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Монографія містить аналіз матеріалів з історії становлення та 

розвитку шкільної освіти в українських землях від початку ХІХ до 

кінця ХХ століття. 

Глибоко і переконливо висвітлюється освітянське життя в м. 

Фастові (друга половина ХІХ – перша половина ХХ століття). В 

дослідженні подані фрагменти архівних матеріалів, які 

розкривають широкому загалу історію школи №1. 
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Анотація 
на монографію «Освіта Фастова. Сторінки історії» 

 
Автори монографії:  

1. Бублик Тетяна Іванівна, вчитель історії, вища кваліфікаційна 
категорія, «старший вчитель» 

2. Самотюк Галина Василівна, вчитель історії. 
 

Актуальність теми зумовлена суспільно-політичними реаліями в 
Україні, необхідністю виховання в молодого покоління почуття 
патріотизму, адже держава може розвиватися, лише знаючи і 
критично оцінюючи своє минуле. Історія складається з подій, які 
відбуваються в селах і містах, з окремими людьми і цілими 
групами, в усіх сферах діяльності. Освіта була і завжди буде 
надзвичайно важливою складовою в загальнодержавній справі 
навчання і виховання молоді. Тому робота, присвячена історії 
розвитку освіти у м. Фастові, історії школи №1 є важливою і 
актуальною для формування історичної свідомості молодих 
фастівчан. 
 
Новизна роботи полягає в тому, що в ній розкрито проблему 
розвитку освітянського життя у м. Фастові, історію школи №1 за 
період з 1851 до 1941р.р. Вперше широкий загал ознайомиться з 
архівними матеріалами, які є доказовою базою дослідження. 
 
Цінність: полягає в тому, що вона може бути використана 
вчителями історії для підготовки до уроків з теми: «Культура 
України. Освіта» в різні періоди ХІХ – першої половини ХХ ст., для 
написання учнівських робіт з краєзнавства (Мала Академія Наук). 
Історія зацікавить істориків, краєзнавців. 

 

 



 

3 
 

 

Розвиток шкільної освіти в Україні. 

 

Наш народ впродовж віків завжди боровся за свою культуру, так високо 

колись розвинуту в Україні. Скільки, справді, витрачено сил, енергії й часу на 

боротьбу за рідну мову і рідну школу. В найтяжчих обставинах російської царської 

реакції ХІХ ст. М. Максимович, П. Куліш, Т. Шевченко, Б. Грінченко докладали 

зусиль, щоб для українських дітей і юнацтва видати український буквар, книгу для 

читання, граматику чи художню книжку. На всі прохання й домагання царська 

окупаційна влада або не відповідала, або коли й відповідала, то лише – «Не было, нет 

и не будет». 

Не зважаючи на чисельні перепони та мізерне фінансування у ХІХ ст., освіта 

хоч і повільними темпами, але продовжувала розвиватися. 

На початку ХІХ ст. переважна кількість шкіл була парафіяльними – це 

початкові школи при церковних парафіях. Ці навчальні заклади діяли в Україні вже з 

ХІ ст. і до ХVІІІ ст. залишались найпоширенішим видом шкільництва. На 

Лівобережжі у першій половині ХVІІІ ст. ці школи існували майже при кожній 

парафії і в ній під проводом священників, а частіше дяків, навчалися діти. 

Російський царизм не був зацікавлений у розвитку української культури, 

страхаючись пов’язаного з цим зростання національної самосвідомості мас. Тому і 

політика правлячих кіл була такою, щоб всіляко гальмувати розвиток освіти. На 

початку ХІХ ст. кількість парафіяльних шкіл зменшилася (у 1835 р. близько 100 шкіл 

по всій Україні), здобути початкову освіту простій людині було важко. 

Свою офіційну назву парафіяльні школи отримали за статутом 1804 р. і діяли 

як однокласні школи. 

Тільки в 1828 р. у великих місцевостях почали відкривати двокласні. 

Отже, відтоді діяли такі типи парафіяльних шкіл: школи грамоти (однорічні), 

однокласні (2-3 роки навчання), двокласні (4-5 років навчання). 

Число парафіяльних шкіл збільшилося після скасування кріпацтва. У 1884 – 

1896 р.р. ці школи дістають нові правила і назву церковно – парафіяльних   (церковно 

– приходських). 

В однокласних школах навчали закону Божому, церковному співу, читати, 

писати і початкових рахунків; у двокласних – також відомостей з історії церкви і 

«отечества». 

Рівень навчання був дуже низьким і учні виходили з них часто 

напівписьменними. 
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Після революції 1905 року, особливо коли почала розбудовуватись мережа 

шкіл загального навчання (1908 р.), число парафіяльних шкіл почало зменшуватися 

тому, що їх включали у цю мережу. 

1917 року парафіяльні реорганізували у загальноосвітні світські школи. 

У середині ХІХ ст. швидко поширюються прогресивні ідеї, що охоплюють 

суспільство. Піднести освіту в народі стає бажанням передових людей, які 

нетерпляче очікують звільнення селян. Саме вони і порушують питання про 

всенародну школу, про навчання рідною мовою. Про це говорили і видатні педагоги 

М. Пирогов, а пізніше – К. Ушинський. 

«Положення 1864 року» про школи давало більше свободи для поширення 

навчальних закладів: різні відомства, духовенство, товариства, приватні особи мали 

право відкривати народні школи. Саме в цей час набувають поширення початкові 

школи різних відомств. Крім парафіяльних відкриваються міністерські (казенні), 

приватні, недільні, земські. 

До керівництва шкільними справами допускають представників міського 

самоврядування та земств. «Положення» надають священникам право наглядати за 

релігійним та моральним навчанням.  

Встановлено два типи шкіл: однокласні з навчанням протягом 3 років, і 

двокласні – з навчанням протягом 5 років. Усі школи підлягали Міністерству 

Народної освіти або Синодові. Не могло бути й думки про введення української мови, 

як навчальної у школах; заборонено друкувати підручники українською мовою і все 

навчання велося тільки російською мовою. Предметами навчання були: релігія, 

читання і писання, початки математики, спів, ручна праця, а у вищих класах також 

географія, природознавство, історія і література, подекуди вчили іноземну мову. 

З 1870 – х років велике значення у справі народної освіти відіграли земства, 

які мали право засновувати початкові школи і дбати про кадри вчителів; 

організовувати вчительські семінарії, давати кошти на утримання шкіл. 

На початку ХХ ст. 84% коштів на школи давали земства; 14% – Міністерство 

освіти і 2% – духовне відомство. Проте земства не могли впливати на навчальний 

процес і програму та призначення вчителів. 

Земські школи засновувались переважно по селах і вони спочатку мали 3 

річне навчання, а з 1890 – х років – 4 річне, і під кінець існування земств – деякі – 7 

років. В навчальну програму входили – релігія, читання, письмо, рахунки, спів. Тип 

дешевої 3 – річної земської школи, де одночасно один учитель займався з учнями 

трьох класів в одній кімнаті, розробив земський діяч з Катеринославщини – барон М. 

Корф. Він також уклав програму, склав і видав низку підручників для учнів та 

вчителів. 
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Рівень земських шкіл, порівняно з міністерськими та церковно-приходськими 

був вищий. 

У піднесенні освіти, демократизації шкільництва на підросійській Україні 

земства зіграли визначну роль. 

Проіснували земські школи до революції 1917 року. 

Боротьба українського народу за рідну мову і рідну школу в умовах царської 

російської держави не пішла намарне. Вона будила, підносила і зміцнювала 

національну свідомість українського народу і тим оберігала його від повної 

денаціоналізації. 

Наслідки цієї рабської праці і боротьби на ниві української освіти і культури 

дали себе відчути у революції 1917 року. Вони були однією з причин, що у 1917 році, 

після кількасотлітнього бездержавного існування, Україна легко відновила своє 

державно-політичне самостійне життя. 

У роки української державності (1917 – 1920 р.р.) не було створено всієї 

системи освіти від дитячого садка аж до Академії Наук. За такий короткий час 

цілісної системи освіти не створила жодна держава, не створила її й УНР. 

В цей час ґрунтовно була розроблена система загальної освіти, що її творці 

назвали «Єдиною Школою». Питання Єдиної Школи настільки було в центрі уваги 

Міністерства Народної Освіти, що над виданим у 1919 р. її проектом працювало за 

неповними даними 136 осіб науковців, професорів і вчителів. Опрацьовуючи проект 

Єдиної Школи, освітні працівники провели 60 засідань, 53 наради комісій. Виходячи 

з положення, що Україна має бути Соборною, що в Соборній Україні має постати 

єдина для всіх земель України система освіти і виховання, проект Єдиної Школи 

спільно опрацьовували освітні працівники Наддніпрянщини і Наддністрянщини 

(Галичини). 

Повна назва – характеристика Єдиної Школи виглядає так: загальноосвітня, 

виховна, національно-державна, діяльна. Вона охоплювала дітей від 8 до 20 років і 

поділялась на два цикли. Перший цикл має назву – «Основна школа» (8 років 

навчання), другий цикл – «Колегія» (4 роки навчання). 

В «Основній школі» вивчали такі предмети: закон Божий, рідна мова, 

математика, природознавство, географія, історія, фізика, малювання, співи, 

гімнастика. Колегії поділялись на гуманітарні, реальні, економічні (мали свої 

фуркації).  

Міністерство Народної Освіти УНР провело колосальну організаційну роботу 

в галузі освіти та виховання, але надто коротким був час для впровадження в життя 

цих широких задумів. 
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Після короткого національно-державного існування Україна знову опинилася 

під окупацією. Комуністична влада негайно приступила до організації освітньо-

виховних справ, вироблення власної системи комуністичного навчання й 

перевиховання всіх людей України. 

Вже влітку 1920 р. Народний Комісаріат Освіти радянської України розробив 

нову систему і схему шкільництва (автором її був перший Нарком Освіти УССР     Г. 

Гринько, іменем якого й прийнято її називати). 

У схемі Г. Гринька навчанням і вихованням охоплені діти від 4 до 15 років і 

передбачаються дві організаційні форми: дитячі комуни і Єдину трудову школу. 

У поняття «дитяча комуна» входять різні форми організації дитинства від 4 до 

8 років: цілодобові і денні дитячі садки, майданчики, притулки. Якщо до революції 

1917 р. основну роль у вихованні відігравала родина, то тепер у комуністичному 

«раю» провідне місце в комуністичному вихованні належить школі та суспільству. 

