
 

Біляївська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №1 Біляївської міської ради 

Одеської області 

Директор: 

Турбіна Тетяна Миколаївна 

Народилася  16.01.01949 року в с. 

Біляївка, Одеської області, українка, 

громадянка України. 

З 1 вересня 1956 року до липня  1966 

року навчалася в Біляївській середній школі, 

яку закінчила зі срібною медаллю. У червні 

1966 року вступила на перший курс хімічного 

факультету ОДУ ім. І.ІМечникова. Після закінчення університету отримала 

диплом за спеціальністю «хімік, фізико-хімік колоїдів і викладач хімії». За 

розподіленням з 15.08.1971 року була прийнята на посаду вчителя хімії та 

біології в Яровську середню школу Тарутинського району Одеської області. В 

1972 році переїхала до села Кагарлик Біляївського району, була призначена 

вчителем хімії та біології в Кагарлицьку восьмирічну школу, працювала 

заступником директора з НВР. З 19.08.1977 року переведена вчителем хімії в 

Біляївську середню школу. З 18.10.1988р. по 12.05.2005 року працювала 

заступником директора з НВР, з 2005 року – директор Біляївської ЗОШ №1 І-ІІІ 

ступенів. 

Була делегатом V з’їзду вчителів України. В 1985 році було присвоєно 

звання «Вчитель-методист», у 1987 році нагороджено значком «Відмінник 

народної освіти». З 2008 року відповідальна за проведення ЗНО на базі 

Біляївської ЗОШ І-ІІІ ступеня №1. 

Одружена. Чоловік – Турбін Володимир Гаврилович, пенсіонер. Донька – 

Турбіна Ірина Володимирівна, мешкає в м.Одеса. 

До кримінальної чи адміністративної відповідальності не притягувалася. 

Домашня адреса : м. Біляївка, пров. І Успенський, 24А. 



Опис навчального 

закладу: 

У  1920-1930 р.р.  

виникли   передумови  

організації  першої  в  

Біляївському  районі 7-

річної  школи, яку було  

відкрито  в 1929 р.  З 1935-

1936 р.  школа  отримує  

статус   середньої.  А так  

як  наша  школа  була  першою  середньою  школою  в  районі, то в  ній  

навчались діти  всіх придністровських  та  інших  сіл  району. 

        У передвоєнному 1941 р.  в  середній  семирічній  та  двох 

початкових школах  Білявки  навчалось 1275 дітей  і  працювали 50 вчителів. 

Наша  школа  продовжувала свою роботу  також і під час окупації протягом  2-

х  воєнних  років ( до 1943 р.)   

    Школа   працює  над  проблемою: «Створення  духу  творчості 

партнерства  взаємодопомоги  та  демократизму,  оновлення  діяльності  на  

основі  освоєння  новітніх  технологій,  спрямованих  на  всебічний  розвиток  

дитини».                               

 Види  діяльності школи:  

1.      Початкова  освіта 

2.      Загально-середня  освіта 

3.      Професійно-технічна  освіта ( діяльність  шкіл  підготовки  водіїв  

транспортних  засобів). 

 Контингент  учнів  складає – 840  учнів. 

Навчально–виховний  процес  забезпечують  60  педагогічних  

працівників. 

             З  них   мають:  

 вищу  кваліфікаційну  категорію – 38  вчителів ; 

 І  кваліфікаційну  категорію – 8 вчителів; 



 П  кваліфікаційну  категорію – 2 вчителя; 

 кваліфікаційна  категорія спеціаліст – 12  вчителів; 

 педагогічне  звання – « Вчитель -  методист» - 7  вчителів; 

 педагогічне  звання «  Старший  вчитель»   - 20  вчителів; 

    Навчальний  заклад  має  достатню  матеріально – технічну  базу:  40  

навчальних  кабінетів, методичний  кабінет,  комп’ютерний  клас  на  15  

навчальних  місць,  спортивний  зал, актова  зала  на  250  місць,  їдальня  на  

150  місць, бібліотека,медичний  кабінет. 

  

 Контактні дані: 

Одеська область, Біляївський район, м.Біляївка, вул.Костіна,1. 

 Факс/телефон: (04852)2-54-46 

Поштовий індекс:67602 

Сайт: http://bilbilznz1.odessaedu.net/uk/ . 

 E-mail:kiryuta@ukr.net 
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