
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІСТОРІЮ ЗАКЛАДУ 

 

Опорний заклад «Липовецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 2 

Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області» утворений 

на базі Березівської неповно-середньої школи, яка стала середньою після 

першого випуску у 1934 році.  

У 1935 році школа уже називалася Липовецькою середньою школою, в якій 

тоді навчалося 454 учні. Велика Вітчизняна війна забрала на фронт вчителів, 

учнів та випускників школи. Колишні вихованці  школи Козаченко О.К. та 

Зіндельс А.М. стали Героями Радянського Союзу. Живим пам’ятником тих  

подій є соснова алея в дворі школи, висаджена білорусом Лапекіним, котрого 

врятувала учителька Дружкова Г.В. 

12 березня 1944 року Липовець було звільнено від загарбників, після чого 

із розбитого під час бойових дій будинку середню школу перемістили на 

берег Собу. 

29 жовтня 1965 року школа одержала в дарунок від держави новозбудоване 

типове приміщення у центрі міста. 

В період з 1966 по 2021 рік заклад закінчили тисячі випускників, які своєю 

трудовою діяльністю збагачували надбання держави. Із плином часу 

змінювалися покоління учнів, випускників, вчителів та в пам’яті багатьох 

залишаться імена директорів школи, які здійснювали керівництво закладом, 

зокрема: 

Матохнюк Х.І. – з 1934 року по 1936 рік; з 1940 рок по 1941 рік; 

Іскра О.В. – 1945 року по 1958 рік; 

Микитич А.В. – з 1958 року по 1975 рік; 

Дибський С.Н. – з 1975 року по 1978 рік; 

Гапон Б.О. – з 1978 року по 1980 рік; 

Кудим В.М. – з 1980 року по 1983 рік; 

Серих Г.Г. – з 1983 року по 1985 рік; 

Киш М.В. – з 1985 року по 1999 рік; 

Черепашук Д.Я. – з 1999 року і по даний час. 

В радянський період найбільших успіхів досягли випускники школи: 

Гончарук Я.А. – академік, ректор Львівської торгово-економічної академії; 

Моклячук М.П. – доктор фізико-математичних наук, завкафедрою 

Київського національного університету; 

Кравець Ю.М. – кандидат технічних наук; 

Киш Л.М. – кандидат економічних наук; 

Щедрик В.П. – кандидат фізико-математичних наук; 

Дмитрук В.І. – кандидат історичних наук, старший науковий працівник 

інституту історії НАНУ; 

Чехній В.М. – кандидат географічних наук, старший науковий працівник 

інституту історії НАНУ; 

Недзельський І.І. – кандидат юридичних наук; 

Присяжнюк Л.І. – магістр педагогічних наук; старший викладач 

Вінницького державного педагогічного університету ім.. М.Коцюбинського. 



Із змінами в організації освітнього процесу в районі змінювався і статус 

навчального закладу, якщо в 70-80-х роках в селищі він мав статус єдиної 

середньої школи, то в 90-х роках в селищі Липовець було організовано ще 2 

середні школи. Але постійно Липповецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 2 

за кількістю учнів була провідною не тільки в місті, а й в районі.   

У зв’язку зі змінами в нормативно-правових актах України, з метою 

приведення у відповідність статутних документів Липовецьку середню школу 

перейменовано у «Липовецьку загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 2» 

(Статут Липовецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2). 

Згідно рішення  25 сесії 7 скликання Липовецької районної ради Вінницької 

області від 27 липня 2018 року № 388 «Про реорганізацію шляхом 

перетворення Липовецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 2 Липовецької 

районної ради Вінницької області в опорний заклад «Липовецька 

загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 2 Липовецької районної ради Вінницької 

області», рішення 27 сесії 7 скликання Липовецької районної ради Вінницької 

області від 21 грудня 2018 року № 434 «Про затвердження Статуту опорного 

закладу «Липовецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 2 Липовецької 

районної ради Вінницької області». 

Згідно рішення 6 сесії 8 скликання Липовецької міської ради Вінницького 

району Вінницької області від 22 січня 2021 року № 106, на основі наказу по 

школі від 25 січня 2021 року № 9 опорний заклад «Липовецька 

загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 2 Липовецької районної ради Вінницької 

області» перейменовано на опорний заклад «Липовецька загальноосвітня 

школа І-ІІ ст. № 2 Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької 

області». 

 

 

  

 