Єдина трудова школа – це семирічна школа комуністичної освіти і виховання 

дітей 8 – 15 років. У своєму складі вона має два концентри: перший – молодший (1 – 

4 кл.) і другий – старший (5 – 7 кл.). Перший концентр становив початкову школу, 

охоплюючи дітей 8 – 11 років. 

Значна частина шкіл, існуючих на основі схеми Єдиної трудової школи, діяла 

не в повному складі. У 1928 році з 17 102 шкіл І концентру трирічних було 36% і 

дворічних – 15%.  Переважна кількість сільських дітей, що навчалися у перших двох 

класах, до 3 і 4 класів не ходили; 4 клас відвідувало тільки 15% дітей.  

Десятирічна (середня) школа запроваджена в Україні з постанови 1934 року. 

Практика та життя виявили, що семирічки та профшколи дають незадовільну підготовку 

до навчання у вищих школах. Десятирічна школа охоплює учнів з 7 до 17 років, і 

атестат цієї школи давав право на вступ до вищої школи. Програма була насичена 

елементами радянської політичної пропаганди, посилено реалізовувала наступ 

русифікації (велика кількість годин на російську мову й літературу; вивчення історії 

лише як історії СРСР). Комуністична партія та комсомол відігравали велику роль у 

справі виховання. 

У 50-х р.р. десятирічна школа зменшує кількість годин на загальноосвітні 

предмети і вносить дедалі більше елементів технічного навчання. Школа 

прикріплюється для виробничої практики до підприємств і таким чином наближається 

до професійно - технічної школи. 

У 1958 році була спроба поєднати середню загальноосвітню школу з нижчою 

професійною освітою, але ця спроба себе не виправдала: хронічна нестача коштів, 

матеріально-технічних засобів не дозволила реалізувати ці плани. 1964 року нижчу 

профосвіту відокремлено від середньої школи. 
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У 60-80 р.р.  Народна освіта – підґрунтя культури і духовності – перебувала в 

стані експериментування, політизації, пристосування до потреб «комуністичного 

будівництва». 

У 1972 році ЦК КПРС і Рада Міністрів прийняли постанову «Про завершення 

переходу до загальної середньої освіти молоді і дальший розвиток загальноосвітньої 

школи».  Завданням шкіл стає надання середньої освіти кожному громадянинові 

України, незалежно від його бажання і здібностей. 

Проголошення незалежності України привело до значних змін в 

загальноосвітній школі. 

Важливу роль в налагодженні функціонування освітньої галузі відіграло 

прийняття в травні 1991 р. «Закону про освіту». Сучасну редакцію затверджено в 1996 

році. Закон формував освітню систему, визначав головні напрямки її розвитку. 

Провідним з них стала гуманітаризація освіти, опора на загальнолюдські цінності. 

Встановлено основні принципи освіти, її структуру, права та обов’язки учнів, батьків, 

викладачів. Повна загальна середня освіта в Україні є обов’язковою. Освітня система 

стає більш гнучкою та різноманітною. 

З’явилась велика кількість ліцеїв, коледжів, гімназій. Ці заклади значно 

урізноманітнили навчальний процес, сприяють розвитку здібностей в учнів. 

Сучасна українська школа живе за Законом України «Про загальну середню 

освіту», прийнятому у травні 1999 року і, як все наше суспільство, перебуває в стані 

реформування. 
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І жили і діяли. 

(1851-1917) 

У середині XIX ст. землі Фастівщини перебували у складі Російської імперії. 

Царат довів освіту до жалюгідного становища. Навчатися українською мовою та й 

взагалі початкову освіту здобути простій людині було дуже важко. Навіть 

парафіяльних училищ, у яких діти «найнижчих станів» навчалися грамоти, чотирьох 

дій арифметики й основ православної віри, не вистачало. Наприкінці 50-х р.р. ХІХ ст. 

на всіх українських землях, що входили до складу Російської імперії, було всього – на – 

всього 1300 початкових шкіл. 

Саме тоді виникає перший навчальний заклад у містечку Фастові. 

Автор А. Похилевич у своїй праці «Сказания о поселённых местностях 

Киевской губернии», виданій у 1864 році, повідомляє, що 1843 року Фастівський 

маєток, записаний до відомства державного майна. У зв’язку з цим побут жителів 

значно поліпшився. Зникла зграя економів, підекономів та інших посадових осіб, які 

жили за рахунок фастівчан. Селян перевели на оброки замість панщини. Їхні 

господарства процвітали; вони створили власне управління та суд і відкрили 

парафіяльні училища для своїх дітей. На той час у Фастові проживало: 777 

православних, 397 католиків та 3508 євреїв.  

Поточнює дату відкриття училища газета «Киевские губернские ведомости» за 

25 листопада 1855 року, зазначивши, що у 1851 р. відкрито у Фастові початкове 

сільське училище для хлопчиків, а через два роки при ньому
 
– для дівчаток. У них 

навчалися 60 дітей. 

Чому сільське училище? Хоча Фастів у 1602 році й отримав Магдебурзьке 

право і був містечком, але школи називалися сільськими, бо міські відкривалися 

тільки у губернських повітових містах (на той час Фастів – містечко Васильківського 

повіту Київської губернії). 

Ширші відомості про цей навчальний заклад подають архівні матеріали. У 

1859 році в сільському училищі навчаються 53 хлопчики та 25 дівчаток. 

Вчителями у них були: 

1. Григорій Варгулевич – наставник, який закінчив курси наук у Київській 

духовній семінарії; 

2. Фома Бужшевський – його помічник; 

3. Катерина Карушинська – вдова полковника, наставниця дівчаток. 

Під керівництвом цих вчителів діти опановували такі предмети: читання, 

краснописання, арифметику і Закон Божий. Окрім того дівчата освоювали рукоділля. 

Прізвища цих наших колег згадуються і в документах за 1862 рік. 
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1871 року інспектор народних училищ проводить ревізію Фастівського 

однокласного училища (чоловічого і жіночого). Він робить висновок, що завдяки 

вчителю Г. Варгулевичу справи йдуть добре: училище будує нове приміщення на 

селянські кошти, залишилося ще поставити печі, двері, рами, що буде зроблено до 

весни. А поки що навчання проводяться у найнятих приміщеннях, бо старий 

будиночок розібрали. Дізнаємося, що наставницею призначена Наталія Шулькевич. З 

цього документа зрозуміло, що Фастівське сільське однокласне училище довгий час 

очолював Григорій Варгулевич. На жаль, про нього та його помічників більше нічого 

не знаємо. 

 

В архіві зберігся звіт про ревізію Фастівського чоловічого та жіночого 

училища у 1882 році. У чоловічому училищі навчались 58 хлопчиків, під час 

перевірки було 42 учні. Висновки інспектора невтішні: учні не мають навичок у 

розв’язанні задач, співають тільки деякі молитви, і то не дуже злагоджено. Кращі 

успіхи у вивченні російської мови, тому він рекомендує вчителю звернути увагу на 

вивчення арифметики та церковного співу. 

Під час відвідин інспектором жіночого училища присутніми були 17 дівчат з 

26. Успіхи учениць з арифметики дуже слабкі: вони практично не вміють 

розв’язувати навіть простих задач. Учителька Н. Шулькевич за станом здоров’я не 

може продовжувати службу і звільнена з посади за власним бажанням. На її місце 

перемістили Віру Доробець з Антонівського народного училища. 

Минав час… Наше містечко збільшувалось, у ньому відбувалися значні зміни. 

За статичними даними, 1900 року у Фастові – 1117 дворів і 9337 жителів. У місті вже 

діяли залізнична станція, телеграф, дві поштові станції. Основне заняття селян – 

хліборобство, міщан – торгівля, крім того, селяни йдуть на заробітки до Києва на 

залізницю та місцеві заводи. У містечку зростали промисловість і торгівля. Була 

велика кількість дрібних підприємств. Це такі заводи: мідно-котельний, механічний, 

костопальний, п’ять цегельних, миловарних, фабрика цукерок, зельтерської води, 

завод, що виготовляв колісну мазь. А також 5 млинів, 8 кузень. 

Щороку відбувалося сім великих ярмарків. Тут працювали чотири лікарні, 

одна аптека, було чотири фельдшери. 

Окрасою міста стали 2 православні церкви, 1 костьол та 6 синагог.   

Звичайно, такі соціальні та економічні зміни спричинили зміни в освіті. 

Однокласне сільське училище не задовольняло зростаючі потреби містечка. Тому на 

прикінці XIX ст. тут відкриваються нові навчальні заклади. 

У 1884 році домашня вчителька Параскева Коломацька отримує дозвіл на  

відкриття приватного училища 3-го розряду для хлопчиків і дівчаток. Приватне 
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училище згадується і в документах за 1909 рік, утримувала його Ольга 

Миколаївна Теляковська.  

У 1898 році відкривається залізничне училище. Воно знаходилось на розі вулиць 

Соборної  та Госпітальної  у пристосованих приміщеннях. 

Відбуваються зміни і в однокласному сільському училищі. У лютому 1899 р. 

сходка селянського товариства приймає рішення просити Київського губернатора про 

перетворення однокласного училища у двокласне з ремісничим відділенням при 

ньому. Селяни зобов’язувалися збільшити суму грошей (з 190 до 444 руб.) на 

утримання цього училища. Фастівське єврейське товариство для будівництва нового 

приміщення училища виділило 9 тис. руб. із залишків місцевого коробочного збору і 

звернулося з проханням до Міністерства Народної Освіти надати для утримання 

училища 888 руб. Зберігся «Проект штату Фастівського сільського двокласного 

училища Васильківського повіту Київської губернії». У ньому підраховано, що на 

утримання цього училища потрібні  2 130 руб. (354 руб. – від місцевої казни, 888 руб. 

– від міністерства, 444 руб. – від міщанського товариства, 444 руб. – від селян). Цю 

суму пропонують розподілити так: 

На заробітну плату:  

Завідуючому  – 420 руб., 

Законовчителю  – 150, 

Трьом учителям  – 900,  

Двом служителям  – 240, 

На навчальні посібники  – 75,  

На канцелярські витрати  – 25, 

На опалення, освітлення, ремонт, утримання будівель  – 320руб. 

      Всього: 2130 руб. 

Прохання жителів містечка влада задовольнила. 1900 р. однокласне училище 

реформували у двокласне. Якщо в однокласному училищі навчання , тривало 3 роки, 

то у двокласному – 5 років. Окрім селянських дітей, тут постійно перебувало до 60% 

єврейських дітей. 

