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            Лимаренко Тетяна Петрівна  

Народилася  19 грудня 1955 року в с. Приморському 

Білгород-Дністровського району Одеської області.  

                          

Закінчила Одеський  державний університет імені  

І.І.Мечникова в 1977 р., вчитель хімії. 

Педагогічну діяльність  розпочала в серпні 1977 року 

вчителем хімії  Випаснянської  середньої школи Білгород-Дністровського 

району.  

З 1984 року  працювала учителем хімії Білгород-Дністровської ЗОШ № 3. 

З вересня 1998 року до серпня 2007 року - заступник директора з  навчально-

виховної роботи    Білгород-Дністровської  загальноосвітньої школи № 3. В 

серпні 2007 року  призначена на посаду директора школи. 

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «учитель-методист», 

нагороджена  Грамотою Міністерства освіти і науки України та нагрудним 

знаком «Відмінник освіти України».  

 

Свою історію школа № 3 розпочинає з 1 жовтня 1944 року.  

Матеріально-технічна база  сприяє забезпеченню якісної освіти, 

збереженню та поліпшенню фізичного, психічного, соціального та морального 

здоров’я учасників навчально-виховного процесу. 

В 2001 році  створено музей школи, матеріали якого розповідають про 

історію закладу, його традиції, учителів та учнів, які прославили школу, стали 

її гордістю.  

Школа є дійсним членом Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю та 

освітньо-інформаційним центром з розвитку обласної мережі шкіл сприяння 

здоров’ю, переможець Всеукраїнського конкурсу - захисту сучасної моделі 

навчального закладу «Школа сприяння здоров’ю», дипломант Міжнародної 

виставки «Сучасна освіта 2010», дипломант ІІ Міжнародного  конгресу «Місія 

вчителя в сучасному світі». 

Її досвід увійшов до збірки «Каталог педагогічних ідей, реалізованих в 

закладах освіти  Одеської області». 

Стала учасником Міжнародних Інтернет-конференцій: «Здоров’я дітей і 

школа», «Сучасні методи викладання», «Забезпечення наступності у навчально-

виховній роботі дошкільних груп та класів початкової школи»; проекту за 

підтримки   Європейського Союзу за програмою тренінгового курсу 

«Формування здорового  способу життя і профілактика ВІЛ»,  обласного 

методичного фестивалю-презентації сучасних моделей навчальних закладів 

«Школа сприяння здоров’ю». 

Колектив школи отримав сертифікат за участь  у Всеукраїнському 

моніторинговому опитуванні викладання та навчання серед директорів та 

вчителів загальноосвітніх навчальних закладів (за методикою TALIS). 



Школа стала призером Всеукраїнського  Інтернет-порталу  рейтингу серед 

100 освітніх закладів України в номінаціях: 

- «Краще естетичне оформлення фойє ЗНЗ» 2016 року; 

- «Краща актова зала ЗНЗ» 2016 року. 

У грудні місяці 2016 року в столиці України під  егідою Верховної Ради  

України, Міністерства освіти  і науки України на Міжнародному освітянсько-

науковому форумі «Сучасний стан освіти і науки в Україні: стратегія розвитку» 

була представлена система роботи педагогічного колективу нашої школи, який 

був нагороджений  Грамотою за високі професійні здобутки у вихованні та 

навчанні молодого покоління та була вручена медаль та пам’ятне науково-

довідкове видання «Науковці та освітяни України». 

Результати роботи закладу  свідчать про те, що  в нашій школі працюють 

професіонали своєї праці, які підтверджують високий статус нашого закладу в 

освітянському просторі міста й високий рейтинг школи в мікрорайоні. 
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