
Одеська загальноосвітня школа № 18  І - ІІІ ступенів 

Одеської міської ради Одеської області 
 

 Маккавєєва Олена Олександрівна 

 Народилася 15 березня 1973 року у м.Одеса. 

 З 1987 року по 1991 рік навчалася у Одеському педагогічному училищі по     

 спеціальності «Викладання в початкових класах». 

 В 1999 році  закінчила Одеський  державний  університет   ім. І.І. Мечникова за 

спеціальністю «Російська мова та література», здобула кваліфікацію філолога, 

викладача російської мови та літератури, зарубіжної літератури. 

З 1991 року по 2001 рік працювала вчителем початкових класів в Одеській ЗОШ № 18. 

З 2001 року по 2002 рік працювала заступником директора з виховної роботи в 

Одеській ЗОШ № 18. 

З 2002 року по 2003 рік – керівник служби у справах неповнолітніх Іллічівської  

райадміністрації. 

З 2003 року по 2005 рік – завідувачка відділу культури, сім’ї, молоді та фізичної культури Малиновської 

районної адміністрації Одеської міської ради. 

З липня 2005 року – директор Одеської загальноосвітньої школи № 18 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради 

Одеської області. 

Нагороджена Почесною відзнакою Одеського міського голови «Подяка», Грамотою управління освіти та 

науки Одеської обласної державної адміністрації. У 2014 році присвоєно Почесне звання «Кращий 

педагогічний працівник міста Одеси». 

 

 Одеська загальноосвітня школа № 18  І - ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області багата своєю 

історією та славними традиціями. У 1904 році в приміщенні школи було розташоване народне ремеслене 

училище, з 20-х років – це семирічна школа, в післявоєнні роки – друга залізнична школа.      З 1961 року 

вона стала середньою школою № 18. 

Навчально-виховної  процес забезпечують 40 вчителів. З першого класу вивчається англійська мова, з 

п’ятого  класу вивчається друга іноземна мова – німецька. З 2011 року запроваджено вивчення курсу 

економіки у всіх класах, починаючи з першого. В 10 – 11  класах  здійснюється  навчання за  інформаційно-

технологічним та економічним профілем. Для учнів початкових  класів працює група продовженого дня. 

Уся навчально-виховна діяльність закладу спрямована на розвиток здібностей і талантів, відродження й 

примноження інтелектуального потенціалу України, формування всебічно розвинутої особистості, здатної 

самостійно і творчо вирішувати нестандартні ситуації, стати життєстійкою та досягти певного успіху. 

        Вчителями використовуються елементи дистанційного навчання як засобу індивідуальної, групової та 

диференційної роботи з обдарованими учнями, дітьми-інвалідами, які навчаються за індивідуальним 

планом та  учнями, які за  станом здоров’я  не мають можливості деякий час відвідувати навчальний заклад.    

     Виховний напрямок реалізується через організацію роботи факультативів, гуртків «Шляхами патріотів 

України», «Юний художник», «Декоративно-ужиткове мистецтво», проведення тематичних тижнів, 

конкурсів, свят, які спрямовані на самореалізацію та розвиток учнів. 

    Заклад тісно співпрацює з КПНЗ «Одеський ЦДЮТ «Промінь», військовою частиною 3012 Південного 

територіального управління Національної гвардії України, Одеським міським центром зайнятості, 

бібліотеками та музеями міста, громадськими ветеранськими організаціями. 

   Девіз школи «Усі перемоги починаються з перемог над собою…» 

 

 
 

Контактні дані: 65005, м.Одеса, вул.Прохоровська, 46, тел.:(048)721-67-06,тел/факс: (048)715-13-43 

Сайт: http://www.mrvo.od.ua/school/s18/ ; е-mail: odessa.shkola18@ukr.net 

 

 


