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Передмова Передмова Передмова Передмова     
Освіта нашого краю – це глибинний пласт духовного надбання, який створюва-

ли цілі покоління педагогів впродовж багатьох десятиліть минулого та нинішнього 
століття. Працюючи над альманахом, ми прагнули не просто зібрати та узагальнити 
багатий і цікавий матеріал про діяльність освітян Нововоронцовського району, ро-
боту шкіл, дитячих садочків, передусім, ставили за мету окреслити роль учительсь-
кого загалу у житті суспільства. Освітянська громада завжди залишається носієм і 
сіячем цінностей, без яких неможливий поступ вперед і незрозумілим залишається 
минуле, а боротьба за майбутнє втрачає сенс. Наш альманах є яскравим підтвер-
дженням того, що велика праця наших земляків і колег не залишилась марною. Без-
цінний досвід, вражаючі результати праці, відгуки тисячі вдячних випускників, осо-
бисті досягнення учнів і вчителів, якими пишається наш район – це лише невели-
кий перелік розділів видання, над яким працюють усі учительські колективи Ново-
воронцовщини. Сьогодні ми маємо усі підс тави с тверджувати, що освіта по праву є 
провідною сферою життя суспільства, бо від її ефективної діяльнос ті залежить по-
ступ громади до прогресу. Ми віримо, що на сторінках альманаху вдасться виразно 
закарбувати основні віхи в історії навчальних закладів району, діяльніс ть видатних 
освітян і учительських динас тій. Вагомі результати і здобутки наших сучасників, 
які сьогодні працюють в школах району, є послідовним наслідком творчої праці по-
передніх поколінь, які доклали величезних зусиль, аби створити міцну освітню базу 
нашого краю. Діяльніс ть, одухотворена любов’ю і прагненням добра – це одне із 
визначень суті учительської праці, однієї із найважливіших і найзначніших в суспі-
льстві. Тому ніколи і не втрачається її актуальніс ть, саме це стосується і долі нашо-
го альманаха, яка продовжуватиметься і після його виходу і потребуватиме участі 
нових авторів, які зафіксують нові цікаві факти, нові імена, нові досягнення.  

Щиро сподіваємось, що наша спільна праця принесе велику корис ть не лише 
для тих, хто цікавиться історією краю і працює в освітній галузі, але і для широкого 
загалу громадян нашого району, а особливо – молоді, дітей, які потребують нашої 
уваги і становлять головний сенс діяльності педагога, і, власне – життя.  

 

Дорогі освітяни!Дорогі освітяни!Дорогі освітяни!Дорогі освітяни!    
Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята – Дня 

вчителя! Це свято скромних, але достойних людей, свято добра, муд-

рості та любові. Несіть любов туди, де була неприязнь; прощайте 

там, де ображають; миріть там, де були непорозуміння; відновлюйте 

віру там, де були сумніви; даруйте надію замість відчаю. Світлої вам 

долі, життя великого із щедрими творчими ужинками і успіхів у всіх 

починаннях!  

 

  З повагою,  

  начальник відділу освіти Т.М. Фоменко  
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П ерші писемні відомості про Осокорі-
вку відносяться  до ХV-ХVІ ст.  

На побережжі Дніпра, де були сприятли-
ві умови  для ведення господарства, біля су-
часних сіл Давидового Броду, Милового, Золо-
тої Балки і Осокорівки існували Запорізькі зи-
мівники (паланки). Це дає підстави передбачи-
ти, що уже в той час почалося заселення виба-
лку, де протікала невеличка річка.  

Відвойовані землі на Південній Україні 
царський уряд роздав російським і українсь-
ким поміщикам, чиновникам, офіцерам. Цар-
ський уряд вживав заходів до якнайшвидшого 
заселення краю. Поряд  з урядовою колонізаці-
єю краю російські та українські поміщики 
привозили у свої маєтки кріпаків з інших час-
тин України і Центральних районів Росії. Ду-
же багато тут селилося селян-утікачів.  Так 
виникло багато приватно-
власницьких сіл. Поміщиць-
ким було і село Осокорівка.  

Освіта в царській Росії 
була доступна лише експлу-
ататорським класам. Боя-
чись в народі поширення  
визвольних ідей, царизм 
прагнув тримати трудящі 
маси в темноті, всіляко  га-
льмував освіту народу. Ве-
личезна більшість населення  
на Україні була неписьмен-
ною. Обмежуючи розвиток 
освіти, пануючі класи не 
скупилися на будівництво 
«богослужебних» закладів-
монастирів  і церков. Так 
церква в Осокорівці була збудована набагато 
раніше, ніж школа. Єдиним навчальним закла-
дом на селі в останній чверті ХІХ ст. була цер-
ковно-приходська школа, а його вчителями  
були піп та диякон. 

Основним навчальним предметом цієї 
школи було вивчення Закону Божого. Школа 
перебувала під суворим наглядом церкви. На-
вчання проводилося російською мовою. За 2 
роки навчання в школі  учні навчалися  писати 
і рахувати, і на цьому навчання селянських 
дітей закінчувалось, тому що продовжувати 
навчання діти-селяни не могли.  

На початку ХХ ст. в Осокорівці почала 

діяти і земська школа, але оскільки земство 
приміщення свого не мало, то навчання прово-
дилось в найнятих у багатих селян хатах.  

У 1912 році в Осокорівці була побудова-
на двохповерхова земська чотирикласна шко-
ла, але до 20-х років вона була двокласною, 
тому що для  чотирирічного навчання не ви-
стачало ні коштів, ні вчителів.  

З самого початку вчителями земської 
школи стала  сім’я Іващенків. Директором 
школи був призначений Терентій Гаврилович, 
а вчителем – його дружина Мотрона Андріїв-
на. Проживали вони в приміщенні школи, для 
цього була відведена квартира для вчителів. 
Після закінчення двокласної земської школи 
учні могли навчатися в Нововоронцовській 
чотирикласній школі. Для цього здавали всту-
пні екзамени, але продовжувати навчання  мо-

гли тільки діти сільських багатіїв.  
Під час Першої  світової війни, Жовтне-

вої соціалістичної революції і громадянської 
війни  церковно-приходська школа зовсім при-
пинила своє існування, а в земській школі  
працювала лише одна вчителька Мотрона Ан-
дріївна, так як Терентій Гаврилович був мобі-
лізований до армії і повернувся в Осокорівку 
десь аж в 1919-1920 році. Крім того, в період 
громадянської війни наш край був ареною жо-
рстоких боїв, частих змін влади. Тут були і 
денікінці, і врангелівці, банди Махна і Григо-
р’єва, інші вороги радянської влади. За таких 
умов школа, безумовно, не могла  нормально 

Історія Осокорівської школиІсторія Осокорівської школиІсторія Осокорівської школиІсторія Осокорівської школи    
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У 1920 році на Україні була запроваджена 
загальноосвітня семирічна школа, що склада-
лася з І ступеня (1-4 класи) і ІІ (5-7 класи). У 
республіці були організовані  спеціальні кур-
си, семінари і конференції по підготовці та пе-
репідготовці вчителів. Уряд установив безко-
штовне навчання у всіх цих школах. Цей захід, 
як і ряд інших, створив реальні умови  для здо-
буття дітьми робітників і селян середньої та 
вищої освіти. Правда ще багато дітей не були 
охоплені школою, не всі школи були забезпе-
чені підручниками, інвентарним та шкільним 
приладдям, паливом. Але те, що було вже 
зроблено – великий  і незаперечний успіх ра-
дянської влади. Радянська трудова школа не-
сла народним масам світло знань, готувала сві-
домих і активних будівників соціалізму.  

 З 1920 року  Осокорівська школа стала 
загальноосвітньою семирічною школою І сту-
пеня, тобто початковою чотирирічною. Дирек-
тором школи продовжував працювати Іващен-
ко Терентій Гаврилович з дружиною Мотро-
ною Андріївною.  

 Величезна робота розгорнулась і в цей 
час  на селі, як і по всій країні по ліквідації не-

письменності.  Особливо енергійно вона велася 
після видання Ленінського Декрету про бороть-
бу з неписьменністю. В селі, крім школи, було 
створено декілька гуртків лікнепу (ліквідація по 
не письменництву), якими були  охоплено май-
же все доросле населення села. Роботу в цих гу-
ртках проводили вчителі, активісти села, комсо-
мольці, а також учні 3-4 класів.  

 Велику роль в культурному будівництві 
Осокорівки, зміцненні радянської влади на селі, 
розвитку радянської школи належить одному з 
найстаріших вчителів школи, її директорові 
Т.Г.Іващенку. В селі майже не було такої люди-
ни, якій би Терентій Гаврилович, в якійсь мірі 
не допоміг в оволодінні грамотою.  

Тимчасово виконував обов’язки директора 
школи Миронюк А.Т., а заступником директора 
по навчальній частині  працювала Шульга Кате-
рина Монівна. Це був тяжкий період, в багатьох 
областях України був голод. Для того, щоб збе-
регти життя дітей в школі було організоване од-
норазове безкоштовне харчування, так звані 
«гарячі сніданки». Завдяки піклуванню держави 
і  вчителів школи, багато дітей було врятовано 
від голодної смерті.  
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 За роки ІІ п’ятирічки знач-
но зросла шкільна мережа, по-
ліпшилася  матеріально-
навчальна база шкіл. Велика 
увага приділялась  забезпеченню 
шкіл кадрами, піднесенню педа-
гогічної майстерності та поліп-
шенню культурних і побутових  
умов життя вчителів. Вчительст-
во виросло у велику культурну 
силу: основна маса його добре 
володіла педагогічною майстер-
ністю і досягла великих успіхів 
у справі навчання і виховання 
учнів.  На кінець ІІ п’ятирічки 
обов’язкова семирічна освіта  у 
цілому була здійснена. У роки 
ІІІ п’ятирічки розгорнулася бо-
ротьба за здійснення загально 
середньої освіти  у містах і заве-
ршення семирічної та розширен-
ня середньої освіти  в селах.  

 У зв’язку з розв’язанням 
фашистською Німеччиною Дру-
гої  світової  війни в школах ще 
більше уваги почали приділяти 
вихованню  в учнів патріотич-
них почуттів. У цій справі вели-
чезну роль відіграли комсомоль-
ські та піонерські  організації. 

 Восени 1934 року директо-
ром Осокорівської неповно-
середньої школи було призначе-
но  Іванченка С.І. Це був досвід-
чений спеціаліст своєї справи, 
хороший організатор учительсь-
кого та учнівського колективу, 
добра і чуйна людина. У школі 
була налагоджена  зразкова дис-
ципліна, створена атмосфера 
творчої праці і духовного розви-
тку всього колективу. Степан 
Іванович дуже любив дітей і 
весь вільний час проводив з ни-
ми. Сам  він добре грав на скри-
пці та інших інструментах. Під 
його керівництвом був створе-
ний музичний гурток та інші гу-
ртки художньої самодіяльності.  

 У цей час школа поповню-
ється великою групою вчителів, 
переважна більшість яких зали-
шилася працювати в школі і там  
стали справжніми майстрами 

педагогічної справи. Це такі вчи-
телі:  Кочерженко Семен Павло-
вич, Сіроштан Прокоп Сидоро-
вич, Сіроштан Юлія Федотівна, 
Миронюк Антон Трохимович, 
Козловський Казимір Іванович, 
Шульга Катерина Макіївна, Во-
лобуєва Надія Дмитрівна, Голуб 
Віра Назарівна, Ткач Таїсія Ми-
хайлівна, Четвертак Віра Кири-
лівна, Співак Олексій Артемо-
вич, Семерня Григорій Павло-
вич, Семерня Володимир Павло-
вич, Фальдзінський  Павло Сте-
панович, Пузир Федір Петрович, 
Ремпель Микола Власович.  
 Приплив до школи молодих 
вчителів сприяв великому по-
жвавленню роботи комсомоль-
ської та піонерської організації, 
гурткової роботи, військово-
патріотичного виховання та ін-
ших видів  позакласної роботи.  
Комсомольська організація в 
школі була створена в 1934-1935 
навчальному році. До цього ком-
сомольці вчителі і учні входили 
до комсомольської організації 
колгоспів. Першим секретарем 
комсомольської шкільної органі-
зації була вчителька Калько Єв-
генія Федорівна. Свого часу сек-
ретарями комсомольської орга-
нізації були учень Віденко Пет-
ро, вчителька Четвертак Віра 
Кирилівна, а 1940-41 році учень 
10 класу Почепцов Іван Марко-
вич. Комсомольські організації 
проводили велику роботу серед 
населення по роз’ясненню полі-
тики Комуністичної партії Ра-
дянської держави, виховну  ро-
боту серед неспілкової молоді. 
Особливо значною була участь 
комсомольців і учнів школи в 
суспільно-корисній праці допо-
моги колгоспові на сільськогос-
подарських роботах, в охороні 
колгоспного добра, в боротьбі зі 
шкідниками рослин та по догля-
ду за робочою худобою і посіва-
ми. 
Комсомольці були організатора-
ми дозвілля піонерів у піонерсь-

Учитель молодших класів  
Голуб В. Н.  
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кому клубі, а також приймали активну участь в 
роботі сільського клубу та бібліотеки.  

У зв’язку з загостренням міжнародної обста-
новки з початком Другої світової війни в школі 
посилилась робота військово-спортивних гурт-
ків. Майже всі комсомольці були значкістами 
ГТО, «Ворошилівський стрілець», ГСО (готов к 
санитарной обороне). В гуртках, а також на  
уроках початкової військо-
вої підготовки учні вивчали 
зброю, засоби  протиповіт-
ряної та  санітарної оборо-
ни, оволодівали військови-
ми знаннями. Велику робо-
ту в цій справі проводили 
вчителі початкової військо-
вої підготовки Горб Мико-
ла Кирилович  та Бережний 
Яків Якович.  

Окремо слід зупинитися 
на діяльності піонерської 
організації. Першою піо-
нерською вожатою була 
Скорик Марія, але по-
справжньому було розгор-
нуто  піонерську роботу, 
коли старшою піонервожа-
тою була призначена молода, здібна і енергійна 
комсомолка Топчій Ліза Григорівна (нині Рикун 
Л.Г.), проживає в Осокорівці. Піонервожата пра-
цювала з піонерами не тільки в школі, а й у піо-
нерському клубі.  

В період колективізації піонери теж прийма-
ли активну участь у боротьбі з куркулями та їх 
прихвоснями, випускали своєрідні  стіннівки, 
готували спектаклі або просто ходили вулицями 
і співали революційні пісні, частівки, сатиричні 
куплети.  

Піонерські загони брали шефство над вироб-
ничими бригадами колгоспу, догляду за кіньми, 
посівами, а під час збирання врожаю збирали на 
полях колоски.  

Довоєнні роки для радянської України озна-
менувалися  величезними успіхами у розвитку 
освіти. Була здійснена загальна  семирічна осві-
та, успішно запроваджувалась середня  освіта. 
Усі учні мали можливість навчатися рідною мо-
вою. Загальноосвітні школи повністю забезпе-
чували необхідними контингентами середні й 
вищі спеціальні навчальні заклади.  

Розвиток  середньої освіти  на Україні можна  
простежити за розвитком  нашої школи. У 1938-
1939 навчальному році Осокорівська семирічна 
школа реорганізовується в середню. В 1938 році  

було відкрито 8-й клас, у 1939 – 9 клас і в 1940 – 
10 клас.  До Осокорівської  середньої школи  
ходили  учні з інших сіл району, зокрема: з Фир-
сівки, Малих Гирл, Великих Гирл, Золотої Бал-
ки, Хрещенівки, Петрівки. 

На цей час  школа мала  добру  матеріально-
навчальну базу, добре було  обладнано  кабінет 
фізики, створено чудову бібліотеку, але за бра-

ком  приміщення школа навчалась  у дві зміни. 
У старших класах навчалося  по 20-25 учнів, на-
вчання у 8-10 класах було платним (150 крб. за-
рік), тому не всі учні  мали можливість навчати-
ся в старших класах.  

Восени 1940 року  до школи приїхали  пред-
ставники  з Нікопольського  аероклубу  для на-
бору учнів в авіашколу. Першими до цієї школи  
пішли комсомольці десятикласники Білоконь 
Петро Євдокимович, Ремез Борис Федорович, 
Чабаненко  Петро Євтухович.  Всі вони стали 
пілотами  Військово-Повітряних сил  Червоної 
Армії, проявили героїзм в боротьбі  з німецько-
фашистськими загарбниками.   

Під час  тимчасової окупації  села  німецько-
фашистськими загарбниками  навчання у школі 
не проводилось. Приміщення  школи було пере-
творено фашистськими варварами  в стайню для 
коней, обладнання школи було знищене, бібліо-
тека спалена. Фашисти встановили на окупова-
ній території жорсткий  терористичний режим, 
так званий «новий порядок». Всі жителі змуше-
ні були з раннього ранку і до пізнього вечора 
працювати під наглядом  гітлерівських  посіпак. 
За найменшу провину людей жорстоко карали, 
били нагаями.  

27 лютого 1944 року село Осокорівка було 

Екзамен з української літератури. 7 клас.  1938 рік 
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звільнено від німецько-фашистських загарбни-
ків, а вже через 16 днів 15 березня  навчання в 
школі було відновлене.  

Організатором відбудови і директором шко-
ли в перші дні її роботи після звільнення був 
Понурко Софрон Кузьмич – активний учасник 
партизанського руху і більшовицького підпілля 
в Нововоронцовському районі.  

У першу чергу необхідно було вичистити 
приміщення школи від кінського навозу (навіть 
на ІІ поверсі фашисти ставили коней), настелити 
підлогу, повставляти шибки у вікна, зробити 
побілку та інші роботи. І все це в той час, коли 
не було необхідних матеріалів  для ремонту. Ви-
конували всі ці роботи в основному самі вчителі 
разом з учнями. Велику допомогу в ремонті 
школи надавала сільська рада та правління кол-
госпу.  

З 20 жовтня 1944 року розпочався перший 
післявоєнний навчальний рік. Директором шко-
ли було призначено Зарудно Тетяну Тимофіїв-
ну, так як Понурко С.К. було переведено в апа-
рат райвно. Учителів не вистачало, працювали в 
основному місцеві вчителі, здебільшого жінки. 
Це такі вчителі як Карпушина  Євдокія Антонів-
на, Гребенюк Ольга Юхимі-
вна, Ведмідь Данило Федо-
тович, Павленко Віра Дмит-
рівна, Складенко Меланія  
Олексіївна.  

Тяжко  було працювати, 
не було програм, підручни-
ків, зошитів, будь-якої наоч-
ності. Парт теж не вистача-
ло, учнів садовили  на стіль-
ці, принесені з дому довгі 
дошки, що заміняли столи. 
Писали на газетах, на папері 
з-під упаковки. Але і в таких 
тяжких умовах діти наполег-
ливо вчились, трудились на 
полях колгоспу, самі прово-
дили ремонтні роботи в школі.  

Навчання в школі проходило в дві зміни. 
Другій зміні приходилось працювати при  каган-
цях, виготовлених із гільз від снарядів.  

Коли ми діждалися Нового 1945 року, колго-
спи допомогли придбати ялинку. Це було перше 
Новорічне свято після звільнення села. Ялинку 
прикрашали паперовими іграшками, для учнів 
приготували теж подарунки, колгоспи дали 2  
ящики цукерок  і домашнього печива. На Ново-
річне свято зібралося майже все село. В цьому ж 
році  ми діждалися найдорожчого для нас свята 

– Дня Перемоги.  
Завершення  побудови соціалізму, що  су-

проводи лось прискоренням технічного прогре-
су, висувало с особливо великі завдання в галузі 
культурного будівництва. Як і раніше, головне 
місце в культурному будівництві, відводилось 
народній освіті – здійсненню закону про все-
обуч, запровадження загальної середньої освіти, 
удосконаленню системи освіти, поліпшенню 
навчально-виховної роботи в загальноосвітніх 
школах.  

У 1952 році в зв’язку із затопленням чаші 
Каховського водосховища почалася забудова 
нової частини села за 2,5 км від старої частини. 
Забудова відбувалася згідно генерального пла-
ну. Понад дві третини жителів Осокорівки пере-
селилося  в нову частину. За 30 з лишнім років 
Осокорівка перетворилась в одне з кращих сіл 
не тільки району, а й області, Осокорівка стала 
селом зразкового порядку.  

У 1954 році директором Осокорівської сере-
дньої школи було призначено Шульгу Івана Іл-
ліча, завучем Карпушину Євдокію Антонівну. 
Школа вже повністю ліквідувала наслідки воєн-
них років, збагатилась  матеріально-навчальна 

база школи, придбано нову бібліотеку, за раху-
нок допоміжних приміщень збільшилась кіль-
кість класних кімнат, розпочато будівництво 
шкільної майстерні. 

В цей час у новій частині села була відкрита 
початкова школа, так як учні молодших класів 
не було чим відвозити. А всі останні учні  5-10 
класів з нової частини Осокорівки із села Фирсі-
вки  ходили до школи пішки.  

Директором початкової школи  було призна-
чено Гришечкіна Анатолія Васильовича, вчите-
лями працювали Рубець Ніна Олексіївна, Убого-

Учительський колектив школи. 1964 рік.  
У центрі директор Шульга І.І. 
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ва Ніна Федорівна, Гришечкіна Д.К. Пастернак 
Ніна Тарасівна. 

