
 

 

Баранівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Іванівської районної ради Одеської області 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Трудова 

діяльність: 

 

 

 

Директор -  Водленщук Любов 

Ярославна 

 

Дата народження:24 лютого 

1959 року 

 

Місце народження: Одеська 

область, Іванівський район смт. 

Іванівка 

 

Освіта: 

вища, Одеський державний 

педагогічний інститут ім. К. Д. 

Ушинського, 1983 р., вчитель 

математики та фізики 

 

09.1976 – 12.1977рр. – робітник 

Іванівського комбікормового 

заводу; 

12.1977 – 09.1978рр. – слухачка 

підготовчого відділення ОДПІ 

ім. К.Д.Ушинського; 

09.1978 – 06.1983рр.  – 

студентка ОДПІ 

ім.К.Д.Ушинського; 

08.1983 – 01.1986рр. – вчитель 

математики Баранівської 

восьмирічної школи; 

01.1986 – 08.1986рр. – 

заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

Іванівської заочної середньої 

школи; 

08.1986  –03.1994рр.  – 

заступник директора з 

  



навчально-виховної роботи 

Баранівської середньої школи; 

з 28.03.1994 року по теперішній 

час – директор   школи .   

 

Стаж роботи на посаді – 23 

роки. 

 

 Депутат Баранівської сільської 

ради. 

 

 

Загальні відомості про Баранівську загальноосвітню школу І-ІІІ 

ступенів Іванівської районної ради Одеської області 

 

Форма власності Комунальна 

Історична довідка 

про створення 

навчального 

закладу 

Першим навчальним закладом, який був відкритий у 

селі була церковно-приходська школа, яка була 

відкрита у с. Баранове у 1865 році при церкві Різдва 

Пресвятої Богородиці.  

У 1917 році церковно-приходська школа була 

ліквідована, а  з 1918 по 1927 рік було відкрито  

початкову чотирирічну школу. У 1927 році школа 

стала семирічною.  

У 1934 році відбувся перший випуск Баранівської 

неповної середньої школи.  

У квітні 1944 року, коли Іванівський район було 

визволено від німецько-фашистських загарбників 

робота шкіл була відновлена.  

 

 

Основні напрями  

діяльності 

Робота педагогічного колективу спрямована  на  

реалізацію  особистісно орієнтованого   підходу  до 

навчання та виховання учнів. 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 148 осіб у тому числі 

24 – з малозабезпечених сімей,  5 -  знаходяться під 



опікою, 1 дитина з інвалідністю. Учні навчального 

закладу є постійними учасниками районного етапу 

Всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура»), конкурсів «Молодь обирає здоров’я», 

«Екологічний ярмарок». Протягом багатьох років 

поспіль посідають призові місця в районній 

спартакіаді школярів. Учні школи приймали участь 

у Міжнародному конкурсі знавців української мови 

ім.П.Яцика, Українознавчій грі «Соняшник», 

літературно - творчому конкурсі «Нащадки 

перемоги не забудуть подвиг старших поколінь», 

всеукраїнській природознавчій грі «Геліантус» . 

Навчально-виховний процес забезпечують 19 

педагогічних працівники. 

 Навчальний заклад включає 15 навчальних 

приміщень, обладнано  навчальний комп'ютерний 

клас, є бібліотека,  медичний кабінет, спортивна 

зала, учнівська їдальня. Школа забезпечена  

шкільним автобусом.   

 



 

 



 

 

Контактні 

дані: 

67230  Одеська обл., Іванівський р-н, с. Баранове, вул. 

Шкільна 5, Тел: (04854)  4-02-40 



E-mail:  baranivskashkola@ukr.net 

 