8 жовтня 1900 р. з Фастова до Києва надійшла телеграма, на ім’я                   

П.П. Ізвольського, помічника попечителя навчального округу, такого змісту: 

«Празднуя торжественное открытие Министерских училищ двухкласного мужского и 

однокласного женского, представители местного общества, администрации, чины 

учебного ведомства поднимают бокал за дорогое здоровье Вашего 

Превосходительства. Инспектор Войцеховский». 

Реформоване училище очолив Віктор Самойлович, який до того був 

завідуючим однокласного училища. Відомо, що на цій посаді він залишався до     
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1901 р. («Памятные книги Киевской губернии»). Поряд із ним працювали священник 

Павло Руткевич, учитель Прохір Крук. 

Приблизно з 1909  і до 1914 року завідуючим цього училища був Микита Ілліч 

Олянчук-Сошинський, який закінчив курси вчительської семінарії, отримав звання 

вчителя математики повітових училищ і розпочав службу з 1894 року. У 1914 році 

він подав прохання перевести його на посаду вчителя математики до Київського 

міського двокласного училища. 

Як свідчать «Памятные книги…», у 1914 р. двокласне училище очолює Яків 

Якович Хмелівський, який до цього керував Ольшаницьким двокласним училищем. 

1911 року царський уряд нарешті дав дозвіл на створення земств на 

Правобережній Україні, які відіграли позитивну роль у піднесенні добробуту, рівня 

освіти, національної самосвідомості населення. 

У Васильківському повіті в тому ж році створена перша земська двокласна 

школа у Великій Снітинці. Наступного 1912 року відкривають земське однокласне 

училище у Фастові на зЗріччі, яке вмістило тих дітей, що їх не змогло прийняти 

двокласне сільське училище, нині – ЗОШ №3. 

У 1913 р. Російська імперія, святкує 300 – літній ювілей правлячої царської 

династії. Селяни Фастова вирішили скористатися цією подією і вже у січні того року 

відправляють прохання («прошение») до Київського навчального округу. Від імені 

фастівських селян Іван Андрійович Шуканов та Роман Михайлович Корецький 

просять реформувати земське училище з однокласного в чотирикласне та назвати 

його в пам’ять ювілею 300-ліття імператорського дому Романових. 

Питання «вирішувалося» досить швидко: «просьба не подлежит 

рассмотрению, так как исходит не от собственника предложенного к преобразованию 

училища – Васильковского уездного ведомства, а от лиц посторонних». 

Хоч кількість шкіл у містечку зросла, навчити грамоти кожну дитину було 

нелегко, бо початкових шкіл не вистачало навіть для тих, хто хотів навчитися і мав 

для цього матеріальні статки. Саме тому протягом 1912-1914 рр. у Фастові 

відбуваються збори різних верств населення. 

Фастівське кредитне товариство, зібрання селян, міщанське товариство 

звертаються з проханням про відкриття вищого початкового чотирикласного 

училища у містечку, яке є для Фастова «настоятельной и неотложной 

необходимостью». 

Збереглися протоколи цих сходок з підписами наших земляків: 

1) Роман Михайлович Корецький; 

2) Іван Андрійович Шикунов, 

3) Сільський староста Чиженко (від селян), 
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4) Аврум Хаїм, 

5) Давидович Дубинський, 

6) Мошка Фроімов Найштут (від імені міщан). 

Саме вони мусили домагатися виконання рішень цих сходок та розв’язувати 

матеріальні проблеми. 

Діяльність цих людей, напевно, була успішною, бо вже 1914 р. у Фастові 

відкрито вище початкове чотирикласне училище, розраховане на 160 дітей. Позаяк 

приміщення для цього навчального закладу не збудували, вирішили орендувати 

будинок доктора Д. Г. Татарова по вулиці Александрівській, № 8. 

У червні 1917 р. продовжено договір щодо найму цього будинку ще на З роки 

(1917 – 1920 р.р.), оскільки іншої відповідної будівлі у Фастові не було. 

Очолив училище Михайло Опанасович Іваненко (раніше вчитель 1-го 

двокласного міського училища у Києві). 

Зберігся список учнів, які переросли вікову норму для вступу у 1 і 2 класи 

вищого початкового училища: 

 1 клас 

1. Євдощук Андрій, народився 1899 р. 

2. Зелінський Фелікс, 1900 р. н. 

3. Ліпський Броніслав, 1899 р. н. 

 2 клас 

1.   Гончаренко Ганна, 1898 р. н. 

2. Володовська Марина, 1898 р. н. 

3. Збровський Антоній, 1898 р. н. 

4. Зворич Віра, 1899 р. н. 

5. Іванкевич Олексій, 1899 р. н. 

6. Мандзелевська Софія, 1898 р. н. 

7. Муравйов Олександр, 1898 р. н. 

8. Сервецька Олена, 1899 р. н. 

9. Сергеєв Григорій, 1899 р. н. 

10.  Сколига Надія, 1899 р. н. 

11.  Подгорський Андрій, 1898 р. н.  

12.  Сугак Євгенія, 1899 р. н.  

13. Човгун Ганна, 1898 р. н.  

14. Шараєвський Деодор, 1899 р. н. 

 

Список вчителів, які працювали у цьому училищі, знайшли в архівах за 

вересень 1917 року, коли вони звернулися до Київського навчального округу з 
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проханням про запровадження української мови та історії України як обов’язкових 

навчальних предметів (після Лютневої революції в Росії). 

Ось список цих учителів: 

1. М.А. Іваненко – інспектор, учитель алгебри, геометрії, співів та 

гімнастики.       

2. О. В. Тихоневич – священик, законовчитель. 

3. М. Г. Артюх – вчителька географії, французької та німецької мов. 

4. А.Я. Брянцева – вчителька російської мови, історії, фізики, 

природознавства. 

5. О. П. Юровчик – помічниця вчителя. 

6. А. М. Юровчик – вчитель графічного мистецтва, історії. 

7. Є. Н. Михайлюк – вчителька французької мови. 

8. О. Г.Остент-Сакен – вчителька німецької мови. 

9. М. І. Третяк – вчителька рукоділля. 

10. К. П. Іваненко – вчителька української мови. 

Звідси можна зробити висновок, які предмети вивчалися у 

цьому училищі.  

Отже, напередодні революційних подій 1917-1920 р.р. у Фастові, серед інших, 

діяли такі навчальні заклади (у документах за 1914 р. їх нараховують п’ять): 

1. Двокласне сільське міністерське училище (відкрите як однокласне у   

1851 р.); 

2. Приватне училище (існує, напевно, з 1884 року ); 

3. Двокласне залізничне училище (з 1898 р.); 

4. Однокласне земське училище (з 1912 р.), теперішня школа №3; 

5. Чотирикласне вище початкове училище (з 1914 р.). 
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Ведомость о сельских училищах,  

Учреждённых от Палаты  

Государственных Имуществ, в  

г. Василькове и его уезде за 1851 год. 
 

Место 

нахождения 

училища 

Время 

открытия (год, 

число, месяц) 

Число 

наставников 

Число 

учеников 

состоящих на 

лицо 

Местечко 
Фастое 

1851, 
27 сентября 

1 55 

 

Столоначальник Воланский,  

Перво-Присутствующий  

Андрей Лободовский. 

Ф. 127, оп. 725, спр. 528, 1851 р. с. 15 

 

 

 

Копія архівного документу, який вказує на точну  

дату відкриття першої школи в м. Фастові. 
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27 ноября 

секретно ! 

по Секретной части Его превосходительству 

№ 407 Господину Начальнику 

5 ноября 1859 г. Киевской Губернии 

Кавалеру 

Генерал-Лейтенанту Гессе 

Васильковского Земского 

Исправника 

Рапорт. 

По собранным во вверенном мне Уезде сведениям оказалось, 

что в Казённых  Имениях  находится Сельских школ в: 

В м. Фастове, в ней обучается детей казённых крестьян 

мужского пола 53, женского пола 25 душ, преподавателей 

наук мальчикам окончивший курсы наук в среднем отделении 

Киевской Духовной Семинарии Григорий Варгулевич и его 

помощник Бужшевский, предметы преподаются по 

руководству самых учителей чтение, чистописание  на 

русском  языке, арифметика и Закон Божий, а девочкам 

преподаются те же предметы вдовою полковника 

Карушинскою, и кроме сего девочки обучаются и рукоделию... 

О чём вашему превосходительству в исполнении 

предписания от 23 минувшего октября за № 6810 имею честь 

донести, почтительнейше докладывая, что об этом вместе 

с сим донесено мною и Его Сиятельству Господину 

Киевскому Военкому, Подольскому и Волынскому Генерал-

Губернатору. 

 

Земский Исправник 
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МНП Его Превосходительству 
Киевский учебный округ Господину Попечителю 
инспектор народных училищ Киевского Учебного Округа 

26 октября 1871 г. 

 
 

При ревизии мною в текущем месяце училищ моего района, я 

посетил Фастовское однокласное училище, мужское и женское, 

открытые вновь с разрешения Вашего Превосходительства от 24 

сентября 1870 г., вследствие представления мне от 18 сентября за 

№270. Наставницу я назначил девицу Наталью Шулькевич, 

которой документы находятся в канцелярии Вашего 

Превосходительства. 

Занятия в женском училище начались 10 октября. Так как 

бывшее помещение весьма ветхое, по моему настоянию разобрано, 

то женское училище временно помещается в одной из свободных 

комнат Фастовского Волостного Правления, а для мужского 

училища крестьяне наняли помещение у Волостного Старшины, 

потому что новый дом, построенный крестьянами на 

собственные средства по плану, утверждённому Вашим 

Превосходительством для однокласного училища и выданному 

мною в Фастовское Волостное Правление, ещё не окончено, 

осталась постановка печей, рам и дверей, что [будет сделано] до 

весны. Благодаря [стараниям] учителя Варгулевича и Волостного 

Старшины дело идёт хорошо при их ревностном желании 

построить для училища необходимое помещение. 

 

Инспектор училищ 

 

Ф.707     оп.225     д.52     год 1871 
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Отчёт о ревизии Народных училищ Киевской губернии 2-го района в 

первой половине 1882 года. 

Фастовское мужское училище. Васильковского уезда. 

Посещено 10 марта. 

Всех учащихся в училище 58 мальчиков.  

При посещении мною училища в класе было - 42.  

