
Історія освіти в селі 

Вороньків пустила 

своє коріння дуже 

глибоко, ще в 40-ві 

роки ХIХ  століття, а 

точніше у 1842 рік. 

Саме тоді з’явилося 

початкове училище з 

трирічним строком 

навчання. У перші 

роки існування у ньо-

му навчалися лише 

хлопчики, а в 1887 

році у школі було 80 

хлопчиків і одна дів-

чинка. Це училище 

стало своєрідним ко-

рінчиком, який потім 

розрісся у міцну ко-

реневу систему під 

назвою «Освіта с. 

Вороньків». 

 На початку ХХ сто-

ліття у Воронькові 

існувало 3 початко-

вих училища: земське 

початкове і 2 церков-

но-приходських. У 

1914 році земством 

збудовано нову ка-

м’яну школу. Після 

1917 р. школа була 

відділена від церкви. 

У Воронькові органі-

зували 2 школи: три-

класну початкову і 

вищу початкову. Пер-

шим директором ви-

щої початкової школи 

з чотирирічним термі-

ном навчання став 

Козловський Павло 

Олександрович. З 19-

21 р. школа дістала 

назву єдина трудо-

ва семирічна. Так 

вона називалась до 

1936 р. , а потім 

був проведений ро-

зділ на 3 школи. 

 Ось цей невелич-

кий «клаптик» з 

історії  школи зна-

йомить нас з осві-

тою с. Вороньків до 

30-их років ХХ сто-

ліття.  

 

 

Кореспондент:   

Настя Золоторучко  

З історії школи...XIX - початок XX ст. 

50 - ті роки (початок) 

50-ті роки ХХ століття 

вважаються одними з 
найтяжчих не тільки  сус-

пільному житті, а й у роз-

витку освіти та науки. 

Після війни тодішня влада 
не приділяла належної 

уваги підвищенню рівня 

знань населення, зокрема 

в нашому селі. Такі ви-
сновки можна зробити, 

послухавши розповідь  

випускниці Вороньківсь-

кої школи 1954 року Хо-
менко Софії Григорівни, в 

якої  нещодавно я взяла 

інтерв’ю. І ось певні фраг-

менти її цікавої розповіді: 

- Скільки років Ви отри-

мували освіту? 

- Я закінчила 7 класів. 

Після чого можна було б 

продовжити навчання у 

Старинській 10-ти річній 

школі. 

- Софіє Григорівно, яка 

кількість учнів навчалася 

у Вашому класі? 

- Якщо не зраджує па-

м’ять, то досить таки ба-

гато, приблизно 30 учнів. 

- Скажіть, а який вигляд 

мала  школа та які були 

умови для навчання? 

- Взагалі – то, я здобувала 

освіту не в одній школі. 1-

2 класи навчалася у будів-

лі, яка скоріше нагадувала 

дерев’яну хатину. В ній 

класних кімнат розміщу-

валось небагато, інтер’єр 
був досить простий: голі 

білі стіни, парти, маленькі 

вікна.  

(продовження на ст.2) 

Зверніть увагу: 

 З історії школи...ХIX-початок ХХ ст. 

 Спогади Сніжко Ольги Макарівни 

 Слово на ювілей школи 

 Сучасна школа 

З історії школи… XIX-початок XX ст. 1 

50-ті роки XX ст. 1 

60-ті роки XX ст. 2 

70-ті роки XX ст. 2 

Спогади Сніжко Ольги Макарівни 3 

Слово на ювілей школи 4 

Сучасна школа 4 
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Вона складалася з чотирьох корпу-
сів і майстерні. Школа мала велику 

бібліотеку, тепличку, невеличку хат-

ку для вирощування квітів. Окремим 
корпусом була шкільна їдальня, в 

якій знаходився буфет. Біля школи 

була фізкультурна площадка на, якій 
також проводилися різноманітні лі-

нійки. Був сад і ділянки з овочами. 

У школі діяли учнівські організації 

жовтенят, піонерів, комсомольців.  

