
Глибочанський навчально-виховний комплекс 

„Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів- 

дошкільний навчальний заклад”  

Подільського району Одеської області 
 

 

Директор Олійник  Олена Григорівна 
 

Народилася 02 березня 1957 року в селі Демівці 

Чечельницького району Вінницької області. У  

1964 році пішла до першого класу місцевої 

школи. Після її  закінчення у 1974 році була 

призначена на посаду старшої піонервожатої 

Любомирської восьмирічної школи 

Чечельницького району. 

З 1975 по 2000 навчалася  в Одеському 

державному педагогічному інституті                         

ім. К.Д.Ушинського на фізико-математичному 

факультеті. 

З 1980 по 1983 працювала заступником 

директора з навчально-виховної роботи  Глибочанської восьмирічної школи 

Котовського району Одеської області. 

З 08.1983-директор Глибочанської ЗОШ І-ІІ ступенів. 

 

Опис навчального закладу 

 

В селі Глибочок в 1880 році, коли розпочалося будівництво кам'яної церкви, 

була побудована початкова школа. До підпорядкування  школи входила 

і початкова школа села Миколаївка.  Тому в 1975 - 1976 роках до 

існуючої школи був добудований інтернат для учнів, які продовжували тут 

навчання з 5 по 8 класи. У 1986 - 1987 роках добудовано 5 кабінетів, 

спортзал і котельню. Цей комплекс зберігається і до сьогодні, а приміщення  

інтернату переобладнується в дитячий садок на 15 місць.  В наш час школа 

має 8 класних кімнат, спортивний зал,  2 майстерні . Проектна потужність 

школи складає 130 учнів. Сьогоднішня школа: - 8 класів - комплектів , у 

яких навчаються  58 учнів; 4 класи - комплекти -1 ступеню, 4 класів - II 

ступеню та учні 8 класу, де наповнюваність-3 учні-  за індивідуально-

груповою формою навчання. Режим роботи закладу, розклад уроків, 

факультативів, тривалість уроків, перерв відповідають Державним 

санітарним правилам і нормам облаштування, утримання загальноосвітніх 

навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу. Учні  

навчального закладу є постійними учасниками та призерами районних 

предметних олімпіад, конкурсу «Чисті роси», Міжнародного конкурсу 



знавців рідної мови імені Петра Яцика. Щорічно учні та вчителі виборюють 

першість району з шахів та шашок.Навчально-виховний процес забезпечують 

12 педагогічних працівників. 11 мають вищу педагогічну освіту, із них: 

«вчитель вищої категорії»-1, «вчитель І категорії»-10. Заняття проводяться в 

навчальних кабінетах.  Обладнано методичний кабінет, є бібліотека,  

спортивний  зал, їдальня  на 35 місць. Гарячим харчуванням охоплені всі 

учні. 

Фото навчального закладу 

 





 
 

 
 



 
 

 
 

Контактні дані закладу 

 
66343 Одеська обл., Подільський район, с. Глибочок, вул. Миру, 23 

Тел/факс: (04862) 98-5-25 

E-mail: glybochokscool@ukr.net 

mailto:glybochokscool@ukr.net

