освіти за кордоном, Goethe-Institut, Німецькою службою 

академічних обмінів та Педагогічною службою обміну Конференції міністрів 

культури і освіти.  

Проект охоплює 15 шкіл розташованих у різних містах України, які 

мають безпосереднє відношення до Німеччини. Координатори проекту по 

гімназії: директор гімназії Соломащенко І.Л., а також вчитель німецької мови 

– голова методичної комісії вчителів 2-ої іноземної мови Хасанова Р.Б. 

              У молодих людей ця ініціатива має пробудити стійкий інтерес до 

сучасної Німеччини та німецької мови. Виникає всесвітня мережа 

партнерських шкіл Федеративної Республіки Німеччина; через спільну 

активність та обмін школи стають міжнародним навчальним об’єднанням.  

Через привабливі освітні пропозиції PASCH робить свій внесок у набуття 

школярами та учителями стійкої кваліфікації, розширюючи таким чином 

компетентність молодих людей для навчання у вищих навчальних закладах 

Німеччини та пізніше у професійному житті. Крім цього до цілей належать 

розбудова жвавих і довгострокових зв’язків з Німеччиною та стимулювання 

шкіл до відкритого обміну думками та до співпраці між собою. 

Проект надає учасникам перспективи через освіту, розширює горизонти 

через багатомовність, доступ до мови та освіти, а також спільний розгляд 

проблем майбутнього.  

Цей проект відкрив багато нових можливостей. Три кабінети німецької 

мови гімназії оснащені комп’ютерною технікою з виходом в інтернет.  Учні 

мають можливість спілкуватися в 

режимі online  з учнями зі шкіл – 

партнерів.  Ґете-Інститут надає 

гімназії  навчальну літературу: 

підручники, граматичні та 

лексичні таблиці,  словники,  

диски навчального та 

культурознавчого характеру,  



автентичні пісні,  дидактичний матеріал тощо.  Дана навчальна література 

активно використовується на уроках німецької мови.   

Завдяки проведеній роботі в гімназії щорічно відкриваються групи з 

поглибленим вивченням німецької мови.   

 

Щороку учні успішно складають іспити на отримання міжнародних 

сертифікатів на рівень знань німецької 

мови А1, А2, В1, що свідчить  про високі 

знання з німецької мови.  

 

Особливо зацікавлені учні 

додатково отримують підтримку завдяки 

запрошенням на воркшопи, які проходять 

по всій території України. За останні 

декілька років гімназисти прийняли 

участь у наступних воркшопах: «Навколо 

світу», «Берлінська стіна», шляхами казок 

«Бременські музиканти», «Юні 

підприємці», «Очумілі ручки», 

«Молодіжний сленг», математичний 

воркшоп, музичний та поетичний воркшоп 

та багатьох інших.  

 

За активну участь та перемоги у 

різноманітних конкурсах Гете-Інститут 

нагороджує кращих учнів стипендіями для 

навчання  на молодіжних мовних курсах, 

які учні проходять в Німеччині. Як 

результат - щороку гімназисти проходять 

двотижневі та тритижневі курси у 

різних містах Німеччини, де  вивчають 

місцеві діалекти, німецьку мову, 

історію цієї країни, її традиції. Після 

завершення курсів учні отримують 

міжнародні сертифікати різних рівнів 

на знання німецької мови.   



В рамках співпраці з Гете інститутом в проекті «Школи – партнери 

майбутнього» гімназія приймає участь у багатьох конкурсах та проектах. Так, 

з вересня 2011 року гімназія працює над проектом "Studienbrücke" (Міст до 

вищої освіти). В рамках цього проекту з у січні 2014 року 8 учнів з України 

спільно з іншими стипендіатами мали можливість відвідати навчальні заклади 

столиці Баварії – Мюнхена, міст Пассау, Інголштадт, Аусбуг. Учні відвідали 

ВНЗ, які мають світову славу. Велике враження на учнів справила зустріч з 

професорами та студентами, відвідування дослідницьких центрів, 

лабораторій, заняття в воркшопах. Слухачі отримали повну та детальну 

інформацію про навчання в цих ВНЗ, які є кузнею підготовки першокласних 

спеціалістів. Відмінна дослідницька та навчальна бази дозволяють займати 

високі позиції в рейтингу найкращих навчальних закладів світу. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

З метою обміну досвідом, налагодження співпраці Одеську гімназію №4 

відвідують різні делегації: з міста Регенсбург, випускники DSD та Pasch –шкіл 

з Білорусії, Вірменії, Грузії та України. 