Успехи учащихся по арифметике нельзя признать удовлетворительными:   

ученики 3-ей группы не имеют надлежащей бойкости и навыка в решении 

задач. Успехи по русскому языку лучшие, обучение церковному пению идёт 

слабо. 

Ученики поют только некоторые молитвы и то не весьма стройно. 

Библиотека Училища имеет полный екземпляр книг Святейшего Синода. 

Выводы: 

Обращаю внимание учителя на обучение церковному пению и на успехи  

учащихся по арифметике.  

Особые замечания - содержание учителя 300 р. в год. 

 

Фастовское женское училище. 

Посещено 11 марта. 

Всех учащихся в училище 26 девочек, из них при ревизии в классе было - 17. 

Успехи учениц по арифметике весьма слабы: девочки положительно не умеют 

решать очень простых умственных и письменных задач. 

Учительница Евдокия Шулькевич по болезни не могла продолжать службу и 

уволена от должности по прошению, на её место перемещена учительница 

Антоновского Народного Училища Вера Доробец. Содержание 

учительницы -180 р. в год. 

Ф. 707     оп.225    спр. 28 (1882). 
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Крізь лихоліття. 

(1917-1941) 

 

1917-1920 роки увійшли в історію кривавими подіями, пов’язаними з 

більшовицьким переворотом і жорстокою громадянською війною. Як і сотні, тисячі 

інших міст і містечок України, Фастів опинився у вирі цих подій. Українська 

Центральна Рада, більшовицька влада, гетьман Скоропадський, австро-німецька армія 

і Директорія – всі вони зійшлися у воєнному протистоянні. Фастів ще й досі пам’ятає 

звірства денікінців, єврейські погроми, більшовицькі чистки.  

Хронологія подій у житті міста приблизно така:        

30 січня 1918 р. – війська, підпорядковані Центральній раді, залишають місто 

під тиском більшовицьких загонів; 

Лютий 1918 р. – місто окупували австро-німецькі війська; 

19 лютого 1919 р. – знову повернулися більшовицькі загони; 

Вересень 1919 р. – в місто вдерлися денікінці; 

23 грудня 1919 р. – Червона армія прогнала білопогонників; 

Травень 1920 р. – Фастів захопили українсько-польські війська;  

11 червня 1920 р. – до міста вступила Червона армія. 

Залишилось мало архівних матеріалів про перебування тут визначних діячів 

Центральної Ради, Директорії, гетьманату. Більш старанно збиралися і зберігалися 

матеріали про діяльність у Фастові більшовиків. Досліджуючи архіви, читаючи 

документи, ми все ж простежували окремі події, імена, що проливають світло на нашу 

проблему. Спираючись на них, спробуємо відновити картину освітянського життя та 

простежити історію нашої школи у цей складний час. 

У документах за 1918 р. згадується, що у містечку Фастові Васильківського 

повіту були приватні і громадські школи, початкові, середні і вищі. З першого серпня 

1918 року деякі з них взято на державний кошт. 

Зберігся кошторис, яким по Васильківському повіту на ремісничі класи та 

класи ручної праці передбачено: 

«Веприцькій початковій школі – 1900 крб.  

Хвастівській – 1500 крб.» 

Дуже важливо, що в цьому документі згадується «Хвастівське двокласне 

училище». 

25 січня 1919 року більшовицький уряд України видав декрет про передачу всіх 

навчальних закладів у відання комісаріату освіти: 

«В целях преобразования учебно-воспитательного дела на Украине, в целях 

единства приемственности и обновлення школы на началах новой педагогики и 
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социализма все учебные заведення: начальные, средние, высшие 

общеобразовательные и специальные… как казенные, так и общественные переходят  

в  ведение отдела  Просвещения  Временного  Рабоче-Крестьянского Правительсгва 

Украины». Декрет підписано Артемом (Федір Андрійович Сергєєв). 

Згідно з цим документом в Україні розпочиналася націоналізація шкіл. 

За лютий – березень 1919 року маємо цікаві матеріали, що свідчать про певну 

роботу, яку проводили більшовики, відроджуючи освіту. Так, при Київському 

губернському революційному комітеті було створено відділ народної освіти, саме він 

регулярно посилав в усі повіти своїх кур’єрів. На місцях діяли повітнаросвіти. Вони 

обстежували шкільні приміщення, підбирали вчителів, зважаючи на їхні політичні 

погляди. Саме завдяки кур’єрам маємо «Список народних шкіл Васильківського 

повіту».  

Серед переліку двокласних шкіл значаться: 

«Фастівська, двокласна, 6 комплектів», а серед однокласних шкіл називаються: 

«Фастівська 4 комплекти; 

Фастівська 1 комплект; 

Фастівська 1 комплект; 

Фастівська «Талмуд-Тора» 2 комплекти»;  

серед вищих початкових шкіл –  

«Фастівська змішана;  

Фастівська залізнична змішана».  

У списку гімназій, що утримуються місцевим коштом, знаходимо інформацію, 

проте, що у нашому місті було дві гімназії: Фастівська товариства батьків та 

українська гімназія товариства «Просвіта». За спогадами фастівчан, вони знаходилися 

на центральній вулиці – Соборній. 

За цей період збереглося ще кілька документів, в яких перераховуються 

заклади освіти нашого міста. У всіх них постійно згадується Фастівська двокласна 

школа.  

Навчальний 1919 рік був дуже коротким. Губернський відділ народної освіти 

видав наказ, за яким навчання мало припинитися 15 травня, учням повинні були 

видати документи про освіту без переліку предметів, що вивчалися і без подальших 

пільг при вступі до вищої школи. Одночасно прийнято рішення про прийом до вищої 

школи. Ці накази підписали нарком освіти В.П. Затонський та завідуючий шкільним 

відділом В. Бутвин. 

Отже, більшовицька влада поступово створювала свою школу, завданням якої 

було – виховувати молоде покоління в більшовицькому дусі. Освіта мала 

переродитися на нових засадах, але школі, поки що, живеться скрутно. Уцілів звіт 
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інструктора шкільної освіти повіту (прізвище та ім’я не вказано, але за партійною 

належністю – боротьбист). У звіті наголошується, що вчительство не об’єднане, немає 

відповідальних працівників, відсутні програми, учні поділені за національною 

ознакою. У кожному селі існують «Просвіти», вони та кооперативно-споживчі 

товариства підтримують школи. 

Якою ж мала стати школа? Звичайно, за російським зразком, вона мала стати 

єдиною, трудовою. Газета «Известия» №42/69 від 15 травня 1919 р., повідомляє про 

те, що розроблено проект положення про єдину трудову школу. Згідно з проектом, 

розподіл шкіл на початкові, вищі початкові, гімназії, технічні і комерційні училища та 

всі інші види нижчих та середніх шкіл скасовується. Всій системі навчальних закладів 

присвоюється назва «єдина трудова школа». Вона поділяється на два ступені: 

Для дітей від 7 до 13 років;  

Для дітей від 13 до 17 років.  

Проект було відразу затверджено, він став керівництвом до дії.  

Проте не відомо, чи розпочався новий навчальний рік, до якого досить 

старанно готувалися більшовики, адже на початку вересня 1919 року в місто увійшли 

денікінці. З інформації про діяльність Єврейської секції в період від кінця 1919 року  

до початку 1920 року дізнаємося, що в усіх губерніях освіта занепадає. Провінція 

пограбована «до нитки», вона не в змозі відновити своїми силами культурно-

просвітницьке життя, із Фастова повідомляють, що діти босі, голі, голодують, не 

ходять в «хедера». 

За свідченнями старожилів, денікінці завдали місту великого лиха масовими 

погромами та вбивствами. Після жорстоких боїв, на початку 1920 року, більшовики 

повертаються, знову постає питання про продовження будівництва нової школи . 

6 лютого 1920 відбувається засідання Ради шкільної колегії Київського 

повітового відділу народної освіти, Слухається питання про те, що треба видати 

брошуру про значення єдиної трудової школи, бо «шкільні працівники йдуть в життя 

навпомацки». У цій брошурі популярно викладаються принципи єдиної трудової 

школи; обов’язковими мають стати такі предмети , як ручна праця, фізичні вправи, 

гігієна і співи. 

В нову школу повинні прийти нові вчителі, які б виховували дітей в 

більшовицькому дусі і не заплямували себе стосунками з іншими політичними силами. 

Пропонується оголосити конкурс на педпрацівників. Проводити його і набирати 

вчителів має повітнаросвіта. 

У цей час відбуваються певні зміни в адміністративному поділі Київської 

губернії, планувалися вони ще в 1918 році, але, у зв’язку з громадянською війною, 

завершилися в березні 1920 – го. Київська губернія була поділена на 13 повітів. 
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Фастівська волость відійшла до Білоцерківського повіту, при якому створено три 

підвідділи: шкільний, позашкільний, загальний. Таким чином, шкільний відділ при 

Білоцерківському повіті починає вирішувати освітянські проблеми нашого міста. Але 

вирішувати їх більшовицькій владі було складно: розгортався наступ об’єднаної 

польсько-української армії на більшовиків. У травні 1920 р. військо проходить через 

Фастів і захоплює Київ. Проте змучене війною, окупаційними режимами, червоним 

терором, погромами українське населення не підтримало заходів Директорії. 12 червня 

1920 року польсько-українська армія залишила Київ і почала відступати. За 

переписом, проведеним більшовиками, у місті тоді проживало: 

українців – 3 449 осіб, 

євреїв – 2 284 особи, 

росіян – 1 596 осіб, 

поляків – 402 особи. 

Усього: чоловіків – 3 560, жінок – 4 353. 

Після остаточного встановлення радянської влади в усій Україні створюється 

єдина трудова школа. У збірнику декретів, постанов, наказів та розпоряджень 

Народного Комісаріату Освіти за 1920 р., вміщено постанову про запровадження 

семирічної єдиної трудової школи. У першому розділі зазначається, що всі 4-річні і 3-

річні початкові школи перетворюються в 7-річні трудові. 

Так само двокласні з 5-річним курсом навчання стають семирічними трудовими 

школами. Таким чином, наше двокласне з 5-річним курсом навчання Міністерське 

училище стає 7-річною трудовою школою. 

У звіті київського губернського відділу освіти за грудень 1920 року, йдеться 

про те, що «наявні в містах та селах школи механічно реорганізовано в трудові, і у 

Білоцерківському повіті їх функціонує 198». 

Бурхливий період в житті України закінчився. 

