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Загальні відомості про Мар'янівську загальноосвітню школу І-ІІІ 

ступенів Овідіопольського району Одеської області 
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67831 Одеська обл., Овідіопольський район, с.Мар'янівка 

вул. Миру, 2 

Тел/факс: (04851) 40-3-40 

Факс:(04851) 40-3-40 

E-mail: marjnovska.zoch@gmail.com 

   

Форма 

власності 

комунальна 

Історична 

довідка про 

створення  

навчального 

закладу   

 На початку 1960-х років у селі функціонувала 

початкова школа. Вона знаходилася у пристосованому 

приміщенні. У школі навчалося 60 учнів і працювало 5 

вчителів.  

 Розпорядженням Овідіопольського райвиконкому 

за №273 від 23 квітня 1970 року дозволено 

реорганізувати в Мар’янівці 4-річну школу у 8-річну. 

Наказом директора радгоспу Л.А. Сломінського під 

школу передали найкраще на той час приміщення 

гуртожитку. Згідно наказу Одеського обласного відділу 

народної освіти №1065 від 1 серпня 1970 року 

директором Мар’янівської восьмирічної школи 

призначено А.О. Ніколаєву.  У школу було зараховано 

138 учнів.  На час відкриття восьмирічної школи 

працювало 11 вчителів.  З 1980 р. по 1982 р., 1986 р. по 

1989 р. директор школи - Липська Олександра 

Федорівна, вчителька української мови і літератури. З 

1980 р. по 1986 р. директор школи – Липський 

Володимир Леонтійович.  

       З  ініціативи Стращенка Миколи Олександровича,  

директора радгоспу “Чорноморець” 1984-1994 років, при 

спириянні Одеського обкому партії з 1 вересня 1987 року 

введена   в екслуатацію Мар’янівська середня школа з 

проектною потужністю - 270 місць. З 1989 р. по 1994 р. 

директор школи Посмітна Ельвіра Іванівна, з 1994 р. по 

1997 р.  – Річняк Олександр Васильович. З 1 серпня 1997 

року по серпень 2001 року на посаді директора школи 

працює Липський Володимир Леонтійович. З серпня 

2001 року на посаду директора школи призначена Річняк 

Ліана Анатоліївна. 

Основні 

напрями  

діяльності 

Головною метою Мар'янівської ЗОШ І-ІІІ ст є 

забезпечення  реалізації права громадян на здобуття 

повної загальної середньої освіти, створення умов для 

розвитку і самореалізації учня як особистості та 

громадянина України, здатного навчатись упродовж 

життя, створювати й розвивати цінності громадського 

суспільства. 

Види діяльності школи: 



Початкова освіта; 

Базова загальна середня освіта; 

Повна загальна середня освіта. 

Пріорітетні напрямки діяльності закладу: 

 Інформатизація освіти, запровадження освітніх 

технологій; 

 Профілізація освіти; 

 Стимулювання у молоді прагнення до здорового 

способу життя; 

 Модернізація управління; 

 Професійне вдосконалення педагогічних 

працівників. 

 

Кількісні 

показники    

Всі діти шкільного віку, що проживають у 

мікрорайоні охоплені навчанням. Контингент учнів 

складає 141 особа. У Мар'янівській загальноосвітній 

школі І-ІІІ ст. навчається 2 дитини, позбавлені 

батьківського піклування, 1 дитина має статус 

постраждалого на ЧАЕС, 5 дітей-інвалідів, 17 дітей з 

багатодітних сімей, 1 дитина із малозабезпеченої сім'ї, 3 

дитини із неспроможних та неблагополучних сімей, 5 

дітей стоять на диспансерному обліку. Учні 1-4 класів та 

учні пільгового контингенту забезпечені безкоштовним 

харчуванням. Всі діти за інтересами залучені до 

позакласної та гурткової роботи. 

Протягом 2010-2013 років 50% учнів школи 

постійні учасники та переможці районних, обласних, 

всеукраїнських конкурсів:«Міжнародного конкурсу 

знавців рідної мови імені Петра Яцика», МАН, «Край мій 

рідний, південний»,  предметних олімпіад, змагань, 

турнірів. Відповідно до програми «Обдаровані діти», 

«Творча обдарованість» в школі діє система підготовки 

та роботи з обдарованими дітьми, проведено анкетування 

і складений банк даних на обдарованих дітей.                                                                                          

Близько 40% випускників школи продовжують 

навчання у вищих навчальних закладах І-ІІ та ІІІ-ІV  

рівнів акредитації.  

Навчально-виховний процес забезпечують 22 

педагогічних працівника, з них 19 – основні. Кадрове 

забезпечення становить – 100%. Всі педагогічні 

працівники школи мають фахову освіту,  серед яких – 19 

вищу педагогічну, 9 вчителів вищої кваліфікаційної 

категорії, з них – 4 звання «Старший учитель», 2 – І 

кваліфікаційної категорії, 3 – ІІ кваліфікаційної категорії, 

5 – «спеціалістів». 

        Навчальний заклад має розвинену матеріально-

технічну базу: загальна площа всіх приміщень 2195 м кв., 



в тому числі класні кімнати, спортзал, майстерня, 

їдальня, бібліотека, актовий зал. В школі 13 навчальних 

кабінетів: 4 для початкових класів, математики, 

інформатики, англійської мови, історії, світової 

літератури, біології, української мови, фізики, музики. На 

І поверсі – їдальня, на ІІ розташований методичний 

кабінет, медичний кабінет, бібліотека, на ІІІ – кабінет 

народознавства, кабінет для дошкільної групи. На 

території школи є спортивні майданчики, стадіон, газова 

котельня, водогін. Стан будівлі та шкільних приміщень 

відповідає вимогам Державних санітарних норм і правил. 

Щорічно проводяться поточні ремонти за рахунок 

бюджетних та позабюджетних коштів. Контроль за 

станом будівлі та приміщень здійснюється постійно. 

Кабінети озеленені, затишні, мають виражену 

індивідуальність. Забезпечені обладнанням, меблями, 

комп’ютерною технікою, мультимедійними 

проекторами. 

  

 

 

 

 