Відмінною ознакою, яка їх відріз-

няла була атрибутика: для жовтенят-

це значки в формі зірочки з портре-
том Леніна, піонерів - червоний галс-

тук, комсомольців - значок з зобра-

женням Леніна. У жовтенята та піо-
нери вступали всі, а от  до комсомолу 

приймали найкращих. Все це відбува-

лось на урочистій лінійці. 

В школі було безліч гуртків: юних 

натуралістів, юних дзержинців, біо-
логічний, гурток догляду  за рослина-

ми. Також у школі був великий хор. 

 

Кореспондент: Петренко Вікторія 

До 1972 року в селі функціонувала 

ще стара школа. За словами її учнів 
школа була гарна:чисте, упорядкова-

не подвір’я з безліччю клумб, якими 

займався вчитель біології та гурток 
юннатів, та й сама школа виглядала 

акуратно та охайно. 

3-4 класи я ходила до школи, яка розта-

шовувалась на вул. Гольосиній. Вона була 

більш красивішою, бо була кам’яною. А 

останні роки навчання я продовжила у 

школі на вул. Черпаківська. Газового 

опалення в ті роки не було. Школи опа-

лювалися через груби. 

- Софіє Григорівно, Ви навчались у дві 

зміни? 

- Так. Навчання проходило у дві зміни. 

Взимку, коли наступала темрява, класні 

кімнати освічувались за допомогою кага-

нців, адже електричне тоді ще не було 

поширеним. 

- Цікаво, яким було шкільне приладдя 

кожного учня і чи носили Ви спеціальну 

форму? 

- В ті післявоєнні часи люди бідували, а 

таких понять як «шкільна форма» чи 

«ранець» взагалі не існували. Діти носили 
одяг той, який мали, а шкільне приладдя

( чорнило, дерев’яні ручки…)  складали в 

полотняні торби. Книг катастрофічно не 

вистачало, тому виконували домашнє 

завдання  по черзі. 

- Розкажіть, будь ласка, про тодішню 

освітню програму, про різні учнівські 

святкові заходи. 

- Я можу сказати те, що навчанню належ-

ної  уваги не приділяли, тому що біль-

шість часу займали польові роботи, виро-

щування врожаю… . Дав хтось із старших 

в сім’ї роботу виконав, тільки тоді можеш 

іти до школи чи виконувати домашні 

завдання. Розумовий розвиток кожної 
дитини грунтувався на ентузіазмі, тому 

навчатися хотіли всі. Різні святкові заходи 

та змагання майже не проводили. Основ-

ними предметами були арифметика, калі-

графія, німецька мова і інші. Також існу-

вала така ланка організацій – піонерія. Це 

звання з гордістю ніс кожен учень.   

       Особисто мені було дуже цікаво спіл-

куватись з Софією Григорівною, але вод-

ночас її слова час від часу навіювали сум і 

жаль, адже 50-ті роки не були розфарбо-

вані такими яскравими фарбами, як наше 

сучасне шкільне життя. 

 Кореспондент: Настя Золоторучко  

взялися допомагати будівельникам, щоб 

наблизити час відкриття школи. 

І ось у вересні 1972 року нова трипове-

рхова школа прийняла 56  учителів і 895 

школярів.  

        Роботи по впорядкуванню  навча-

льних кабінетів,  спортивного залу,  при-

міщення бібліотеки, столярної та слюсар-

ної майстерень, актового залу продовжу-

вались і після початку навчального року.   

      У травні 1976 року педколектив 

Вороньківської школи очолив молодий 

директор Пихтін Віктор Миколайович. 

Він зайнявся переоформленням школи і 

В 70-х роках  у Воронькові налічувало-

ся майже 900 учнів. Учні навчалися у дві 

зміни у відбудованих після війни примі-

щеннях «кам'яної школи» та в декількох 

дерев'яних, добудованих поряд, примі-

щеннях.       

        Збільшення кількості учнів, побу-

тові та навчальні незручності  поставили 

питання про необхідність  побудови нової 

школи.  

        Після прийняття рішення щодо 
будівництва школи та після виділення 

коштів на будівництво, вчителі  на чолі з 

директором школи Кривенком Миколою 

Володимировичем та учні  з ентузіазмом 

навчальних кабінетів. Було обладнано 

шкільний телецентр, з якого велися радіо- 

і телепередачі. Матеріали з досвіду робо-

ти школи експонувалися на виставці дося-

гнень народного господарства в Москві. 

