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Рафа Оксана Богданівна народилася у селі Пониква Бродівського 

району Львівської області 10 грудня 1970 року.   

У 1986 році закінчила на відмінно середню загальноосвітню школу № 2 

смт Красне Буського району  Львівської області. 

 1986-1990 рр навчання в Одеському педагогічному училищі на 

факультеті «Початкове навчання», за спецільністю «вчитель початкови 

класів», отриамала  диплом з відзнакою. 

1990-1995-навчання в Ізмаїльському державному педагогічному 

інституті на філологічному факультеті , за спеціальністю «вчитель 

українська мова і література» 

1999-2001(друга вища освіта) - 

Навчання в Одеському  Державному морському університеті за 

спеціальністю “Економіст підприємства” та  “ Бухгалтерский учет ” 

Харківського інституту(2000 рік) 

Трудова діяльність: 

08.1990-02.1993 - вчитель СШ № 117 м. Одеси початкових класів; 

10.02.1993- 30.06.1993- секретар ЧМП “УНІС”; 

07.1993-03.1995 -консультант служби інформації в “Міжнародній 

адвокатській конторі ІЛОН-сПс” 

03.1995-12.2000-комерційний директор в СКФ “Тоталь-строй ЮГ”; 

09.2001-11.2002-Одеський Державний морський університет спеціаліст 

І категорії “Маркетинг і зв’язок з виробництвом”; 

11.2002 –02.2004 -ЗОШ № 90 педагог-організатор, вчитель української 

мови та літератури 

З 03.03.2004 по наступний час - директор Одеської загальноосвітньої 

школи № 39 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області 

 

Будинок по вулиці Успенської, 20, в якому розташована школа  № 39, 

було побудовано в 1875 році. З 1893 року в цьому будинку почала 

працювати жіноча гімназія під керівництвом  Березіної Генрієтти 

Робертівни. У перші роки родянської влади в приміщенні гімназії була  

розташована трудова школа. 1910 рік  жіноча гімназія – керівник  

Ольга Семенівна Бален –де- Балю. 

З 1925 року – “Школа фабрично-заводського учнівства”; школа ФЗС  

№ 39 – семирічка.Починаючи з 1935 року – наявність відомості про 

повну середню школу № 39. Довідники 1937-1938 рр доповідають, що 

школа № 39 є російською.На підставі рішення Одеської міської ради   

№ 862-V від 26.01.2007 року  загальноосвітній школі І-ІІІ ступені № 39, 

шляхом злиття із Одеською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів 

№ 70,  змінено найменування на  Одеську загальноосвітню школу № 39 

І-ІІІ ступенів. На підставі рішення Одеської міської ради     №  5246-V 

від 22.01.2010 року Одеській загальноосвітній школі № 39                      

І-ІІІ ступенів змінено найменування на Одеську загальноосвітню 

школу № 39 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області. 

Протягом останніх 10 років вчителі школи неодноразово були 

нагорождені Почесними грамотами департамента освіти і науки 

Одеської облдержадмінстрації,  департаменту освіти та науки Одеської 

міської ради, районного відділу освіти. Колектив школи під 

керівництвом директора   Рафа О.Б. нагороджено Почесною грамотою 

Одеського губернатора.  Мова навчання в школі –українська та 

російська.  В школі працюють 5 “Відмінників освіти”,   17 вчителів з 

вищої кваліфікаційної категорією, 8 вчителів - методистів, 7 старших 

учителів, 2 вчителів І кваліфікаційної категорії, 4 вчителів ІІ 

кваліфікаційної категорії. В школі працюють гуртки: «Вокально-

хоровий»; «Художньо-графічний» та  гурток військово-патріотичного 

виховання спортивного напрямку. Процює група подовженого дня для 

учні 1-4 класів. Школи неодноразово становяться  лауреатами конкурсу 

«Зоряна юність Одеси» , як районного так і міського турів; переможці 

конкусу дослідніцьких робіт учнів-членів МАН ( міській та обласний 

етапи); переможці різноматних фахових конкурсів, предметних 

олімпіад та інш. 

 

 

 


