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 Біографія: 

    Крігер М.С. народилася 1 червня 1959 року у с. Новоїванівка 

Арцизького району Одеської області. У 1981 році закінчила 

Одеський державний університет ім. І. Мечнікова, механіко-

математичний факультет, за спеціальністю «математик», 

«викладач математики». З 1981 року працює в Веселокутській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів вчителем математики.  

З 1995 року очолює школу на посаді директора..  
          

               Історія Веселокутської школи нерозривно пов’язана з історією села Веселий 

Кут (з 1816  по 1940 р. село мало назву Париж), яке засновано переселенцями з  

Німеччини. До 1950 року школа була семирічною. В одному приміщенні навчалися 

учні початкових класів. У другому середніх. 

       З 1956 року стара школа вже не вміщувала кількість учнів, і тоді Р.Д. Гармаш, 

голова колгоспу, будує додаткове приміщення для учнів початкових класів. 

      У 1956-1959 роках добудовується ще одне шкільне приміщення. Опалювання в 

школі було пічне. З 1959 року школа розташовувалась у двох  двоповерхових жилих 

будівлях, пристосованих  для школи. 

      В 1989 році силами Міністерства оборони (на території Веселого Кута 

розташовувалася військова частина) та радгоспу «Першотравневий» розпочалося 

будівництво нової школи на 360 учнівських місць. 

     4 грудня 1990 року нова двоповерхова будівля школи була здана в експлуатацію. У 

школі 20 навчальних кабінетів, всі кабінети оформлені, мають необхідне навчальне 

обладнання. Постійно поповнюється матеріально-технічна база школи. Замінено 50% 

вікон на металопластикові. Є мультимедійний пристрій, 14 комп’ютерів. За 26 років 

існування школи  склалися певні традиції та звичаї. Щорічно учні, вчителі, випускники 

школи відзначають свято – День народження школи. Це День відкритих дверей для 

всіх. В цей день в школі проводиться традиційний день дублера, святковий концерт та 

конкурс «Паризькі зірочки». 

      Школа неодноразово була переможцем за підсумками підготовки до навчального 

року. Вчителі школи приймають активну участь у багатьох районних конкурсах, 

турнірах тощо. Випускники школи успішно навчаються у навчальних закладах різного 

рівня не тільки Одеси, а інших областей України. 

      Протягом 26 років школу закінчили 27 медалістів: із них золоту медаль отримали 

дев’ять випускників, срібну – сімнадцять. 
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      Контактні дані: 

68420 Одеська область Арцизький район  с. Веселий Кут вул. Комарова, 4 тел./факс 
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