  Багато уваги в школі приділялося 

спортивній роботі. Школа постійно за-

ймала перші місця на районних спортив-

них змаганнях, туристичних зльотах, 

свідченням чого є представлені в музеї 

школи кубки та грамоти. 

(продовження на ст.3) 

Ст. 2 

60-ті роки 

Вороньківська школа в 50-ті (продовження) 

70-ті роки (початок) 

ВЕЛИ КА ПЕРЕРВА  
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  Школа стала центром куль-

турного життя села. Хор учи-

телів під керівництвом Зоня 

Олександра Григоровича та 

Пацюка Олексія Фоковича  

був визнаний кращим в обла-

сті. На огляд пісні і строю, 

який традиційно проводився 

9 травня, в День Перемоги, 

сходилося все село. Актовий 

зал школи під час традицій-

них  вечорів, які організову-

вав Тимошин Микола Воло-

димирович,  ледь вміщував 

всіх бажаючих.  

     Бібліотека Вороньківської 

школи, якою завідувала Ру-

сан Софія Антонівна, була 

визнана зразковою бібліоте-

кою  області. 

   В школі велика увага приді-

лялася профорієнтаційній ро-

боті з учнями. Вчителем-

методистом Сікорським Вік-

тором Івановичем було обла-

днано кращий у районі кабі-

нет тракторної справи та шкі-

льну майстерню. 

   Вчителі та учні підтримува-

ли тісний звязок з  місцевими 

підприємствами, активно до-

помагали місцевим радгос-

пам у зборі урожаю. 

     За подіями  школи та захо-

дами, ініціатором проведення 

яких була Вороньківська 

школа, стежила громадсь-

кість села та району. 

Кореспондент: Іра Ільченко 

Ст. 3 

Спогади Сніжко Ольги Макарівни, колишньої вчительки 

70-ті  роки (продовження) 

До Великої Вітчизняної  війни 

ми навчалися в приміщенні  семирі-

чної школи, яке було розташоване в 

центрі села (сьогодні це територія 

між двома чотитриповерховими 

будинками, праворуч від магазину 

«Господарчі товари»). 

Бажання вчитися у нас було ду-

же великим. Навчання мені давало-

ся легко, і я навчалася майже на 

одні п'ятірки, хоча часу на навчан-

ня було мало. Після школи треба 

було бігти допомагати матері: наве-

сні і влітку -  полоти «норму», восе-

ни - рвати буряки, копати картоп-

лю, моркву. Часто замість занять 

ми разом із учителями ходили на 

роботу в колгосп.  Пам'ятаю, як 

хотілося їсти... Яка їжа тоді була? 

Зараз би я такого не їла: без м'яса 

зварена у воді картоплина з рап-

сом...  

Але у школі життя кипіло. На-

віть працювали гуртки, в основно-

му військового напряму... 

До війни я закінчила  шість кла-

сів. Була сміливою дівчинкою, і  

коли розпочалась війна, і восени 

1941 - го  в село прийшли німці, то 

навіть не злякалась: охоплені дитя-

чою цікавістю ми бігли, щоб на них 

подивитися... 

      Німці почали встановлювати  

свої  порядки. Всім було оголоше-

но, що в школі буде продовжено 

навчання, але навчалися лише декі-

лька  днів, я ходила до школи раз  

чи два ... 

 Гнали на роботу і дорослих, і 

малих… Найважче було працювати 

на території аеропорту. Кожному 

відводилася територія дороги, яку 

треба було розчистити. Працювали 

цілий день, а якщо не встигали, то і 

вночі. Я була дуже маленька  і ху-

денька, і ця робота була для мене 

непосильною. Годували нас жахли-

во, ночували покотом у бараках. 

Ноги  боліли так, що не можна було 

присісти... Почула, що старші дів-

чата збираються вночі  втікати, хо-

тіла до них приєднатися, але про-

спала... Тоді вирішила тікати сама. 

Довго блукала, поки добралася до-

дому... 

Відступаючи, німці  спалили в 

селі 1015 дворів, горіло все, наша 

школа також... 

