
 

 

КУСТУРОВА 

Ольга Іванівна 

ДИРЕКТОР, 

ВЧИТЕЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

ТА ЛІТЕРАТУРИ ВИЩОЇ КАТЕГОРІЇ, 

ВЧИТЕЛЬ - МЕТОДИСТ 

      Кустурова     Ольга   Іванівна, 

народилась 8 червня 1973 року в 

с.Євгенівка Тарутинського району Одеської 

області. 

З 1980 по 1988 рік навчалась в 

Євгенівській середній школі.  

1988-1992 рр - навчання у Білгород-

Дністровському педагогічному училищі  

(шкільне відділення). 

З 1992 по 1997 рік навчалась в 

Ізмаїльському державному педагогічному 

інституті та здобула диплом за 

спеціальністю українська мова та 

література.  

З 2002  по 2007 рік працювала в 

Одеській ЗОШ №103 вчителем української 

мови та літератури. З 2007  по 2013 рік  

займала посаду заступника директора 

Одеської гімназії №4 з науково-методичної 

роботи.  

З серпня 2013 року директор школи — 

Кустурова Ольга Іванівна. Енергійна й 

ініціативна, вона намагається створити умови 

для успішної реалізації кожного учасника 

навчально-виховного процесу. 

 

 

 

 

ОДЕСЬКА 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №31 

І-III СТУПЕНІВ 

ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Одеська ЗОШ № 31 розпочала свою історію 1 вересня 1959 

року. 

У 2011 році рішенням Одеської міської ради школа була 

затверджена як Одеська загальноосвітня школа № 31 І—III 

ступенів Одеської міської ради Одеської області. 

Сьогодні в школі нараховується ЗО класів, в яких навчаються 

912 учнів. 

Основна школа, починаючи з 8 класу, працює за програмою 

поглибленого вивчення математики. Учні старшої школи 

навчаються за програмою профільного навчання, зокрема, в 

класах математичного й універсального та правового профілів. 

Педагогічний колектив школи складається з 52 вчителів. 

Педагогічний досвід більшості вчителів гармонійно поєднується з 

творчим потенціалом молодого покоління педагогів, про що 

свідчить наявність щорічних переможців олімпіад з базових 

дисциплін, конкурсу науково-дослідницьких робіт МАН України, 

творчих конкурсів різних рівнів «Срібне слово», української мови 

імені Петра Яцика, мовно-літературного конкурсу учнівської 

молоді імені Тараса Шевченка, Всеукраїнського конкурсу 

«Напиши есе», конкурсу учнівської творчості «Об'єднаймося ж, 

брати мої!», а також Міжнародного конкурсу з англійської мови 

«Грінвіч» та багато інших. 

За підсумками Міжнародних конкурсів юних істориків 

«Лелека», освітніх наук «Олімпіс-2016. Весняна сесія», 

Міжнародного конкурсу проектів «Світ безпеки», Міжнародної гри 

«Геліантус», Всеукраїнського фестивалю наук наукового 

відділення МАН України «Комп'ютерні науки», інтелектуальної 

українознавчої гри «Соняшник» учні школи були нагороджені 

Грамотами та Дипломами різних ступенів Міністерства освіти та 

науки України. 

У 2009 і 2013, 2015 роках вчителі школи стали переможцями 

конкурсу «Класний керівник». У 2001 році Безуглова Т.О. стала 

делегатом II Всеукраїнського з'їзду вчителів. 

Отже, вся педагогічна діяльність колективу школи 

спрямована на реалізацію програми «Плекаємо обдарованість». 

Назва закладу: Одеська загальноосвітня школа №31 Одеської      

міської ради Одеської області. 

Адреса: 65033 М.Одеса, вул. Гастелло 90-А,  

Електронна пошта: ozosh@ukr.net    сайт: mrvo.od.ua 

Телефон закладу: 761-61-68   телефон директора: 761-61-75 

 

 

Екологічний марафон «Не змінюй 

клімат — змінюй систему» 

Зустріч з учасниками АТО 
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