 

Кожного року директори 

шкіл-партнерів проводять зустрічі, 

на яких поширюють свій досвід 

роботи, звітують про участь у 

проекті, розглядають питання 

подальшого розвитку вивчення 

німецької мови у школах України.  

 

Проект «Школи: партнери 

майбутнього» надає можливість 

співпрацювати з іншими школами-

партнерами з України, а також з 

інших країн-партнерів. За останні 

п’ять років успішно реалізовані 

наступні проекти: екологічний 

проект «Альтернативні джерела 

енергії» з учнями Маріупольського 

ліцею, «Екологія Чорного моря» 

сумісний проект зі школою-

партнером з міста Зугдіді (Грузія), «Біопродукти. Здоровий спосіб життя» 

проект з партнерськими школами міста Харкова та Суми.  

 

У листопаді 2015р. в гімназію прибули учні Харківського ліцею для 

реалізації спільного проекту «Середньовічне німецьке місто».  Під час роботи 

над проектом учні збирали інформацію про устрій середньовічного міста, 

особливостей його життя і основних занять жителів. Учнів зацікавила мода 

того часу, вони дізналися про  професії ремісництва і мистецтва. Для участі в 

проекті були залучені учні різних вікових груп – від 1(5) класу, які лише 



почали вивчати німецьку мову, до 6(10) класу, які володіють нею на високому 

рівні. В рамках проекту був проведений круглий стіл, в якому виступили всі 

учасники. Проект дав можливість всім учням не лише познайомиться з 

розвитком середньовічної Європи, але і спілкуватися німецькою мовою.  

Завершився проект яскравою костюмованою презентацією середньовічного 

німецького міста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках проекту Гете-

інституту «Школи: партнери 

майбутнього» в жовтні 2019 року 

учні 5(9)-Б класу під керівництвом 

вчителя німецької мови Хасанової 

Р.Б. працювали над міжнародним 

українсько-грузинським проектом 

«Разом захистимо наше Чорне 

море». До проекту долучились учні з 

селища Кахаті республіки Грузія, які 

під керівництвом свого вчителя 

німецької мови Дараселі Ноною, 

вивчали це питання у своїй країні. 

Під час зустрічі учні з обох країн 

поділилися своїми напрацюваннями, 

обмінялися досвідом, разом 

відвідали Куяльницький лиман, де 

після прослуханої екскурсії, 

прибрали узбережжя лиману, 

набрали зразки води та грязі для 



подальшого дослідження. Завершився проект конференцією, де учні 

презентували свою роботу та підвели підсумки проекту.  

 

20 учнів з 3(7)-В, 5(9)-Б, 6(10)-Б класів, які вивчають німецьку мову 

поглиблено, під керівництвом вчителя німецької мови Хасанової Р.Б., а також 

учні з партнерських шкіл з міста Харкова та Суми долучилися до проекту 

«Біопродукти. Здоровий спосіб життя». З вересня по листопад 2020 року 

гімназисти вивчали матеріал з даної теми, відвідали біо-маркет Прованс, взяли 

інтерв’ю з продавцем, а також купили овочі для подальшого аналізу. У жовтні 

2020 року учні відвідали селище Яськи Одеської області, де вирощують 

екологічно-чисті овочі. Юні дослідники познайомились з технологіями 

висадки, догляду та збиранням ранніх овочей. Гімназисти відвідали аграрне 

господарство ФОП Берестенко, де познайомились з технологією переробки 

овочей та фруктів. За підсумками роботи учні створили відео та презентували 

свої наробки учням партнерських шкіл під час відео конференції. 

 

 

Гімназисти приймають участь у  

Всеукраїнській конференції-конкурсі 

«Каразінський колоквіум» у м. 

Харкові, де посідають призові місця.  

 

 

 

 

З вересня по жовтень 2016 р. під керівництвом вчителів біології та 

німецької мови учні гімназії працювали над екологічним проектом «Вода в 

Одесі», який був високо оцінений компетентним журі та був відібраний як 

кращий екологічний проект. Учні разом з вчителями були запрошені до 

Берліну у квітні 2017 року. А також учні нагороджені відпочинком у літньому 

молодіжному таборі еколого-натуралістичного напряму в місті Геттінген.   

 

 

 

 

 



Вагомим досягненням є перемоги учнів школи на Всеукраїнських 

олімпіадах з німецької мови.  Спостерігається позитивна динаміка збільшення 

кількості учасників та призерів олімпіад. Пишаємось перемогами у міському, 

обласному та всеукраїнському етапах Всеукраїнських олімпіад з німецької 

мови.  

 

 

 

 

 