Восени 1960 року початкова школа  була ре-
організована у 8-річну. Школа розташовувалася 
у пристосованих приміщеннях і  тому  навчання 
в школі було  в 2 зміни. Не вистачало парт, дуже 
слабкою була матеріально-технічна база школи. 
Велику допомогу в підготовці школи подало 
правління колгоспу «Україна» (голова Ходков 
В.В) і виконком Осокорівської сільської ради 
(голова Співак І.А.) 

Директором 8-річної школи було  призначе-
но Товстеля Івана Захаровича, завучем Чобітка 
Володимира Сергійовича. У школі працювали 
учителі Гришечкіна Д.К., Голуб В.Н., Пастернак 
Н.Т, Убогова Н.Ф., Колінько Л.В., Фузова М.М., 
Бендюк Н.М.  

У цей час розпочиналося будівництво типо-
вої середньої школи, яку будував за свої кошти 
місцевий колгосп «Україна». З 1966 року Осоко-
рівську 8-річну школу очолила Кучмій Лілія Ва-
силівна.  

У 1955 році відбувся перший післявоєнний  
випуск 10 класу Осокорівської середньої школи.  
(через 14 років після першого довоєнного випус-
ку). Багато учнів цього випуску залишилися 
працювати в селі. Це Скібіцька Лідія Вікторівна 
– шофер колгоспу «Україна», Бондаренко Ми-
кола Іванович та багато інших.  

Розвиток народної освіти вимагав поповнен-
ня шкіл кваліфікованими кадрами вчителів. У 
цей період в школі працювали такі досвідчені 
вчителі як Семерні Г.П., Бондаренко І.М., Гур-
ський В.Й, Семерня Є.П., Голуб В.Н., Пастернак 
Н.Т., Кучмій Л.В., Кучеренко Н.Д., Назаренко 
Т.В. Мороз П.М., Стецюка Р.М., Погербняк 
Н.К., Бережний І.Я., Соромля Д.А.  

Навчання в школі проводились у 2 зміни, так 
як не вистачало приміщень.  

Учні школи разом з учителями проводили 
велику  роботу по посадці  колгоспного саду та 
виноградника,  по догляду за ними.  

Наприкінці 50-х років у шкільну програму 
було введено політехнічне навчання, а середня 
школа стала 11-річною. Така перебудова вима-
гала від учителів серйозної підготовки до ви-
вчення  програмного матеріалу. Тепер учні 
освоювали 2 види професій – тракторист  і 
швея. Особлива увага  зверталась і на вивчення 
предметів, зв’язаних з обраною професією. При 
школі  була відкрита  столярна майстерня, обла-
днано клас по вивченню трактора, швейну майс-
терню.  

У школі поступово почала вводитись кабіне-

тна система  навчання, обладнано кабінети фізи-
ки, хімії, мови і літератури, клас-кабінет для 1-3 
класів. Немало зусиль приклали до обладнання 
кабінетів  вчителі фізики Семерня Г.П, Кучмій 
Л.В., трудового навчання Бережний І.Я., Кучмій 
М.І., Олійник М.Д., вчителі швейної справи То-
пчій М.Г. та Черняєва Л.М.  

У 1962/63 н.р. випускники 11 класу разом з 
атестатом про середню  освіту  одержали посві-
дчення  тракториста-машиніста широкого про-
філю і швеї  ІІІ розряду.  

Випускники  школи стали вчителями: Пась-
ко А.І., Шмалько В.Й., Талалай Г.Ф., Салогуб 
Г.М, Карнаухий П.П., Диба Л.Я., Петрова Н.Т., 
Скорик Т.А., Семерня М.Г., Семерня О.Л., Дми-
тренко З.І., Бережна О.Н., Мірошниченко Л.П., 
Хижняк Н.І., Куценко О.І. 

Протягом 14 років з 1954 по 1968 рік дирек-
тором Осокорівської середньої школи був Шу-
льга Іван Ілліч – здібний організатор і керівник 
педагогічного та учнівського колективу, добра і 
чуйна людина. За період його керівництва шко-
ла зросла, розширились її приміщення, було збу-
довано 2  майстерні  для трудового навчання, 
спортзал, спортивний майданчик. Іван Ілліч 
приймав активну участь у громадському житті 
села, неодноразово обрався депутатом  і членом 
виконкому  сільської ради.  

У 1968 році  у новій частині була побудована 
типова середня школа. У старій частині села 
продовжувала функціонувати  8-річна школа, 
директором якої було призначено Карпушину  
Є.А. В 1976 році 8-річну школу  було реоргані-
зовано у початкову, керівництво якої здійснюва-
ла Кикоть Н.О., а в 1977 році початкова школа 
була переведена до середньої. 

1 вересня 1968 року, в урочистій обстановці 
було розпочато  навчання в новозбудованій на 
кошти колгоспу «Україна»  типовій  середній 
школі. Директором школи було призначено Ку-
чмій Л.В., заступником по навчальній частині 
Шамановського Д.М., організатором позаклас-
ної роботи Куценко О.І. Школа прийняла  в той  
рік 470 учнів, яких навчали 32 учителя з вищою 
та середньою спеціальною освітою. Навчання  
проводилось в 1 зміну, працювало 6 груп  про-
довженого дня.  

Після прийняття Постанови ЦК КПРС і Ради 
Міністрів СРСР «Про заходи  по дальшому по-
кращенню умов роботи сільської загальноосвіт-
ньої школи», Осокорівська середня школа пер-
шою в районі  приступила до створення навча-
льних кабінетів. Ініціаторами в цій справі стали 
вчителі Співак І.А, Маховицька Л.Д., Пасько 
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М.Г., Кучмій М.І., Павленко В.П.  
Кращими кабінетами району стали кабінет 

історії та суспільствознавства, кабінет російсь-
кої мови та літератури, кабінет географії та хімії. 

У школі в ці роки працювали хороші вчителі, 
які мали великий  педагогічний досвід. Це від-
мінники народної освіти УРСР Шульга І.І., Тов-
стель І.З., Голуб В.Н., Пастернак Н.Т., Убогова 
Н.Ф.  Першими в районі одержали почесні зван-
ня «Старший учитель» вчителька  української 
мови та літератури Погребняк Н.К., «Учитель-
методист» – вчитель історії та суспільствознавс-
тва Співак І.А., який був удостоєний у 1976 році  
високої урядової нагороди – Ордена «Трудового 
Червоного Прапора». 

У 1958 році при Осокорівській середній шко-
лі були відкриті окремі класи вечірньої школи, а 
1961 році була відкрита  Осокорівська середня 
школа  сільської молоді на  базі Осокорівської 
середньої школи.  

Директором школи спочатку було призначе-
но  Коваленка М.В., а з 1962 року – Кучмій Л.В., 
яка очолювала її до 1966 року. В 1966 -68 рр. 
директором Осокорівської СШ працював випус-
кник цієї школи 1961 року Співак І.А. У 1968 
році Осокорівська СШ  сільської молоді була  
реорганізована  в консультпункт Нововоронцов-
ської  середньої заочної школи.  

 
Розвиток Осокорівської  

середньої школи у 80-х роках 
Під впливом рішень ХХУІ-ХХУІІ з’їзду  ЦК 

КПРС педагогічний та учнівський колективи 
працювали над здійсненням головного завдання 
школи – навчання  і виховання  підростаючого 
покоління.  

З 1980 по 1998 рік  очолював педагогічний  
колектив Путін Анатолій Михайлович.  

Основними підсумками розвитку школи в 
цей час слід вважати такими:  з 1981 по 1988 рік 
зі школи випущено 217 10-класників і 123  8-
класники. 15  10-класників закінчили школу із 
золотими та срібними медалями, 32 випускники 
вступили навчатися до  ВУЗів, 42 випускники 
залишилися працювати в колгоспі. 

Значна робота була здійснена по переоблад-
нанню навчальних кабінетів. Практично всі ка-
бінети і майстерні обновили  навчальну базу, а 
кабінетам  біології, історії присвоєно  звання 
«Кращий кабінет області», кабінети початкової 
військової підготовки, фізики атестовані на 
звання «Кращий кабінет району».  

В цей час подальшого розвитку зазнало вій-
ськово-патріотичне і фізичне виховання учнів. З 

цих галузей школа постійно займає  призові міс-
ця  в змаганнях серед шкіл району. Збудовано  
стрілецький тир, кімната для зберігання зброї. 

Особливих успіхів школа досягла в трудово-
му навчанні школярів. Учнівська виробнича 
бригада неодноразово виходила переможцем не 
тільки районного, а й обласного змагання. Скла-
дова частина бригади – загін тваринників 
«Юність» щороку надоює близько 50 тонн мо-
лока, тричі виходив переможцем обласного зма-
гання.  

Значні досягнення мали педагогічний і уч-
нівський колективи  в галузі культури. Танцюва-
льний, музичний, хоровий колективи школярів 
визнані учасники районної дитячої художньої 
самодіяльності, а сільському хорові, в складі 
якого близько 20 учителів, присвоєно високе 
звання – народного. 

Найбільшим досягненням школи в її діяль-
ності в цей час було присвоєння школі  рішен-
ням  колегії  облвно і обкому профспілки у 1985  
році звання «Зразкової». 

Педагогічний колектив продовжує наполег-
ливо здійснювати завдання  реформи загально-
освітньої школи і завдань, які висунув лютневий  
(1988) Пленум ЦК КПРС по питанням  перебу-
дови школи.  
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Н аше село Любимівка 
виникло у 20-х роках 

минулого століття на місці 
панської економії. 

Сюди у цих роках було пе-
реселено жителів сіл Осокорів-
ки,  Фирсівки, Нововоронцов-
ки. 

Радянська влада вела бороть-
бу за ліквідацію неписьменнос-
ті. У селі було організовано  лік-
без.  Його заняття проходило у приміщення  клу-
бу. Тепер це ремонтна майстерня відділку №2 
радгоспу “Піонер” Любимівська загальноосвітня 
школа (семирічна) заснована 1 вересня 1925 ро-
ку. У 1931 році збудували школу, у якій було 3 
класні кімнати. 

Навчання дітей було перервано Великою Віт-
чизняною війною 1941 року. У ці роки тут зна-
ходився госпіталь для  поранених бійців. 

Після закінчення війни навчання відновилося, 
багато дітей були переростками. 

Із спогадів вчительки початкових класів Ма-
ценко О.Я. 

“Перше моє знайомство з Любимівської шко-
лою  відбулося у 1941 році. Ішов червень, місяць 
учнівських канікул та вчительських відпусток. Я 
приїхала у гості до сестри. Моя знайома, яка пра-
цювала у цій школі, запросила подивитися на  
неї. Пам’ятаю, що школа справила на мене при-

ємне враження. Це була кам’яна будівля, яка ви-
ділялася своїми  розмірами серед інших будинків 
села. Основний корпус мав 3 класні кімнати. А дві 
класні кімнати були розташовані у збудованому 
поряд корпусі. Подвір’я  обсаджене кущами жовтої 
акації, рівненько підстрижені, вони утворювали 
живу огорожу.  Все подвір’я потопало в зелені. Не-
велика алейка вела до садка, де росли фруктові де-
рева, а поряд були розташовані дослідні  ділянки. 
Усе дбайливо доглянуте. 

 Головний  корпус уже був відремонтований.  
Пахло вапном та фарбою. Наближався кінець 
ремонту інших приміщень, і раптом – війна. Ди-
ректора школи Скрипника Петра Кузьмича при-
звали до лав Радянської Армії, учителі, що були 
з інших місць, роз’їхалися по домівках. Школа 
осиротіла. Та ось з’явилися “непрохані гості”. 
Спочатку це були румунські солдати, потім нім-
ці розташували комендатуру. Все шкільне майно 

було знищене, підручни-
ки теж. Коли Любимівку 
було звільнено, у школі 
розташувався госпіталь.  
 Фронт рухався впе-
ред. Прийшов час знову 
готувати шкільне примі-
щення до прийому учнів. 
Відремонтували, як змог-
ли, позносили столи різ-
них розмірів, стільці, ос-
лони. Спочатку це була 
початкова школа, де пра-
цювали чотири вчителя. 
Директором школи  був 
Щур Михайло Прокопо-
вич (до війни він працю-
вав у селі Золота Балка). 

Історія Любимівської Історія Любимівської Історія Любимівської Історія Любимівської школи школи школи школи  
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Поступово село розбудовувалося, жителів збі-
льшувалося, збільшувалося і дітей. Одного при-
міщення вже не вистачало. Були збудовані ще 
три корпуси. У приміщенні колишнього клубу 
розташували майстерню та їдальню. Опалення 
було пічне, взимку, поки діти прийдуть  вранці 
до школи, грубки вже теплі. У дворі школи був 
великий  високий підвал. Діти взимку спускали-
ся з нього,  як з гірки. 

Поступово школа стала семирічною.  Це були 
50-ті роки. Середню освіту діти Любимівки  здобу-
вали у сусідній  Миролюбівській школі. Директо-
рами школи були  Скрипник П.К., Щур М.П., Ле-
він М.М., Бриж М.В., Совєтов В.І. Заступниками з 
навчально-виховної роботи працювали Шапіровсь-
ка О.І., Карпенко А.К. Вожатими піонерів працю-
вали: Подобєдова О.Г., Карпенко В.В. 

Ішли роки. Зростало господарство, збільшува-
лася кількість жителів, збільшувалась кількість 
дітей. Старі приміщення вже не могли вмістити 
всіх школярів. Постало питання про будівництво 
нової школи. 

Відкриття нової  
школи 

У 70-х роках адмініст-
рація радгоспу “Піонер” 
вирішила збудувати у 
селі нову школу. 

 Розпочалися підго-
товчі роботи. Директор 
радгоспу Шкода Василь 
Йосипович доклав чима-
ло зусиль для її будівниц-
тва. Силами радгоспної 
будівельної бригади шви-
дкими темпами у 1973 
році  була збудована три-
поверхова школа на 560 
місць. 

26 серпня 1973 року був підписаний акт про 
здачу  школи в експлуатацію. 

Під час  підготовки школи до її відкриття  під 
керівництвом директора школи 

Карпової Н.М. трудилися всі вчителі, батьки, 
учні старших класів. Вони  заносили і розставля-
ли меблі, вимивали  вікна, підлогу.  

 24 класних кімнати, учительська, піонерсь-
ка, актовий зал, кухня з сучасним обладнанням, 
спортивний зал, рівненькі і світлі коридори – все 
сяяло свіжістю і чистотою. Школа готова була 
до прийняття дітей. 

Перше вересня 1973 року було пам’ятним і 
щасливим днем для усіх жителів  Любимівки.  
Новозбудована школа широко відкрила свої две-

рі для учнів села. Урочисто і  святково пройшло 
її відкриття. На свято пришли керівники радгос-
пу, представники району, будівельники, батьки. 
З словами привітання звернулися директор рад-
госпу Шкода В.Й., завідуючий районним відді-
лом освіти Жмаков А.І., голова райкому проф-
спілки Ходков В.В., заворгвідділом райкому пар-
тії Тригуб Л.В.,  перший секретар райкому ком-
сомолу Пасько. 

 І ось хвилююча мить, коли директор шко-
ли Карпова Н.М. перерізала стрічку та запросила 
усіх до нової школи. 

Пролунав перший дзвінок, і 354 дітей сіли за 
парти нової школи. Першокласниками  стали 45 
учнів. 

У 1973 році школа була реорганізована в сере-
дню. На долю учнів перших років навчання у 
новій школі випали важкі,  часом нелегкі  за-
вдання.  Треба було  впорядкувати подвір’я, об-
ладнати спортивну площадку, допомогти учите-
лям створити кабінети. Були обладнані кабінети 

історії, української та російської мов і літератур, 
біології, хімії, майстерні трудового навчання. По 
підсумках атестації шкільній  майстерні було 
присвоєно “Кращий кабінет області”. Кращими 
кабінетами району були визнані 6 кабінетів шко-
ли. Всі  вони були забезпечені технічними засо-
бами. 

Повністю була облаштована їдальня на 120 
місць  та кухня із сучасним обладнанням. До  
послуг дітей—медичний кабінет, де вони у будь-
який час могли одержати першу допомогу. 

 Заступником директора з навчально-виховної 
роботи був Чумак Михайло Григорович, учитель 
математики. Організатором дитячого  колективу 
працювала Євтушенко Людмила Олександрівна, 
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учитель української мови і літератури.  
У 1976 році було уведено профільне навчан-

ня. Учні 9-10 класів вивчали тракторну справу. 
Був обладнаний спеціальний клас, де діти вивча-
ли теорію. Збудовано приміщення, де виділили 
бокс для трактора. Тракторну  справу викладав 
спочатку Марчук В.В., а пізніше Пасько С.М. 
Учні одержували посвідчення тракториста.  

У 1974 році з ініціативи молодої вчительки 
Ткаченко Ж.Д. у школі розпочалася робота по 
створенню кімнати бойової і трудової слави. 
Юними слідопитами було зібрано багато релік-
вій, документів, фотографій, спогадів колишніх 
фронтовиків.  

Директор школи Карпова Н.М. багато сил і 
здоров’я  віддала школі. Енергійна і вимоглива,  
вона хотіла і домагалася,  щоб у школі було чис-
то і естетично, щоб вихованці були розумними, 
дисциплінованими, вихованими. 

Помітною постаттю в історії школи була учи-
тель фізики, заступник директора з навчально-
виховної роботи Бачиш В.П. Людина неспокій-
ної вдачі, фахівець зі свого предмета, життєраді-
сна і трудолюбива, з великим почуттям гумору. 
Діти любили і поважали Валентину Петрівну. У 
1984 році вона рано пішла з життя. Хоронили 
Валентину Петрівну у червні, у день здачі випус-
книками її  фізики. Світла пам’ять про Валенти-
ну Петрівну завжди живе серед учителів, які з 
нею працювали, та учнів. 

Заступником  з навчально-виховної роботи 
стала вчитель математики Ткаченко  Ж.Д. 

У цей час у школі вводиться навчання з  шес-

тирічного віку. Для шести - річок виділено клас, 
ігрова кімната, спальня. 

Школа працює у  своєму звичайному  режимі: 
уроки, перерви, наради, учнівські лінійки, бать-
ківські збори, вечори відпочинку, довгождані 
канікули.  З кожним роком дорослішають  учні, 
стають досвідченішими учителі.  

У 1984 році у країні було прийнято шкільну 
реформу, спрямовану на перебудову діяльності 
педагогічних колективів з метою зрушення в на-
вчально-виховній роботі школи.Усю діяльність 
трудових колективів, у тому числі освітніх, у ці 
роки направляла  КПРС. У 1986 році відбувся 17 
з’їзд Комуністичної партії СРСР та 17 з’їзд КП 
України. Він ставить перед освітою завдання 
глибокої психологічної перебудови у свідомості 
педагогів та керівників.  Чи зроблено все можли-
ве, чи використані всі резерви у навчанні і вихо-
ванні молоді? 

У серпні 1986 року відбулася традиційна дво-
денна конференція працівників  народної освіти. 
З доповіддю про підсумки 1985-1986 навчально-
го року та завдання педагогічних колективів в 
умовах нового етапу здійснення реформи школи 
виступив  завідуючий райво Жмаков А.І.  У до-
повіді, зокрема,  відмічається “Відрадних резуль-
татів у праці домоглися педколективи  Новооле-
ксандрівської,  Любимівської, Нововоронцовсь-
кої, Миролюбівської середніх шкіл.” 

Для вчителів організовується  політзаняття 
для вивчення матеріалів  17 з’їзду КПРС. (Газета 
“Ленінський шлях” 1986р.). І знову у доповіді 
Жмакова А.І. на конференції відмічається наша 
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школа. Кращими пропагандистами марксистсь-
ко-ленінської освіти названо Романишина М.П. 
(Нововоронцовська школа) та Карпову Н.М  
(Любимівська школа). (Газета “Ленінський 
шлях” від 30 серпня 1986р.). 

Проходять роки. Змінюється склад  педагогіч-
ного колективу. З різних причин частина учите-
лів вибула з школи. На їх  місце приходять нові. 
Діти люблять молодих учителів, поважають ста-
рших.  У цей період у школі починають  працю-
вати подружжя Тимошенків Любов Петрівна 
(учитель географії) та Віталій Іванович (учитель 
історії, правознавства );  Маценко Алла Леоніді-
вна (учитель географії), Пасько К.Ф. (учитель 
рос. мови ), Ящуренко Н.Р. (учитель української 
мови), Легка Т.П. (початкові класи), .  

Щур Г.М. (початкові класи), Свяцький О.М. 

(учитель фізичної культури). Трохи пізніше по-
дружжя Коцурів Василь Михайлович та Зінаїда 
Василівна. У цей час діти багато подорожують. 
Разом з учителями вони побували в багатьох міс-
тах України та колишнього Радянського  Союзу: 
у м.Києві, у Криму, Одесі, Львові, Кам’янець-
Подільському, Ленінграді, Краснодоні,  Латвії, 
Ризі, Білорусі, на Кавказі. 

