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Директор - Вєлєва Тетяна Петрівна 

 

Дата народження: 

30 жовтня 1955 року 

 

Місце народження: 

 

Одеська область, Іванівський район, с. Баранове 

 

Освіта: 

вища, Одеський державний університет ім. І.Мечникова, 

1978 р.,  викладач української мови та літератури 

 

Трудова діяльність: 

01.09.1972 – 01.09.1973рр. – вчитель української мови та 

літератури   Люботаївської восьмирічної    школи   

Іванівського району Одеської області; 

01.09.1973 – 01.07.1978рр. – студентка філологічного 

факультету Одеського державного університету     ім. 

І.Мечникова; 

15.08.1978 – 09.09.1987рр. – вихователь групи 

продовженого дня Білчанської   середньої школи 

Іванівського району Одеської   області; 

09.09.1987 – 01.02.1990рр. – вчитель української мови та 

літератури Білчанської   середньої школи   Іванівського 

району Одеської   області; 

01.02.1990 – 01.09.2006рр. – заступник директора з 

навчально-виховної роботи  Білчанської середньої 

школи Іванівського району  Одеської області; 

01.09.2006 – 03.05.2007рр. – педагог - організатор 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. О.Одарія   с. 

Білка; 

  



03.05.2007 – 02.02.2008рр. – виконуюча обов’язки 

директора загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів ім.     

О.Одарія с. Білка; 

з 02.02.2008 року – по теперішній час директор НВК. 

 

Стаж роботи на посаді – 9 років. 

Загальні відомості про Білчанський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. О.Одарія – ДС» Іванівської 

районної ради Одеської області 

 

Форма 

власності 

комунальна 

Історична 

довідка про 

створення 

навчального 

закладу   

 В 1865 році Білчанська школа, складалась із двох 

класних приміщень та двох кімнат для учителів, однієї 

кухні, двох маленьких коридорів.  В 1905 році було 

збудовано нову школу. 

 В 1991 році учні та вчителі перейшли в нову 

двоповерхову школу на 366 місць, яка знаходиться в центрі 

села.  

         Наказом по відділу освіти Іванівської 

райдержадміністрації № 53а від 28.11.1996року Білчанську 

середню школу перейменовано на середню загальноосвітню 

школу.  

        29 грудня 2003 року наказом №139 по відділу освіти 

Іванівської РДА школу перейменовано на загальноосвітню 

школу І-ІІІ ступеня ім.О.Одарія с.Білка Іванівського району 

Одеської області. 

      18 червня 2012 року розпорядженням голови Іванівської 

РДА №265/А-2012 школу реорганізовано в Білчанський 

навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів ім. О.Одарія – дитячий садок».       

Основні 

напрями  

діяльності 

Зусилля вчителів спрямовані на підвищення 

ефективності навчально-виховного процесу, виховання в 

учнів інтересу до знань, впровадження в практику роботи 

школи інноваційних технологій. Значна увага приділяється 

організації методичної роботи з педагогічними кадрами. 

Кількісні 

показники    

Контингент  учнів складає 194 особи, у тому числі 31 – 

з малозабезпечених сімей, 10 дітей, які знаходяться під 

опікою, 5 дітей - інвалідів. Учні навчального закладу є 



постійними учасниками таких районних конкурсів: 

«Екологічний ярмарок», «Молодь обирає здоров’я», 

спортивних змаганнях, шкільних та районних предметних 

олімпіад. Учні школи брали участь у Міжнародному 

конкурсі знавців української мови ім. П.Яцика, 

українознавчій грі «Соняшник», Всеукраїнській предметній 

олімпіаді «Олімпус», літературно - творчому конкурсі 

«Нащадки перемоги не забудуть подвиг старших поколінь». 

Навчально-виховний процес забезпечують 18 

педагогічних працівника. 

Навчальний заклад має задовільну матеріальну-

технічну базу: 20 навчальних кабінетів, комп’ютерний клас , 

медичний кабінет, шкільна їдальня на 100 місць. 

Приміщення бібліотеки обладнане згідно вимог, 

спортивний зал укомплектований спортивним інвентарем, 

актова зала розрахована на 100 місць. На території школи 

росте фруктовий сад.  

В лютому 2013 року  на території школи відкрито 

дитячий садок на 50 місць.  Облаштовано 2 ігрових 

майданчика . 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

Контактні 

дані: 

67231 Одеська область, Іванівський район, с. Білка, вул. 

Стрекалова, 17  

Тел: (048544) 5-12-85 

Е-mail: veleva.tp@ukr.net 

 


