
 

Повна назва навчального закладу -  Одеська загальноосвітня школа № 52 

                                      І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області  

 

 

Біографія керівника 
Мацкул Наталія Михайлівна народилася 02.06.1963. Закінчила 

Саратовський державний університет у 1985 році за спеціальністю російська 

мова та література за кваліфікацією – філолог, викладач російської мови та 

літератури.  
Працює на посаді директора Одеської загальноосвітньої школи № 52 І-ІІІ 

ступенів з 06.09.2002.   
Загальний  стаж педагогічної роботи – 28 років.  
Пройшла курси підвищення кваліфікації в Одеському обласному інституті 

удосконалення вчителів «Лідер  освітніх ініціатив» як директор у 2014 році.   
Має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне 

звання «вчитель-методист», які були підтверджені рішенням атестаційної 

комісії відділу освіти Приморської райадміністрації  від 09 квітня 2015.  
Опис навчального  закладу 

Одеська загальноосвітня школа №52 I-III ступенів Одеської міської ради Одеської області школа 

знаходиться на перетині вулиць Преображенська і Троїцька (зупинка «Успенська»: трамвай 3, 10, 

12, маршрутка 121) 
Початкова школа знаходиться в окремому приміщенні (Троїцька, 45). 
Початок занять: 08.30, І зміна. 
Мова навчання - російська та українська 
Іноземні мови: англійська з 1 класу, німецька з 5 класу. 
Наповнюваність класів: 24-28 учня. 
Дві групи продовженого дня для учнів  І-ІІ та ІІІ-ІV  класів працюють з 12.00 до 19.00. 
Профільність: 10-11 класи мають універсальний профіль. 

Вчителі: 36 вчителів, 50 % мають вищу та першу категорію, вчителі-методисти; 

 з метою підвищення професійної майстерності вчителя беруть участь у семінарах-тренінгах 

провідних фахівців Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України; 
 ми молоді, активні, ініціативні, любимо свою роботу, поважаємо своїх учнів, прагнемо до 

взаєморозуміння;   практичний психолог консультує як учнів, так і батьків. 
          Наші вчителі мають не тільки почуття власної гідності, а й почуття гумору; відкриті у 

спілкуванні, багато працюють індивідуально з учнями. 
Наші переваги 

 безпосередня близькість до музеїв і театрів - ми в самому центрі Одеси; 

 співпраця з Одеською обласною дитячою бібліотекою ім. В.Катаєва, Одеською обласною 

науково-методичною бібліотекою ім. М.С.Грушевського, Дитячим культурним центром 

«Самоцвіт»; 
 повсякденний ритм - спокійний і діловий, заняття починаються о 8.30; школа працює в одну 

зміну, 5 днів на тиждень; після уроків - заняття за інтересами: факультативи, спортивні секції, 

гуртки; 
 початкова школа розташована в окремому приміщенні - там тепло, комфортно і затишно; 
 школа «Перші кроки» підготує майбутнього першокласника. 

У нашій школі відкидають 
• аморальність;    • нетактовність;   • безсердечність;   • несправедливість. 

У нашій школі цінують 
• вміння мислити творчо і незалежно;    • відповідальність за свої слова і справи; 
• дисципліну і порядок;  • чистоту думок і вчинків;  • ставлення до оточуючих як до самого себе. 

Фото навчального закладу 

                       
Контактні дані 

Юридична адреса: Троїцька, 49/51, м. Одеса, 65045, Україна 
Телефон:  (048) 728-10-99,  www.prvo.od.ua, e-mail: school52m@ukr.net 

http://www.prvo.od.ua/school/s52/upload/big/P60826-114508.jpg
http://www.prvo.od.ua/school/s52/upload/big/IMG_2760.JPG
http://www.prvo.od.ua/school/s52/upload/big/G51RLCKynZo.jpg
http://www.prvo.od.ua/school/s52/upload/big/P60826-102605.jpg
http://www.prvo.od.ua/school/s52/upload/big/DSC07638.JPG
http://www.prvo.od.ua/