У 1988 році у школі появився комп’ютерний 
клас. Його для школи придбав радгосп 
“Піонер” (директор Моргун В.О.) Учив  дітей 
працювати  з комп’ютерами Пасько С.М. 

З 1989 року було введено одинадцятирічне 
навчання. 

1991 рік – рік утворення України як самостій-
ної держави. У результаті розпаду Радянського 
Союзу почався період зниження економічного 
розвитку країни, що позначилося на освіті. Погі-

ршилася матеріальна база школи, не виділялися 
кошти на ремонт, на придбання навчальних посі-
бників і інші потреби школи. Змінився  зовніш-
ній вигляд учнів. Була введена нова форма  для 
дівчаток -  спіднички  та піджаки, білі блузоч-
ки.У  період з 1994 року директором школи ста-
ла Тимошенко Л.П. Здібний учитель, свій трудо-
вий шлях після закінчення інституту  вона роз-
почала в нашій школі. 

У цей період з учнями проводилося  багато 
зустрічей з відомими людьми села: садоводом-
любителем  Сипітим О.С., Лигуном М.П.,  який 
у роки війни був підлітком і ділився з дітьми 
своїми  спогадами, дочкою учасника Великої 
Вітчизняної війни Ващенко А.Я.,  жінками  Ша-
рик К., Пасько О., Шмалько В., які жили в роки 
війни на окупованій території, майстром-

умільцем Хомою Я.О. і ін. Зустрічі  організову-
вали вдома, люди від щирого серця приймали 
дітей, розповідали,  і їх розповіді впливали на 
почуття дітей. 

У 1998 році школа відзначила свій 25-річний 
ювілей. Вперше з’їхалися випускники  до рідної 
школи, де пройшло їх дитинство і юність. Зі сло-
вами привітання до всіх звернулася директор 
школи Тимошенко Л.П., колишній директор 
школи Карпова Н.М., завідуючий райво Пасько 
А.І., учитель фізичної культури Ткаченко В.Г. 
Своїх колишніх піонерів привітала Ткаченко 
Ж.Д., яка була  їхньою піонервожатою. Вона 
своєрідно згадала піонерські роки, їх ритуали, 
коли на заклик   піонервожатої “Будь готов!” пі-
онери відповідали, віддаючи честь,  “Завжди го-
товий”. І вони, дійсно, були  завжди готові на всі 
корисні і добрі справи.  
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П ерший ка-
мінь нової 

школи у тільки що 
створеному селі закла-
ли в 1921 році. Будува-
лося приміщення са-
мими батьками після 
роботи, та у вихідні 
дні.  

 Відкрито школу 
в 1924 році. Заклад мав 
одну класну кімнату.  

У першій поло-
вині 30-х років ново-
прибулі вчителі Ки-
коть Йосип Павлович 
та Махлай Михайло 
почали добудовувати 
школу. Роботу завер-
шено у 1935 році.  

Історія Новоолександрівської школиІсторія Новоолександрівської школиІсторія Новоолександрівської школиІсторія Новоолександрівської школи    
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Легендарними вчителями 
50-х років були Дикуха Л.В.,  
Чебукін В.Г., Родич П.Ф., 
подружжя Кифоренків.  
 1962 р. у селі відкрито 
нву школу, яка мала статус 
8-річки. 
  У червні 1964 р. дирек-
тором школи був призначе-
ний Позняк М.П.. Після його 
переведення на роботу в Но-
воворонцовку, школу очоли-
ла Купріянова Н.П., а засту-

пником призначено Жа-
рик А.М. 
  У 1979 р. директо-
ром школи призначено 
Хаустович Н.М., а в 
1985 р. проведено вели-
ку добудову школи 
(спортивна зала, майс-
терні, їдальня, 12 клас-
них кімнат). 
  1989 р. школу 
очолив нинішній дирек-
тор - Береговий В.М. 
 1991 р. у селі зда-
но новий дитячий са-
док. 
 1996 р. створено 
перший в районі заклад 
нового типу – «школа – 
дитячий садок». 

Після війни в 
1949 році школа налі-
чувала 6 класів з 111 
учнями, діяв при школі 
інтернат. Заняття про-
ходили в дві зміни, 
очолював заклад Тка-
ченко Леонід Павло-
вич. 

 Перший випуск 
семирічки був у 1951 
році, а вже в 1953 році 
в школі налічувалося 
163 учні.   
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Ш кола – це храм науки , та майстерня 
де формується підростаюче поколін-

ня, його майбутнє, а вчитель – це інженер люд-
ської душі. Саме від того чому та як навчаються 
діти, залежить доля майбутніх поколінь. Кожен 
день і кожен час кожного вчителя – це постійне 
служіння інтересам молоді і суспільства. Вчи-
тель має святий обов’язок – щодня, щогодини 
сіяти Добре, Розумне, Святе і Вічне. Саме вчи-
тель несе відповідальність за долю підростаю-
чого покоління. 

 1887 рік була відкрита церковно-
приходська початкова школа в с. Мала Ворон-
цовка (з 1917 року Іванівка), Нововоронцовсь-
кої волості Херсонської губернії, які входили до 
Нововоронцовского-Бесарабського генерал-
губернаторства. 

 1917 року село Мала Воронцовка пере-
йменовано в Іванівку Нововоронцовської волос-
ті Миколаївської губернії. З 1917 – 1938 рік дія-
ла Іванівська неповна середня школа. 

 17 лютого 1935 р – Іванівська початкова 
школа Нововоронцовського району Миколаїв-
ської області. 

 30 березня 1944 р – Іванівська середня 
школа Нововоронцовського району Херсонсь-
кої області. 1964 р – Миролюбівська середня 
школа В.-Олександрівського району. 

 
 Шлях розвитку Іванівської СШ (1938р) 

до Миролюбівської СШ(1975р) 

Вересень 1938р. Почала діяти Іванівська 
середня школа.  

 Першим ди-
ректором школи з 
1938 – 1939 р був 
Любовець Григо-
рій Федорович,  

1905 року на-
родження. Народив-
ся в с. Комишна Ко-
мишнянського ра-
йону Полтавської 
області. Викладав 
історію і географію. 
Директором працював до 1939 року, потім заві-
дуючим районним відділом освіти. В 1941 р був 
учасником Великої Вітчизняної війни. Загинув 
у 1943 р під Ленінградом під час Великої Вітчи-
зняної війни. 

Дружина Любовець Анастасія Михайлі-

вна, 1907 року народження . народилася в с. 
Комишна Комишнянського району Полтавської 
області. В Іванівській школі працювала вчите-
лем початкових класів. З 1944 р працювала вчи-
телем початкових класів в Нововоронцовці. За-
кінчила Миколаївський педагогічний інститут, 
викладала українську і російську мову та літе-
ратуру.  У 1950 році за нещасним випадком вто-
пилася в річці. 

 Донька Любовець-Романюк Людмила 
Григорівна, народилася в 1938 році в селі Іва-
нівка (нині Миролюбівка), Миколаївської обла-
сті Нововоронцовського району. Закінчила Но-
воворонцовську середню школу зі срібною ме-
даллю у 1955 році. Вступила до Київського дер-
жавного університету ім. Т.Г. Шевченка на фа-
культет журналістики. Член спілки письменни-
ків України. Двічі відвідувала нашу школу 
(1976 р , 1984 р). Проживає в Києві. 

 Син Любовець Віктор Григорович, 
1934 року народження. Закінчив Цюрупинський 
ветеринарний технікум, працював ветеринар-
ним лікарем в колгоспі ім. Леніна. Пенсіонер з 
1995 року. Проживає в cмт. Нововоронцовка.  

На той час приміщення школи знаходило-
ся у двох будинках. Це приміщення школи і в 
будинку, що стояв на місці теперішньої конто-
ри. Там було дві класні кімнати. Звичайно, на-
вчатися було важко. Не вистачало зошитів, під-
ручників, чорнило замінювали розчини з квітів 
бузини, пасльону, а для перевірки зошитів вчи-
телі використовували сік з червоного буряка. 
Добре була побудована піонерська робота. Учні 
грали в шахи, читали газети і журнали, відвіду-
вали неписьменних або неграмотних людей, 
читали їм книги. Дуже добре працювали гурт-
ки : спортивний, хоровий, драматичний.  

1938 – 1941р вчителями школи були: Лю-

Історія Миролюбівської школиІсторія Миролюбівської школиІсторія Миролюбівської школиІсторія Миролюбівської школи    

Іванівська середня школа 1950 рік 
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тали увагу на виховання та навчання, постійно 
змушували працювати над підвищенням квалі-
фікації. Систематично перевірялася і успішність 
учнів. Якщо учень отримував двійку, вона конк-
ретно вимагала відповіді за що і коли він її ви-
править. Це було важливо так, як якість роботи 
виробничої вожатої за визначалася успішністю 
учнів. 

1947 р педагогічний колектив школи 
складався з: Пінської Зої Федорівни; Шапіро-
вської Олександри Іванівни – заступника дирек-
тора школи, вчителя української мови та літера-
тури; Пінської Катерини Степанівни – вчителя 
початкових класів; Ковалик Євдокії Федорівни 
– вчителя математики; Кучеренко Ольги Олек-
сандрівни – вчителя німецької мови. Шульги 
Івана Ілліча – вчителя історії; 

Кількість учнів з 1946 по 1950 роки стано-
вила:  1946 – 1947 н.р. – 275 учнів; 

 1948 – 1949 н.р. – 335 учнів; 
 1949 – 1950 н.р. – 337 учнів 
 
1950 – 1957 роки 
директор школи 
БЕЗУКЛАДНІКОВ 
МИХАЙЛО 
ДЕМ’ЯНОВИЧ  
За професією вчитель 

математики.  
Заступником дирек-

тора працював Тарапай 
Іван Митрофанович, за професією вчитель ма-
тематики. 

В 1951 році в 4-х класах починала вивча-
тися історія та конституція. Семінари для вчи-
телів проводилися в Нововоронцовці, куди вчи-
телі добиралися пішки. Доводилося прокидати-
ся о 3годині ночі, що о 10.00 бути в районному 
методичному кабінеті.  

На той час школа опалювалася кураєм, 
освітлення було штучне (лампи – гільзи війсь-
кові). Та в 1956 р засвітилися в школі лампочки 
Ілліча.  1955 р до школи підвели  радіо. 

17 грудня 1953 року Указом  Президії 
Верховної Ради УРСР за бездоганну роботу ме-
даллю «За трудову доблесть» нагороджено Бе-
зукладнікова Михайла Дем’яновича – директо-
ра Іванівської середньої школи. 

У квітні 1954 року учні школи брали  ак-
тивну участь у насадженні декоративних і фру-
ктових дерев, це стало обов’язком кожного. 
Цього року було посаджено 200 саджанців і під-
готовлено 416 ямок для посадки фруктових де-
рев. Через сім років учні школи збирали фрукти 

бовець Анастасія Михайлівна – вчитель почат-
кових класів; Братченко (Котенко) Парасковія 
Федорівна – вчитель початкових класів; Шапо-
вал Леонід Іванович – вчитель української мови 
і літератури; Кухтіна Наталія Антонівна – вчи-
тель математики і малювання; Масенко Василь 
Романович – вчитель фізики; Шрам Олесь Фе-
дорович – вчитель історії; Шаповал Ольга Фе-
дорівна – вчитель біології; Вібе Андрій Петро-
вич – вчитель німецької мови; Мандрика Дар’я 
Олексіївна – старша піонервожата. 

1944 – 1950 рр.  
директор школи  
СКРИПНІК  
ПЕТРО  
КУЗЬМИЧ  
Вчитель російської 

мови і літератури. 
Принциповий і вимог-
ливий. Особливу увагу 
приділяв навчанню і 
вихованню учнів та 
підвищенню кваліфі-
кації вчителів, яке передбачало підвищення ус-
пішності учнів. У цей період проводилися дода-
ткові заняття. Питання успішності учнів конт-
ролювалося керівництвом району. На уроках в 
учнів виховували дисципліну, уміння поводити-
ся з товаришами, вчителями. На дошці друкува-
ли буквар, вчили літери, складали слова. За ча-
сів директорства Петра Кузьмича успішність 
становила 89,6%. При Іванівській середній 
школі було створено методичний кущ, який 
об’єднував 5 шкіл: Іванівська, Любимівська, 
Хрещенівська, Нововоскресенська, Біляївська. 

З 23 серпня 1941 по березень 1944 року в 
приміщені школи знаходився військовий госпі-
таль. 

1947 рік. Заняття проводилося у дві зміни. 
Учні початкових класів навчалися у другу змі-
ну. Зошитів як таких не було, підручників та-
кож, буквар був тільки у вчителя, тому букви 
писали друкованим шрифтом на дошці, а учні 
переписували їх. Писали на газетах, рудому па-
пері з мішковини. Чорнило робили з пасльону, 
буряка і навіть попелу. Пізніше виготовляли 
його з квітів бузини.  

Для учнів першого класу вчителі самі роз-
ліновували зошити. Школа освітлювалася гіль-
зою, а пізніше стали використовувати лампи з 
керосином. Опалювали школу кураєм, який 
збирали учні старших класів. Директор та завуч 
були справедливі та вимогливі. Систематично 
контролювали роботу вчителів, особливо звер-
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у шкільному саду, де 
росли яблука, груші, 
абрикоси, сливи та ін-
ші дерева.  

На той час у 
школі навчалося 308 
учнів. 

П е д а го г іч н и й 
колектив складали: 
Гончар Григорій Сви-
ридович – вчитель іс-
торії; Байша (Дуброва) 
Анастасія Василівна – 
вчитель російської мо-
ви і літератури; Береж-
на (Омельченко) Ольга Дмитрівна – вчитель 
російської мови і літератури; Ведмідь Данило 
Федотович – вчитель математики; Шмалько 
Олександра Якимівна - вчитель математики; 
Полюшкін Олексій Васильович – вчитель гео-
графії. 

 1957 –  1958 роки 
 директор школи  
 ГОНЧАР 
 ГРИГОРІЙ  
 СВИРИДОВИЧ, за спе-
ціальністю вчитель історії. За-
ступник директора  школи 
Ганніченко Іван Дмитрович, 
учитель української мови. 

У школі не вистачає класних кімнат тому 
було вирішено побудувати ще одне приміщення 
для початкової школи.   

Будівництвом займалося правління колго-
спу ім. Чапаєва та учні школи. Навчання вже 
проводилося за партами. Почали вводити про-
фільне навчання для учнів 9 – 10 класів за 
різними професіями. Навчанням займалися як 
вчителі фахівці так і працівники сільського гос-
подарства. Біля школи росло багато декоратив-
них дерев. Переважала в основному акація. 

На той час в школі навчалося 260 учнів. 
Вчителями працювали: Дуван (Скидан) 

Любов Степанівна, Гончар Григорій Свиридо-
вич, Байша (Дуброва) Анастасія Василівна,  Бе-
режна (Омельяненко) Ольга Дмитрівна, Вед-
мідь Данило Федотович, Шмалько Олександра 
Якимівна та інші.  

1958 – 1959 роки 
Директор школи Кочат Дмитро Олекса-

ндрович  – спокійний за характером, добросові-
сний, вимогливий до себе і до колег. За профе-
сією – учитель історії. Мав великий авторитет в 
школі. Заступник директора школи: Ведмідь 

Данило Федотович  учитель математики. Був 
вимогливий до учнів, на уроках проводив різні 
математичні ігри, вимагав знання таблички 
множення. Керував математичним гуртком 

Протягом 1958 – 1959 навчального року 
в школі навчалося 248 учнів 

Після уроків для школярів були організо-
вані заняття гуртків: фізкультурний, драма-
тичний. Найбільше учням подобалося відві-
дувати заняття гуртка «Юний астроном», 
яким керував Ведмідь Данило Федотович. 

При Іванівській середній школі працю-
вала вечірня школа сільської молоді 
(директором був Гончар Григорій Свиридо-
вич), у якій сільська молодь здобувала середню 
освіту, відвідуючи заняття після робочого дня. 

У цьому навчальному році було введено 
курс профільного навчання. Так, у 1958 – 
1959 навчальному роках 11 випускників школи 

Будівництво приміщення класних кімнат 

Крамаренко В. С .- 
учитель, Кочат Д. О. 
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1 96 1-6 2 н/р  – 19 65- 66  н /р                   
(з 1.07.1961 – до 15.08.1965рр) директор школи 
Кирик Владислава Григорівна, заступником 
директора була Дуброва Анастасія Василівна, 
старша піонервожата – Сироїжко Любов Іванів-
на, яка до кожного свята у школі готувала піо-
нерські лінійки. Піонерська організація носила 
ім’я Героя Радянського Союзу Івана Микитови-
ча Кожедуба. 

Всього у цьому навчальному році працю-
вало в школі 25 учителів. У школі були тиму-
рівські команди (учні 5-8класів). Вони проводи-
ли зустрічі з ветеранами війни і праці, з передо-
виками сільського господарства, відвідували 
виробничі об’єкти колгоспу (ферми ВРХ, сви-
ноферми), виступали там з концертами. У 
1962 – 63 році 10 класів закінчили 12 учнів, з 
них11 отримали спеціальність водія, навчав їх 
цій справі водій колгоспу Бережний В. М.                                                                                        
Перед початком нового навчального року, тра-
диційно, 30 серпня о 19 год. біля школи збира-
лися учні, вчителі, батьки на піонерський вог-
ник. 

Учителі та учні вітали всіх присутніх х 
початком нового навчального року. Свято про-
водилося на шкільній спортивній площадці.     

У 1963-64 н/р 10 класів закінчило 42 учні. 
10 випускників отримали спеціальність 
«молодший зоотехнік», навчання проводив 
зоотехнік колгоспу    ім. Чапаєва Дубров Іван 
Кирилович. Кваліфікацію «будівельник» отри-
мали 12 учнів, навчав їх Гончар Степан Свири-
дович. 

1964 рік – село Іванівка перейменоване в 
село Миролюбівка, в зв’язку з укрупненням ра-
йонів. Змінюється назва школи: Миролюбівська 
середня школа Великоолександрівського райо-
ну Херсонської області. Працювала також сере-
дня школа сільської молоді. У школі працювали 

гуртки художньої самодіяльності: драма-
тичний, танцювальний.   
 У Миролюбівській  СШ учні стар-
ших класів навчались по спеціальнос-
тях: вихователь дитячих установ, водій 
автомобіля.  Так, у 1964 – 1965 н/р 16 
учнів отримали посвідчення вихователя 
дитячих установ, а 15  – водія автомобіля. 
 За 1961 – 1964 роки в школі навча-

лося дітей: 1961-62 н/р – 268  
              1962-63 н/р – 285  
               1963-64 н/р – 335. (введене 
одинадцятирічне навчання).  
1964-65 н/р – 338. В одинадцятому кла-
сі навчалося 22 учні.  

отримали кваліфікацію «технік-виноградар», 
а 28 учнів – технік-полевод. Заняття проводив 
агроном колгоспу Кирик Борис Миколайович.  

1959 – 1961 роки 
 Директор школи Голубаєв Петро Йоси-

пович, заступник – Ведмідь Данило Федотович. 
В Іванівській середній школі навчалося 

250 дітей, в середньому в кожному класі  було 
по 27. У випускному класі навчалося 18 учнів.  

Школу відвідували учні з Іванівки, Но-
вовознесенівки, Костирки, Вереміївки, Лю-
бимівки та Біляївки. Вони проживали в побу-
дованому приміщенні (звався інтернат для уч-
нів з інших сіл). 

У школі працювало 20 вчителів, з них 8 
були з вищою освітою. 

У селі Трудолюбівка працювала заочна 
школа(керівник Крамаренко В.С.).  

Учителі школи двічі на тиждень проводи-
ли заняття в заочній школі, а вечірня – працю-
вала щоденно. Заняття контролювалися як ди-
рекцією школи, так і відділом освіти. У школі 
навчалося 15 і більше учнів, по закінченні вони 
складали екзамени і отримували атестат зрілос-
ті. У ці роки проводилася робота по ліквідації 
неписьменності серед населення. Вчителі 
школи Крамаренко В. С., Омельяненко О. Д., 
Скидан Л. С., відвідували жителів села 
(безграмотних) дома, проводили з ними заняття, 
навчали читати, писати, ставити підпис на доку-
ментах. 

Учні 9 – 10 класів здобували кваліфікацію 
по спеціальності «технік-полевод» на уроках 
профільного навчання. Це давало можливість 
по закінченню школи, працювати в колгоспі. 
Традиційними у школі були загальношкільні 
лінійки (дисциплінарна, святкова та ін.). 

У 1960 – 1961 навчальному році 15 учнів 
отримали атестати зрілості. 

Піонерський вогник. 
 Виступає учениця 5 класу Крамаренко Ніна 
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н /р                                                                                                                                                 

цій справі водій колгоспу Бережний В. М.                                                                                                             

1965 – 1967 роки  
Директор школи Гончар Григорій 

Свиридович. Народився Григорій Свири-
дович 1923 року в с. Іванівка Нововорон-
цовського району Миколаївської області. 
Закінчив середню школу. Був учасником 
Великої Вітчизняної війни, мав багато уря-
дових нагород. У 1963 році закінчив заочне 
відділення Одеського Державного Універ-
ситету, історичний факультет. З 15.08. 1965 
року до 15.08 1967 року – директор Миро-
любівської середньої школи. 

