
Повна назва навчального закладу: 

Комунальний заклад "Слобідська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Кодимської 

районної ради, Одеської області 

 

Біографія керівника: 

Огінський Микола Вікторович народився 28 

липня 1957 року у с. Івашків Кодимського району, 

Одеської області.  

У 1972 році закінчив 8 класів Івашківської  школи.  

З 1972 по 1974 роки навчався у Кодимській 

середній  школі №1. 

З 1974 по 1975 роки працював у Кодимському 

консервному заводі а згодом у рай 

сільгосптехніці. 

У 1975 році був мобілізований до лав 

Радянської Армії. До 1977 року проходив 

строкову службу а з 1977 по 1979 проходив 

позастрокову військову службу. 

Демобілізувавшись, у 1979 році, вступив на навчання на підготовче відділення, 

а згодом і на 1 курс фізико-математичного факультету Одеського педагогічного 

інституту  ім. К. Д. Ушинського. У 1983 році, за сімейними обставинами, перевівся 

на заочне відділення Московського державного педагогічного інституту, який 

закінчив у 1986 році отримавши фах "Вчитель фізики". 

З 1983 року працюю у Слобідські загальноосвітній школі І-ІІІ ст. Кодимського 

району, Одеської області. Спочатку працював учителем фізики з 1983 по 1986 роки. 

З 1986 по 1991 рік виконував обов’язки заступника директора школи з навчально-

виховної роботи. У 1991 році мене було призначено директором цієї ж школи. 

Директором пропрацював до 1995 року після цього мене було переведено учителем 

фізики та інформатики. У 2010 році мене знову було призначено директором 

школи. 

 

 

Опис навчального закладу: 

Слобідська ЗОШ І-ІІІ ст. триповерхова будівля, яка збудована у 1975 році. 

Школа має 17 навчальних кабінетів, 2 комп’ютерних класи (окремо для 2-4 і 5-

11 класів), кабінет оснащений мультимедійною дошкою, окремо слюсарні та 

столярні майстерні, бібліотека, спортивна зала, актова зала, їдальня. Є зал бойової 

слави де розміщено фото ветеранів 2 Світової війни, є куточок подіям на сході 

України, із прізвищами учасників АТО, жителів селища. Окремо є стенд із фото і 

прізвищами загиблих в АТО жителів Кодимського району та випускника нашої 

школи Агенія Сергія Вікторовича. 

На території школи є спортивний майданчик. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Адреса навчального закладу: 

вул. Незалежності 2-О, смт Слобідка, Кодимського району, Одеської області,  

66050. 

Тел. (04867)2-71-21, 

e-mail: smt.slobidka@ukr.net 

URL – адреса: http://slobidkaschool.ucoz.ua 
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