
Навчально- виховний комплекс  

«Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дитячий садок» 

 села Слов’яносербка  

 Великомихайлівського району  

Одеської області 

      

Директор - Будковська Валентина Андріївна 

     Громадянство – громадянка України 

     Число, місяць і рік народження – 14.06.1958  

      Місце народження  – Одеська область,  

Великомихайлівський район, с. Слов’яносербка. 

 Освіта: вища, Одеський державний університет 

ім.І.І.Мечнікова, 1985 р., філолог, вчитель україн-

ської мови і літератури; 

 Вища кваліфікаційна категорія, звання «Вчитель-

методист»,  нагороджена знаком «Відмінник освіти 

України». 

   Загальний стаж педагогічної роботи – 39 років, 

стаж роботи директором школи – 25 років. 

    1978-1980 р.р. – старша піонервожата Слов’яносербської школи; 

  з 1980 р. –  вчитель української мови і літератури  Слов’яносербської школи;  

з 1992 р.– директор  Слов’яносербської  школи; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тип навчального закладу:       навчально – виховний комплекс  
 

Форма власності:     комунальна  
 

Слов’яносербський НВК здійснює свої повноваження відповідно до Статуту, 

затвердженого рішенням Великомихайлівської районної ради від 18.07.2008 року   

№ 204 – V. 

Слов’яносербський НВК „Загальноосвітня школа І-Ш ступенів-дитячий садок" 

розміщений у типовому приміщені 2001 року забудови . Загальна площа території 

школи 17224,54 м².  

     Проектна потужність складає 195 учнівських місць. На шкільній території, площею 

1,5 га, розміщені ігровий майданчик дитячого садка, стадіон , клумби. 

    У Слов’яносербському НВК створені умови для організації гарячого харчування 

школярів. Їдальня школи забезпечена гарячою та холодною проточною водою, 

кількість посадочних місць - 50.   

    Обігрівання школи здійснюється водяним опаленням, за допомогою шкільної 

котельні, яка працює на природному газу.  

   В приміщенні школи облаштовано внутрішні туалети в кількості 7 штук. 

   Навчальний заклад забезпечений комп’ютерною технікою. У школі функціонує 1 

НКК (9 комп’ютерів). Комп'ютери підключено до мережі Internet.  

      Шкільні навчальні кабінети обладнанні меблями, постійними та змінними 

стендами, матеріалами,  необхідними для підготовки та проведення уроків відповідно 

типовим перелікам та вимогам навчальних програм. 

   При НВК функціонує дитячий садок. В якому діти, віком 3 – 6 років,  об’єднані в 

одну групу (20 чоловік). 

 

 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша адреса: 

                                                                     67 142 

Україна 

Одеська область 

Великомихайлівський район 

село Слов’яносербка, 

вул. Молодіжна, 59 

 

Телефон:   (04859) 2-73-21 

е-mail: slserbskiynvk@ukr.net 

сайт https://sites.google.com/site/slserbskiynvk/ 
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