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Дранішнікова Тетяна Олександрівна,  
спеціаліст вищої категорії, 

вчитель-методист 

стажпедагогічноїроботи41 рік. 

Закінчила з золотою медаллю Випаснянську  середню 

школу , ав 1976році - Одеськийдержавнийуніверситет 

ім.І.І.Мечникова за фахом вчительфізики.Направлена на 

роботу в рідну школу. В 1989 році переведена на посаду 

директора цієї ж школи. 

Має сина 1978 р.н. та двох внуків . 
 

 

 

Опис навчального закладу 
 

        Школу засновано у 1888 році . В  1974  році здана в експлуатацію нова школа  , яка   

отримала  статус середньої. Будівля складається з 2-х корпусів, основний - 3 поверхи, 

проектнапотужність -960 учнів. 

           В  школі  працює  44  педагога,  з  них  мають  вищу  освіту – 42 (95%). Відмінників                                                       

   освіти  України – 3 вчителів-методистів – 7 , старших  вчителів –  11.  Вчителів  вищої                                         

   категорії – 24 (55%).  

                    Матеріальна база: 

                             Два спортзали, спортмайданчик,їдальня на 200 місць, 2 комп’ютерних класи з       

підключенням до Інтернету, оснащений кабінет фізики,медичний кабінет, майстерні по 

роботі з деревом і металом, майстерня обслуговуючої праці.Фонд бібліотеки   складає 

16425 примірників, з них 7691 – підручники, 10734 - художня література.  

  В школі працює історико-краєзнавчий музей, який складається з 3-х відділів: літопис    

школи, бойової слави, етнографічний. 

          З 1954 року школу  закінчило  3958 учнів, з них 46 – нагороджено золотою медаллю 

«За високі досягнення у навчанні», 37 учнів нагороджені срібною медаллю «За досягнення 

у навчанні» .  

 Традиційною в школі стала  зустріч трьох поколінь, коли на святі останнього 

дзвоника зустрічаються випускники , які закінчили школу 10,20,30 , 40 років тому.  

                                                   
 

 

 



 
 

 

 

Перспективи 
В перспективі роботи є створення моделі навчання по забезпеченню можливостей для рівного доступу 

учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної підготовки – 

школу професійного самовизначення, навчання дітей з особливими потребами в умовах школи. 

Розроблено комплексну каскадну програму розвитку та модернізації,мета якої - забезпечення 

подальшого розвитку навчального закладу як повноцінного освітнього простору для навчання, виховання і 

розвитку учнів з максимальним урахуванням при цьому їх природних особливостей та обдарувань; 

створення безпечних і комфортних умов для учнів та працівників навчального закладу; зміцнення 

матеріально-технічної бази школи. 
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