З 15.08.1967р. до 15.08.1972р. – дирек-
тор Хрещенівської середньої школи Нововорон-
цовського району. З 15.08. 1972р. до 15.08. 
1978р. – учитель історії Миролюбівської СШ.  

Учителі школи: Дуброва Анастасія Васи-
лівна, Омельяненко Ольга Дмитрівна, Штанько 
Ніна Степанівна, Скидан Любов Степанівна, 
Штанько Олександра Іванівна, Крамаренко Вік-
тор Свиридович та інші.  

У 1967 році була перекрита покрівля шко-
ли – поставлено нові крокви з дерева та накрито 
шифером (до цього будівля була покрита чере-
пицею). Допоміг у цьому тогочасний голова 
колгоспу Зігура Микола Павлович. 

У 1966 – 1967 н/р середню школу закінчи-
ли 54 учні, з них 23 випускники 10-а класу, 31 – 
10-б класу. 

Із золотою медаллю закінчила школу По-
бережна (Ткаченко) Жанна Данилівна – нині 
директор Любимівської ЗОШ. Срібну медаль 
отримала Чепурна Поліна Іванівна. 

У школі навчалося дітей:  
1965-66 н/р – 365, 1966-67 н/р – 388  
 
1970 – 1975 роки  

директор школи 
 Бондаренко 
 Віктор  
 Михайлович.  
Завуч – Дуброва Анас-
тасія Василівна. 
Учителі школи: 
Омельяненко Ольга 
Дмитрівна, Мимрикова 
Людмила Мефодіївна, 
Гончар Григорій Свири-

дович, Штанько Олександра Іванівна, Скидан 
Любов Степанівна, Крамаренко Віктор Свири-
дович, Линовський Микола Григорович – учи-
тель музики. 

У школі навчалося учнів:   
1970 – 1971 н/р – 352, 1971 – 1972 н/р – 312  

1972 – 1973 н/р – 284, 1973 – 1974 н/р – 270  
1974 – 1975 н/р – 270, 1975 – 1976 н/р – 261  

У вересні 1975 р. на посаду директора Ми-
ролюбівської середньої школи була призначена 
Штанько Олександра 
Іванівна, на якій пропра-
цювала до вересня 1997 р.  

29 жовтня 1984 р. 
широко відкрились две-
рі щколи-новобудови на 
640 місць. Школа-красуня 
виросла поряд з примі-
щенням старої школи і ні 
в яке порівняння з нею не 
йшла. Та все ж її традиції  
і в нову, разом з учительським та учнівським ко-
лективом.  У перший навчальний рік у школі бу-
ло 182 учні і їх навчали 28 педагогів. З них 15 
мали вищу освіту, більшість були удостоєні 
звання «Відмінник народної освіти».  

З 1997 р. по 2010р директором Миролю-
бівської загальноосвітньої школи була Білоїд 
М. І.  З 2010 – 2011 н/р директором Миролюбів-
ської ЗОШ І – ІІІ ст.. призначена Штанько Гали-
на Володимирівна.  У січні 2011 р. створено на-
вчально-виховний комплекс загальноосвітній 
навчальний заклад І – ІІІ ст. – дошкільний на-
вчальний заклад, у якому нині навчається 97 
учнів – 67 у школі і 30 у дитячому садочку.  

Дисциплінарна лінійка 

Сучасна будівля школи  
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клали фруктовий сад. А в червні 1970 року був 
перший випускний – 43-м випускникам на уро-
чистому вечорі було вручено атестати зрілості.  

 Творчий колектив під керівництвом Фузо-
вої Майї Миколаївни (з 1970 по 73 роки) акти-
вно обживають новобудову. Багато зусиль до-
клали молоді та енергійні педагоги Глєбова Лі-
лія Фокіївна, Спінов Анатолій Федорович, 
Смола Анатолій Антонович, Гусинська Лідія 
Олександрівна, Воротило Антоніна Яківна, 
Воротило Світлана Антонівна, Желізняк Ва-
лентина Олексіївна, Профатілова Валентина 
Василівна, Задорожня Віра Петрівна, Ясни-
цька Валентина Микитівна , З шевченівської 
початкової школи перейшли педагоги Убога 
Валентина Лук'янівна та Синиця Ольга Ан-
дріївна. Учні були забезпечені доброякісним 
харчуванням, завідувала їдальнею Сокрут Га-
лина Степанівна. Школа взяла шефство над 
парком. За кожним класом були закріплені три-
кутники, оголошено соцзмагання по догляду за 
ними.  

 В школі проводилось багато конкурсів, 
змагань, акції по збору макулатури, металобру-

Б удівництво школи розпочалось у 1969 
році за унікальним проектом яких бу-

ло лише два в Радянському Союзі. В будівлі 
повинні були розташуватись – школа, Будинок 
культури, бібліотека. Будували робітники Бери-
славського будівельного управління за кошти 
колгоспу « Маяк» і обійшлося в 467 тисяч кар-
бованців. 

 В приміщення новозбудованої школи учні 
перейшли у лютому 1970 року. В урочистій об-
становці голова правління Фузов Микола Фе-
дорович перерізав стрічку та запросив дітей до 
нових світлих класів. Такому подарунку раділи 
і діти і вчителі . Разом з учнями із старої шко-
ли перейшли Савченко Варвара Дмитрівна, 
Ковалик Галина Іванівна, Ратушний Василь 
Макарович, Панченко Іван Панкратович. 
Директором середньої школи з 1969 року була 
Бугайова Любов Федорівна. Кінозал служив і 
спортзалом, але нове приміщення не можна бу-
ло порівняти з 4 попередніми корпусами взагалі 
без залу для заняття спортом. Багато зусиль до-
клали вчителі для оформлення нової школи. 
Кунець Кирило Павлович разом з учнями за-

Історія Хрещенівської школиІсторія Хрещенівської школиІсторія Хрещенівської школиІсторія Хрещенівської школи    
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хту, лікарських рослин. Творчо працювали ор-
ганізатори позакласної роботи Глєбова Лілія 
Фокіївна, Лисицина Людмила Андріївна. Са-
нпост школи займав І місця в районних змаган-
нях. Велика увага приділялася вихованню уч-
нів. Активно працювали «Червоні слідопити», 
розшукуючи родичів загиблих на території се-
ла. Проводилися зустрічі, вечори. Активними 
учасниками художньої самодіяльності були Ду-
даренко Ігор, Волошин Павло, Дударенко 
Світлана, Мищенко Людмила та багато ін-
ших. Всі концерти відзначалися масовістю та 
майстерністю виконання.  

 З 1972 р. був введений в дію новий ком-
плекс ГТО. Честь школи захищали кращі спорт-
смени Фузов Юрій (легкоатлет) , Коновал Ми-
кола ( кращий футболіст), Шостак Леонід 
( теніс), Гусьова Тетяна (стрибки в довжину) 
рекорд якої 4.20 не побитий до сьогоднішнього 
дня. 

В оцьому ж році збудований восьмиквар-
тирний будинок для вчителів. Після чого зупи-
нилась плинність педагогічних кадрів. Правлін-
ня колгоспу подарувало школі автобус 
«Кубань».  

В 1972 році вчителем фізики призначена 
випускниця Херсонського педінституту Полі-
нок Марія Павлівна, Лимаренко Валентина Іва-
нівна – вчитель математики. 

1973 – 1976 р. р директором був призначе-
ний Криворучко Борис Андрійович – викла-
дав географію, школа була базовою у районі з 
цього предмету.  

 Велику допомогу школі надавав колгосп. 
Закуплялись технічні засоби: кіноапаратура, 
телевізори, епідіаскоп. У 1973 році до Хрещені-
вки приїздить сімейна пара Ананків - Микола 
Григорович – вчитель співів, художній керів-
ник шкільного хору та Валентина Андріївна – 
вихователь, бібліотекар, нині досвідчений вчи-
тель російської мови та зарубіжної літератури. 
Часто стверджує свою життєву позицію слова-
ми Екзюпері « Лише серце бачить. Найголовні-
шого очима не побачить». 1975 році в школі 
створений вокально – інструментальний ан-
самбль « Світанок» у складі : Бондаренко Во-
лодимира, Гусинського Миколи, Дударенка 
Ігоря, Зуєнка Сергія, Благодарного Павла 
під керівництвом Ананка Миколи Григоро-
вича. 

 Дякуючи Синиці Ользі Андріївні та Сі-
нілову Василю Степановичу - молодому, ене-
ргійному вчителю фізичного виховання , який в 
1974 році в школу приїхав була добре поставле-

на туристсько – краєзнавча робота. Пам’ятають 
учні Регеду Валентину Василівну , Аношину 
Валентину Василівну, - вчителів російської 
мови і літератури, Манжос Раїсу Володими-
рівну – організатора позакласної роботи . Чи-
гиринських Зінаїду Василівну ( вчителя фра-
нцузької мови) та Миколу Михайловича – 
учитель праці ). 

 В 1976 році за направлення відділу освіти 
на посаду вчителя української мови та літерату-
ри була прийнята Терещенко Людмила Воло-
димирівна , яка все своє життя віддала нашій 
школі. Риси, які характеризували вчителя, - лю-
бов до праці, цілеспрямованість, захопленість . 
Вона вчила своїх вихованців жити, вчила дола-
ти перешкоди і не зупинятись на досягнутому. 
Вона викладала життя. Творчо працювала Бра-
жицька Валентина Іванівна – зауч, організа-
тор, вчитель фізики, Ромашкан Любов Григо-
рівна – вчитель молодших класів. Вихователем 
інтернату та групи продовженого дня працюва-
ла Мадюдя Тамара Іванівна. 

 В 1976 році директором була призначена 
Диба Ніна Юхимівна. Це людина неспокійної 
вдачі, яка завжди в пошуку, завжди в дерзанні, 
завжди йде в ногу з часом. Потужне мислення 
поєднане з глибокою гуманністю і чуйністю. 
Любов до професії та дітей допомагали моло-
дому керівнику знаходити підхід до своїх вихо-
ванців. Вона і на суботнику осторонь не стояла, 
і під час екскурсії могла пожартувати з учнями, 
і зубною пастою всіх намазати. Добре працюва-
ла виробнича бригада. Кошти зароблені в кол-
госпі витрачалися на екскурсії в м. Севасто-
поль, Ленінград, Кавказ, Закарпаття і скрізь з 
учнями був директор. 

 Активно займалися спортом. Волейбольна 
дівчача команда серед яких Гавриляк Люся, 
Солов'ян Раїса, Кикоть Тетяна, Рокитянська 
Валентина, Сєрік Тетяна , Зубрицька Вален-
тина та команда юнаків по ручному м’ячу ( Ку-
знєцов Володимир, Ремез Віктор, Драй Сер-
гій, Заєць Володимир та інші) не раз перема-
гали в районних змаганнях та приймала участь 
у обласних. Знали в районі і наших футболістів. 

 Доглядали за порядком : Куліш Марія 
Григорівна, Бережна Ганна Матвіївна, Високих 
Катерина, Каравацька Надія, Кикоть Поліна 
Максимівна. Медичний огляд здійснювала Топ-
чій Катерина Федосіївна, вона ж готувала сані-
тарну дружину. 

 В лютому 1980 року наша школа святку-
вала ювілей – 10 річчя. На свято з'їхалися випу-
скники. За першу 10 річку змінилася матеріаль-



24 

но – технологічна база школи, поповнилися ка-
бінети. Змінились методи і форми навчання 
Учителі набули досвіду. Разом з учнями вчи-
лись і вони. І як результат, школа зайняла 1 міс-
це по соцзмаганні між школами району. Заслуга 
в цьому і вчителів, і учнів, і батьків та базового 
господарства. За 10 років школа випустила 312 
випускників. 

 При школі відкривається інтернат , де жи-
ли учні 9 -10 класів з сіл Українка, Біляївка, 
Червоного. Випуск 1983 став найпедагогічні-
шим. З 24 випускників 9 обрали професію вчи-
теля і , за прикладом свого «класного» керівни-
ка Фузової Майї Миколаївни продовжують 
справу виховання молоді. Активна від природи 
наділена величезною позитивною енергетикою 
та чудовими організаторськими здібностями. ЇЇ 
уроки відрізнялись інтенсивністю, швидким 
темпом, динамізмом, логічною завершеністю. У 
1986 році була ініціатором створення Музею 
села . 13 випускників нашої школи сьогодні 
працюють в навчальних закладах району – во-
ни, як і в школі – активні, творчі, креативні:  
Сокрут Ольга заступник директора Нововоскре-
сенівкої ЗОШ;  Улесько Ірина завідуючого сад-
ка « Сонечко» смт. Нововоронцовка; Сосой Сві-
тлана заступник директора Дудчанської ЗОШ; 
Сорокань Тетяна та Козакова Валентина, Шос-
так Людмила Біляївська ЗОШ; Терещенко Ліна 
Новоолександрівська ЗОШ; Земляна Валентина 
і Піташевська Сніжана Золотобалківська ЗОШ; 
Горб Ірина Осокорівська ЗОШ; Максименка 
Тамара Хрещенівський дитячий садок;  Поліве-
са Альона Нововоронцовська ЗОШ №2. 

 Ще ряд випускників очолюють навчальні 
та дошкільні заклади , вчителюють у Херсонсь-
кій, Дніпропетровській, Миколаївській та інших 
областях нашої Батьківщини, серед них : Пово-
лоцька Валентина, Гончар Тетяна, Кикті - Вале-
нтина , Олена, Марина, сестри Зубрицькі – Ва-
лентина, Олена, Світлана, Глєбова Іри-
на ,Воротило Олександр, Складенко Леонід, 
Юрпольська Світлана, Горб Ольга, Бондаренко 
Ірина, Заєць Людмила, Подольчаки Ольга та 
Оксана, Кравченко Олена та багато інших. Наші 
кращі учні стали викладачами ВУЗів – Матьоха 
Валентина та Володимир, Подольчак Сергій . 
Ще одним важливим фактом є те, що серед 17 
педагогів нашої рідної школи – 11 з них теж на-
ші випускники. Та все це стало можливим лише 
тому, що було у них з кого брати приклад. Шко-
ла дала міцні знання та впевненість в своїх си-
лах. Багато випускників сьогодні стали: 

бізнесменами, банкірами,аграріями;  

мають власні фірми, будівельні компанії, 
туристичні агенції; 

 будують кораблі, двигуни космічних ра-
кет; 

 пишуть книги, малюють картини. 
 Лише в творчій атмосфері виховуються 

творчі люди. Хотілося б пригадати неординар-
ний підхід до молоді вчителя фізичного вихо-
вання Сінілова Василя Степановича. Дівчача 
волейбольна команда школи 80 років громила 
однолітків у районі. Учні школи щороку захи-
щали честь району на обласних змаганнях по 
туризму та спортивному орієнтуванні. Довгий 
час Василь Степанович - головний суддя район-
них туристичних змагань. Сміливо можна на-
звати засновником цього виду спорту у нашій 
школі. З 1984 по 1985 рік вчитель працює на 
посаді директора. Молода дружина - Любов 
Федорівна - працює бібліотекарем. Вона і кни-
жку порадить, і добрим словом допоможе, і чо-
ловіка з сином на тур зліт приготує. Ще одна 
сімейна пара присвятила себе нашій школі - По-
дольчак Григорій Степанович та Тетяна Во-
лодимирівна. Чи пам’ятаєте ви як змінилась 
шкільна майстерня ? Хто навчив вас і в електри-
ці розбиратись, і на токарному станку працюва-
ти ? І, навіть двійки по фізиці він ставив весело, 
з посмішкою. Індивідуальний підхід до кожного 
учня, вимогливість, повага до особистості – ось 
що тримало його авторитет. Любов до дітей до-
помагала і Тетяні Володимирівні – старшій піо-
нервожаті - проводити акції та збори. У піонер-
ській кімнаті завжди було багатолюдно. Репети-
ції, стінгазети, конкурси пісні та строю, тиму-
рівські рейди, вечорниці, інсценізовані казки, 
шефські походи до дитячого садочку – ні – без 
Танічки нікуди.  

 За ініціативою правління колгоспу « Ма-
як» до основного корпуса школи добудовується 
найбільший у районі спортивний зал, двері яко-
го не закриються і до сьогодні. Школярі багато 
працюють в колгоспі, допомагаючи своїм бать-
кам в зборі врожаю: збирали яблука, груші; пе-
ребирали кукурудзу, гори якої лежали на току, 
аж до самих морозів; чистили кагати буряків, 
моркви, вибирали помідори . Та це ще не все. За 
кожним класом розділені трикутники парку, 
ділянки біля школи. А після уроків вантажили 
кавуни та допомагали батькам по господарству 
– до праці були приучені змалечку. Унікальним 
об’єктом трудової діяльності школярів був шкі-
льний кролятник. За пухнастими вухастиками 
доглядала ланка найвідповідальніших. На кож-
ній клітці табличка з кличкою, графік годування 
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та прибирання та чітке дотримання розпорядку 
роботи – все як у дорослих. Пізніше була і сви-
ноферма. За свою працю учні нагороджувались 
туристичними поїздками в Москву, Волгоград, 
Брест, Львів. Подорожуючи по державі школярі 
знайомились природою, історією країни. 

 У 1984 році повертається до рідної школи 
наш випускник Благодарний Павло , і не один, 
а з молодою дружиною – вчителем початкових 
класів - Марією Дмитрівною. Умови сільської 
школи вимагають від вчителя універсальності: 
важко порахувати предмети, які він викладав : і 
працю, і біологію, і ОЗВ. Працював організато-
ром, керівником туристичних та спортивних 
гуртків. 

 Велика увага приділялась патріотичному 
вихованню. В школі працював КІД « Дружба» 
під керівництвом вчителя іноземної мови Ку-
жель Раїси Петрівни. Разом з нею вивчали іс-
торію молодіжних фестивалів, підтримували 
Нельсона Манделу, виконували пісні іспансь-
ких революціонерів. Туристичні походи, День 
Нептуна, а ще вечорниці, КВНи , новорічні ви-
стави, святкові демонстрації та зустрічі з людь-
ми різних професій. Окремо слід відзначити ро-
боту гуртків за інтересами. 

В 1985 році кермо школи бере в свої тур-
ботливі руки Полінок – Білоус Марія Павлів-
на. Шлях довжиною у 20 років пройшла вона 
на керуючій посаді. Віддала 38 років школі та 
дітям. Висока вимогливість поєднується з гли-

бокою компетентністю. Розумний фізик, який 
може зацікавити учнів до  

вивчення такого складного і такого необ-
хідного предмету. І хоча працює в сільській 
школі, база якої певною мірою далека від бажа-
ної, знання її учнів не поступаються знанням 
учнів міських шкіл. Неодноразово її вихованці 
ставали переможцями олімпіад, конкурсів, оби-
рали професію пов’язану з фізикою. Вона пи-
шається своєю працею та успіхами своїх вихо-
ванців. 

 Ще однією цікавою сторінкою в історії 
школи було створення Музею бойової та трудо-
вої слави. Весь колектив займався збором екс-
понатів, оформленням альбомів, стендів, вели 
хронологію подій, збирали спогади ветеранів 
війни та праці. Значне місце приділялось історії 
колгоспу «Маяк» , бо тісно пов’язана була шко-
ла із базовим господарством. Ініціатором ство-
рення була Фузова Майя Миколаївна, вона ж 
протягом багатьох років була незмінним дирек-
тором цього музею, цікавим екскурсоводом та 
чудовим краєзнавцем нашого села та району. 
Крім 9 експозицій зібрані унікальні матеріали 
періодичної преси, фотодокументи . Саме тут 
зберігаються документи історії нашої школи. Її 
роботу продовжила випускниця…. року Гон-
чар Тетяною Іванівною нею створено віртуа-
льний музей. Добре знає вона і село , і людей. ЇЇ 
кредо – « Твори добро – воно відгукнеться». 
Вихователь дитячого садка, завідуюча, пізніше 

Інструментальний ансамбль « Світанок» 
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член педагогічного колективу. Ця тендітна жін-
ка справжній генератор різноманітних ідей, 
ефективний організатор позашкільної освіти, 
яка велику частину свого життя присвятила ді-
тям. Своїми знаннями щедро ділиться з учнями 
школи готуючи собі екскурсоводів. 

 Великі зміни відбуваються в країні на по-
чатку дев’яностих років . В 1991 утворилася 
Незалежна Україна, пройшли реформи серед 
яких і реформа в освіті. Введене 11 річне на-
вчання і до школи пішли шестирічки. Необхідні 
були зміни і в школі . До основного корпусу 
приєднується початкова школа - у колишній 
учительській двоповерховій будівлі. Там була 
створена ігрова кімната, спальня для най-
менших учнів та 4 класні кімнати. Це дало змо-
гу ввести кабінетну систему для створення кра-
щих умов навчання. Всі ці реформи припали на 
долю незмінного директора - Марії Павлівни. 

 Досвідчені педагоги за цей час зростили 
гідну зміну. Все частіше стали повертатись до 
рідної школи учні, але вже в ролі вчителя. Піта-
шевська Наталя, Андрійчук Алла, Бендюк 
Світлана – брали приклад з Валентини Лук'я-
нівни , Світлани Антонівни та Лідії Олексан-
дрівни. А ще прекрасно розуміли - яке значен-
ня навчити школярів грамоті, розвивати уяву, 
пам'ять, логіку, виховувати повагу до маленько-
го громадянина молодої держави. Саме від їх 
професіоналізму залежить інтелектуальний роз-
виток та готовність учня до навчання у старшій 
школі.  