Як жила в ті часи наша школа? 

Директором її був Яків Якович Хмелівський. Проживав він зі своєю сім’єю та 

батьками при школі, у спеціально відведеному приміщенні. Мав дружину, доньок 

Марію, 1912 р.н., та Галину, 1915 р.н., сина Віктора (помер у дворічному віці, 

похований на міському кладовищі). 

За нього, дворянина за походженням, хвилювалася вся родина: боялися 

більшовиків. 

Жили дуже важко, не вистачало продуктів харчування, одягу. В місті було 

багато поляків, євреїв, їх переслідували – діставалося всім. 

Марія Яківна Хмелівська згадує, що школа, де батько працював директором, 

стояла за будівлею теперішньої пошти. Вона була дерев’яною, довгою, з великим 
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коридором. 

Пам’ятає велику бібліотеку з безліччю гарних книг, картин, карт. Дуже 

подобався їй, дитині, фізичний кабінет з різними приладами. Яків Якович зумів 

зберегти шкільне майно, підтримував колег, мав чимало друзів серед фастівчан. 

У перші роки радянської влади Я.Я. Хмелівський продовжував керувати своєю 

школою, яка дістала назву Фастівської районової єдиної трудової  семирічної школи 

№1. Районною вона стала 1924 року за рішенням президії Білоцерківського 

окрвиконкому від 7-9 червня. Доньки Хмелівського згадують, що біля її будівлі і аж до 

залізничної школи (ЗОШ №9) розлягався великий сад. У ньому росли фруктові дерева, 

були прокладені алеї. Одну з них діти Хмелівського називали Володимирівською – на 

честь свого вчителя Брянського Володимира Гавриловича. Поряд зі школою стояли 

майстерні ремісничого училища, директором якого був Плотницький. Училище 

розміщувалося у звичайному дерев’яному будинку, діти Хмелівського часто бували в 

майстернях, бачили, як працюють учні. Дружили дівчатка з дітьми сусідів 

Дрючинських, які мали гарний будинок із садом, що виходив аж до міськради, з 

Реною Іконніковою – донькою директора інтернату, розташованого у маєтку Плюто 

(територія колишньої військової частини). 

Старша донька Марія пішла до батькової школи в 1920 році, пам’ятає вчителів,  

які в той час працювали. Це Блощанська Феодосія Юхимівна (початкові класи), 

математик Зінкевич, вчителі російської мови Нельговська, історії  – Чайка, української 

мови – Доліна, фізкультури – Мандзюк, співів – Войтенко. А ще Проценко, Деревянко. 

Вчителі були приїжджими, часто мінялися, голодували. 

У 1923 році жителі міста звернулися до місцевого підвідділу наросвіти з 

проханням відкрити школу з російською мовою навчання. Батьки просили призначити 

директором школи Я. Хмелівського. Їх прохання задовольнили. 1924-1925 навчальний 

рік Я. Хмелівський розпочав у новій школі, разом із ним, у нове житло, переїхала вся 

родина, а донька Галина пішла тут до першого класу. Школу назвали Фастівською 

районовою єдиною трудовою семирічною школою №1 ч. ІІ. Вона розміщувалася 

навпроти школи №1, біля банку, в колишньому будинку лікаря Татарова, 

орендованому з 1914 року вищим початковим училищем (його директор Іваненко 

вибув із міста разом із польсько-українською армією, що відступила). 

Приміщення було гарне, кам’яне, але замале для школи, тож                            Я. 

Хмелівський відразу почав добудовувати його. 

Г.Я. Хмелівській   запам’яталися   такі   вчителі:   Нельговська,   Проценко, 

Дроздович, Антон Ілляшенко, Ілля Ілляшенко. 

В «Списку трудових шкіл Білоцерківського округу  за 1926 рік зазначено, що у 

м. Фастові, на горі, існує 5 шкіл: 
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Фастівська районна №1 ч. І і ч. ІІ. 

Фастівська №2  

Фастівська №3  

Фастівська польська  

Фастівська єврейська  

Школа №10 Південно - Західної залізниці називається окремо  

За спогадами доньок Я. Хмелівського, Фастівська школа №3 знаходиться в 

районі вулиці Інтернаціональної. Тут після закінчення Білоцерківського технікуму та 

дворічної роботи в Кожанській школі (дир. Комашко) працює вчителем Бойко 

(Хмелівська) Марія Яківна. 

Фастівська польська школа стояла на пагорбі, біля спуску до Кадлубиці, 

навпроти Воскресенської церкви (зруйнована в 1943 р.). 

Фастівська єврейська – на розі вулиць 9 Січня та Куйбишева (старе приміщення 

школи №2). 

Серед архівних матеріалів натрапляємо на цікаву інформацію про організацію в 

школах гарячого харчування, вирощування шовкопрядів, розведення кролів, 

утворення сандружини. На одній з фотографій, наданій нам Хмелівськими, гурт учнів 

із пов’язками на руках – майбутні медсестри, лікарі після занять. Серед них і дорослі – 

Я. Хмелівський, лікар Шемонаєв. 

Приблизно в 1928 р. дві школи на вулиці Радянській зазнали нової реформації: 

утворена 1924 р. школа ч. ІІ переселяється у приміщення єврейської школи, а її 

будинок передають школі №1 ч. І. 

За спогадами колишньої учениці школи №1 (пізніше вчительки цієї школи), 

пенсіонерки Софії  Шклярської, яка навчалася в школі в 1929 році, директором її 

знову був Я. Хмелівський. С. Шклярська пригадує, що навчалася вона в кам’яному 

приміщені, а майстерні, бібліотека, кабінети були через дорогу в дерев’яних будівлях. 

Сестри Хмелівські згадують, що в той час їхній батько готувався йти на пенсію, 

тож йому запропонували підшукати нове житло. В 1929 році, на пенсії, він викладає 

тільки географію, починає працювати економістом в «Заготзерно», а після нього 

школу очолює Кирильченко. 

У 1930 році школу №1 закінчує молодша донька Я. Хмелівського – Галина. У її 

документі про освіту прізвище нового директора – М. Я. Стариченко. В архівах 

знайшовся звіт школи за 1931 рік. Її повна назва – Фабрично-заводська семирічна 

школа №1; шефи – завод «Червоний Жовтень» та колгосп «ІІІ Інтернаціонал»; 

навчання ведеться українською мовою, підтримується за рахунок міського бюджету. У 

школі працює 24 вчителя. Учнів І концентру – 391; II концентру – 261; усього – 622. 

Школа має 10 класних кімнат (у дерев’яному та кам’яному будинках),  інтернат на 45 
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учнів, бібліотеку, кіно- та радіоустановку, дві майстерні, житло для вчителів. Усі 

приміщення дореволюційні, окрім двох класів у кам’яному будинку (добудовано          

Я. Хмелівським). 

Ще один документ фіксує стан на 1 січня 1932 року, датований березнем 1932 

року, підписаний завідувачем школи Кочубом. Адреса школи: вул. Радянська, №8, 

№9. Ця сама адреса зазначається в документі про прийом учнів до шкіл 1931 року. 

У 1932 році урядом передбачається розпочати роботу по переходу від 7-річного 

загальнополітехнічного навчання до 10-річного. Матеріали по школах, за 25 вересня 

1933 року свідчать, що Фастівська ФЗШ №1 стає десятирічною. 

Марія Бойко-Хмелівська розповідала, що саме тоді вона прийшла працювати 

вчителем креслення та малювання до школи №1. Директором у ній був Бігич Юрій 

Венедиктович. Молодий, гарний, енергійний – згадує Марія Яківна.  

Місто росло, потребувало нових шкіл. У 1936 році, у великому саду, поряд зі 

школою №1, збудовано школу №5. У списках десятирічок м. Фастова за 1937 рік 

фігурують дві школи: №1 та №5; за 1937 рік – №1, №2, №5.  

Після Бігича Ю.В. директором школи №1 у 1939 році став Ляшок Іван 

Онуфрійович, який до цього перебував на посаді інспектора РайВНО. Тоді у школі 

працювали такі вчителі: Ф.Г. Лисовицький, М.І. Лисовицька, Ф.Н. Браверман, Г.В. 

Проценко, Г.М. Проценко, А.Г. Погребський, І.М. Годзиневський, В.П. Гутько, С.М. 

Новогрудська, М.В. Гавгаленко, Р.Л. Альошина (список не повний). Учениця школи 

подарувала нам фото випускників за 1940-1941 навчальний рік, на ньому молоді, гарні 

обличчя наших вихованців. Мало хто з них зустріне світлий день Перемоги 1945 

року…  

1917 – 1941рр. - великий і складний життєвий шлях нашої школи №1. Головне 

в ньому те, що школа жила, навчала і виховувала учнів. Щаслива її доля: не змінюючи 

адреси (спочатку вулиця Олександрівська, потім Радянська, тільки різна нумерація 

будинків), школа проіснувала від 1851 по 1943 рік, даруючи вчителям можливість 

навчати молоде покоління, а дітям – радість пізнання. 

А щодо нашої пошукової, дослідницької роботи хочеться поділитися таким: 

вивчаючи архівні матеріали, ми бачили і на дотик відчували час. Документи 1918-1920 

років промовляють це дореволюційною стилістикою, оформленням, відчувається, що 

йде жорстока боротьба старої революційної Російської імперії і нової, більшовицької, 

що народжується. Сльозами і кров’ю євреїв, поляків, українців, росіян наповнені 

архіви початку 20-х. 

Насторожені, але в українських строях папери кінця 20-х років. Голодом і 

болем кричить перша половина 30-х. Анонімками, доносами сичить друга половина 

30-х. 
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Важкі часи. Але школа продовжує жити… 
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Звіт Київського Губернського відділу освіти за час 

від 1-го по 31-ге рудня 1920р. 

 

Умови праці незвичайно важкі та ненормальні. 

Для зв’язку з повітами при відділі були кур’єри, в обов’язок яких 

входило вияснити в якому стану була освіта. 

Через бандитизм, через останній наступ поляків, хоч він і не 

торкнувся Київщини, багато повітів припинили роботу, готувались до 

евакуації. Нарешті брак грошей та інших матеріальних засобів не давав 

можливості розширити роботу. 

Тому на повітах завідуючим повітнаросвітами приходилось широко 

вживати власну ініціативу, не завжди правильно. 

Тепер треба зазначити, майже скрізь робота йде по певному шляху. 