Коли восени 1943 року радянсь-

кі війська звільнили село, я пішла в 

сьомий клас, який закінчила в 1944 

році. Десятирічну школу у  Воронь-

кові відкрили значно пізніше. В 

1944 році  Вороньківську семиріч-

ну школу закінчило  48 учнів… 

Кореспондент: Іра Ільченко 



Адрес: 

08352, Київська обл., Бориспільський р-н,  

с.Вороньків, вул.Київська 1 

E-mail: voronkiv-school@ukr.net 

ВОРОНЬКІВСЬКА ЗАГАЛЬ НООСВІТНЯ  

ШКОЛА І - І І І   СТУПЕНІВ  

Петренко Н.М. (2010) у номі-

нації «Правознавство». 

За останні 5 років зі школи 

випущено 197 учнів 11 кла-

сів, з них 95 (46,2 %) вступи-

ли до вищих навчальних за-

кладів ІІІ-ІV рівня акредита-

ції, 41 (20,6 %) — стали сту-

дентами середніх спеціаль-

них навчальних закладів, 38 

(19,3 %) вступили до профе-

сійно-технічних навчальних 

закладів. 

За цей же період серед ви-

пускників 9-х класів у техні-

кумах і коледжах продовжи-

ли здобувати середню і спеці-

альну освіту 26 учнів, у про-

фесійно-технічних - 25 учнів. 

Серед випускників 2008-

2012 рр. до педагогічних уні-

верситетів вступило 14 осіб, 

до педагогічних училищ - 4. 

Станом на 1 вересня 2012 

року у школі навчається 397 

учнів, їх навчає 34 педагогіч-

ні працівники, 25 з яких - ви-

пускники Вороньківської 

школи різних років. 

Серед педагогічних пра-

цівників 1 - Заслужений учи-

тель України (Гриценко Н.І.), 

4 - вчителі-методисти 

(Гриценко Н.І., Набок МІ., 

Рябчук І.В., Андрієнко А.В.), 

5 - старших вчителів (Товкай 

О.І., Марченко С.В., Черпак 

О.В., Марченко Л.В., Русан 

В.М.), 15 вчителів вищої ка-

тегорії, 12 вчителів першої 

категорії. 

Двоє вчителів стали лауре-

атами обласного конкурсу 

«Учитель року»: Андрієнко 

А.В. (2007) у номінації 

«образотворче мистецтво», 

За останнє п'ятиріччя 125 

учнів стали призерами і - пе-

реможцями II (районного) 

етапу Всеукраїнських учнів-

ських олімпіад і 23 учні - 

призерами III (обласного) 

етапу Всеукраїнських учнів-

ських олімпіад. 

18 учнів школи взяли 

участь у конкурсі-захисті на-

уково - дослідницьких робіт у 

МАН України, 11 з них стали 

переможцями і призерами І 

(районного) етапу, 3 - призе-

рами II (обласного) етапу. 

 

Сучасна школа 

Телефон: (045-95)3-66-82 

Телефон: (045-95)3-66-69 

Факс: (045-95)3-66-82 

Ел. пошта: voronkiv-school@ukr.net 

http://voronkiv-school.at.ua/ 
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Уривок з вірша «Слово на ювілей школи» 

Втридцяте перший дзвоник 

пролуна сьогодні в школі, що 

дітей стрічає виховує з малого і 

навчає, гордиться ними й тішить-

ся вона! 

У центрі Воронькова при Ікві 

звелась на місці славному й свя-

тому: козацької фортеці з Божим 

домом фундаменти під нею, - 

мов живі джерела і моральності й 

звитяги.. 

 

А поруч – спалах вічного вог-

ню, де діти пізнають свою рідню 

серед імен, що осіняють стяги. 

 

Їм про минуле скажуть вчителі; 

вони ж надійно поведуть і в Завт-

ра,- і Знань найширших розго-

риться ватра, й зросте любов до 

рідної Землі. 

До мови материнської, до 

слова, Що гарно так римуєть-

ся здавен, між інших назв та 

дорогих імен, З найменням 

найдорожчим – Воронькова! 

 

Автор: Карпенко М. І. 


