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ОЛІЙНИК   ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА  – 

директор  НВК 

 

Народилася 1січня 1963 року у селі Будеї 

Кодимського  району Одеської області. 

1982 року закінчила Балтське педагогічне 

училище, 1996 р. – ОДУ ім. І. Мєчникова,       

2010 р. – УДПУ ім. П.Тичини. 

Трудова діяльність: 

 1983 – 1984 рр. – вчитель початкових класів  Івашківської  

восьмирічної  школи; 

1984– 1988 рр. – вихователь дитячого садка  села Будеї; 

1988 – 1989 рр. – старша піонервожата Будеївської середньої  школи; 

1989 – 2002 рр. – вчитель історії  і географії  Будеївської ЗШ І-ІІІ ст.; 

2002 – 2006 рр. – секретар Будеївської  сільської ради; 

2006 – 2017 рр. – вчитель географії  і біології Будеївського НВК «ЗШ 

І-ІІІ ст. – ДНЗ» 

з10.02.2017 р. – директор Будеївського НВК «ЗШ І-ІІІ ст. – ДНЗ». 

Освіта – вища. Категорія – вища, звання – «Старший вчитель».  

Стаж роботи – 32 роки. 

 

 

 



Загальні відомості про Комунальний заклад «Будеївський навчально-

виховний комплекс   «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Кодимської районної ради  Одеської області 

 

 

 

У даному приміщенні школа функціонує  з 1вересня 1966 року.  

У 2006-2007  навчальному році   Будеївська загальноосвітня школа І-ІІІ  

ступенів   була реорганізована в навчально-виховний комплекс, була 

доповнена дошкільною групою і носила назву НВК «ЗШ  І-ІІІ ступенів – ДНЗ»  

с. Будеї Кодимського району Одеської області. 

2013 року школа  перейменована у комунальний заклад «Будеївський 

навчально-виховний комплекс  «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Кодимської районної ради Одеської області. 

Основні напрями діяльності: надання початкової, базової та повної 

середньої освіти, охоплення дошкільною освітою дітей з 3-річного віку.  

За Будеївським НВК «ЗШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» закріплено мікрорайон, який 

складається з двох населених пунктів: сіл Будеї та Смолянка.  

Контингент дітей складає  96 учнів (11 класів) та 21 вихованець ДНЗ. 

Із села Смолянка підвозяться на навчання 15 учнів. 

Навчально-виховний процес забезпечують 19 педагогічних працівників. 

З них мають вищу освіту – 17 осіб, середню спеціальну – 1,бакалавра – 1. 

Звання «Старший вчитель» мають 5 працівників, вищу кваліфікаційну 

категорію – 9 вчителів, першу – 1, другу – 3, спеціалістів – 6. 

        У закладі 13  навчальних кабінетів, приміщення дошкільної групи, 

методичний кабінет, спортивна зала, комп’ютерний клас,  бібліотека, їдальня, 

внутрішній туалет  та ін.  

 

 

 
 

 

 

 



   
 

 
 

 

 

Контактні дані: 66022 Одеська обл., Кодимський р-н, с. Будеї, вул. 

Соборна, 5 

тел. : (04867) 2-46-18 

 

E-mail: s.budei@ukr.net 


