
 Одеська    загальноосвітня    школа    № 41  І-ІІІ   ступенів   Одеської   міської    ради 

 Одеської    області 

 

                                          Орлова Елла Олександрівна 

     Народилася  29.02.1960 р.  в  м. Одесі.   В  1975 р.  закінчила  

ЗОШ № 3 та музичну школу №2 м.Одеси. В 1978 р. закінчила   

бібліотечне відділення КПУ м.Одеси. В 1985р.закінчила російське 

відділення філологічного факультету ОДУ ім.І.І.Мечникова.В1995 р. 

закінчила  українське  відділення  філологічного факультету ОДУ ім. 

І.І.Мечникова. З 1982 по 1994 рр. працювала вчителем російської 

мови та літератури, заступником директора з НВР в ЗОШ № 43, 

гімназії  №3 м.Одеси. З 1994 по 2002 рр. працювала завідуючою 

РМК Центрального РВО м. Одеси, інспектором-методистом МІМЦ 

управління освіти Одеського міськвиконкому, завідуючою РМК  

Жовтневого РВО м.Одеси. 

     З 2002 р. працює директором ОЗОШ №41 м.Одеси. 

 

  Одеська загальноосвітня школа № 41 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської 

області є культурно-просвітницьким осередком  мікрорайону селища Більшовик, і має 

багаторічну історію і славетні традиції. 

  Є комплекс навчальних предметних кабінетів гуманітарного та природничо-

математичного  циклів,  комп'ютерний клас, спортивний комплекс.    

 У школі працює досвідчений колектив вчителів, який  направляє свої  зусилля на 

осучаснення освітянської діяльності з метою задоволення потреб місцевого населення в 

освіті, впровадження інноваційних технологій, комп’ютеризації навчального процесу, 

формування рис громадянина України, цінностей фізичного, духовного здоров’я учнів. 

  В школі створено систему допрофільного та профільного навчання та виховання учнів 

(філологічний профіль: українська  філологія). 

  В рамках  виховного проекту школи «Створи свою планету» кожна  дитина проявляє 

себе як особистість, яка прагне бути духовно спрямованою, гармонійно розвиненою, 

толерантною, доброзичливою, чуйною, людяною, інтелігентною,  творчою. 

  В школі працюють гуртки «Пізнайко», «Срібне слово», «Палітра», «Мельпомена», 

«Барвисті мальви», спортивні секції «Футбол», «Волейбол». 

  Учні та вчителі школи № 41 є багаторазовими призерами олімпіад, творчих конкурсів, 

фестивалів  -  від  районного до всеукраїнського рівнів. 

  Школа № 41 - колектив вчителів, учнів і батьків - має все необхідне для успішної 

реалізації визначених планів: віру в себе, працелюбність  і мрію. І всі разом, і кожен 

окремо - реалізують творчу мету: «Навчанню і вихованню - найвищу  якість! 

 

 
  Контактні  дані:   адреса: пл.Мічуріна,9, м.Одеса, 65042, Україна 

                                  телефон: (048) 720-32-64 

                                  сайт: www.srvo.od.ua/school/s41/  

                                  e-mail: school-41Planet@ukr.net 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 


