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ІСТОРИЧНА ДОВІДКА 

Одеської загальноосвітньої школи №31 І-ІІІ ступенів  

Одеської міської ради Одеської області  

 

 

Поштова адреса: Гастелло, 90-А,  

м. Одеса, 65033, Україна                                             

e- mail: ozosh-31@ukr.net 

тел. (048) 761-61-75, факс, 761-61-68 

Район: Малиновський 

Вебсайт: www.mrvo.od.ua/school/s31   

Керівник: Кустурова Ольга Іванівна                                                                                                                   

 

Історія Одеської ЗОШ №31 розпочалася 1 вересня 1959 року. На той час 

школа була розташована за адресою: вулиця Туристська №4-А і мала статус 

неповної середньої загальноосвітньої школи №31. З 1 вересня 1964 року школа 

переведена в нове збудоване приміщення по вул. Гастелло, 90-А. 

         У 1995 році наказом обласного управління освіти, рішенням Одеського 

міськвиконкому «Неповна середня загальноосвітня школа №31» була 

реорганізована в навчально-виховний комплекс «Середня загальноосвітня школа-

ліцей №31 І-ІІІ ступенів».  

  За період з 1997 по 2008 рік декілька разів відбувались зміни в назві закладу:       

- у 1997 році рішенням Одеської міської ради «Середня загальноосвітня школа-ліцей 

№31 І-ІІІ ступенів» реорганізована  в ліцей-школу №31 ІІ-ІІІ ступенів; 

- у 1998 році рішенням виконкому Одеської міської ради статус «Ліцей-школа №31 

ІІ-ІІІ ступенів» було змінено на «Ліцей  №31 ІІ-ІІІ ступенів»; 

- у  1999 році рішенням  Одеської міської ради назву закладу «Ліцей №31 ІІ-ІІІ 

ступенів»  було змінено на «Загальноосвітня школа № 31 ІІ-ІІІ ступенів»;  

- з 2007 року рішенням Одеської міської ради, наказом по відділу освіти 

Малиновської районної адміністрації м. Одеси змінено назву закладу із 

«Загальноосвітня школа №31 ІІ-ІІІ ступенів» на «Одеська загальноосвітня школа 

№31 ІІ-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області». 

- у 2011 році рішенням Одеської міської ради було змінено статус закладу з  



Одеської загальноосвітньої  школи №31 ІІ-ІІІ ступенів Одеської міської ради 

Одеської області на Одеську загальноосвітню школу №31 І-ІІІ ступенів Одеської 

міської ради Одеської області. 

          Сьогодні в школі нараховується  43 класи, в яких навчаються 1294 учні. 

Середня наповнюваність у класах складає 31 учень. Навчально-виховний процес 

організовано в ІІ зміни. Основна школа, починаючи з 8 класу, працює за програмою 

поглибленого вивчення математики. Учні старшої школи навчаються за програмою 

профільного навчання, зокрема, в класах української філології, історичного та 

правового профілів.  

Інформація про співробітництво з Республікою Болгарія 

На підставі Угоди між Міністерством науки і освіти Республіки Болгарія і 

Міністерством освіти України    від 09.12.1994р., протоколу про співробітництво і 

обмін між Міністерством освіти і науки України та Міністерством освіти і науки 

Республіка Болгарія на 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 та 2018/2019 навчальні роки 

від 07.06.2015р., протоколу про співробітництво і обмін між Міністерством освіти і 

науки України та Міністерством освіти і науки Республіка Болгарія на 2020/2021, 

2021/2022, 2022/2023 та 2023/2024 навчальні роки від 2020р. було налагоджено 

міжнародне співробітництво з освітянами Болгарії, головним напрямом якого є 

використання міжнародного досвіду педагогів, організація та реалізація 

гуманітарно-культурного співробітництва з Болгарією.  

З 01.11.2017р. в Одеській ЗОШ №31 впроваджено проект «Можливості та перспективи 

вивчення болгарської мови болгарською етнічною меншиною в Одеській ЗОШ №31». 

 

 



В рамках відкриття проекту в школі запроваджено такі заходи: 

1. 01.11.2017р відбулась зустріч міністрів освіти і науки Республіки Болгарія та 

України. Лілія Гриневич, міністр освіти України;  Красімір Вилчев, міністр 

освіти  Болгарії; Дімітер Тучков, Генеральний консул Республіки Болгарії в 

Україні; Красімір Мінчев, Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки  

Болгарія  в Україні; Труханов Геннадій Леонідович, Одеський міський голова; 

Лончак Олександр Анатолійович, директор департаменту Одеської обласної 

державної адміністрації; Степанов Максим Володимирович, Голова Одеської 

обласної державної адміністрації;  Скебало С.В., в.о. директора департаменту 

освіти та науки Одеської міської ради.     

 

 



 

2. Відкрито лінгвістичний кабінет для вивчення болгарської мови. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

3. Введено викладання болгарської мови як навчальний предмет в початковій 

школі та факультативний курс в середній і старшій школі, а також 

запроваджено викладання хореографії з елементами болгарського фольклору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. 17.05.2018р. у Одеській ЗОШ №31 було відзначено День Європи. Вчителі 

кафедри іноземних мов та вчителі болгарської мови провели позашкільний 

захід «Подорож країнами Європи», на якому були присутні Генеральний 

консул Республіки Болгарія в м. Одеса Тучков Дмитро, консул в 

Генеральному консульстві Республіки Болгарія  в місті Одеса Вітєв Тодор, 

головний спеціаліст ООІУВ кафедри мов національних меншин та головний 

спеціаліст з питань міжнародних зв’язків департаменту освіти та науки  

Одеської міської ради.   