Наявні в містах, селах школи механічно реорганізовано в трудові і 

ведеться жвава робота по фактичній їх діяльності… 

 

 

 В Білоцерківському повіті функціонує 198 трудових шкіл, 

540 шкільних працівників. 

 

 

«Збірник матеріалів праці Київської Губнаросвіти» 
(квітень 1921р.) 
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УСРР 
Народний Комісаріат Освіти 

статистичний інформаційний відділ 
 

Список Трудових шкіл та інших дитячих установ  
на початку 1926 – 1927 р. 

Список Трудових шкіл і дитячих установ 
Білоцерківської округи на 1926 – 1927 н.р. 

Фастівський район 
Було в районі – 32 школи 

У Фастові – 5 шкіл 
 

Назва школи Адреса 
Кількість  

Мова 
викладання 

Основних 
груп 

Вчителів  Учнів  

Фастівська 
районова 

м. Фастів 7 11 327 українська 

Фастівська 2 
українська 

м. Фастів 7 11 222 українська 

Фастівська 3 
українська 

м. Фастів 4 3 181 українська 

Фастівська 
польська 

м. Фастів 3 2 42 польська 

Фастівська 
єврейська 

м. Фастів 6 8 177 єврейська 

Кадлубицька 
єврейська 

с. Кадлубиця 3 1 20 єврейська 

Снігурівська с. Снігурівка 3 2 90 українська 

 
Список Трудшкіл і дитячих установ на транспорті на 1926-27 р.р. Півд.-

Західна залізниця 
Школа №10     ст. Фастів            7             -             660           українська 
 
 

 
 
 

Надруковано 
У Державній друкарні ім. тов. Макієвського 

М. Олександрія на Кременчуччині 
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1927 р. 

Облік культурного будівництва на  

1-ше січня 1932 р. 

 

Назва школи: Фабрично-заводська семирічна №1. 
Адреса: завод «Червоний Жовтень» 
       та колгосп «ІІІ Інтернаціонал». 
Навчання ведеться українською мовою. 
 

Всього вчителів – 24 
   основних – 18 
ті, що сполучають – 6 
 
Учнів – 361  
                                 І концентру 
Дівчат – 174  
                                                                             Всього учнів 
Учнів – 261 
                                    ІІ концентру  
Дівчат – 157  
 

 

 В школі є бібліотека, кіноустановка. 

 Школа знаходиться в кількох приміщеннях (7), мала майстерні – 

площа їх 112,2 м2, в одному з приміщень були квартири для вчителів, в 

інших – класи – всього було 10 класних кімнат, знаходились вони в двох 

приміщеннях. Мала інтернат на 45 учнів. 
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Ф. 144, оп.1, с.1500 

Відомості 
Про наслідки прийому учнів до початкової, середньої школи в 1938/39 н.р. 

 
Область Київська район Фастівський місто Фастів 

Вулиця  Радянська будинок №9 
Фастівська середня школа №1 

        Тип школи середня                   
        Коли почалось навчання 1 вересня  
        Якою мовою ведеться навчання українською 
 

Класи 
Число 
класів 

Склад учнів по окремих класах 

З’явилось учнів з тих, що 
вчились в минулому році в цій 

школі Всього 
ново-

прийня-
тих 

В тому 
числі тих, 

що 
навчалося 

в інших 
школах 

Всього 
учнів по 
списку 

разом з 
ново-

прийняти
ми 

З загального числа 
учнів 

Переве
дено з 
попере

дніх 
класів 

Перевід 
відкладе-

но до 
осені 

Залиши-
лось на 
др. рік 

Дівчаток  
Всіх 

другорі-
чників 

I 1 - - 1 33 - 34 20 1 

II 2 67 - 6 2 2 75 47 3 

III 2 45 - 7 2 1 54 29 8 

IV 1 35 - 2 3 3 40 24 2 

Разом 
I-IV 

6 147 - 16 40 6 203 120 14 

V 1 22 1 3 8 8 33 18 3 

VI 1 33 5 3 4 4 40 18 3 

VII 1 21 3 - 4 4 25 16 1 

Разом 
V-VII 

3 76 9 6 16 16 98 52 7 

VIII 1 24 - 2 8 8 34 18 2 

IX 1 28 3 2 1 1 31 11 2 

X 1 13 5 - 2 2 15 6 - 

Разом 
VIII-X 

3 65 8 4 11 11 80 35 4 

Разом 
по 

школі 
12 298 17 26 67 33 381 207 25 

 

Українців – 320 
Росіян – 18 
Євреїв – 119 
Поляків – 13 

Число вчителів – 15 
I – IV класи працювали в І зміну 
V – X класи працювали в ІІ зміну 
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М.С. Гриценко. Нариси з історії школи в УРСР. 
Видавництво «Рад. Шк.» 1966 рік. 

 
Після перемоги Великої Жовтневої соціалістичної революції на території України, 

не зайнятій військами, проводилася робота органів Рад. Влади і партійних 
більшовицьких організацій у галузі народної освіти. 

Народний секретаріат освіти Радянської України наказом №5 від 22 лютого 
1918р. ліквідував посади директорів та інспекторів народних училищ, а їх функції 
передав виборним шкільним організаціям при місцевих Радах депутатів трудящих. 

У 191701920 рр. зроблено перші кроки в реорганізації шкільної справи на основі 
«Положення про єдину трудову школу в РРФСР» від 16 жовтня 1918 р. і «Положення 
про єдину трудову школу УРСР» від 1 квітня 1919 р., проект якого було складено 
шкільним відділом Наркомосу УРСР і Київською спілкою учителів – інтернаціоналістів.  

В «Положенні передбачалось: 

- Безкоштовне і спільне навчання дітей обох статей з 7-ми років; 

- Необхідне фізичне та естетичне виховання; 

- Заборона релігійного виховання; 

- Виховання свідомої дисципліни учнів; 

- Загальноосвітній і політехнічний характер навчання; 

- Розвиток колективізму та ініціативи; 

- Велике значення надавалось продуктивній праці; 

- Заперечувалися перевідні та випускні екзамени;  

- Заперечувалося домашнє завдання; 

- П’ятибальна система оцінки знань та інше. 
Хибні  твердження: 

- Суспільний і соціалістичний характери виховання розглядалось «не в сім’ї і школі», 
а в якомусь соціалістичному організмі; 

- замість шкіл – дитячі будинки, дитячі комуни; 
- замість підручників – життя; 
- соціалістичне виховання – засіб руйнування родини; 
- фізичний і психологічний розвиток дитини характеризувався з позицій псевдонауки 

педології (дитина – ще не людина). 
Липень 1920р. Наркомос УРСР видав «Декларацію про соціалістичне виховання 

дітей», автори вважали основною ланкою системи шкільної освіти – дитячі будинки, 
школи – комуни. 

В новій школі буде: 

- харчування дітей; 
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- зібрані «діти вулиці»; 

- при школі – клуби, майстерні, книгозбірня, різні студії; 

- діти перебуватимуть з ранку до вечора, а влітку – на дитячих майданчиках. 
Система народної освіти в УРСР затверджена Наркомосом УРСР 25 березня 

1920р.: 
Від 4 до 8 років – дитячі комуни (дит. садки і майданчики); 
Від 8 до 15 років – загальнотворча освіта (єдина трудова школа); 
Від 15 до 18 років – професійна освіта (2-3 річні профшколи і технікуми – медичні, 
технічні, агрономічні, соц.-економічні); 
Від 18 до 22 років – інститути: мистецтвознавчий, педагогічний, технічний, медичний 
та ін.; 
Від 23 до 25 років – академії (підготовка вчених – педагогів, агрономів, інженерів, 
лікарів, економістів та інших). 
 16 травня 1919р. Наркомос УРСР видав інструкцію «Про викладання окремих 
дисциплін»: 

- зміни в програмах; 

- критика старих підручників; 

- у вивченні рос. літератури приділяти увагу творчості Толстого, Горького, Гаршина 
та ін. (до революції в школах України не вивчалися); 

- викладачам історії користуватися радянськими книгами, брошурами, газетами; 

- вивчення української мови, історії і географії України. 
Постанова VIII Всеросійської конференції РКП(б) «Про Радянську владу на Україні», 

(проект Леніна) відіграли велику роль у розвитку української мови і культури 
українського народу – національної формою і соціалістичним змістом. 

Навчальний план єдиної семирічної трудової школи 1920-1921 н.р. 
 

Назва предметів  

Кількість навчальних Загальна 
кількість 

годин 1 2 3 4 5 6 7 

Краєзнавство 12 12 13 - - - - 37 

Рідна мова - - - 4 4 4 4 16 

2 місцева мова - - - 3 3 3 3 12 

Математика - - - 4 4 4 4 16 

Природознавство - - - 3 3 3 3 12 

Істор. з громадством - - - 2 2 2 2 8 

Географія - - - 2 2 2 2 8 

Малювання 2 2 2 2 2 2 2 14 

Ручна праця 2 3 3 3 3 3 3 20 

Ігри і фіз. вправи 2 2 2 2 2 2 2 14 

Співи 2 2 2 2 2 - - 10 

Разом 20 21 21 27 27 28 28 173 
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 Але були зміни (1,2,3 – математика, рідна мова, природознавство) 
1918-1920р.р. – не було єдиних програм з окремих навчальних предметів. 
 Домашнє завдання – не було єдиних програм з окремих навчальних предметів. 
 Заняття відбувалися 5 разів на тиждень. 
 Субота і неділя – «клубна робота». 
 Оцінки не виставляли. 
 Переведення учнів – на основі письмових звітів. 
Педагогічні журнали 1918-1920 
 «Народна освіта» (Київ) 
 «Життя і школа» (Миколаїв) 
 «Нова школа» (Полтава) та інші. 
2 листопада 1922р. Президія ВУЦВКу затвердила «Кодекс законів про народну освіту в 
УРСР». 
Типи навчальних закладів: 
 4-8р. – дитячий садок 
 8-15р. – трудова школа 
 5-15(17) р. – дитячий будинок – інтернат. 
 Боротьба з безпритульністю. 
 Створення спец. Шкіл. 
 Навчання в трудових і професійних школах, на курсах до 17 – річного віку – 
обов’язкове, безкоштовне, спільне. 
 Прийом насамперед для дітей робітників і незаможних селян. 
 На державний бюджет. 
 Заборона релігії. 
 Створення майстерень, виробничих баз. 
Зарплата вчителів: 
 1924 – 17 крб. 
 1926/27-39 – 50 крб. 
 1928/29 – 100 
 Понад 25р. – державну пенсію. 
 71.3% - безплатні квартири (корист.), безплатні путівки, надбавки до 
зарплати(пост. З 1929р.); діти вчителів користувалися пільгами при вступі до середніх і 
вищих навчальних закладів. 
 Навчальний план початкових шкіл Наркому УРСР 1927р. 
Предмети  I II III IV 

Розвиток мови і 
письма 

12 12 9 9 

Рос. мова або  
укр. мова 

- - 4 4 

Рахунок і лічба 7 7 7 7 

Фізичні вправи 2 2 2 2 

Співи  3 3 2 2 
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Практ. роб в 
майстернях лінл., 
малюв., на городі 

3 3 3 3 

Години громад. І 
політ. робіт 

3 3 3 3 
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Середня школа №1 у роки окупації. 