 Змінилися методи і форми навчання . Від 
учителя вимагалися глибокі знання свого пред-
мету, практичне застосування здобутих знань та 
умінь. На вершину педагогічної майстерності 
підіймаються досвідчені педагоги : Глєбова 
Лідія Фокіївна - працює вона під девізом « Ні 
дня без творчості». Вважає себе щасливою лю-
диною, тому що її професія - це насолода, при-
страсть, сенс її життя. Вона не просто мовозна-
вець, це людина яка живе кожну секунду пише 
вірші, чудово вишиває, завжди досягає своєї 
мети. Ніколи не буває стороннім спостерігачем. 
Виходять в світ збірки віршів « Мамине багатс-
тво», « Обереги», « На хвилях життя» - 6 збірок 
– героями яких є жителі села, району і ви , ви-
пускники різних років. ЇЇ життєвий і творчий 
шлях вивчають юні науковці, роботи прикраша-
ють виставки прикладного мистецтва найвищих 
рівнів. Валентина Олексіївна Желєзняк одна 
з найкращих викладачів математики школи. Во-
на – людина, яка про себе говорить не любить, а 
віддає перевагу справам, які говорять про неї. 

Доброзичлива, справедлива, уважна та відпові-
дальна. ЇЇ учні нині економісти, бухгалтера, 
працівники банків.  

Нові погляди на політичні події, велика 
кількість партій не лякали вчителя історії Ше-
пеля Миколу Івановича. Саме він запровадив 
правознавчі конкурси, « Поле чудес». Активний 
учасник художньої самодіяльності – він і сим-
патичний міліціонер, і товариш Сухов.  

 З прибуттям до школи молодих вчителів 
Благодарної Алли, Топчій Наталі, Ніколенко 
Наталі, Лапінської Таміли, Кравченко Любо-
ві колектив наповнився новою енергетикою, 
запалом, нестримним бажанням досягти вер-
шин педагогіки. КВН, новорічні свята, веселі 
старти, змагання по волейболу, спільні походи. 
Багато часу забирала підготовка до уроків, 
олімпіад, плани, конспекти, виховні. А хто при-
думав оті експедиції: « Краса і біль України», « 
Сто чудес природи» - не вже тоді могли ми по-
думати що будуть тягнуться вони до цих пір. І 
як тільки можна було все встигати, ще й дітей 
колись народжували і, знову повертались.  

 Щоосені група туристів випробовувала 
себе на міцність. Піднімались в гори, підкоряли 
перевали. Стали традиційними походи по Гірсь-
кому Криму – Чатирдаг, Долина Привидів, кар-
стові печери разом із молодими вчителями Бла-
годарним Павлом Івановичем , Квіткою Ок-
саною Григорівною та Топчій Наталією Ми-
колаївною.  

Нове тисячоліття навчальний заклад зу-
стрів активно. Приємно навчати учнів, які цього 
хочуть. Наступає час, коли бути розумним стає 
модно. Наші учні виборюють призові місця на 
предметних олімпіадах, немає їм рівних і серед 
спортсменів – туристів. Краєзнавці безстрашно 
долають кілометри крос – походів. Складні тра-
си, смуги перешкод, спуски на дюльфері, пере-
прави вбрід легко підкорювали: Улесько Тетя-
на, Біднина Віталій та Юрій, Благодарний мак-
сим, Тимошенко Оксана та Віталій, Павлишина 
Анна, Івахненко Сергій, Міщенко Тетяна ( бро-
нзова призерка обласних змагань), Ноженко 
Сергій та інші. 

До школи прибувають нові вчителі. Моло-
дість і професіоналізм – ось переваги Степури 
Р.І.,Ковалик С.В., Тряпіциної О.Д., Бережної 
М.О., Загики Я.О., Дударенка О.М., Корецької 
О.А., Соколовської Ю.В. 

Сьогодні Хрещенівський загальноосвіт-
ній навчальний заклад   – це талановитий, 
творчий, енергійний та перспективний коле-
ктив однодумців 
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Ж ителі    с.  Новово-
скресенське   зав-

жди   тягнулися  до  знань.    
У   дореволюційний  пері-
од  діти мешканців  села  
отримували  освіту  у  цер-
ковноприходській  школі. 

    Зі  встановленням  
Радянської  влади  у  селі  
(січень 1918 року)  органі-
зовано  лікнеп  (школу  
для  неграмотної  молоді).  
Діти  з   вось мирічного  
віку  були  охоплені   на-
вчанням., класи  -  різнові-
кові.  На клас   отримували 
кілька  підручників,  дітям 
на чверть видавали   стро-
го по  рознарядці  кілька зошитів.   

У 1922 р. у Куликовській  школі (колишня 
назва с. Нововоскресенського – Куликовка)  
було 4 класи, де працювали 2 вчителі –   по-
дружжя  Павло Власович  і Людмила Петрів-
на, які  і жили при школі. Шкільного приладдя 
майже не було.  Писали перами,  зробленими з 
гусячого пера, чорнилом  з  червоного буряка  
чи  соком із ягід бузини.  

У  1928 році   с. Куликовка  переймено-
ване  у  Новоархангельське,    відкрито нову 
семирічну школу,  яку  прийняв  Іван  Хомич  
Паламарьов.  Учителями   були  Вугльова  Ан-
на  Іллівна,  подружжя Лісовець  Муся  Трохи-
мівна  і  Олексій   Миколайович,  Паламарьова  
Ольга  Терентіївна.  У 1937 році директор був 

 Історія Історія Історія Історія Історія Історія Історія Історія Історія Історія Історія Історія Нововоскресенської школи Нововоскресенської школи Нововоскресенської школи Нововоскресенської школи Нововоскресенської школи Нововоскресенської школи Нововоскресенської школи Нововоскресенської школи Нововоскресенської школи Нововоскресенської школи Нововоскресенської школи Нововоскресенської школи             

Випуск  Новоархангельської  школи.   14.07.1935 р. 

Воскресенська школа  

Лісова  Лідія  Іванівна – життєраді-
сна,  яскрава  особистість,  учителька  
української мови  та  літератури.  Завжди  
з  любов’ю  і  ніжністю  згадують  свого  
педагога,  наставника,  доброго  друга  її  
вихованці.  
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заарештований і  обви-
нувачений  за  допомо-
гу білій армії.  По-
дружжя  Паламарьо-
вих  було репресовано. 

Відкрито   чоти-
рикласну  Воскресен-
ську школу,  директо-
ром якої став  Саєнко   
Кирило  Олександро-
вич,  дружина   якого   
-   Ірина  Федорівна  - 
вчителем початкових 
класів. У  голодні  30-
ті   роки організовано  
безкоштовні гарячі 
сніданки. Через  хво-
роби, бідність  біль-
шість  дітей вчилися   
лише  до 3-4 класу.  

У роки Великої Вітчизняної  війни  шко-
ли  були зруйновані,  які згодом відновлені  
силами колгоспу, добудовано ще один корпус 
Новоархангельської  школи,  вона стала  сере-
дньою. До 1957 року  у  селі дві школи -   вось-
мирічна і  середня. 

У 1957 році  об’єднали два села 
(Куликівка і Новоархангельське) у  Нововоск-
ресенське,  школи  об’єднано  у  Нововоскре-
сенську,  вона  розміщувалася  на  баз і  колиш-
ньої  Новоархангельської. 

 

Новоархангельська середня школа 

Колектив  школи (зліва угорі  Бережна М.Т., Тараненко В.Д., 
Бедринець Г.О.,  Фененко ІП.,  Лебідь Є.М., Полякова З.А., Шульга 
І.І.   Литвинюк М.Т.,  Малишева В.Т.,  Лісовець М.Т.) 

К о л е к т и в   
школи,  1960 р. 
 (Зліва направо 
 угорі     
Литвинюк М.Т.,  
Коник Л.С.,    
Лісова  Л.І., 
Билім Н.Й.,  
Петренко В.Т.,  
 другий ряд -  
Бережна  М.Т., 
Бреус М.О., 
Малишева В.Т., 
Яроцька В.О., 
Бедринець Г.О. 
 Сидять зліва 
направо  друга 
 Борисенко Т.В., 
четверта  
 Лебідь Є.М. 
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Останній  дзвінок  1969 року.  Учні  10 класу  зі  спеціалістами  господарства  (сидять 
зліва направо учитель математики Дудник А.М.,   3. Салтан Б.Т., 5. Директор школи, уч. Історії 
Сиволап  А.Ф., 6 голова колгоспу Десятник І.П.) 

Доброю  традицією  
стали  зустрічі  випус-
кників  школи   бага-
то  років  після  її  за-
кінчення.       
1979 р.   Зустріч  ви-

пускників  25 років  
потому.  З  випускників  
цього року  Запорожець 
О.Ф. (перша справа) 
залишилася у рідному 
селі і все життя  при-
святила  вихованню  
дітей, працюючи у  ди-
тячому садочку. 

1 вересня 1977 року Нововоскресенська   
 школа  гостинно    відчинила  

  двері  своїм  учням 
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Уроч исте  

відкриття  но-
вобудови. (на 
фото справа на-
ліво уч. 9 кл Шо-
стак О,  голова с/
р Пасько А.І., 
голова колгоспу  
Десятник І.П., 
секретар райко-
му партії Балаба-
нов О.М.,   бри-
гадир будівель-
ної  бригади  Ба-
заян Ш.М., зав. 
райво  Жмаков  
А.І. ; на задньо-
му плані  учи-
тель математики 
Дудник А.М. 

 
 

У 1979 році шко-
ла  випустила  свою  
першу  золоту меда-
лістку    Шостак 
Ольгу,  яка  згодом  
стала  учителем  
укр.. мови та літе-
ратури        (кл. кер 
Фененко Г.М.) 

 
 Сьогодні    
вона – мето-

дист  НМЦ  
у к ра ї н сь к о ї  
мови  і  літера-
тури  кафедри  
методики  ви-
кладання  мов  
і  літератур  
ІППО  Київсь-
кого   універси-
тету  ім.. Б. 
Грінченка  Із   
цього  випуску  
п’ятеро  учнів 
стали учителя-
м и                                                                                               
(Пухир К., Гво-
здик Ю, Фіал-
ка З, Ярова В., 
Шостак О.) 

Першокласники  новозбудованої  
 Нововоскресенської  школи.  1977 р. 

Нову  школу  очолив   
учитель  хімії   
Баранов  
Михайло  Аврамович 



31 

Методична 
 оперативка  
(на фото зліва 

направо)  
Фененко Г.М.,  
Лісова Л.І. ,  
Власова В.П.,  
Чумак М.М., 
Штанько Н.С., 
Киричук Г.М.,  
Семененко К.М.. , 
Мунтянова О.В.,  
Хижняк М.М.,  
Десятник О.П.,  
Адамчевська  В. Д. 

Леуш  Ніна  Степанівна,  
 учитель  історії,  правознавства,  
 з  1981   по   2008  рік  -   
директор  Нововоскресенської   ЗОШ  І-ІІІ ст..   

На  екскурсії  у   дружній  Білорусії.  
   8-10 кл.  Осінь 1983 р. 
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Д звоник… стихає 
дитячий лемент.  

Учні розійшлись по класах, 
продовжуючи свою мандрі-
вку в Країну Знань. 

У  ш к о л і  п о -
домашньому затишно: зі 
смаком оздоблені коридори, 
класні кімнати. 

Рідна школо!.. Схиля-
ються до самої покрівлі сиві 
тополі, тихо кружляє дух 
споминів… Старенька вже, 
але від цього ще рідніша, бо 
вздовж десятиліть щоднини 
кличе галасливу дітвору: 
«Ласкаво просимо!». Кожного ранку мов 
крихітні гомінливі струмочки, зливають-
ся в єдиний бурхливий потік, прямують 
сюди діти. 

І так багато років. Обличчя, облич-
чя змінюються, як у калейдоскопі, але 
ти, школо, пам’ятаєш усіх скуйовдже-
них, веселих і сумних. Ти начало всіх 
начал. Нехай від споминів про тебе світ-
лішають обличчя, розгладжуються змор-
шки, хай вічно звучать слова: «Здрастуй, 
школо!». 

Тут була пустка. Зараз на цьому 
місці заклад, до якого щоранку тягнеть-
ся, колись нескінченний, а зараз, на жаль, корот-
кий, живий ланцюжок маленьких і старших ді-
ток, отроків та юнаків та юнок, а поміж них, то 
з’являються, то поспіхом зникають, поспішають  
до школи ті, хто сіють розумне, добре, вічне. 

Наша школа, як і вся Україна має давню, 
непросту і одночасно героїчну історію. 

У 1954 році була збудована 10-річка, яка 
мала статус середньої школи. Педагогічний ко-
лектив очолював Гринько Михайло Федорович, 
який працював директором з 1948 по 1957 рік. 
При закладі створено інтернат для здобуття сере-
дньої освіти для учнів ближніх сіл: Хрещенівки, 
Шевченівки та Михайлівки. 

За ці роки від шкільного порога пролягла 
дорога в самостійне життя майже двох тисяч ви-
пускників. Вони обрали різні професії, але най-
головніше – зберегли всі моральні чесноти, яки-
ми так щедро наділила друга домівка. 

За 57 років школа здійснила 55 випусків. 
Знання здобули 1344  учнів, це - висококвалі-
фіковані спеціалісти різних галузей народного 
господарства, які працюють, як у близькому, 
так і далекому зарубіжжі, у різних містах, се-
лах України. 60 випускників нагороджені золо-
тою і срібною медалями. 

Педагогічний колектив – це 14 випускни-
ків своєї школи: Бондаренко В.М., Раєнко В.І., 
Затуливітер І.І., Лисейко Н.Ф., Дзюндзя Н.В., 
Дзюндзя С.І., Кордіс А.О., Шлякова Г.А., Доб-
рянська Т. І., Кучеренко Л.М., Ткаченко О.С., 
Мирошниченко Г.В., Мирошниченко К. А., Мов-
чан О.В.  

Професію військового обрали 16 випуск-
ників, а 50  стали лікарями.  

Гордістю школи є Народний артист Украї-
ни, лауреат Державної премії ім. Т.Г. Шевченка 
Павло Федорович Громовенко. 

Історія Історія Історія Історія Історія Історія Історія Історія Історія Історія Історія Історія             
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Людське безсмертя з роду і до роду 
Увись росте з коріння родоводу 
І тільки той, у кого серце чуле, 
Хто знає, береже минуле 
І вміє шанувать сучасне, -   
Лиш той майбутнє вивершить прекрасне! 

  П.П. Коненко. 

Педагогічний та учнівський колектив Золотобалківської  
школи та керівники села Золота Балка  1938 рік  

З ліва на право (другий ряд з низу)  
Санконіг Григорій Єфремович  
Ткаченко Олександра Павлівна  
Кулішевський Іван Йосипович  
Максименко (Шишка) Олександра Денисівна  
Рубан Андрій Григорович (голова сільської Ради) 
Щур Михайло Прокопович (директор школи). 
Бережний Федір Гурович (голова артілі «Перемога»). 
Яременко Максим (бухгалтер артілі «Перемога»).  
Кива Лідія Петрівна  
Макогон Василь Тимофійович  
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Коротка історична довідка 
Досліджуючи історію нашої школи було 

виявлено, «… що школи як такої  не було до 
1887 року, а грамоти як такої – звичайного цер-
ковного читання – навчав священик Любинсь-
кий Дмитро. Навчання проводилось 2 рази на 
тиждень». 

 А от в 1887 році була відкрита школа і по-
чала діяти під назвою «Земська школа» з триріч-
ним курсом навчання. Вона мала дві кімнати під 
класи, кімната і кухня під квартиру вчителя, ко-
ридор, де учні проводили час на перервах і де 
стояли шафи для одягу. Учителем працював 
Бреймогорський Олександр. У школі навчались 
діти багатих селян та євреїв. 

За часів правління княгині Надії Василівни 
Святополк-Мирської в селі було дві школи: одна 
початкова – для дітей селян, а друга «Земська 
школа», яка була побудована в 1905році. Спору-
да була розміщена в центрі села і мала п’ять кім-
нат. Навчання тривало чотири роки. 

 
Спогади вчительки 
Макогон Поліни Григорівни 
Почала я працювати в Золотобалківській 

семирічній школі з 1938 року, після закінчення 
Бериславської педшколи. 

Навчальний заклад нараховував сім класів, 
в яких навчалося більш як 200 учнів, 
паралельних класів не було. Центральне 
приміщення школи, в якому навчались 
5, 6, 7 класи мало три кімнати і кабінет 
для вчителів. У нижній частині будинку 
школи (підвальній частині) знаходились 
кімнати для директора школи. Решта 
вчителів наймала приватні  квартири 
поблизу школи. 

Учні молодших класів навчались в 
інших спорудах:  два класи в будинку, 
де жив раніше піп, а два інші в будівлі, 
де знаходилось раніше волосне управ-
ління. 

Директором школи був Щур Ми-
хайло Прокопович, зав. навчальною час-
тиною - Кулішевський Іван Йосипович, 
на той час у селі працювало 4 вчителя з се-
мирічною освітою і курсами вчителів:  

Матенко Іван Афанасович 
Гірська Ніна Іллічна 
Кива Лідія Петрівна 
Кучеренко Ольга Олександрівна 
Санконіг Григорій Єфремович 
Сидоренко Адам Миронович 
Сидоренко Софія Борисівна 

У школі працювала комсомольська органі-
зація, комсорг – Уродлівченко Ніла.   

При навчальному закладі було організова-
но гурток вірників, керував ним учитель почат-
кових класів Третяков Іван Пилипович. 

Добре працював драматичний гурток і хор, 
яким керував Зуєнко Дмитро. Готували і показу-
вали на сцені сільського клубу вистави 
«Безталанна» Карпенка-Карого, «Дай серцю во-
лю – заведе в неволю» Марка Кропивницького, 
«Сватання на Гончарівці» Квітки-Основ’яненка 
та ін. 

У червні 1941 року мирна праця наших 
вчителів була перервана віроломним нападом 
гітлерівських загарбників. 

Навчальний процес у школі розпочався в 
1942 році, проводився за складеними німецьки-
ми чиновниками програмами. Вчили дітей тіль-
ки писати і рахувати.  

За даними Золотобалківської сільської Ра-
ди в роки війни загинуло два вчителя: 

Санконіг Григорій Єфремович, червоноар-
мієць, стрілець пропав без вісті в жовтні 
1944року; 

Сидоренко Адам Миронович, 1913 року 
народження, молодший сержант, помер від ран 
15 лютого 1942 року, похований на Піскарьовсь-
кому кладовищі м. Санкт-Петербург. 

 
Визволення від фашистських окупантів 

повернуло всіх до мирного життя. 1 вересня 
1944 року треба було сідати за парти. Вчителі 
воювали на фронтах. Перед директором школи 
Руденко Наталією Олександрівною (1912 року 
народження) постало завдання в стислі строки 
відбудувати школу й охопити навчанням усіх 
дітей шкільного віку. 

Учні школи села Золота Балка 1946 рік. 
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У першу чергу слід було зробити санітарне 
очищення приміщення, повністю постелити під-
логу, зробити дах, відремонтувати вікна, білити, 
фарбувати стіни, не маючи ні будівельного мате-
ріалу, ні фінансів. Всі ці роботи виконували вчи-
телі та учні. поки відремонтували школу, то за-
няття проводились у вцілілих будинках села. 

1 вересня 1944 року в 1-й клас прийшли 
діти різного віку. Йшли до школи й несли з со-
бою столи та стільці. Буквар був один на всю 
школу, в учительки писали хто на чому міг. 

У цей час у школі працювали: 
Форманек Надія Ярославівна (пізніше Хан-

ченко Н.Я.) – українська мова та література; 
Кучеренко Ольга Олександрівна – російсь-

ка мова; 
Шокало А.Й. – арифметика, алгебра та гео-

метрія; 
Руденко Наталія Олександрівна – історія; 
Шаповал О. Ф. -  географія та ботаніка; 
Ляховець В.В. – військова справа; 
Канівська Ніна Петрівна – німецька мова; 
Журавель (Джигота) Катерина Пилипівна, 
Сидоренко Софія Борисівна,  
Слущенко (Мовчан) Віра Марківна – моло-

дші класи; 
В’язовський Василь Андрійович – шофер 

та вчитель фізичної культури; 
Ткаченко Надія Павлівна – піонервожата. 
З 1946 року і до серпня 1948 року дирек-

тором працює Шрам Олександр Федорович.  У 
голодний 1947 рік вчителям варили суп. Дава-

ли раз на день. За те, що педагоги вчили допри-

зовників,  їм давали дві хлібини на місяць. У 

1947 році хлібина коштувала на базарі дев’ять 

карбованців – місячна учительська зарплата. 
Восени учні старших класів допомагали 

колгоспам збирати бавовник (кущі до 60-70см. 
заввишки, коробочок на кущі до 20 штук, збира-
ти його чистим). 

