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Довідка 

про   директора Болградської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 

Болградської районної ради Одеської області 

 

Директор 

Дата 

народження: 

Місце 

народження: 

Освіта: 

 

 

Трудова 

діяльність:  

Ткач Марина Василівна 

 

7 лютого 1970 року 

 

Одеська обл., м. Болград 

Вища, Одеський державний 

університет ім. І.І.Мечникова, 1995р., 

біолог, викладач біології та хімії. 

1987р.-1992р. – лаборант кабінетів 

хімії та біології Болградської СШ№3. 

1992р.-2013р. – учитель біології 

Болградської ЗОШ №3. 

1998р.-2000р. – голова профспілки 

Болградської ЗОШ №3. 

2000р.-2004р. – депутат Болградської 

міської ради. 

2000р.-2012р.- заступник директора з 

НВР Болградської ЗОШ №3. 

З 2012 року - директор  Болградської 

ЗОШ №3. 

 

 

Загальні відомості 

про Болградську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №3 

Болградської районної ради Одеської області 

Школа була відкрита у 1828 році для дітей болгарських переселенців. 

Пізніше у 1839 році був побудований новий будинок для школи. У 1853 році 

у школі відкрилися окремі класи для хлопчиків та дівчат. У 1944 році 

навчальний заклад став Болградською початковою школою №1. У 

1954р.школа була перетворена в 7-річну школу. У 1958-1959 навчальному 

році школа стала 8 літньою Болградською  школою №3. У 1968 році школу 

було реорганізовано в Болградську середню, а в 1993 році - загальноосвітню 

школу №3. 20.12.2012р. за рішенням сесії Болградської районної ради  школа 

стала Болградською загальноосвітньою школою І-ІII ступенів №3 

Болградської районної ради Одеської області.  

Контингент учнів складає 182 особи.  

 Навчально-виховний процес забезпечують 25 педагогічних 

працівників. З них 13 мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої 

категорії», 2 - кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії», 7 -  

кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії», 3 категорію «спеціаліст».    



Педагогічне звання «учитель-методист» мають 7 працівників, 4 – звання 

«старший учитель», 3 – нагороджено знаком «Відмінник освіти України». 

Навчальний заклад має достатню матеріально-технічну базу:  4 

корпуси, у яких розміщено 33 навчальні кабінети, методичний кабінет,   є 

бібліотека (13440 примірників), спортивна зала, швацька, столярна та 

слюсарна майстерні, медичний кабінет, шкільна  їдальня  на 100 місць. 

Для учнів 5-11 класів введено  спецкурси: з хімії «Метали та неметали» 

(10кл.), з інформатики «Основи комп’ютерної графіки» (10кл.), «Основи веб-

дизайну» (11кл.), з алгебри «Методи розв’язування задач з математики» 

(10кл.), з географії «Країни Європи на політичній мапі світу» (10 кл.). У 10-

11 класах профіль навчання – технологічний. Учні школи є постійними 

учасниками та призерами районних та обласних  предметних олімпіад, 

творчих конкурсів, спортивних змагань. 

Пріоритетні напрямки виховної роботи: втілення шкільної програми 

духовно-морального виховання «Сходження», патріотичне, екологічне та 

художньо-естетичне виховання. Працюють клуби шкільного наукового 

товариства   «Еврика», «Природа та ми - однодумці», «Чомучка», історико-

краєзнавчий «Витоки», літературний «Слово». Працюють предметні  та 

спеціальні за напрямком гуртки «Кельма», «Майстриня», «Ляльковий», 

«Вокальний»,   «Юний художник», «Туристичний», «Сувенір», також 

театральна студія «Дзеркало». 

 

Адреса (№ телефону, сайт, електронна пошта) 

68702 Одеська обл., м. Болград, вул. Ямбольська,13 

Тел.: (04846) 4-17-68,4-19-93,4-21-75 

 E-mail: bzosh3@ukr.net 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


