
 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Мариново Березівського 

району  

Одеської області 

 

 

 

 

Директор 

 Курник  Олександр  Степанович 

 
            Дата народження:  19 серпня 1953 року 

Місце народження: Україна, Одеська обл., Березівський р-н,                  

                                 с.Мариново 

Освіта: вища, Одеський державний університет ім.Мечникова,                   

                                                           1981 р., правознавець. 

Трудова діяльність: 03.1972-05.1972р. – інженер-технолог Березівського РОСХТ ; 

                                   05.1972-05.1974р. – служба у лавах Радянської армії; 

                                   05.1974-05.1978р. – ст. інженер Березівського РОСХТ ; 

                                   05.1978-12.1981р. – секретар парторганізації колгоспу ім. Щорса  

Березівського р-ну; 

                                   12.1981–09.1987р.– голова профкому колгоспу ім. Димитрова 

Березівського р-ну; 

                                   09.1987-06.2001р. – вчитель трудового навчання  ЗОШ І-ІІІ ступенів 

с.Мариново Березівського р-ну 

                                   З   06.2001р.-  директор ЗОШ І - ІІІ ступенів с. Мариново   

  
Загальні відомості про загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів с.Мариново 

Березівського р-ну Одеської області 

 

Адреса: 67333 Одеська обл., Березівський р-н, с.Мариново, вул.Леніна 82 «Г»  

              E-mail:  kurnikaleksandr@gmail.com           

              Телефон: 067- 748-9-003 

Форма власності:  комунальна 

 

Історична довідка про створення навчального закладу: 

       село Мариново – колишня німецька колонія. До 1944 року основними мешканцями  

села були німці. Тут була семирічна школа. Викладання велося на німецькій мові. В 1945 

році німців виселили  в Сибір. Мешканців – українців, росіян залишилось мало. Тому, тут 

до 1951 року  працювала початкова школа.   

      З  червня 1951 року в село Мариново  переселялися  жителі Західної України  і тому 

початкова школа зразу стала семирічною, яка налічувала 360 учнів.   В 1960 році   

семирічна школа стала  середньою. Але через  4-5 років її знову було реорганізовано в 

семирічну школу через брак приміщень і  погану матеріальну базу. А в 1964 році  школа 

стала восьмирічкою.  Зміцнилася матеріальна база. Було організоване гаряче харчування 

учнів, працювала група продовженого дня, в окремому приміщенні знаходилася шкільна 

майстерня. Але залишалося пічне опалювання, був відсутній спортивний зал, тобто школа 

залишалася в пристосованих приміщеннях. 

         В 1984 році  почалося будівництво нової школи на 360 учнів, яке  було завершено в 

серпні 1988 року і школа була введена в експлуатацію.    

         На даний час школа  має розвинену матеріально-технічну базу.  Будівля школи за- 

безпечує оптимальні умови для організації навчально-виховного процесу та  відпочинку.   

Загальна площа всіх приміщень 1721 м2.  Всього у школі 17 класних кімнат.   Школа має 

комп’ютерний клас, інтерактивну дошку, мультимедійний проектор, можливість користу- 
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ватися  Інтернетом. Також є спортивний зал, бібліотека, майстерня, медичний кабінет, 

актова зала, спортивний майданчик, їдальня на 80 місць, централізоване опалення  і 

водопостачання,  кімната народознавства, літня спортивна площадка, сценічне обладнан- 

ня та устаткування. В школі обладнано кімнату психологічного розвантаження, в якій є 

все необхідне для змістовного відпочинку працівників школи  у вільний час. Є побутова 

кімната. 

          Земельна ділянка школи поділена на навчально-дослідну, фізкультурно-спортивну 

зони та зону відпочинку. Територія школи огороджена. Доріжки і прибудинкова територія 

заасфальтовано. Біля школи висаджено велику кількість фруктових та декоративних 

дерев. Розбиті клумби, квітники, а на другому поверсі школи - квіткова оранжерея.       

        Навчально-виховний процес забезпечують 17 педагогічних працівників (12 із них – 

випускники школи).  В школі працювали і працюють вчителі, які мають урядові нагороди: 

один  нагороджений Орденом Трудового Червоного   Прапора; три - “ Відмінники народ- 

ної  освіти України”. 

  

                

 
                

 