Брали активну участь в художній самодія-
льності, правда, спочатку співали і танцювали 
без музичного супроводу. Коли діти танцювали, 
учителі наспівували (казали – «танець під язик»). 
Їдальні шкільної в ті часи не було. 

В 1948 році (серпень) директором Золото-
балківської семирічної школи стає Гринько Ми-
хайло Федорович. 

1951 рік, розгорнулося будівництво Кахов-
ської гідроелектростанції. Із зони затоплення 
було переселено всіх жителів села. Було розпо-
чато будівництво нової школи, яке закінчилось в 
1954 році. В листопаді 1954 року було відкрито 
школу. 

Спогади  вчительки  
Шалафастової Марії Андріївни. 
Закінчивши у 1949 році Херсонський педа-

гогічний інститут ім. Н. К. Крупської, я приїхала 
в школу і працювала вчителем математики в 5-8 
класах. 

Пролетіли довгою вервечкою бурхливі ро-
ки вчителя математики – це 32 роки доведених 
теорем, тисячі задач і прикладів, вивчені аксіо-
ми, десятки перевідних екзаменів.  

Директором школи працював Гринько Ми-
хайло Федорович, викладав історію та суспільст-
вознавство. Працював директором до 1957року,  
а з 1960 по 1969 року – він директор  Золотобал-
ківської вечірньої школи. 

У цей час до школи приїздить багато 

нових вчителів: Шитіков Дмитро Олександ-
рович, Олексенко Олена Іванівна, Оніщенко 

Поліна Андріївна, Шамова  Тамара Леонтіїв-

на, Рубець Ніна Олексіївна,  Алєніна Валенти-

на Григорівна, Муляр Валентина Трохимівна, 

Крюковська Віра Петрівна. 
До першого класу прийшло 15 учнів, пер-

ша вчителька Макогон (Дружиненко) Поліна 
Григорівна. Перший випуск Золотобалківської 

Учні  та вчителі Золотобалківської школи 
1949 -1950 рік 

Золотобалківська середня школа 1954 рік 
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середньої школи – 21 учень, класний керівник 
Шамова Тамара Леонтіївна. Диба Володимир 
Юхимович та Нечипоренко Микола Якович в 
майбутньому стали офіцерами. 

16 серпня 1957р. наказом районо призначе-
но нового директора школи Сафіуліна Іслама 
Ісаковича,  6 жовтня 1962 року директором шко-
ли стає Лупєєв Федір Гнатович, а  27 лютого 
1964року  - Романишин Михайло Павлович. 20 
серпня 1963року приїздить Співак Валентина 
Тимофіївна і починає викладати англійську мо-
ву, до цього часу у школі викладали німецьку 
мову – Крюковська Віра Петрівна та Захаренко 
Тамара Кирилівна. У школі створено клуб 
«Данко», товариство «Супутник» та організо-
вано клуб інтернаціональної дружби, керівник 
Співак Валентина Тимофіївна. 

З метою підвищення ефективності навча-
льно-виховної роботи, вивчення роботи педагогі-
чного колективу школи в питанні виховання під-
ростаючого покоління, а також виявлення недо-
ліків – проводилися засідання педагогічних рад 

та методоб’єнаня вчителів по цик-
лах. Крюковська В.П. – відповіда-
ла за підготовку і проведення пед-
рад, Кондратенко Микола Федорович – голова 
методкомісії класних керівників, Хоменко Марія 
Петрівна – голова методкомісії  вчителів мови та 
літератури, Марченко Марія Олександрівна – 
голова методкомісії  гуманітарного циклу, Хоме-
нко Василь Ілліч – голова методкомісії політех-
нічного циклу, Пред Лариса Іванівна – голова 
методкомісії  вчителів математики, Макогон По-
ліна Григорівна – голова методкомісії вчителів 
початкових класів, Гринько Ольга Маркіянівна –  
шкільний бібліотекар 

До ювілею в школі  видавалися  накази про 
нагородження піонерів та комсомольців школи 
за активну участь у житті школи.. 

Нам завжди було чим пишатись, але все 
одно – крок за кроком, день за днем – ми повинні 
переглядати зроблене, підбивати поетапні підсу-
мки, виокремлювати досягнення, аналізувати 
помилки і дбати про майбутнє… 

Спогади Загорулько  Надії Дем’янівни. 
Приїхала пра-

цювати в Золото-
балківську  сере-
дню школу в 
1967 році. Ніби 
вчора все це бу-
ло, та вже чекаю 
на своє сімдеся-
тиріччя (в школі 
пропрацювала 38 
років). 

На той 

час школа мала 

великий педагогічний колектив, було добудова-

но 8 класних кімнат та створено методич-
ний кабінет. Завучем школи працював Криме-

нко Володимиром Дмитровичем. Директора 

школи Романишина Михайла Павловича пере-

вели в Нововоронцовську середню школу, а на 

його місце призначили вчительку англійської 
мови Співак Валентину Тимофіївну. 

17 квітня 1969 року та 6 травня 
1971року учні нашої школи були 
відкомандировані на обласний 
конкурс бальних танців, згідно з 

розпоряджен-
ням Херсон-
ського відділу народної освіти (керівники  Качу-
ровська Галина Миколаївна та Ремез Марія Іва-
нівна). 

В 1970 році побудовано майстерню на 20 
робочих місць, підведено воду, проведено елект-
роосвітлення, радіо. Школа переходить на кабі-
нетну систему навчання, є спортзал, бібліотека, в 
якій налічується 32300 екземплярів книжок. На-
вколо будівлі - фруктовий сад і пришкільна діля-
нка  площею 0,5 га. У школі працює учнівська 
виробнича бригада (керівник  Марченко Сергій 
Панасович – вчитель біології). Бригадиром була 
член комітету комсомолу Маслова Лідія Іванів-
на. Учні  обробляли 6 га цибулі, виростили і зі-
брали 102 центнери з 1 га. За гарну  роботу кол-
госп «Зоря комунізму» нагородив членів брига-
ди путівкою (на 6 днів) в місто-герой Волгоград. 

Робота учнівської виробничої бригади 
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У 1972 році я організувала при школі гурток 
«Червоних слідопитів». Ми вели переписку із 
сім’ями загиблих воїнів, а також відшукували 
учасників Великої Вітчизняної війни, які звіль-
няли наше село. Тепер, бачте, добре, що є така 
передача «Жди меня». А в той час «Червоні слі-
допити» були її прообразом. Листи писали в різ-
ні куточки нашої країни. Коли відгукувалися рі-
дні, чи самі визволителі, то ми запрошували їх 
до нашої школи. Тут їх радо зустрічали. Члени 
гуртка «Червоні слідопити» склали карту 
«Звільнення села Золота Балка», переписувались 
з легендарною Марією Фортус. Писали листи до 
космонавта – Валентини Терешкової (піонерська 
організація школи носила її ім’я). 

Починаючи з 1975 року в школі вивчається 

автосправа, керівник – Непом’ящий Микола Ми-
колайович. Поряд з атестатом учні одержують 
права шофера-професіонала. 1 вересня 1978 року 
на лінійці голова колгоспу Шульга Андрій 
Григорович вручив комплект автокласу і 
лінгафонний (англійська мова). 

В 1979 році члени виробничої бригади 
обробили 182 га кукурудзи, 62 га винограду 
і їм було вручено 1500 карбованців на внут-
рішнє оформлення школи (оформлено за 
«Два світи, два способи життя»). 

Серед традиційних свят, що існували в 
школі, проводилися  1 вересня (ленінський 
урок), 9 жовтня (свято осені), 8 лютого 
(мітинг до Дня антифашиста), 7 березня 
(урок мужності), 20 березня (День весни), 
День учителя, Новий рік, 8 березня, 1 трав-
ня, 9 травня. 

У 1983 році директором школи стає Бонда-
ренко Валентина Миколаївна. На педагогічній 
нараді відкритим голосування мене було обрано 

завучем школи. Крім основної своєї роботи, ор-
ганізувала я з вчителями, вихователями, учнями 
кімнату народознавства.  Заходячи до неї, ба-
тьки згадували своє дитинство, адже там було 
все, як і багато років тому: селянська піч (з кар-
тону), рогачі, прялка з куделею, веретено, а по-
руч – висяча колиска для дитини. На стінках бу-
ли образи (ікони) святих, а на них – рушники. Під 
стінами стояли ослони, вкриті тканими рядни-
нами. Також стояла скриня, в якій зберігався 
одяг. Все це було зібрано з усього села. Кімната 
була однією з кращих в районі. 

У школу були завезені кролі, за якими до-
глядали учні під керівництвом учителя біолог ії 
Загорулька Володимира Олександровича.  

То було бурхливе шкільне життя і широке 
поле діяльності. І коли б мене запитали, чим би я 
займалася, коли тільки починала свою трудову 
діяльність, я б твердо сказала, що обрала б про-
фесію вчителя. Хоча вона важка і відповідальна, 
але вона почесна. 

Зустріч «Червоних слідопитів» з 
 ветеранами Великої Вітчизняної війни. 

Педагогічний колектив Золотобалківської  
середньої школи 1980 рік. 
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В  історичних документах перша згадка 
про село Біляївка датується 1888 ро-

ком, де сказано, що назву свою воно одержало 
від прізвища землеміра Біляєва, який наділяв 
тоді «казенну» державну землю селянам пере-
селенцям з Одеси, Нововоронцовки, Золотої 
Балки, Севастополя та інших місць півдня 
України в період освоєння цих земель. Споча-
тку це були в основному моряки, які чесно від-
служили свій строк на флотах і були вірні ца-
рю і вітчизні. В пам’ять про це до наших днів  
збереглися назви вулиць – Одеська, Севасто-
польська. 

Згідно списку церковно-приходських шкіл та 
шкіл грамоти Херсонської єпархії за 1895-1896 
навчальний рік в Біляївці з 1893 року в наймано-
му незручному будинку працювала однокласна 
церковно-приходська школа. В ній навчалося 55 
хлопчиків та 10 дівчаток. Чисельність закінчив-
ших курси з свідоцтвом на пільгу по воїнській 
повинності отримало 14 хлопців. Кошти на 
утримання школи (в карбованцях) надходили: 
від церкви - 35, від земства - 60, від громади-
120, від єпархіальної училищної ради – 40, ра-
зом – 255. Завідуючим школою, учителем зако-
ну Божого був священик Олександр Лядський. 
Учителем школи – Максим Зюзін, селянин, що 
на той час 6 років знаходився в учительському 
корпусі.  

У школі навчали молитвам, священній істо-
рії, короткому катехізису, церковному співу, чи-

танню, друку, письму, початковим арифметич-
ним правилам – чотирьом арифметичним діям. 
У навчальному процесі використовувалися під-
ручники «Початкові уроки Закону божого», 
«Абетка церковнослов 'янсь кої мови», 
«Євангеліє», «Часослов», «Псалтир». Іноді ви-
користовували на заняттях й іншу літературу, 
наприклад, книги «Читання для солдатів». 

Характерною рисою церковно-приходських 
шкіл було те, що вони мали програми, які за 
своїм змістом були схожі на програми земської 
школи. Навчальний день починався з 8.30 годин 
ранку. Після загальної молитви учні йшли на 
заняття, які тривали до 40 хвилин. Між заняття-
ми були перерви по 10 хвилин. Заняття прово-
дилися залежно від їх складності. Перші заняття 
по Закону Божому, далі російська мова, арифме-
тика, чистописання тощо. Найбільш легкі пред-
мети ( праця, церковний спів) проводилися в 
кінці навчального дня. 

 Початок ХХ   характеризувався інтенсив-
ним розвитком виробництва, економіки, торгів-
лі, культури, що вимагали у свою чергу розвит-
ку народної освіти. Потреба знань відчувалася 
серед народу. Поступово, із розвитком істори-
ко-економічних умов розвитку суспільства, цер-
ковні школи втратили свою значимість. Освіта 
почала ставати все більш узаконеною та вимага-
ла підтримки не тільки церкви, а й державних 
правителів. 

Звісно, за рівнем загальноосвітньої підготов-
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Школа 1923-1991 рр. 
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ки учнів, оснащенням підручниками, шкільним 
обладнанням церковні школи значно поступали-
ся земським та міністерським школам, але віді-
грали позитивну роль у поширенні грамотності 
серед сільського населення. 

Дуже складними виявилися для Біляївки ро-
ки Першої світової війни та роки Української 
революції. У порівнянні з 1912 роком, чисель-
ність жителів скоротилася більше ніж на 150 чо-
ловік. Багато сімей зосталися без чоловіків -  го-
ловної робочої сили, тому доводилося працюва-
ти всім – і малим, і старим, і жінкам. До школи, 
яка мало чим відрізнялася віл колишньої церков-
но-приходської, діти майже не ходили. 

Остаточно радянська влада в Україні ( в т.ч. і 
в Білявці) закріпилася з часу третьої окупації її 
більшовиками після краху австро-німецького 
окупаційного режиму та витіснення петлюрівців 
(з грудня 1919 р.). Спочатку українські більшо-
вики не мали чіткої освітньої політики, спряму-
вавши свої зусилля, передусім, на ліквідацію 
старої системи освіти, відокремлення школи від 
церкви, формування нового апарату управління 
освітою, втягнення у революцію і привернення 
на свою сторону широких мас учительства то-
що. 

Після ряду адміністративних перетворень 
село Біляївка з березня 1935 року ввійшло до 
новоорганізованого Нововоронцовського райо-
ну. На той час у селі працювала семирічна шко-
ла, клуб, бібліотека. Поступово була ліквідована 
безграмотність. Незважаючи на всі негаразди, 
село жило та розвивалося. Воно славилося свої-
ми працьовитими людьми, добрими традиціями, 

гостинністю та доброю вда-
чею його жителів.  
В пам'яті старожилів села 
збереглися імена учителів 
тих років: Хорольський 
Дмитро Михайлович викла-
дав історію, Федір Григоро-
вич Редька – географію, Фе-
дір Іванович Пугачов – ро-
сійську мову. Сільські учи-
телі користувалися великою 
повагою серед односельців, 
учнів, батьків.  
В роки війни в приміщенні 
Біляївської семирічної шко-
ли був розташований німе-
цький госпіталь, так як це 
була найбільша будівля в 

селі.  Діти взагалі не вчилися. 
Німцями були знищені шкіль-

ні меблі, шкільне обладнання, пошкоджений 
дах школи. 

У міру визволення України від окупантів 
почалась відбудова шкіл. У лютому 1943 р. було 
видано постанову українського уряду "Про по-
новлення роботи шкіл в районах Української 
РСР, звільнених від фашистських окупантів" . 
На вересень 1944 р. на переважній більшості 
територій України відновилась робота шкіл. 
Але у Білявці школа відновила свою роботу у 
1946 році. 

Постановою уряду від 8 вересня 1943 р. при-
йом дітей до школи почав здійснюватися з 7-
річного віку, вводилося роздільне навчання хло-
пчиків і дівчаток в загальноосвітніх школах 
(мало місце до 1954 р.). 

Після війни розгорнулася активна робота з 
відновлення роботи школи на всіх територіях 
України. 1949 року відбувся перехід до загаль-
ної обов’язкової семирічної освіти. З 1956 р. 
створюється новий тип школи – школа-
інтернат, куди приймалися діти одиноких мате-
рів, інвалідів, сироти.  

Піонери Біляївської школи на урочистій лінійці ( 1974 р.) 

Піонерський та ком-

сомольський значки 
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З 1964 р. встановлювався 2-річний термін 
навчання в середній школі на базі 8 класу за-
мість 3-річного. Школа ставала 10-річною. А в 
Білявці школа стала восьмирічною. У 1966 р. 
була відмінена обов’язкова професійна підгото-
вка в загальноосвітніх школах, яка не виправдо-
вувала себе (лише незначний процент випускни-
ків йшли у виробництво за отриманим фахом).  

Вчителі Біляївської восьмирічної школи цьо-
го періоду ( Трофименко А.Є., Андрієнко Л.В., 
Наконечна Є.Ю., Сташко Є.Є., Чаканова Р.А., 
Чоботок В.С., Пасько А.І., Котляр В.С., Чоботок 
Є.Я., Зуркова (Кірчевська) А.І., Бунчук М.Н., 
Борисенко В.П., Яковець С.Й., Ліпецька О.В., 
Остапенко Г.І. та ін.) намагалися ґрунтовно го-
тувати учнів, особливо з базових дисциплін. Са-
ме завдяки їх самовідданій праці у восьмирічній 
школі спостерігається загальний високий рівень 
навчання. 

Молоді вчителі, які за направленням приїха-
ли до Біляївської школи у 1970-ті роки, Ступак 
Л.Г., Ступак Л.М., Борисенко В.В., Слущенко 
М.І., стали справжніми ентузіастами шкільних 
справ. Використовуючи досвід старших колег та 
знання, здобуті у вузах, вони принесли багато 
новизни у навчально-виховний процес. 

Після закінчення восьмого класу учні продо-
вжували навчання у технікумах, училищах, а 
деякі здобували середню освіту у Хрещенівській 
або Нововоронцовській середніх школах. 

У 1990-1991 роках у Біляївці на місці старої 

церкви будується нова десятирічна школа. Не 
тільки бригада будівельників із Старої Каховки, 
але й учні , і батьки були зацікавлені у чимскорі-
шому завершенні будівництва. Тому організову-
валися бригади ентузіастів з дітей, дорослих, які 
виконували посильну допомогу фахівцям. Дире-
ктором нової школи було призначено Кірчевсь-
ку Анну Іванівну. 

 
СПОГАДИ ОЧЕВИДЦІВ 

Яковець Світлана Йосипівна 
 1948 рік – перший клас. В школу діти 

йшли після голоду, повоєнної розрухи. Були го-
лодними, а одягнені в батьківські старі речі. За 
плечима торба з мішковини, чорнильниці в ру-
ках, котрі розливалися. 

 В шкільних кімнатах було завжди тепло і на 
підвіконнях – кімнатні квіти. Це була єдина при-
краса класних кімнат. Кожного дня малеча і до-
рослі долали відстань від 3 до 10 кілометрів, не 
дивлячись на негоду, дружно йшли до школи. 
Були дітки, що ходили пухлими від голоду. Кла-
сний колектив був дуже дружний. Ділилися ко-
жним кусочком макухи, бо іншого не було. 

 Бійок не було. На перервах гралися такими 
іграми: скакали через канат, третій зайвий, а ко-
ли життя стало кращим – у вибивного. Хлопці і 

Хронологія директорів школи 

1940 –і роки    Коломієць Мотрона Леонтіївна 

                          Шрам Олексій 

                          Мандрика Микита Олексійович 

1950-і роки      Саєнко Кирило Олександров ич 

1960-і роки      Трохименко Олексій Єрофійович 

                          Чоботок Володимир Сергійович 

                          Медведьова Галина Іванівна 

                         Котляр Ольга Миколаївна 

                         Борисенко Володимир Андрійович 

1975 р.            Сиволап Анатолій Федорович 

                         Кияниця Микола Андрійович 

                        Овсійчук Петро Якимович 

                        Клочанюк Валентина Дмитрівна 

1982-1995 рр.    Кірчевська Анна Іванівна 

1995-2010 рр. Кокошинська Зінаїда Миколаївна 

2010 р……  Яковець Юрій Володимирович 
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дівчата гралися разом. 
 В школі існувала 

піонерська, комсомоль-
ська організації, учком – 
вони мали великий 
вплив на навчання. До 
лав піонерів і комсомо-
льців приймались най-
кращі учні. Ми давали 
клятву на вірність партії. 
Вся виховна робота була 
спрямована на вірність 
ідеям Леніна і Сталіна. 
Була велика вимога до 
навчання. Якщо учень 
на протязі тижня отри-
мував 6 двійок з різних 
предметів, то його ви-
ключали зі школи на мі-
сяць. Звичайно такі ви-
падки не повторювались – боялись. Кожен клас 
ділився на ланки (5 чоловік в кожній). Ланковий 
кожного дня перед початком уроку доповідав 
вчителеві про підготовку своїх підопічних. Я 
була ланковою від п'ятого по десятий клас. У 
ланці були одні хлопці, але вони мене слухали. 
Кожного дня перевіряла у них уроки, допомага-
ла, а вони мене називали – наш капітан. Коли в 
1953 році помер Сталін, всі учні і вчителі плака-
ли. Було дуже тривожно: що далі? Він для нас 
всіх був батьком, всі вірили в нього, його ідеї. 
Була і пісня: «Заветам Ленина и Сталина вер-
ны…».  

Учні нашого часу відрізнялися від сьогодні-
шніх школярів. Дружба, повага, взаєморозумін-
ня – був наш критерій. В нашому класі захворі-
ла Катя ( запалення легень). Її поклали в лікар-
ню – це був 8 клас. В цей час, 1955-1956 рр., 
школа була платною. Батьки платили за навчан-
ня 8,9,10 класи 150 карбованців на рік. Згодом 
плату відмінили. Катя – сирота. Її виховували 
тітки (до речі, тітки-баптистки), але у шкільні 
справи не втручалися. Катя була активною дів-
чинкою. Лікарня була у сусідньому селі. У класі 
був розпорядок: кожного дня на велосипедах за 
списком ми возили їй їжу і готували з нею уро-
ки, щоб не відставала. Ми вболівали за неї з кла-
сним керівником як за сестрою. Пізніше вона 
стала дитячим лікарем. У класі був девіз: один 
за всіх і всі за одного. Хотілося, щоб сучасні ді-
ти були такими ж милосердними. У наш час на-
казували дітей, котрі слабо навчалися: залишали 
їх після уроків, а також на другий рік. Був випа-
док, що за крадіжку двох хлопців у десятому 

класі притягли до відповідальності і посадили за 
грати. 

