
Коноплянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Іванівської районної ради Одеської області 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Директор -  Іскра Михайло 

Романович 

 

Дата народження: 

26  січня 1947 року 

 

 

Місце народження: 

село Курсаково  Іванівського  

району Одеської області 

 

Освіта: 

вища, Одеський державний 

університет ім. І. І. Мечникова, 

1972 р., вчитель географії 

 

Трудова діяльність: 

09.1964 – 09.1969рр. – вчитель 

фізкультури  Коноплянської 

восьмирічної школи 

Комінтернівського  району 

Одеської області; 

08.1969 – 07.1972рр. – студент 

Одеського державного 

університету; 

08.1972 – 05.1973рр. – учитель 

математики Коноплянської 

восьмирічної школи Іванівського 

району  Одеської області; 

05.1973 – 05.1974рр. – служба в 

лавах Армії; 

05.1974 – 08.1975рр. – вчитель 

географії Коноплянської середньої 

школи Іванівського району 

Одеської області; 

з 22.08.1975 року по теперішній 

час – директор загальноосвітньої                   

школи.  

Стаж роботи на посаді – 42 роки 

 

  

Загальні відомості про Коноплянську загальноосвітню школу І-ІІІ 



ступенів Іванівської районної ради Одеської області 

 

  

Форма власності комунальна 

Історична довідка 

про створення 

навчального 

закладу   

        В центрі села Конопляне Іванівського району 

Одеської області знаходиться гарна впорядкована 

триповерхова будівля – школа, яка має цікаву історію. 

Колись на території Коноплянської сільської ради діяло 

4 школи: Коноплянська восьмирічна, Ново-

Миколаївська середня, Люботаївська восьмирічна та 

Тарасівська початкова. В зв’язку з тим, що приміщення 

цих шкіл вже не відповідало вимогам часу (старі 

будівлі, зростання кількості учнів) постало питання про 

будівництво нової школи. Будівництво було розпочато 

в 1970 році за рахунок коштів місцевого господарства. 

Нова школа була здана в експлуатацію в серпні 1974 

року. 1 вересня відбулося урочисте відкриття. Школа 

прийняла в свої стіни 630 учнів із найближчих сіл, яких 

навчали 45 досвідчених вчителів.  

       Учні з віддалених сіл проживали в обладнаному 

затишному двоповерховому інтернаті, який був 

збудований в 1984 році. Вперше в районі на базі  

інтернату було впроваджено навчання шестирічок з 

триразовим харчуванням і обіднім відпочинком, іграми 

і підготовкою до навчання в 1 класі. Цей досвід був 

відомий не лише в районі, а й в області.  

             

Основні напрями  

діяльності 

    Сьогодні в школі позитивно вирішуються проблемні 

питання. Активно працюють творчі учнівські гуртки. 

Запроваджуються інноваційні форми і методи роботи. 

Активно впроваджуються моніторингові дослідження 

рівня знань учнів тощо. 

        Творчо працюють шкільні методичні об’єднання.  

Кількісні 

показники    

  Навчально-виховний процес забезпечують 31 

педагогічний працівник.  

     Контингент учнів складає на сьогодні 278 осіб. 

      Учні школи щорічно досягають високого рейтингу в 

районі з предметних олімпіад, інтелектуальних змагань, 

МАНу, в різних конкурсах учнівської творчості, у 

Міжнародному конкурсі знавців української мови імені 

П. Яцика, вже двічі перемагали у Всеукраїнській 

військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура») в 

районному етапі, а в 2017 році стали бронзовими 

призерами у обласному етапі. 



      Навчальний заклад має достатню матеріально-

технічну базу: 8 паспортизованих кабінетів, навчальний 

комп’ютерний клас, методичний кабінет, дві майстерні, 

спортивний зал, учнівську їдальню на 120 місць, 

бібліотеку, медичний кабінет, шкільний музей, який 

відомий в районі та області. 

 

 

 



 

 

Контактні дані: 67220 Одеська область, Іванівський район, село 

Конопляне, вул. 30-річчя Перемоги, 43 

Тел:(04854)4-22-40 

E-mail: konoplane43@gmail.com 

 


