
КРАСНОКОСЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНЯ  

БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

Марар Ольга Миколаївна. 
Число, місяць, рік і місце народження: 03 липня 1967 року;                               

м. Білгород-Дністровсьий Одеської області. 

Громадянство: громадянка України. 

Відомості про освіту: Освіта вища. В 2001 році закінчила Одеський 

Південноукраїнський державний педагогічний університет імені 

К.Д.Ушинського за спеціальністю «Педагогіка і методика початкової освіти».  

Відомості про трудову діяльність:  
- 1985 – 1987 р.: Семенівська восьмирічна школа, старша піонервожата; 

- 1987 – 2000 р.: Краснокосянська восьмирічна школа, старша 

піонервожата; 

- 2000 – 2002 р.: Краснокосянська ЗОШ І-ІІ ступенів, вчитель 

математики; 

- 2002 – 2017 р.: Краснокосянська ЗОШ І-ІІ ступеня, директор школи, 

вчитель математики. 

Місце роботи (заняття): директор Краснокосянської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступеня. 

Склад сім’ї: 
- чоловік – Марар Олександр Іванович; 

- син – Марар Олександр Олександрович; 

- син – Марар Ярослав Олександрович. 

Місце проживання: 67734, с.Красна Коса, вул. Молодіжна, буд 3. 

  Першого вересня 1963 року гостинно відчинила двері дітям 

Краснокосянська загальноосвітня школа. 

Мета діяльності навчального закладу - створення оптимальних умов для 

розвитку соціально адаптованої особистості, виховання креативної 



особистості, забезпечення можливостей постійного духовного 

самовдосконалення, збагачення культурного та інтелектуального потенціалу 

як найвищої цінності, розвиток національної свідомості.  

Краснокосянська школа сьогодні – це Школа  еколого-краєзнавчого 

напрямку.  

Функціонує в складі 1 – 9 класів, з кількістю учнів 140 чоловік. 

Педагогічний колектив складається з 17 творчих, талановитих фахівців. 

Спеціалістів вищої та першої категорії – 11, мають педагогічне звання 

«Старший вчитель» - 1, «Вчитель-методист» - 1, зі стажем роботи понад 10 

років -  – 13. 

У школі активно діє учнівське самоврядування: Президенська рада.  

Навчально-виховний процес організовується відповідно до навчального 

плану та плану роботи школи. Знання, уміння та навички учнів відповідають 

вимогам Державного стандарту.  

Навчальні програми інваріантної та варіативної складових виконуються.  

Моніторинг якості знань школярів становить 45 %.  

До школи підвозиться 21 учень із села Веселе за державний кошт (програма 

«Шкільний автобус») 

У школі 10 просторих кабінетів, спортивна зала, майданчик, їдальня, 

комп'ютерний клас,  бібліотека.  

У закладі працюють гуртки: туристичний, історико-краєзнавчий та 

спортивний. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

67734 Одеська область Білгород-Дністровський район с.Красна Коса 

вул.Шкільна,1 

(048049) 58-1-40 

Facebook.com.  

krasnakosa@gmail.com 

 