Дитинство – найщасливіша пора людського віку, найдорожча. Може тому, що 

дорослі ми все життя, а дитинство – мить, і залишається тільки пам’ять. 

Спогади про школу №1 років війни зберегла пам’ять учениці школи, вчительки 

математики Довженко (Василевської) Таміли Антонівни.  

16 червня 1941 року… Середня школа №1 м. Фастова. До війни залишилось 5 

днів. Але цього ще не знав 5 випуск 10 класу. Випускників вітали директор школи Іван 

Онупрійович Ляшок, вчитель математики – Анатолій Федорович Сікач, викладач 

військової справи І. Г. Ворошилін… Щасливі, спрямовані у майбутнє, святкують свій 

випуск юні десятикласники. Не знали випускники школи, що для багатьох з них 

майбутнє – загинути, захищаючи Батьківщину. Це Буракович Л. І., Клименко П. А., 

Коваленко В. А., Орловський Ф. К., Работніков В. П., Стуленко К. К., Дяченко В. І., 

Шматок Р., Бигич К. Ю., Силенко П. Ф.   Вічна їм пам’ять! 

Іде війна. Палають міста й села України, а середня школа №1 зустрічає малюків 

1 вересня 1941 року, здається, як завжди. Але за німецької влади набирались тільки 1-

4 класи. 

У жовтні – листопаді у місто увійшла німецька військова частина, солдатів 

розмістили у приміщенні школи, а дітей розпустили по домівках. Потім учням 

дозволили навчатись в різних приміщеннях, зокрема, в будинку по вулиці Радянській, 

там, де нині стоїть будинок № 5. Класні приміщення були переповнені, підручників, 

зошитів не було. Писали на полях газет, по них же вчились читати й писати. 

У 1942 році учні навчалися у приміщенні, де після війни був будинок піонерів 

(нині на його місці стоїть будинок побуту), і в хаті по вулиці 1
го

 Травня біля костьолу, 

в пустих хатах по вул. Садовій, Унавській, 9
го

 Січня. Третій клас навчався на другому 

поверсі старого приміщення редакції газети. 

Учні, які прийшли у перший клас 1 вересня 1941 року, у другому класі 

навчалися з 1942 року по жовтень 1944 з великими перервами, зважаючи на бої, які 

точилися у Фастові. Напередодні визволення Фастова школа була зруйнована. 

6 листопада 1943 року Фастів був звільнений. Другокласники  знову прийшли 

учитися в лютому – березні 1944 року, не дивлячись на те, що місто було ще розбите, 
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зруйноване і, здається, було не до дітей. Але вчителі – обереги школи – вони збирали, 

гуртували дітей, відбудовували разом своїми слабкими руками школу.  

Весною 1944 року вчителька Надія Василівна Мамченко (Демидова) привела 

школярів до розбитого двоповерхового будинку по вулиці Толстого і сказала, що це 

буде їх школа, але її потрібно відремонтувати своїми руками. Це було приміщення 

німецької комендатури, а до війни – дитячий садок. І зараз цей будинок стоїть на 

подвір’ї школи, там навчаються молодші класи. 

Учні завзято взялися до роботи: розчищали вхід до приміщення з боку саду 

(колись біля школи ріс гарний великий сад), складали цеглу,  розгрібали завали. Уже у 

квітні-травні у приміщення занесли парти і почалося навчання, хоча не було ще вікон, 

дверей, стіни чорніли зловісними вибоїнами. 

Навчання розпочалося, а війна ще йшла. Фашистські літаки періодично 

бомбили станцію і водокачку, учні миттю бігли додому під гул літаків, кулеметні 

черги й розриви бомб. А на другий день – знову до школи. 

Навчальний рік 1944 року був незвичайний. Розпочавшись у лютому-березні, 

закінчився у жовтні з невеликою перервою на літні канікули.  

На жовтневі свята щасливі учні отримали подарунки: по яблуку та кілька 

пиріжків. Після свят розпочався новий навчальний рік. Школа вже була 

відремонтована, відремонтували і пічне опалення, але часто не вистачало дров. Учні 

сиділи на уроках одягнені, бо у приміщеннях було так холодно, що замерзало чорнило 

у чорнильницях. 

У школі не було електрики, на весь клас горіло дві гасові лампи, які ставили на 

стільці між рядами парт. Найважче було учням 2-ої зміни. 

На той час українську мову викладала Софія Олександрівна Шклярська, 

математику – Антоніна Іванівна Дяченко (Науменко), біологію - Марія Юхимівна 

Шевченко, а директором школи була Марія Василівна Палій. Одні жінки. На їх плечі 

ліг тягар відродження школи № 1. Але вони витримали, не зігнулися. Навіть якщо це 

було неможливо, перетворювали для своїх учнів ті страшні роки у роки щасливого 

дитинства. 

Спогади Довженко (Василевської) Таміли Антонівни 

опрацювала Тацій Т. П. 
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Шкільне життя з середини 60-х років. 

Уже майже 20 років, з 1944-го, школа № 1 знаходилась у приміщенні 

колишнього дитячого садка – двоповерховому будинку із 13 класними і 10 

допоміжними кімнатами. Шкільна садиба займала 80 сотих, милували око гарно 

впорядковані ділянки і великий сад (із 40 деревами). Але сама будівля давно 

вимагала капітального ремонту і взагалі стала замалою для учнів мікрорайону. 

Останні роки школа працювала як восьмирічна. Тому на початку 60-х рр. у Фастові 

точились розмови про будівництво нової школи. Відкриття школи – подія для 

тодішнього нашого містечка, тому мешканці робили різні припущення про місце 

будівництва, розмір школи. І от облетіла звістка, що на затишній, тихій                   

вул. Л. Толстого поряд із старим приміщенням на одному ж подвір’ї буде зводитись 

нова школа №1. Як нетерпляче чекали цього учні, вчителі і батьки. 

Навесні 1963 року з Києва першими приїхали топографи, охочих їм 

допомогти виявилось багато, і десь за тиждень (6 днів) з допомогою учнів 7-8 класів 

вони зробили план місцевості. А влітку столичні геологи дослідили ґрунт, і 

виявилося, що на місці майбутнього будівництва за товстим шаром чорнозему заліг 

ще більший шар глини - міцний, водонепроникний. Отже, умови для спорудження 

будівлі сприятливі. Все це у подробицях школярі передавали один одному, усім 

нетерпеливилось дізнатись про результати досліджень. Нарешті батьки, вчителі та 

учні полегшено зітхнули, бо головний інститут українського проектного управління 

почав складати проект нового будинку школи на 500 місць. 

У листопаді 1963 року на шкільне подвір’я прибули будівельники СБМУ-37. 

Загули потужні бульдозери – і почалося риття котловану для фундаменту. 

Учні щодня приходили на своє подвір’я і дивились, як цеглина за цеглиною 

зростає їхня нова школа. Багато старшокласників допомагали будівельникам у їхній 

роботі: складали цеглу, виносили каміння, загрібали і прибирали сміття. А ще 

школярі в обідні перерви та після роботи організовували концерти для робітників. 

Дарували їм книги, як почесних гостей запрошували у свої класи на уроки. Дітей 

цікавило усе: як іде будівництво, якою буде їхня школа, скільки планується класних 

приміщень, чи вмістять усіх, спортивний зал, де буде знаходитись бібліотека і 

кабінет директора. Будівельники урочисто зобов’язалися перед школярами здати 

школу в експлуатацію до 15 вересня 1964 року. 

Ще задовго до закінчення будівництва почало надходити нове обладнання 

для кабінетів, майстерень, спортзалу. На яке держава виділила 25 тисяч карбованців. 

Воно зберігалося у старому приміщенні школи. 

Пройшла морозна, з хурделицями зима, відшуміла грозами весна, і влітку 

1964 року нова школа була вже майже завершена і 15 вересня готувалась зустріти 
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школярів. Але ж навчальний рік починається 1-го вересня! І Київський обласний 

відділ народної освіти дає вказівку здати школу в експлуатацію 1-го вересня. Та 

робітникам СБМУ-37 залишилося ще фарбування приміщень і встановлення 

навчального обладнання. Тому з 1-го серпня у школі закипіла робота: батьки, учні 

(їх найбільше), вчителі фарбували, мили, готували свої приміщення до уроків. А яка 

це радість і честь – власноручно прикріпити на дверях свого класу табличку «7-А» 

чи «10-Б»! На шкільному подвір’ї розбили клумби і засадили їх квітами. Найбільш 

напруженим, звичайно, був останній тиждень, коли з ранку до пізнього вечора 

школа сповнювалась робочим гамом і дзвеніла дитячими та дорослими щасливими 

голосами. 

І от настало 1 вересня 1964 року. Ніби кадри вже призабутої кінохроніки, 

виринають у пам’яті очевидців події цього дня. 

Над входом у школу, який перетинає червона стрічка, великими літерами 

написано: «ВІТАЄМО З НОВИМ НАВЧАЛЬНИМ РОКОМ!» На шкільному 

годиннику ще далеко до 8-ї години, але все подвір’я вже давно вщерть заповнене 

ошатно одягненими дітьми і дорослими. Серед них можна впізнати і будівельників, 

які подарували усім це свято. Море усмішок і море квітів! Лунає музика. 

Завжди стриманий ВАСИЛЬ ПАВЛОВИЧ СЕГЕДА, директор школи, 

сьогодні помітно хвилюється. Він поздоровляє присутніх з початком нового 

навчального року і бажає успіхів. Урочиста хвилина: начальник СБМУ-37           

В.М. ДУГІВ вручає директорові ключі від нової школи, заступник голови виконкому 

міської ради депутатів трудящих Г.О. КОНДРАТЮК перерізає червону стрічку. 

