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Владимир Львович Скалкин

 Выдающийся лингвист, 
английский филолог и 
педагог, доктор 
педагогических наук, 
имеющий столько 
учеников в науке, что 
можно говорить о его 
школе. Но, прежде 
всего, он талантливый, 
недюжинный, 
масштабный человек, 
заслуживающий памяти 
благодарных потомков.



ЦЕЛЬ И АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Каждый ученик нашего интерната –
частичка общей интернатской 
истории.

Наша цель – продолжить 
знакомиться  с жизнью и 
профессиональной 
деятельностью выпускника 
интерната В.Л.Скалкина.

Ознакомить с известным 
интернатцем учеников школы.

Сохранить его могилу и ухаживать 
за его местом захоронения.



Хвилинка знайомства

Мати хлопчика захворіла на тиф

і померла в 1942 р. Батько загинув

раніше – під час оборони Одеси.

Старший брат воював і загинув на

фронті. Дев'ятирічний міський

хлопчик залишився зовсім один.

Голодував, пас корів, вирощував

огірки і навіть гнав самогон.



У 7 клас інтернату 

Володя Скалкін 

прийшов у вересні 1948 

року, коли йому було 

майже 16 років. 

Вчився він легко і 

добре. Став дуже 

швидко важливою 

часткою 

інтернатського 

колективу.



Закінчивши в 1952 р. 

інтернат, Скалкін разом з 

декількома интернат-

цями вступив у (ВІІМ)

Військовий інститут 

іноземних мов. 

Його військовий шлях 

урвався, так і не 

почавшись - він застудив 

нирки та був комісований. 

Замість цього він закінчив 

у 1957 році п'ятий курс 

Московського педагогічного 

інституту іноземних мов 

ім. М.Тореза.

В.Скалкін-праворуч з друзями-інтернатцями



У 1958-1961рр. працював викладачем 

англійської мови в школі-інтернаті № 2. 

З 1961 по 1973 рік викладав на Чкаловських 

курсах, потім працював заступником 

директора учбової частини цих курсів. 



З 1973 по 1981 р. Скалкін 

працював доцентом кафедри 

мов і журналістики Одеської 

Вищої партійної школи, де 

читав курс «Практика 

англійської мови». З 1981р. і 

до кінця життя Володимир 

Львович пропрацював в 

Одеському державному 

університеті ім. І.Мечнікова.

У 1973 р. він захистив 

кандидатську дисертацію за 

темою «Теоретичні основи 

підручника усної мови для 

дорослих», 

в 1985 р. - докторську.



В.Л.Скалкін - автор більше 150 наукових робіт, зокрема 

півтора десятки підручників і навчальних посібників. Він був 

видний учений, педагог, висококваліфікований фахівець, 

чуйний колега, громадянин. 



Ім’я В.Л. Скалкіна - одного з

перших випускників нашого

інтернату, вченого, професора,

громадянина, суспільного дія-

ча, автора багатьох підруч-

ників увійшло до Електроного

довідника «Вони залишили свій

слід в історії Одеси», виданого

Всесвітнім клубом одеситів.



Могила В.Л.Скалкина

Починаючи з 2015 року, коли 

могилу В.Л.Скалкіна було 

реставровано, учні нашого 

класу доглядають за нею.



Взяли шефство над могилою В. Л.Скалкіна



Конкурс з англійської мови 

ім. В.Л.Скалкіна

 З 2015-2016 н.р. проводиться 

конкурс, членами журі якого на 

різних етапах є вчителі нашого 

інтернату, викладачі вузу та члени 

інтернатського братства. Вони 

оцінюють знання учнів та 

виявляють переможців.

 2015-2016 н.р. – Карпенко Ніколіна

 2016-2017 н.р. – Морару Павло

 2017-2018 н.р. – конкурс триває



Конкурс з англійської мови 

ім. В.Л.Скалкіна

 Шість учнів нашого класу взяли 

участь у першому турі конкурсу. 

До другого туру пройшов Калмик 

Костянтин





Наші подальші плани

 Продовжити вивчення збережених 
документів про відомого інтернатця.

 Відвідати Одеський державний університет 
ім.Мечникова, в якому викладав 
В.Л.Скалкін.

 Доглядати за могилою.

 Підтримувати зв’язок з родиною.

 Провести екскурсії до шкільного музею для 
учнів 5-7 класів і познайомити із життям та 
професійною діяльністю педагога.


