
ВИПАСНЯНСЬКА 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-

ІІІ СТУПЕНІВ №2 

 

Резниченко 

Анатолій Іванович 
Директор  школи, вчитель історії та 

правознавства. 

Педагогічний стаж - 43 років, 

педагогічний колектив Випаснянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст..№2  

очолює 28 років. Фахівець вищої категорії, 

старший учитель. Організаційні здібності, майстерне володіння спілкуванням, 

доброзичливість і вимогливість, довіра і контроль, інтуїція психолога гармонійно 

поєднуються в його діяльності. 

Резниченко  Анатолій Іванович народився 30 січня 1953 року в         с. Випасне, 

Білгород – Дністровського району Одеської області. 

З 1960 по 1968 рік навчався у Випаснянській восьмирічній школі. Після 

закінчення Випаснянської середньої школи в 1970 році вступив до Кам’янець – 

Подільського державного педагогічного інституту ім.. В.М. Затонського  на 

історичний факультет, який закінчив в 1974 році. 

З 1974 на 1976 рік працював вчителем історії у Випаснянській восьмирічній 

школі, а з 1976 по 1980 рік вчителем історії Випаснянської середньої школи. 

В 1980 році був обраний заступником голови Випаснянської Сільради 

Білгород – Дністровського району Одеської області. З 1989 року працюю 

директором Випаснянської середньої школи № 2. 

 З 1980 по 1985 рр. навчався на юридичному факультеті Одеського державного 

університету ім. .Мечникова. 

Двічі обирався дипутатом Білгород- Дністровської  районної ради. 



В 2002 році встановлена кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої 

категорії» та присвоєне звання « Старший вчитель». 

2004 році був обраний президентом асоціації директорів Білгород – 

Дністровського району. З 2002 році неодноразово був депутатом та членом 

виконкому Випаснянської сільської Ради. 

 

Випаснянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № з 1944 року була 

семирічною школою, 31 вересня 1951 року стала середньою. 

В 1954 році був перший випуск Випаснянської середньої школи. В 60-70 роках 

кількість учнів досягла 1400, навчання проходило в дві зміни. Навчалися в школі 

учні з сусідніх сіл, які проживали в інтернаті при школі. 

В 80-ті роки був побудований спортивний зал, добудований корпус з  4-х 

класів. 

Школа по праву вважається кузнею педагогічних кадрів району. Майже 50% 

педагогічних працівників школи є її випускниками. 

За весь період свого існування школа випустила більше 2500 випускників. 28 

учнів отримали золоті медалі і 26 учнів закінчили школу з срібною медаллю. Учні 

школи беруть активну участь в районних і обласних предметних олімпіадах, МАН. 

На протязі багатьох років школа  була лідером в районні по спортивним змаганням. 

До складу педагогічного колективу входить 36 вчителів,  з  них  мають  вищу  

освіту – 3 вчителів, 1 учитель-методист, 1 - Відмінник освіти України, 10 учителів, 

що мають звання «Старший учитель», 15 вчителів мають кваліфікаційну категорію 

«Спеціаліст вищої категорії». 

         У 2016 -2017 навчальному році у Випаснянській ЗОШ  І-ІІІ ступенів №2 

навчається __341__ учні: 
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