 

 

 



5. У термін з 30.07.2018 по 16.08.2018 у супроводі вчителів 20 учнів школи 

відпочивали в таборі відпочинку Республіки Болгарія в м. Ястребіново. 

 

 



6. Щороку директор школи Кустурова О.І., а також заступник директора з 

виховної роботи Сокол І.О. та  вчитель біології Крючек Л.А. проходять 

спеціалізований мовний курс навчання в м. Габрово Республіки Болгарія при 

Департаменті мовного спеціалізованого навчання. 

 

 

7. З 05.11.2018 по 11.11.2018р. вчителі школи відвідали Фестиваль болгарської 

культури, який проходив на базі Болгарського культурного центру в м. Одеса. 

 



8. 15.02. 2019 р. відбулась зустріч з іноземною делегацією Республіки Болгарія: 

Генеральний консул Республіки Болгарія в м. Одеса Дімітер Тучков, консул в 

Генеральному Консульстві м. Одеса  Тодор Вітєв,   головний  секретар  

Міністерства зовнішніх  справ  Республіки  Болгарія  Калін  Анастасов,  

експерт у  Міністерстві  зовнішніх  справ  Республіки  Болгарія  Сілвія 

Бейкова,  старші  експерти  у Міністерстві освіти і науки  Республіки Болгарія 

Ніколай Ніколов, Снєжана Адамова,  особи від Одеської міської ради та інші 

запрошені, які були присутні на зустрічі:  заступник директора Департаменту 

освіти та науки Одеської міської ради Столбова Ірина Євгеніївна, начальник 

територіального відділу освіти Малиновського району Антонова Тетяна 

Анатоліївна. Мета візиту: відвідування навчального закладу, в якому 

запроваджено проект з вивчення болгарської мови болгарською етнічною 

меншиною в закладі та співбесіда з учителями болгарської мови  та 

хореографії з Республіки Болгарія. Під час зустрічі обома сторонами 

обговорювались питання реалізації проекту з вивчення болгарської мови 

болгарською етнічною меншиною в   ОЗОШ №31, з`ясовувались статистичні 

дані щодо кількості дітей, які вивчають болгарську мову, щодо тенденції 

підвищення інтересу навчатись болгарській мові та обміну досвідом в межах 

компетенції школи. 

 



 

9. З 03 вересня 2019 року продовжено викладання болгарської мови як 

навальний предмет в початковій школі вчителем болгарської мови  Поповою 

Людмилою Тодоровою, яка пройшла конкурсний відбір на дану посаду. 

Викладач хореографії  Данчев Лілян Тодоров продовжує  свою діяльність 

згідно Протоколу про співробітництво й обмін між Міністерством освіти і 

науки України та Міністерством освіти і науки Республіки Болгарія у 

2019/2020 навчальному році. 

10. Восени 2019 року учні Одеської школи №31 підготували заходи щодо 

святкування Дня Будителів (укр. Дня Вчителя).  На шкільному заході учні 

представили свої творчі надбання з болгарської мови та культури: пісня-

привітання учнів початкових класів, хореографічна композиція учнів 8-х 

класів,  презентація учнів середньої та старшої школи «Історії виникнення 

свята». 

 

 

 

 

 

 



11. 17 травня 2019 року відбулося святкування «Дня Європи». Метою заходу 

було довести належність українців до «Європейського дому», показати 

здібності учнів розмовляти різними мовами: англійською, німецькою, 

болгарською, а також продемонструвати знання про країни, мови яких 

вивчають учні школи №31. Вчителі іноземних мов підготували цікаву 

мандрівку країнами Великої Британії, Німеччини, Болгарії та віртуально 

відвідали мальовничі куточки рідної України. 

 

 

 



 

 

12. З вересня 2020р. продовжено викладання хореографії як навчального 

предмету в початковій школі та факультативний курс в середній і старшій 

школі. 

           Отже, активне міжнародне співробітництво спрямоване на асиміляцію 

та використання міжнародного досвіду педагогів, організацію та реалізацію 

спільних міжнародних науково-дослідних проектів, гуманітарно-культурне 

співробітництво. На сьогодні одним із пріоритетних завдань школи є 

підготовка та реалізація міжнародних проектів у сферах освітнього 

та  культурного обмінів, довгострокові програми і проекти, покликані 

забезпечити підвищення ефективності навчальної діяльності та якості 

 



 

навчання  до рівня світових стандартів, а також підготовка молоді до життя в 

об’єднаній Європі, ознайомлення з  іншими  країнами, культурою, мовою, 

підвищення інтелектуального рівня учнів, відкриття для себе цікавого 

«європейського» бачення світу,  формування нового покоління, виховання 

молодих лідерів. 

Саме інтеграція досвіду європейських країн із власним українським  

становить головною метою виховної роботи в школі: створення умов для 

розвитку особистості і самореалізації кожного громадянина України, виховання 

покоління людей, здатних працювати і навчатися протягом життя, оберігати й 

примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, 

розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та 

правову державу як невід'ємну складову європейської та світової спільноти. 

 

 
 

 
 
 

 


