
Одеський міжшкільний навчально-виробничий комбінат №2 

Одеської міської ради одеської області 

Приморського району   

                                                                                                                                 

Малікова Ольга Олександрівна 

Народилася 04.05.1965 року в м. Одеса.  

З 1972 р. по 1980 навчалася в середній школі №61, а з 1980 р. по  

1982 р. – в середній школі №125 м. Одеси. 

З 1982р. по 1986р. навчалася в Одеському  державному 

педагогічному інституті ім. К.Д. Ушинського. 

В 1986 р. вийшла заміж.  

З 1986 р. по 1996 р. працювала вчителем початкових класів школи 

№125.  

В 1988 р. народилася донька Дар’я.  

З 1996 р. по 1997 р. працювала керівником гуртка школи-інтернату 

№ 4 для дітей-сиріт. 

З 1998 р. по 1999р. навчалася в Південно-українському 

державному педагогічному університеті ім. К.Д. Ушинського. 

   З 1999 р. по 2001р. працювала методистом-координатором 

центру позашкільної роботи. 

   З 2001р. по 2009р. працювала заступником директора з 

навчально-виховної роботи міжшкільного навчально-виробничого 

комбінату. 

   З 2009 р. працює на посаді директора Одеського міжшкільного навчально-виробничого 

комбінату №2. 

        Науково - методична проблема Одеського МНВК № 2 на 2015-2020 н. р. "Виховання 

патріотизму, національної гідності шляхом особистісно-орієнтованого навчання учнів". 

   Одеський МНВК № 2 був заснований постановою ради міністерства СРСР від 23.08.1974 року 

№ 662 «Об организации межшкольных учебно - производственных комбинатов трудового 

обучения и профессиональной ориентации учащихся», наказом міністерства освіти УРСР від 

25.09 1974 року № 225, рішеннями виконкому Центрального району м. Одеси від 01.06.1975 року 

№ 47 та від 09.12. 1975 року № 736 «Про організацію міжшкільного навчально-виробничого 

комбінату трудового навчання та професійної орієнтації учнів шкіл Центрального району».   

     Створення в колишньому Центральному районі міжшкільного навчально-виробничого 

комбінату було викликано, по-перше, у зв’язку з тим, що школи району в більшості довоєнного 

будування не мали необхідної бази для організації трудового навчання старшокласників, а по-

друге, промислові підприємства району та міста відчували постійну потребу щодо випускників 

шкіл, які б мали початкові трудові й професійні навички. 

 

                                         

 

Одеський міжшкільний навчально - виробничий комбінат № 2 знаходиться за адресою: 

вул. Калантаєвська, 52 

(048)732-66-79 

http://www.prvo.od.ua/school/lic_2/ 

Пошта: odessa-mnvk-2@ukr.net 


