
Одеська загальноосвітня школа № 30 І-ІІІ ступенів  

Одеської міської ради Одеської області 
 

Малицька Олена Ростиславівна 

Дата народження: 02 грудня 1963 року 

Місце народження: Одеська область, Велико-Михайлівський р-н, с. Міщанка. 

Освіта: вища: Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова, 1985. 

Трудова діяльність: 15.08.1985 р. – 01.09.1994 р. – вчитель математики Середньої  

загальноосвітньої  школи №30 І-ІІІ ступенів м. Одеси.01.09.1994 р. – 27.08. 1999 р. 

заступник директора з навчально-виховної роботи Середньої  загальноосвітньої   школи 

№30   І-ІІІ ступенів м. Одеси.З 28.08.1999 р. –  по теперішній час директор Одеської 

загальноосвітньої школи № 30 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області.Стаж 

роботи на посаді – 18 років. 

 

 

Опис навчального закладу: 

Одеська ЗОШ № 30 - одна з найстаріших шкіл міста.  

      Школа була відкрита в 1879 році, як Пересипське училище. Як більшість шкіл того часу, розміщувалась в 

орендованому Одеською міською управою, приватному будинку одеського міщанина Абрама Соломоновича Куцубея.  

       Сьогодні школі 138 років. Невід’ємною частиною історії школи є участь випускників та вчителів у бойових діях 

Великої Вітчизняної війни. Школа пишається та зберігає пам’ять про випускників -  Героїв Радянського Союзу - 

Томжевського Валентина Станіславовича, Кібалка Василя Васильовича та Кириленка Миколу Григоровича. 

      Героїчні і трагічні сторінки війни 1941 – 1945 років наші учні знають не тільки з книжок і кінострічок. В сквері, 

який знаходиться під опікою учнів і вчителів школи вже понад 60  років, є поховання та пам'ятник із сірого граніту з 

написом «Михайлу Максимовичу Плохому», герою війни, який загинув, визволяючи наше місто. 

       Відданість вчителів своїй професії та рідній школі показали вчителі: Рімеров М.І., Фесін І.Я., Стоянова Н.В., 

Прокопов Н.Д. і Михайлов М.Р., які, повернувшись з фронту, продовжили  навчати дітей в нашій школі.     

В кабінеті історії створено Куточок Бойової слави, де зібрано багато матеріалів про історію створення школи, її 

видатних учнів та вчителів. 

     За час існування зі школи було випущено більше 5 тисяч учнів, серед яких багато видатних людей міста та країни. 

   В період з 1990 року і до теперішнього часу школа випустила 27 медалістів (10 срібних, 17 золотих), які успішно 

продовжили навчання у вищих навчальних закладах. 

Навчання дітей здійснює дружній педагогічний колектив - 25 вчителів. Педагогічне звання «вчитель-методист» 

мають 2  працівники, 3  – «старший вчитель», 2 – нагороджені знаком «Відмінник освіти України». Сучасний 

педагогічний коллектив школи працює  над реалізацією Законів України у сфері навчаня та виховання дітей. З цією 

метою проводяться сучасні уроки, діти беруть участь в інтелектуальних конкурсах, змаганнях та в позаурочний час 

можуть розвинути свої таланти, для чого  у школі працюють гуртки:«Виготовлення сувенірів», театральний, вокальний, 

«Козацькі розваги», «Захист Вітчизни», «Юні журналісти», «Юні екологи», «Клуб знавців англійської мови». 

        Для здійснення якісного навчання дітей для здобуття повної загальної середньої освіти в Одеській ЗОШ №30 

використовується будівля школи загальною площею 2508 м. кв.,  в якій є в наявності 16 навчальних кабінетів. 

В кабінеті інформатики встановлено 11 комп’ютерів для  забезпечення сучасного навчального процесу. В 

Одеській ЗОШ №30 є методичний кабінет, бібліотека, фонд  якої  має достатню базу художньої літератури та 

підручників для забезпечення навчального процесу, їдальня на 60 місць, спортивна зала та спортивний майданчик. 

 

 

    
 
Контактні дані: 

Вул. Чорноморського козацтва, буд. 175, м. Одеса, 65013, Україна 

ЄДРПОУ 25040609 

Тел. (048)7786439 

Сайт: srvo.od.ua/school/s30/ 

e-mail: school-30-odessa@ukr.net 

 

 