Після закінчення Бериславського педучили-
ща я була направлена працювати в Біляївську 
школу учителем російської мови та літератури. 
Працювала викладачем і української мови і літе-
ратури, і російської, й історії, і початкових кла-
сів.  

Головне завдання школи було: навчання і ди-
сципліна. До 1970-1975 рр. учнів залишали на 
повторний курс, а потім «процентоманія» все 
змінила. Якщо учень не хотів учитися, то наш 
обов'язок був іти додому і займатися з ним. Були 
випадки, що на протязі цілого місяця ходила до 
учня додому і робила з ним уроки. Часто ходили 
з Кірчевською А.І. на Українку, щоб підтягнути 
навчання учнів. Засідання педради були регуляр-
ними і кожний учитель звітував за кожну оцінку 
учня.  

Кожного місяця готували лекції, концерти з 
класом і йшли на ферму до доярок, свинарок, на 
мехзагін тощо. До кожного свята готували кон-
церти для виступу в клубі. Учителі були учасни-
ками в обов'язковому порядку. Кожного вечора 
ходили всі вчителі на репетицію. Крім того, наш 
учительський обов'язок був ходити на погрузку 
кукурудзи на тік, на поле – сапати буряки по 1 
га, соняшник, баштан і т.д. Навантаження було 
дуже велике. 

 
Шепель Валентина Якимівна, 1925 р.н. 
До Біляївської семирічної школи я пішла у 

1934 році. У нашому класі навчалося 22 учні. 
Вивчали арифметику, російську мову, українсь-

Прописи  

церковно-приходської 

школи 
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ку мову, німецьку мову та ін. Пам'ятаю вчителів: 
Федір Григорович Редька – вчитель географії, 
Фрося Герасимова – арифметику викладала, Фе-
дір Іванович Пугачов – російську мову. Директо-
ром школи і вчителем історії був Хоральський 
Дмитро Михайлович. Не було достатньо підруч-
ників, зошитів та інших необхідних для навчан-
ня речей. Парти були зроблені грубо, з погано 
обтесаних дошок. Топили груби соломою, щоб у 
класах було тепло. А коли в суворі зими наміта-
ло багато снігу, то доводилося довгий час сидіти 
вдома, до школи майже не ходили.  

Вчителі не допускали, щоб учні не засвоїли 
матеріал, якщо так траплялося, то сиділи з нами 
на додаткових заняттях. Моїм улюбленим пред-
метом була арифметика. Мабуть тому, що я по-
любила вчительку, яка її викладала. 

У 1936 році мені довелося залишити навчан-
ня у школі тому, що старша сестра вчилася кра-
ще за мене і батьки вважали, що саме вона має 
вчитися, а я маю працювати. 

Коли почалася Велика Вітчизняна війна, у 
приміщенні школи розташувався німецький гос-
піталь. Звісно, що про навчання у ті роки навіть 
не могло бути й мови. 

 
Кірчевська Анна Іванівна, 1939 р.н. 
До школи я пішла у 1946 році. В шкільному 

курсі довгий час викладалася каліграфія – ми 
багато писали, щоб відпрацьовувати почерк, 
конституція СРСР, історія, до 5-6 класу – ариф-
метика, потім – алгебра, геометрія. 

Після закінчення війни вчитися хотіли всі. У 
одному класі перебували часто діти різного віку. 

Бракувало шкільного об-
ладнання, навіть елемен-
тарного – парт, тому учні 
сиділи на підвіконнях, на 
підлозі. Не було підруч-
ників, зошитів. Школярі 
просто слухали матеріал 
та запам'ятовували його. 
Деякі змушені були дола-
ти не один кілометр, щоб 
дістатися до школи. Не-
зважаючи на труднощі, 
всі були дуже дружними, 
ділилися один з одним 
останнім. 
Директори шкіл у повоєн-
ний період досить часто 
змінювалися. В основно-
му на цю посаду призна-
чали осіб з інших регіо-

нів, шкіл. Директорами були Мотрона Леонтіїв-
на Коломієць, Шрам Олексій, Мандрика, Саєнко 
Кирило Олександрович ( викладав історію), Тро-
хименко Олексій Єрофійович, Чоботок Володи-
мир Сергійович. 

Запам'ятаю на все життя свою першу вчите-
льку – Дашковську Поліну Вікторівну. Також 
залишив слід у моєму серці вчитель фізкультури 
Бунчук Микола Несторович. Про нього я знаю 
багато. Невеселе у нього було дитинство, рано 
помер батько, залишивши його з братом Іваном і 
мамою. Односельчани допомогли збудувати їм 
землянку, де вони й проживали. В 1938 році був 
призваний до армії. 

З першого і до останнього дня він приймав 
участь у Великій Вітчизняній війні. Нагородже-
ний медалями «За взяття Сталінграда», «За взят-
тя Будапешта», «За перемогу над Німеччиною» і 
інші. 

Весною 1946 року Микола Несторович інва-
лідом повернувся в рідне село. Йому запропону-
вали працювати в школі учителем фізкультури. 

Як йому хотілось, щоб молодь була здоро-
вою, сильною, енергійною. Втілював в життя 
все, чого його вчили в армії. На спортивній пло-
щадці з’явились смуга перешкод та інше. 

Односельці й учні поважали учителя. 
В 1960 році  його перевели на посаду вихова-

теля інтернату (проживали діти з села Українки) 
і завгоспа. 

Все – силу розуму, енергію і вміння він від-
давав дітям. Добрими словами його згадують 
вихованці. 

Помер Микола Несторович в 1993 році. 
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 У 1904 році в Гаврилівці від-
крили земську трикласну школу. 
Працював у ній один учитель, в од-
ній класній кімнаті. На екзамени 
їздили до Золотобалківської волос-
ті, а інколи запрошували інспекто-
ра, земського начальника і священ-
ника для прийняття екзаменів на 
місці. Першими учителями були Го-
ршков Терентій Михайлович, По-
кров Петро Венедиктович.  

Відбудова України та прагнен-
ня, як можна швидше відновити ми-
рне життя сприяло росту як кількіс-
ного так і якісного складу учитель-
ського колективу. Так свої фахові 

здібності передавали уч-
н я м :  
Ткаченко Леонід Павлович 
– історик за фахом 1947 – 
1949 (два роки працював 
директором школи) Крав-
ченко Павло Миколайович 
1949 – 1952 роки. 

Зарудній Олександр 
Якович 1952 – 1967 роки. 

Бриж Микола Васи-
льович 1967 – 1970 роки. 

І хоча не всі учні мали 
підручники, катастрофічно 
не вистачало зошитів та 
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навчалися завзято, наполегливо. 
Кожен розумів: його знання 

– це майбутнє країни.  
Пройшов час. Приміщення 

школи стало замалим для учнів, 
яких з кожним роком ставало все 
більше і більше. 1967 рік – закипі-
ла робота. Громада усього села 
брала активну учать у будівництві 
двоповер хової нової школи. 
У 1969 році пролунав урочистий 
перший дзвоник для 310 учнів і 
29 вчителів.  
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Директори нової школи: 
Кравченко Лариса Олексіївна  1970 – 1977 роки. 
Чернишенко Марія Вікторівна  1977 – 1980 роки. 
Вергелес Степан Григорович  1980 – 1986 роки. 

Базиляк Володимир Васильович  1986 – 1997роки. 
Левицька Наталія Василівна  1997 – 2008 роки. 

Базиляк Валентина Леонідівна  2008 – ….. 

За плечима більше ста років, а попереду 
нові завдання, вирішення проблем сьогодення 

та майбутнього. 

Школа житиме! 

Це велике щастя – жити і працювати 

сьогодні, дбаючи про завтра…  
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Ж о в т е н ь  1 9 1 7  р о к у  – 
Михайлівські діти навчаються по се-
лянських хатах. Першим вчителем 
призначений Співак Іван Сергійович.  
Працюв ав у дві зміни. Після того, як 
Івана Сергійовича відізвали до лав 
Радянської армії дітей продовжувала 
навчати Сокирко Ольга Єрофіївна. 

В 1925 році була збудована по-
чаткова школа з двома класними 
кімнатами. В школі працювали 2 
вчителі – Таран О. М. та Щур М.П.    

Пізніше школа стала трьохклас-
ною, працювали у ній Балан Петро 
Максимович та його дружина Балан 
Марія Онисімівна. 

В роки ВВв Михайлівська школа 
була розбита. 

З 1945 по 1953 роки працювала 
лише початкова школа.  

До 1950 року почали працювати 
Кабанова Г. і Мінько Матрона 
Іванівна. 

У 1951 році працювала Слущен-
ко П.Р. та Теплюк Ф.А. (Наконечна). В одному класі  
навчалися діти з різницею у 4,5 роки (1936, 37, 38, 39, 
40, і 41 року народження). 

В 1953 році початкова школа стала семирічною у 
зв’язку з тим, що село поповнилося жителями із 
Західної України. Було збудовано іще одне приміщення 
з двома класними кімнатами. Учні навчалися у дві 
зміни. Працювало 6 вчителів,  усі вони мали середню 
спеціальну освіту. 

У 1954 році, в зв’язку з будівництвом Каховської 
ГЕС, жителів с.Леонтіївка  переселили в Михайлівку, а 
школу  реорганізували в Михайлівську семирічку. Пра-
цювали 10 вчителів і діловод. Вищу освіту мав лише 
один вчитель – Щербина Іван Ілліч. 

 У зв’язку з тим, що в приміщення школи складало-
ся лише з 2 великих кімнат  і маленької (3×3) 
вчительської, колгосп надав хату, яку переобладнали у 
дві класні кімнати. Вчились у дві зміни. Не було ні 
майстерні, ні спортзалу. В таких умовах відбувся пер-
ший випуск Михайлівської семирічної школи.  

Першими вчителями семирічки були:  
Левін Михайло Маркович – директор, вчитель 

російської мови. 
Ступак Марія Михайлівна – вчитель історії, 

географії, заступник директора. 
Біжик Гнат Юрійович – вчитель української мови і 

літератури, тільки-но мобілізований з армії. 
Голуб Петро Петрович – вчитель німецької мови і 

фізкультури, класний керівник. 
Наконечна Євгенія Юхимівна – вчитель хімії і 

біології. 
Щербина Іван Ілліч – вчитель математики. 
У початкових класах працюв али:  
Наконечна Ф.А.,  
Слущенко П.Р.,  
Іващенко В.Т. , 
розпочала роботу Макаренко К.П. 

Перший випуск –  32 учні. З них проживають в 
Михайлівці: Богдан П.М., Періг Г.В., Козіна Л.О., Ше-
пель О.М., Халак О.М., Басараб М.Й., Кравчук А.Х., 
Мінько В.І. (14 вже немає в живих). 

1957 р. зростала кількість учнів, а відповідно і 
вчителів, особливо з вищою освітою – Біжик Г.Ю., 
Біжик В.Ф., Ступак М.М., Острижна Б.М. – директор 
школи. 

В 1959 році побудовано дитячий садок,  
приміщення якого використовувалося для навчання  
школярів. Після Острижної Б.М. директором став Без-
укладников В.С. 

В 1959 році школа стала восьмирічною, були 
організовані групи продовженого дня, збільшилася 
кількість вчителів. Вихователями працювали люди з  
загальною середньою освітою, були також вчителі  
праці та піонервожаті – Олійник Т.В., Матвєєв А.М., 
Сніжко О.М., Вюнченко Л.Т., Бикарєва В.Г., Гринько 
В.П.  Кількість учнів змінювалась від 180 до 250 
чоловік.  

У 1961 році директором школи став П.Й. Голубаєв, 
заступником – Біжик Г.Ю., а через рік Кривошеїн В.С. 

1964р. – Бабенко Анатолій Михайлович – директор 
школи. 

1966р. – Жулінська М.П. – директор Михайлівської 
восьмирічної школи. 

1968р. – Крименко Володимир Дмитрович – дирек-
тор, Шепель Ольга Миколаївна – заступник. 

На кошти колгоспу почали будувати нову типову 
школу на 530 місць і 21 листопада 1971 року вона була 
здана в експлуатацію. До школи прийшли працювати 3 
вчителів, які навчалися на заочному відділенні  
педінституту та 4 вчителів, які мали спеціальну  серед-
ню освіту. 

До 1974 року це була восьмирічна школа, а з 1974 – 
середня.  

Директор – Клочанюк Р.О., заступник – Шепель  

Історія Михайлівської школиІсторія Михайлівської школиІсторія Михайлівської школиІсторія Михайлівської школи    
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О.М., а в 1976 році – Тертишна В.Г. Класний керівник  
першого випуску середньої школи – Шепель О.М. 

У 1975 році колектив школи нагородили 
спортінвентарем за кращу кролеферму. 

27 червня 1976 року жителі села Михайлівка вітали 
перших випускників місцевої десятирічки. Гордістю 
даного випуску є Мимогляд Надія, яка закінчила школу 
з золотою медаллю. На «4» та «5» закінчили 10 клас 
Халак Валентина, Хайнус Наталя, Заєць Анатолій, Ар-
теменко Сергій, Шепель Валентина, Макух Галина,  
Пиріг Валентина, Браїлко Наталя, Савченко Валентина. 

33 випускники першого випуску Михайлівської 
середньої школи. Тепер їм по 55 роки. З першого випус-
ку і подальших вийшли люди різних професій: 

Артеменко Сергій – вчений агроном, кандидат на-
ук.  Хайнус Наталя, Халак Валенти-
на, Мимогляд Надія – вчителі мате-
матики, послідов ники Тертишної  
В.Г. 

Заєць Анатолій – інженер, виз-
наний в Німеччині, працює в 
українсько-німецькій компанії. 

Мінько Микола – начальник 
міліції м. Каховка. 

Мінько Наталя – начальник по-
штового відділення, 

Костюк Олександр – водій, 
Білоцерковська Ольга – бабуся 

8 внуків. 
1977р. – директор Криворучко 

Борис Андрійович. 
Педагогічний колектив: 
Тертишна В.Г. , Макаренко В.А.  
Бутрій Г.Г., Криворочко О.В 
Ступак М.М., Шепель О.М. 
Муляренко М.П., Ращетняк Г.В. 
Дем’янова Р.І., Потурай Т.П. 
Макаренко К.П., Більо Г.М. 
Шепель О.М.,  Гарбутяк Л.Г. 
Мойсеєнко С.Й. 
1975 – 1976рр. – проведена пев-

на робота по атестації вчителів. У 

школі навчається 249 учнів, з них 
відмінників – 18, на «4» та «5» навча-
ються 87 учнів, на «3» - 18 учнів.  
Успішність – 98,8% 
Якість знань – 45,4% 
Випускники 1978 – 1979рр. Славич В., 
Хоруватий В., Коваль Д.,     Гарбутяк 
Н., Гарбутяк В., Горлов С., Дзюндзя М., 
Потішняк В., Халак В. 
Другий  випуск 1977 року:  
Ворнік Таміла – доктор економічних 
наук. 
Іващенко Іван – інженер, начальник  
харчового комплексу м. Павлоград 
Дніпропетров ської обл.. 
Бутрій Микола – інженер -будівельник. 
Тітенко Надія – педагог -культуролог. 
Іванчик Валентина – мед.працівник. 
Паталяк В.М.- інженер-електрик, і ко-
жен на своєму місці. 
В 1979 році школа зайняла І місце серед 
шкіл району. Директор і заступник  
одержали грошову премію, колектив  

окремо – загальну, завуч окремо – туристичну путівку. 
Багато років підряд колектив школи приймав  

участь в культурному житті села. Ансамбль вчителів під 
керівництвом Більо Г.М. зайняв І місце в районі. 

1987р. – Слущенко В.Л. – директор школи. 
 Педагогічний колектив: 

Афанасьєв Ю.А.  Халак Н.Ф. 
Шепель О.М.   Криворучко М.А. 
Богдан А.П.   Гарбутяк Л.Г. 
Міхеєв С.А   Довга А.О. 
Маменчук В.В   Денисенко Т.І 
Більо Г.М.   Зеленюк Л.В. 
Тертишна В.Г.   Пунейко Н.Р. 
Стиценко Л.М.  Дзюнзя С.О. 
Мойсеєнко С.Й.  Наконечна Ф.А. 
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Ч и можна уявити село без школи? Звичай-
но, ні! Дудчанці розуміли це здавна, то-

му сільський сход відправив клопотання до гу-
бернії про відкриття школи на селі. (1863 р.)  

На окраїнах села, за свідченням старожилів, у 
двох вітряних млинах працювали письменні мі-
рошники. От ці то мірошники і були першими 
вчителями в Дудчанах. Заможні селяни, бажаю-
чи мати хоч одного письменного в селі, посила-
ли своїх дітей на навчання до мірошників. Усьо-
го навчалося 8-12 хлопчиків.  
1871 р.   
На прохання сільської громади у селі Дудча-

ни відкрито першу школу – двохкласну земську, 
але навесні 1873 року під час повені вона була 
зруйнована.  
1874 р.  
 На кошти сільської 

громади побудоване но-
ве шкільне приміщення, 
у якому працював лише 
один педагог.  
1892 р.   Школу відві-

дували 44 учні.  
1907 р.  У школі пра-

цювали дві вчительки: 
Ткаченко Ольга Якимів-
на та Мачульська Віра 
Якимівна. Вони мали 
освіту за вчительську 
семінарію.   
1913 р.  За законом 

від 25 червня 1912 року 
в країні запроваджувався 
новий тип початкових 

шкіл з чотирирічним строком на-
вчання. Такою ж і стала школа в 
Дудчанах - чотирьохкласна зем-
ська школа. 
1919 р. 
   Під час громадянської вій-
ни приміщення школи згоріло і її 
відкрили на території церкви, яку 
через місяць закрили. 
1920 р.  
 Після закінчення війни гро-
мада забила на сполох: селу по-
трібна школа! Виконком місцевої 
Ради прийняв рішення: «Негайно 
приступити до ремонту шкільних 
приміщень…» 

1924 р. На гроші отримані з трьох десятин 
шкільної землі, яку виділила сільська рада, було 
придбано 70 книг (художня література і підруч-
ники) 

До 1926 року  викладав тільки один учитель – 
Козачинський Дмитро Сергійович, який працю-
вав в одну зміну відразу з трьома класами   

З 1926 року у школі було вже чотири класи, 
два вчителя: Козачинський Д.С. та Вільховська 
Є. О., які мали середню вчительську освіту.  На 
той час школу вже відвідувало 98 учнів.  

З 1931 року школа почала переростати в се-
мирічну  
1938 р. Розпочато будівництво типової серед-

ньої школи  
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Громаков Леонід Савович  1939-1941 рр. 

6 клас. Кутіщев – класний керівник, 1941 р.  
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1939-1941 рр.  
У школі працювало вже 20 вчи-

телів.  Очолював колектив вчите-
лів Громаков Леонід Савович. 
    1940 р.   Громаков Л.С. пі-

шов на фронт під час радянсько-
фінської війни.  Директором при-
значили Мережко М.П. 
1941 р.   Фашистами зруйнова-

но шкільні приміщення, бібліоте-
ка. 
1944 р. після визволення села 

діти знову сіли за парти. Навчали-
ся в 3-х селянських хатах 
Липень 1955 р. 
 Відкрита восьмирічна школа 

на північній стороні села, в якій 
налічувалось 7 класів-комплектів, 
152 учня, 10 учителів. 

 Учителі-комсомольці 40-50 рр. 

Голуб  
Тетяна Олександрівна 

Фузова  
Майя Миколаївна 

Ткаченко  
Любов Іванівна  

Данилевич Галина 
Андріївна  

 

1953 року відкрита нова середня школа на  
південній стороні села. 

Іванов В.В.  

 /вчитель військової 
  підготовки/  

Директорами  
середньої школи були: 

 

1953-1955 рр. Очерідник І.К. 
1955-1959 рр. Мурашко Г.К. 
1959-1961 рр. Банадига  
1961-1967 рр. Мандрика М.О. 
1967-1971 рр. Клочанюк Р.О. 
1971-1977 рр. Присяжна-Зушман Л.С. 
1977-1983 рр. Сиволап А.Ф. 
1983-1987 рр. Баранов М.А. 
1987-1995 рр. Сторможов А.М. 
1995-1996 рр. Зушман Л.С. 
1996 р.   об’єднання середньої та 
восьмирічної шкіл, директор Мельник Т .В. 
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Восьмирічна школа на 
 північній стороні села,  

1955 р. 

Ковпей П.Ф., Співак А.А., Василевський А.М. – завуч   
/вчителі української мови, літератури, фізики,  

Директорами восьмирічної 
школи  були: 

 

1955-1956 рр.   Мандрика М.О. 
1957-1958 рр.  Гавриленко К.Г. 
1958-1960  рр.  Скрипник П.К. 
1967-1969 рр.  Невеселий П.А. 
1969-1971 рр. Коваль Г.З. 
1971-1977 рр. Совєтов В.І. 
1977-1987 рр. Просолова Н.Г. 
1987-1992 рр. Баранов М.А. 

