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Директор  -  Димова Ірина 

Михайлівна 

 

Дата народження: 

08 лютого 1960 року 

 

Місце народження: 

Молдова, смт Бесарабка 

 

Освіта: 

вища, Одеський державний 

університет імені 

І.І.Мечникова, 1983 р., 

викладач-перекладач німецької 

мови 

 

Трудова діяльність: 
12.10.1983 – 05.08.1986рр. – 

вчитель німецької мови 

Єгорівської середньої школи  

Роздільнянського району 

Одеської області; 

05.08.1986 – 01.09.1989рр. – 

вихователь ГПД Іванівської 

середньої школи  

Іванівського району Одеської 

області; 

01.09.1989 – 01.09.2000рр. – 

вчитель німецької мови 

Іванівської середньої школи 

Іванівського району Одеської 

області; 

01.09.2000 – 02.09.2002рр. – 

заступник директора з 

навчально-виховної роботи  

Іванівської середньої  школи 

Іванівського району                                      

Одеської області; 

02.09.2002 – 03.08.2004рр. – 

  



вчитель німецької мови 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів смт Іванівки ім. 

Б.Ф.Дерев’янка; 

03.08.2004 – 22.02.2006рр. – 

виконуюча обов’язки директора 

загальноосвітньої  школи І-ІІІ 

ступенів смт Іванівки ім. 

Б.Ф.Дерев’янка; 

з 22.02.2006 року – по 

теперішній час директор цієї ж 

школи. 

 

Стаж роботи на посаді – 11 

років. 

 

  

Загальні відомості про Іванівську загальноосвітню школу І-ІІІ 

ступенів імені Б.Ф.Дерев’янка Іванівської районної ради Одеської 

області 

 

Форма власності комунальна 

Історична довідка 

про створення 

навчального 

закладу   

Навчальний заклад було створено у 1922 році як 

початкова школа з контингентом 58 учнів та 3 

вчителями. В 1929 році школа була реорганізована в 

семирічну школу сільської молоді. У 1935 році – 

Янівська семирічна школа була реорганізована в 

десятирічку. Заняття проводили в приміщенні верхньої 

школи в дві зміни. У 1936 році виникли умови 

будівництва приміщення нової середньої школи.  1938 

рік – в Янівській середній школі відбувся перший випуск 

10-го класу. 1941 рік – побудована нова двоповерхова 

школа.  

У 1979 році розпочалося будівництво нової 

триповерхової будівлі школи на 1176 місць. 

1981 рік – введена в експлуатацію нова будівля 

школи.  

1998 рік – Постановою Кабінету Міністрів 

України №474 від 21 вересня 1998 року школі 

присвоєно ім’я заслуженого журналіста України, 

випускника школи Бориса Федоровича Дерев’янка. 

 



Основні напрями  

діяльності 

Задоволення потреб у здобутті загальної середньої 

освіти на рівні державних стандартів; 

· різнобічний розвиток індивідуальності дитини на 

основі вивчення і врахування її особистісних 

здібностей, інтересів, потреб; 

· виховання морально, психічно і фізично здорового 

покоління; 

· формування соціальної і громадянської позиції, 

високого рівня правової, екологічної, духовної, 

моральної культури; 

· розвиток творчих здібностей учнів, здатності до 

самостійного отримання та застосування знань і 

навичок; 

· підтримка обдарованих дітей та молоді; 

· створення умов для професійного самовизначення. 

 

Кількісні 

показники    

Контингент учнів  складає  415 учнів та 23 

учні, які навчаються у класах з заочною формою 

навчання. 

Учні навчального закладу є постійними 

учасниками та призерами обласних предметних 

олімпіад, Міжнародного конкурсу знавців рідної 

мови імені Петра Яцика .  

Навчально-виховний процес забезпечують 39 

учителів  та  1 вихователь ГПД. 

 Навчальний заклад має добру матеріально-

технічну базу: 29 навчальних кабінетів та класів, два 

навчальних комп'ютерних комплекси з 

підключенням до мережі Internet, є бібліотека, музей 

школи, спортивний і хореографічний зали, актова 

зала на 100 місць, медичний кабінет , шкільна 

їдальня, медичний кабінет з ізолятором, студентська 

їдальня з трьома залами на 320 місць, дві теплиці.   



 

 



 

 

Контактні 

дані: 

67200 Одеська область,  Іванівський район, смт Іванівка, 

вул. Новоселів,18А, тел. (04854)3-13-75 

E-mail:  ivshkola@ukr.net 

 


