
Біляївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Біляївської міської 

ради Одеської області  

 

Директор школи – Тьосса Ольга Анатоліївна 

Дата народження:   22 листопада 1980 року 

Місце народження:   Україна, Одеська 

область, м. Біляївка 

Освіта:  вища, Одеський державний педагогічний 

інститут, вчитель української мови та 

літератури 

Трудова діяльність::  З 22.01.2001 по 31.08.2008 – вчитель 

української мови та літератури Біляївської 

ЗОШ № 3 І-ІІІ ступенів. 

                                        З 24.10.2008 по 26.08.2009 – головний 

спеціаліст відділу загальної середньої та 

позашкільної освіти управління освіти 

Біляївської районної державної 

адміністрації. 

                                         З 27.08.2009 по сьогоднішній день – директор 

Біляївської загальноосвітньої школи  І-ІІІ 

ступенів №3 

           Стаж роботи на посаді – 8 років 

 Школа № 3 у свій час 

була створена для дітей 

робітників водопровідної 

станції “Дністер”.  

У 1898 році до школи 

прибудували церкву для 

працівників станції, де 

кожної суботи правилась 

служба. Школа тоді була на 

повному забезпеченні станції 

“Дністер”. У 1920 році 

станційна школа реорганізується у трудову школу з чотирирічним 



строком навчання. У 1937 

році школа реорганізується у 

семирічну.  З того року 

нинішня школа і веде відлік 

свого існування. Тоді її 

називали Дністровська 

школа № 3. 

Налагоджений учбовий 

процес обірвала війна. 

Переважна більшість 

вчителів та випускників школи йдуть на фронт, беруть участь у 

бойових діях.  

Вже у 1949 році всі діти мікрорайону були охоплені семирічною 

освітою.  

В 1994 році школа одержала статус середньої, а в 1996 році 

відбувся перший випуск 11-и класників.  

За період існування середньої школи з 1996 по 2017 рік  з її стін 

випущено 689 випускників, з них 22 отримали золоті і 4 срібні медалі. 

Учні підтверджують свої знання при вступі до вищих навчальних 

закладів. Так в період з 1996 року по 2017 рік 293 учні вступило на 

навчання до вузів.  

В школі цілеспрямовано проводиться 

робота по профорієнтації учнів на педагогічні професії. Із 30 вчителів, 

які працюють в школі, 14 є колишніми випускниками школи. Ця 

традиція продовжується і зараз.  



 

Адреса  

(№ телефону, 

сайт,  

електронна 

пошта) 

67501 Одеська обл., м. Біляївка, вул. Садова, 13 

Телефон: (0485223501) 

E-mail: tessa – olqa @ ukr net 

 

 

 

 