Мурашко Г.К.  

Присяжна-Зушман Л.С.  

Сторможов А.М.  

Баранов М.А.  
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С тановлення та розвиток освіти в 
Нововоронцовці почався з появою 

першої церкви(приблизно 1795 р.). Адже 
при православних храмах дуже часто дія-
ли однокласні церковноприходські шко-
ли, в яких навчали Слову Божому, грама-
тиці, читанню. Тому, ймовірніше всього, в 
селищі при церкві Святого Миколая діяв 
перший заклад освіти. Викладання прохо-
дили в самій церкві(в окремих приміщен-
нях), або порізно, якщо була змога побу-
дувати окрему будівлю. Нову Свято-
Миколаївську церкву побудували після по-
жежі в першій, яка була дерев’яна. Розміщу-
валася вона в районі сучасного провулка 
Шкільного, на якому була побудована будів-
ля школи, напевно церковної, яка і дала на-
зву провулку. 

У 80-х роках ХІХ ст. в Нововоронцовці 
відкрили двокомплектну земську школу, а в 
1902 році для неї побудували нове примі-
щення(сучасна санепідемстанція). В 1907 
році в цих школах навчалось 240 дітей, але 
більше 60% дітей не були охоплені навчан-
ням. В 1901 році по ініціативі вчителів зем-
ської школи в хлібному амбарі, куди можна 
було вмістити до 800 чоловік, організували 
недільні читання художньої та науково-
популярної літератури с показом діапозити-
вів. 

Беручи до уваги той факт, що Новово-
ронцовка була волосним, торгівельним та 
промисловим центром, в містечку прожива-
ло вельми багато єврейського населення. Та-

Історія Нововоронцовської Історія Нововоронцовської Історія Нововоронцовської Історія Нововоронцовської     
                школишколишколишколи    

кож, враховуючи згадки старожилів, звичаї 
євреїв можна припустити, що в Нововоронцо-
вці існувала окрема єврейська школа. Існувало 
дві синагоги, в яких апріорі велося навчання, 
та можливо була окрема світська школа. 

Існує неперевірена інформація, що в Но-
воворонцовці на початку ХХ ст. діяла прогім-
назія, яку організувала заможна частина насе-
лення, де навчалися діти промисловців, кіпців, 
заможних селян. Проте з встановленням ра-
дянської влади, форма прогімназії зникла. Се-
ред вчителів прогімназії відзначився вчитель  
Шаланський Микола Іванович. Це був справ-
жній патріот нової системи трудової освіти. 

Питання освіти під час Громадянської 
війни та національно-визвольних змагань  
1918-1921 рр. в Нововоронцовці на сьогодні 
ще не досліджене. Відомо, що в кінці 1922 ро-
ку почали діяти крім іншого дитячі ясла та 
трудові школи. 

В 1923 році товариство «Долой безгра-
мотность!» провели облік неграмотного насе-
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лення. Виявилось, що із 4214 жителів Новово-
ронцовки 1876 вміли читати та писати. В орга-
нізації та роботі гуртків лікнепу найактивнішу 
участь взяли жіноча рада й педагогічні колек-
тиви семилітньої та початкової шкіл, що нара-
ховували до 1925 року 14 педагогів. В школах 
на той час навчалось 470 учнів. 

Центром культурно-масової роботи в се-
лищі став селищний клуб, бібліотека, хата-
читальня. При клубі діяли сільськогосподарсь-
кі курси. Тут читались лекції на політичні та 
просвітницькі теми. 

В 20-х роках учителі Нововоронцовки 
об’єдналися в профспілку «Робос». У 1926 ро-
ці була відкрита сільськогосподарська школа, 
що готувала молодих агрономів, в майбутньо-

му забезпечувала підвищення кваліфікації 
колгоспних та радгоспних кадрів. Вони до 
1928 року готували своїх абітурієнтів до ви-
щих шкіл, необов’язково навіть до сільського-
сподарських; але вже з 1928, коли зріс попит 
на агротехніків, почали більше уваги приділя-
ти спеціальним дисциплінам, почали готувати 
агротехніків. В 1931 році профшкола була ре-
організована на ветеринарний технікум, який 
у 1971 році був переведений до Цюрупинська. 

В 30-х роках було ліквідовано не писем-
ність. В середній, відкритій в 1935 році, непо-
вній середній та початковій школах працюва-
ло 42 вчителя та навчалось 654 учня. Діяли 
будинок культури та бібліотека. 

В роки Великої Вітчизняної війни та ні-
мецько-румунської окупа-
ції в Нововоронцовці діяла 
середня школа (по пров. 
Шкільний) з  викладанням 
основних предметів. При-
близно в кінці 1943 року 
школу закрили, а в відразу 
після визволення її роботу 
відновили в повному обся-
зі. 
До 1950 року в середній, 
семирічній та початковій 
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школах 35 вчителів навчали 757 дітей, працю-
вали 2 районні бібліотеки для дорослих та ді-
тей з  книжковим фондом близько 9 тисяч ек-
земплярів.   

До 1967 року школа розміщувалась в 
приміщенні в минулому МНВК, а нині відділ 
ДАІ та в будівлі теперішньої ветеринарної лі-
карні. 

  В 1967 році побудовано нову будівлю 
середньої школи на 1160 місць. За період з 
1967 року і по сьогоднішній день школа вида-
ла атестати про середню освіту 2330 випуск-
никам, і з них 65 нагороджені золотими меда-
лями, 40 – срібними. У різні часи 44-річного 
періоду різною була кількість учнів, від цього 
залежала і кількість випус-кників: у 1975 році 
їх було 83, у 1991 році – 81. Один лише раз, в 
1993 році, випускний клас за кількістю учнів 
був найменшим, атестати тоді отримали 
тільки 31 учень. 

У всі інші роки навчальний заклад ви-
пустив щонайменше 52, щонайбільше – 72 
учня. У 2007 ювілейному році школу 
закінчили 67 одинадцятикласників. Із 2330 ви
-пускників 1773 учні здобули вищу 
освіту. 

Наведені вище цифри – суха 
статистика. Але за ними – задово-
лення і радість від того, що 
педагогічний колектив своєю на-
пруженою працею крок за кроком 
творив добро і щастя самопізнання, 
спонукав у кожного вихованця по-
треб в духовності, в знаннях, будив 
думку про необхідність творчої 
праці, яка облагороджує людину, 
р о б и ть  ї ї  п о в н о ц і н н о ю  у 
суспільстві. Наші учителі вчили 
кожного мріяти, берегти мрію, 

спрямовувати свої зусилля на 
творення добра і краси. 
В школі працювали Заслужені 
учителі України – Ткаченко 
Тетяна Анд-ріївна і Кудрявце-
ва Любов Миколаївна, 25 
відмінників освіти України. 
Четверо педагогів були делега-
тами учительських і партійних 
республіканських з’їздів, ще 
троє відзначені орденами і ме-
далями. За 40 років у шкільних 
класах навчали учнів 119 
наставників, із них 41 уже 
відійшли за межу, ще 39 – на 

заслуженому відпочинку. Сьогодні навчальні 
предмети у школі викладають 51 вчитель, 22 
із них є її випускниками. Серед нинішніх 
педагогів 8 є відмінниками освіти України, 21 
мають вищу категорію, із них двоє заслужили 
звання «старший учитель», а викладачу 
зарубіжної літератури Пасіченко О.А. 
присвоєно найвище атестаційне звання 
«Учитель-методист». 

Кожний педагогічний колектив і школа 
силь н і свої ми у чнями. Колек тиву 
Нововоронцовської ЗОШ №1 є чим пишатися: 
у Санкт-Петербурзі захистила докторсь-ку 
д и с ер т а ц ію  П аш и н а  В ік т ор і я ,  у 
Дніпропетровському університеті працює 
викла-дачем Єкимов Сергій, у Києві при 
Кабінеті Міністрів працює Любовець 
Григорій, два брати – Горб Віктор і Горб Во-
лодимир  пр ацюють  у  М іністер ств і 
агропромислово-го комплесу. У службі безпе-
ки України працюють Романенко Валерій, 
полковник, не раз забезпечував надійний теле-
фонний зв'язок Президента України із главами 
різних держав. Двоє наших випускників є ре-
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дакторами журналів, 
троє у се-лищі очо-
люють банки. У 
районній лікарні, 
яку очолювала випу-
скниця школи Шер-
шень Н. О., працю-
ють лікарями 5 
колишніх учнів шко-
ли. Тимков Олег і 
Задніпряний Олек-
сандр – письменни-
ки. Обоє в музей 
і с т о р і ї  ш к о л и 
надіслали свої кни-
г и .  К о н о в а л о в 
Сергій очолює об-
л а с н у  л ік ар н ю 
М і н і с т е р с т в а 
внутрішніх справ, 
К о м а р о в с ь к и й 
Сергій – користується високим авторитетом 
як дитячий хірург обласної лікарні. Здобули 
собі авторитет і повагу в м. Херсоні і за його 
межами лікарі Бородай Сергій, Марченко 
Олександир, Бабич Олександир та інші. 
Педагогічний колектив гордиться тим, що за 
40 останніх років 3 наших випускників тричі 
були учасниками і навіть призерами 
республіканських змагань із математики 
(Силка Андрій) та французької мови 
(Денисова Ірина), що із 40-ка предметних 
олімпіад школа 38 раз займала тільки перші 
місця, що сьогодні 11 випускників навчально-
го закладу є кандидатами наук. 

Далеко за межі селища знають наших 
випускників школи 
Ко т ель н и ць к ого 
Віктора – електроз-
варювальника, Тка-
ченко Ларису – 
п р а ц і в н и к а 
центральної аптеки, 
Коржа Олександра 
–  к е р і в н и к а 
харчосмакової фаб-
рики, Канєвського 
О л е к с а н др а  – 
кер івника Т ОВ 
«Автосвіт», Семе-
нютенка Миколу – 
селищного голову, 
Синьогуба Андрія – 
керівника магазину 

«Сатурн», Підприємця Ходкова Олександра, 
Ячного Олега – комбайнера, який щорічно у 
змаганнях по збору врожаю здобуває призові 
місця. 

Всіх згадати – великий список вийде, хто 
після школи став відомий. З багатьма доля 
розпорядилася так, що славу вони здобули за 
межами України. У далекій Норвегії працює 
викладачем по класу фортепіано Сащенко 
Ірина, за три кілометри від екватора працю-
ють в Індії Німець Валентина та Аленін 
Олексій. У Німеччині Полякова Інна веде нау-
кову роботу як лікар, Мусійченко Інна працює 
у Швейцарії прессекретарем і перекладачем, 
Бичков Микола очолював крупний нафтовий 

Керівник учнівського хору Романишин М.П., акомпаніатор Назаренко А.Є. 

Ці учні пішли до першого класу 1 вересня 1967 року  
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бізнес у Москві, зараз живе у Лондоні. Цей 
список можна продовжувати і продовжувати.  
 Варто зазначити, що 44 роки педагогічний 
колектив очолював  Романишин  Михайло 
Павлович – великий педагог, патріот Украї-
ни, людина з великої літери.  

Його заступниками були: 
  Совєтов Олександр Іванович,  
   Кожемякіна Інна Олександрівна 

Педагогічний колектив налічував  
70 учителів. 

1-й випуск 1968 року був відзначений 
 7 медалістами. 
Золотою медаллю були нагороджені: 
1. Березко Лариса Дмитрівна; 
2. Сосінович Наталія Леонідівна, 
Срібні медалі отримали: 
1. Синиця Валентин Васильович; 
2. Геращенко Віра Іванівна; 
3. Кальмук Любов Іванівна; 
4. Крастіна Галина Віленівна; 
5. Лимаренко Валентина Іванівна 

У  школі працювали заслужені учителі 
У країни: Ткаченко Тетяна Андр іївна і Ку-
дрявцева Любов Миколаївна, 25 в ідмін-
ників осв іти України. Четверо педагогів 
бу ли делегатами учитель ських і пар тій-

них р еспубліканських з’їздів, ще тр оє в ід-
значені орденами і медалями.  

За 40 років у нашій школі навчали уч-
нів 119 наставників, із них 41 уже відійшли за 
межу, ще 39 – на заслужений відпочинок.  

Романишин М.П. проводить нараду 
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Н е село, а всього два хутори (отруби). В 
селі всього 70 дворів та 490 чоловік 

жителів. Школи в селі немає, немає і церкви. 
Грамотними в селі вважалися лише два жите-
лі : Бовкун Михайло Григорович та Сандулен-
ко Панько Дорофейович. Правда , ще батюш-
ка, який приходив з Воскресенівки проводити 
релігійні обряди. Багаті жителі села наймали 
вчителів для своїх дітей. 

 1900 рік. Земська управа вирішила по-
будувати школу. Зібрали сходку. Всі жителі 
села погодилися будувати школу, але ніяк не 
могли встановити місця, де її поставити.  

 Накінець вирішили поставити там , де 
вона стоїть і понині. Школу будували з каме-
ню, який підвозили тачками і підводами. За-
кінчили будувати школу в 1902 році. 

Огородили камeяним муром. Заклали 
великий сад, посадили тополі. Приміщення 
школи мало дві класні кімнати, коридор та 
квартиру для вчителя. Підлога була земляна. 
Груби взимку топили кураєм. В одному кінці 
коридору стояла деревeяна діжка з водою, на-
крита кружком. На діжці стояла велика кружка 
на ланцюжку. Це була земська народна школа, 
що мала 4 класи. Вчителями були в школі по-
дружжя Козачинських Олімпіада Федорівна та 
Сергій Данилович. Олімпіада Федорівна – мі-
щанка, а Сергій Данилович виходець з бідної 
сім’ї. З двома класами працювала Олімпіада 
Федорівна , а з двома – Сергій Данолович. В 
школі дітей було дуже мало. Вчились тільки 

ті, в яких дозволяли умови. Більшість дітей 
кінчали 1-2 класи і залишали школу. Вивчали 
географію, історію, математику, письмо, сло-
в’янську мову. А в середу і п’ятницю читався 
закон божий. По закінченні четвертого класу 
здавали екзамени в  селі Кам’янці. Сюди з’їж-
джалися учні з навколишніх сіл: Гурівки, Ва-
силівки, Біляївки, Воскресенівки. Приймали 
екзамени три попи, інспектор народної освіти, 
вчителі. 

 Учні на уроці в більшості працювали 
самостійно. Двері з класних кімнат були від-
криті і Козачинська спостерігала за учнями, 
виконуючи свою роботу. В класах панувала 
абсолютна тиша. 

 Радянська влада прийшла в село 1918 
році. В цьому ж році по дорозі до сина в Голу 
Пристань померла О.Ф.Козачинська. А 
С.Д.Козачинський залишився і працював в 
школі до 1929 року. В 1929 році в село приїха-
ла молода вчителька (прізвище не встановле-
но). С.Д.Козачинський виїхав. Він був запідо-
зрений у відхиленні від політики радянської 
влади. А тому зник, невідомо куди. До 1929 
року не було в школі піонерської організації.  
Перші піонери з’явилися лише у 1929 році. На 
збори загону, дружини 

піонери ходили в село Воскресенівку. 
Першими піонерами була Чорнова О.А. та Не-
чаєнко Т.І., Саєнко Н.Т. 

 25 липня 1930року вийшла Постано-
ваЦКВКП(б) про загальне обов’язкове навчан-
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 ня дітей віком 8-10 років. 
 В селі Петропавлівці теж діти відвідува-

ли школу, як віком від 8 років, так і перерост-
ки.  В школі було 4 класи, в яких навчалося 
приблизно 70  учнів. В цей час директором 
школи був Кирпа К.С. 

 Шкільне приміщення стояло там де і 
зараз стоїть стара школа. 

 В 1937 році директором школи став Ба-
рлюта І.Г. 

 В той час пр ацювали вчите-
лі:Чайковський Олесь Овсійович та Лебідь 
Є.Ю.Про Чайковського О.О. говорять люди, 
що він дуже на той час був освідченою люди-
ною. 

 Настала Велика Вітчизняна війна. Пі-
шов Чайковський захищати свою Вітчизну і 
загинув під Ленінградом.  

 Барлюта Григорій Іванович помер в ро-
ки війни.  

 В роки війни теж в селі проживали вчи-
телі: Кавун, Ясеницький, який в роки війни 
був директором школи. 

 В 1944 році, коли ворога вигнали з на-
шої землі, знову відновилося навчання. Але 
навчалися вже діти в іншому приміщенні, в 
будинку Білоненка Афанасія. Після війни ди-
ректором школи була Гаврик П.С. і ще працю-
вали вчителі Чорнова О.А. та Бовкун Н.Є. 

 Уже 20 березня 1944 року почалася під-
готовка до заняття. Люди білили школу, готу-

вали приміщення до навчання. Були збиті пар-
ти-козли наспіх. 4 класи почали працювати в 
той час. Учнів було багато, по кілька десятків 
в кожному класі, бо навчались і переростки. 

А з якою охотою навчалися діти!  
 Не було паперу, чорнила, крейди. Діти 

збирали на вулиці рудий, сірий, білий і просто 
газети, книжки непотрібні, аби тільки вчитися 
грамоти. В основному діти вчилися добре, від-
мінно. Голодні, погано одягнені, а жадоба до 
знань переборювала всі труднощі, які були пі-
сля війни. 

 В той час діти уже здобували обов’язко-
ву семирічну освіту. Працювали тоді вчителі з 
сусіднього села Воскресенівки : Бережна М.Т., 
Ретенко Р.В., Колесник В.П., а також вчителі 
Чорнова О.А., Гашицька М.І., Бовкун Н.Є.. 
Чорнова О.А. вела драматичний гурток, хоро-
вий, багато часу уділяла всебічному вихован-
ню дітей. А тим часом люди, все село відбудо-
вували зруйновану школу. В 1953 році учні 
перебралися у відбудовану школу. 

Це була велика радість. Діти обнімали 
кутки, стіни школи і плакали. 

 В 50-роках двадцятого століття радянсь-
кий народ під керівництвом Комуністичної 
партії Радянського Союзу добився нових істо-
ричних перемог у розвитку промисловості, 
сільського господарства, науки й культури, 
піднесення матеріального добробуту трудя-
щих. Вці роки Петропавлівська семирічка зна-
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ходилась в будинку крито-
му черепицею, з невелики-
ми вікнами. В ній було три 
класні кімнати. Ніяких ка-
бінетів піонерських кімнат 
не було. Директором шко-
ли був тоді Царенко, вчи-
телі : Сокрут В.М., Ратен-
ко Р.В., Левченко Г.В., Са-
єнко К.О., Співак О.А., 
Срібна С.Н., Колісніченко 
В.П.. 

 В 1952-1953 році 
директором школи працює 
Співак О.А.  

Взимку школу опа-
лювали кураєм, який зво-
зили гарбами. Наочність  
не використовувалась. В 
школі була тоді одна карта півкуль і дзвінок. 

В 1953-1954 роках директором школи 
був Кравченко П.М.. Все змінюється в житті, 
ніщо не стоїть на місці. Новий директор в Пет-
ропавлівській школі назначається Лупєєв Ф.Г. 
:, вчителі : Сокрут В.М., Кучеренко Л.І., Зибі-
на Н.І., Некрет С.П., Сорочинська Г.О., Німен-
ко Д.М., Назаренко В.П., Кучеренко Р.С., Вор-
нікова Д.Д., Лупієєва Н.Ф.. 

Зростає матеріальна база школи. Все в 
ній з’являються таблиці з мов, прилади з фізи-
ки, графіки, таблиці з математики використо-
вуються на уроках діафільми. Навчання дво-
змінне. 

 В 1956 році вчителем хімії працює На-
заренко В.П., в 1958 році 
математику читає Корже-
нко М.О.,Вожатою пра-
цює Кучеренко Р.С.. З 
цього часу і почала нази-
ватися дружина ім. Зої 
Космодем’янської. В той 
час в дружинні налічува-
лося 65 піонерів. В 1962-
1967 році директором 
школи працює Німенко 
Д.М.. При школі уже пра-
цювала шкільна майстер-
ня з чотирьма робочими 
місцями, створено хіміко 
- біологічний та фізико – 
математичний кабінети. 

В 1962 році був за-
кладений сад. 

В школі працюють 

вчителем географії Юхименко А.В., вчителем 
історії Воротнікова Г.К., Вчителем хімії Глу-
шак Т.А.. З 1967 року директором школи пра-
цює Злобіна К.С., вчителі : Білоус Д.М., Соро-
чинська Г.О., Кучеренко Р.С., Наконечна 
Є.Ю., Білоус Н.І., Зуркорва О.Т., Хоменко 
Л.А., ст. піонервожатою Позеха Л.А.. В цей 
час в школі створено географічний майданчик, 
організовано дві групи продовженого дня, по-
будовано майстерню на 20 місць. Школа має 
телевізор, програвачі, фільмоскопи, кіноапа-
рат. З 1974 року директором школи працює 
Наконечна Є.Ю. Прибули до школи молоді 
вчителі: Коліщук В.В., Кудіна К.Т., вожатою 
працює Ворон Г.В. 

Географічний майданчик  
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