
Одеська загальноосвітня школа № 100 І-ІІІ ступенів 

Одеської міської ради Одеської області 
 

 Паламарчук Олена Миколаївна – директор школи. 
Народилася 09 квітня 1973 року в м. Одеса. В 1995 році закінчила 

Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К. Д. 

Ушинського за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання 

та психологія», отримала кваліфікацію «вчитель початкових класів, 

практичний психолог у закладах освіти». В 2011 році здобула другу вищу 

освіту в Південноукраїнському державному педагогічному університеті ім. 

К. Д. Ушинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. 

Українська мова та література», отримавши кваліфікацію «вчитель української мови та 

літератури і зарубіжної літератури». 

Олена Миколаївна розпочала свою педагогічну діяльність в 1995 році. Працювала на 

різних педагогічних посадах: практичним психологом, вчителем, заступником директора з 

виховної роботи. З липня 2008 року – директор Одеської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 100 Одеської міської ради Одеської області.  
 Одружена, має сина. 

 

Одеська загальноосвітня школа № 100 I-III ступенів Одеської міської ради Одеської 

області була відкрита в 1974 році. З 2007 року має статус загальноосвітньої. Зараз в школі 

навчаються понад 700 учнів. Створена база навчальних кабінетів з основних дисциплін: 

математики, фізики, хімії, інформатики, української та російської мов, музичного мистецтва. 

Це дозволяє школі успішно готувати учнів до подальшого навчання у вищих навчальних 

закладах міста. 

Одним з найважливіших факторів, що впливають на результат навчально-виховного 

процесу, є кадровий склад навчального закладу, його рівень професійної підготовки і 

стабільність. У школі працюють 49 вчителів, з яких понад 60% мають вищу кваліфікаційну 

категорію. 

З метою розвитку талантів учнів, творчих здібностей, в школі працюють предметні 

гуртки, факультативи: спортивний гурток з карате-до, театр пісні «Прелюдія», гуртки 

військово-патріотичного спрямування «Школа безпеки», декоративно-прикладного 

мистецтва «Паперопластика», факультативи «Європейські студії», «Основи теорії 

літератури».  

Одним із пріоритетних напрямків роботи в школі є патріотичне виховання. У школі 

працює музей Бойової Слави імені. В. І. Чуйкова, зареєстрований управлінням освіти і 

наукової діяльності Одеської облдержадміністрації (наказ № 133-ОД від 06.03.2009 р.). 

   

  
 

Контактні дані: м. Одеса, вул Варненська, 12, тел. (048)765-55-24, 765-50-53, 765-54-36, 

сайт http://www.mrvo.od.ua/school/s100/; e-mail: school_100@ukr.net 
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