Лунає перший дзвінок! Здається, ще ніколи так приємно і радісно, так 

нетерпляче і довгождано не звучав він на цьому подвір’ї. Учні дарують квіти тим, 

хто спорудив для них нову школу. Схвильовані, розчулені обличчя… 

Зі словами подяки до будівельників звертаються секретар парторганізації 

ПЕТРЕНКО З. М. та секретар шкільної комсомольської організації ДІНА ЧАЛА.  

Першими шкільний поріг мають переступити першокласники, що стоять із 

подарунками трішки розгублені й зніяковілі від загальної уваги. Тримаючись за руки 

поважних одинадцятикласників і ловлячи підбадьорливі погляди батьків, 

«першачки» урочисто заходять у шкільні двері, а за ними – 2-й, 3-А і 3-Б, 4-й, 5-А і 

5-Б, 6-А і 6-Б, 7-А і 7-Б, 8-й, 9-А, Б, В, Г, 10-А і Б класи. 

Учні 9-тих, 10-тих та 11-го класів разом із своїми вчителями перейшли із 

шкіл №5 та №7 до нової школи №1, яка тепер стала називатися середньою 

загальноосвітньою школою із виробничим навчанням. Усього у цей день, 1-го 

вересня 1964 року, у ній розпочало навчання 677 школярів.   

Учительський колектив приступив до роботи у такому складі: 
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1. Сегеда Василь Павлович – директор школи 

2. Коваленко Раїса Дем’янівна – заступник директора 

3. Білоус Іван Олександрович – заст. дир-ра з виробничого навчання 

4. Шклярська Софія Олександрівна – вчитель української мови та літератури 

5. Стефанішина Ольга Петрівна – вчитель української мови та літератури 

6. Музиченко Марія Йосипівна – вчитель української мови та літератури 

7. Дісіченко Зінаїда Яківна – вчитель рос. мови та літератури 

8. Сподіна Марія Юхимівна – вчитель рос. мови та літератури  

9. Серебрянська Лариса Костянтинівна – вчитель рос. мови та літератури 

10. Катюха Галина Василівна – вчитель математики 

11. Койсман Мойсей Ізраїлович – вчитель математики  

12. Жовтобрюх Галина Андріївна – вчитель математики 

13. Дяченко Антоніна Іванівна – вчитель математики 

14. Гандзюк Галина Григорівна – вчитель хімії 

15. Левшунова Євгенія Петрівна – вчитель біології 

16. Сухенко Галина Миколаївна – вчитель фізики 

17. Кармазін Аркадій Олексійович  – вчитель фізики 

18. Петренко Зінаїда Миколаївна – вчитель історії 

19. Кірейчук Валентина Олександрівна  – вчитель історії 

20. Масель Володимир Вікентійович – вчитель англійської мови 

21. Павленко Марія Петрівна – вчитель англійської мови 

22. Довгарт Іван Миколайович – вчитель німецької мови 

23. Дубиківський Мечислав Миколайович – вчитель географії 

24. Мінієв Михайло Івановим – вчитель креслення 

25. Янченко Дмитро Олександрович – вчитель малювання 

26. Грабовська Раїса Іванівна – вчитель фізвиховання 

27. Максименко Анатолій Антонович – вчитель фізвиховання 

28. Тютюнник Ніна Іванівна – викладач швейної справи  

29. Пінчук Броніслава Григорівна – викладач швейної справи 

30. Макєєв Петро Петрович – викладач столярної справи 

31. Стахурський Руслан Йовдокимович – викладач слюсарної справи 

32. Цокол Олександра Мартьянівна – вчитель музики 

33. Максименко Гнат Матвійович – заст. дир. по господарству 

34. Сидоренко Ніна Миколаївна – вчитель почат. класів, 4 клас 

35. Попроцька Яніна Іванівна – вчитель почат. класів, 3-А клас 

36. Нагорна Анастасія Іванівна – вчитель почат. класів, 3-Б клас 

37. Прохорова Надія Ничипорівна – вчитель почат. класів, 2-й клас  
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38. Гутько Віра Пилипівна – вчитель почат. класів, 1-А клас 

39. Пількевич Антоніна Володимирівна – вчитель почат. класів, 1-Б клас  

40. Ревенко Тамара Павлівна – бібліотекар 

41. Полтавська Людмила Володимирівна – піонервожата 

42. Дяченко Оксана Іванівна – вихователь ГПД 

43. Положанська Неля Карлівна – вихователь ГПД 

Завирувало життя у стінах нової школи, його можна охарактеризувати 

словами поета: «І рости, і діяти нам треба так, щоб аж гриміло з краю в край!» 

Піонерська організація, що носить ім’я Героя Радянського Союзу Бояринцева, 

складається із 7 загонів і нараховує 269 дітей. Головою ради дружини обрано 

Шестаківську Світлану, їй у роботі допомагають голови рад загонів КОЛІСНИК 

ТЕТЯНА, БАРАБАШ В’ЯЧИСЛАВ, НЕДАШКІВСЬКА ЛЮДМИЛА, ЦИКУНОВА 

ЛЮДМИЛА, ПІЛЬКЕВИЧ СЕРГІЙ, КОНЧАКІВСЬКА АЛЛА. 

Піонери активно включаються у всесоюзне змагання, беруть участь у 

військово-спортивній грі «ЗІРНИЦЯ», збирають художню літературу для шкільної 

бібліотеки, озеленяють приміщення, після завершення будівельних робіт приводять 

у належний вигляд подвір’я. 

У школі 150 комсомольців, 11 вересня пройшли вибори їхнього активу, і 

комсоргами у класах стали КУДЬ К. (11-й клас), ТОЛКАЧОВА ОЛЕНА (10-А), 

НОВІКОВ БОРИС (10-Б), ТЕТЯНКО ВАЛЕНТИНА (9-А), ГОРБУНОВА 

ЛЮДМИЛА (9-Б), ПРИЛІПКО ВОЛОДИМИР (9-В), ЖУРАВЕЛЬ Н.(9-Г), 

СМУСЕНКО ОЛЕКСАНДР (8-й кл.). До шкільного комітету увійшли НАТОКА, 

ДЕМЧЕНКО, ГОРЧИНСЬКА, ВОЛОШИН, КЛИМЕНКО, БЕЗИМ’ЯНА, ЧАЛА, 

РОМАСЕНКО, БЛЕЙЧИК, ВЛАСЕНКО, ВДОВЕНКО, ДОБРОВОЛЬСЬКА.  

Країні потрібен метал. І за цей рік комсомольці та піонери здали державі 50 

тонн металобрухту. Рідне місто розстроюється – і старшокласники працюють на 

розвантаженні цегли для міської лікарні, садять дерева по вул. Леніна і в міському 

парку, закладають нові клумби і висаджують березову алею поблизу школи, 

працюють на будівництві піонерського табору на р. Унава. 

У наступному навчальному році (1966-1967) під керівництвом учителя праці 

КАЛЕНЮКА С.І. розпочнуть будівництво шкільної механічної майстерні, 

підготують до асфальтування майданчик перед школою і взагалі приведуть у 

порядок усю шкільну садибу, яку будівельники залишили досить непривабливою. 

Восени школярі збирають цукрові буряки в Дорогинському колгоспі і овочі 

та фрукти в радгоспі «Фастівський», за що від правління колгоспу і міськкому 

КПРС отримали грамоти і омріяну премію – фотоапарат. 



 

43 
 

Великий спортивний зал часто не може вмістити всіх бажаючих взяти участь 

у шкільних змаганнях з різних видів спорту. За цей знаменний рік у школі урочисто 

відзначено 100-річчя з дня народження М.М. Коцюбинського і 150-річчя з дня 

народження М.Ю. Лєрмонтова, 60-річчя М. Островського. Учні старших класів 

щомісяця збираються на «Голубий вогник», назву якого позичили у популярної 

телепередачі, хоча телевізор тоді був, мабуть, не у кожній родині.  

Одним словом, господарями школи є самі учні. Вони створюють центр 

школи (начальник ДЕМЧЕНКО ЛЮБА), який відповідає за всі події, що 

відбуваються протягом тижня, а щосуботи підводяться підсумки із навчання, 

дисципліни, дотримання чистоти і збереження шкільного майна, гурткової, 

спортивної, культурно-масової та туристсько- краєзнавчої роботи. Звичайно, уся 

шана класам-переможцям, а для відстаючих – славнозвісна мелодія «Чижик», яку 

майстерно виконує шкільний духовий оркестр. 

Вражає розмаїття гуртків за інтересами: фізичний (кер. Кармазін А.О.), 

радіотехнічний (кер. Сухенко Г.М.), хімічний (кер. Левшунова Є.П.), географічний 

(кер. Дубиківський М.М.), російської мови (кер. Дісіченко З.Я. та Серебрянська 

Л.К.), української мови (кер. Стефанішина О.П. та Музиченко М.Й.), історичний 

(кер. Кірейчук В.О.), фізкультурний (кер. Максименко А.А.), хоровий (кер. Цокол 

О.М.), музичний (кер. Цокол А.Ф.), фотогурток (кер. Стахурський Р.Й.), а пізніше –  

іноземної мови, краєзнавчий, «Умілі руки», танцювальний, образотворчий. Буде 

організовано клуб «Прометей», естетичний клуб «Райдуга» із секціями художнього 

слова, шкільної преси та радіомовлення, спортивний клуб «Олімпія» із 

баскетбольною, волейбольною, гімнастичною, шаховою секціями, легкої атлетики та 

настільного тенісу, товариство любителів науки і техніки із секціями любителів 

математики, фізики, кінолюбителів та юннатів. 

Із майбутніми журналістами заняття проводить ШКЛЯРСЬКА С.О., інколи на 

ці засідання приходять працівники районної газети «Перемога». І в самій школі 

випускається багато предметних газет та загальна «Шкільна правда». Учні-

художники вдалими карикатурами висміюють порушників у тижневику «Голос 

чергового», а за випуски радіогазети відповідає секція радіомовлення, якою керує 

СЕРЕБРЯНСЬКА Л.К. У кінці кожного місяця уся школа з нетерпінням чекає на 

свіжий номер фотогазети, яку випускає гурток під керівництвом СТАХУРСЬКОГО 

Р. Й. 

І як данина часові – оформлення кімнати В.І. Леніна, участь у 

республіканській туристичній експедиції, коли вивчаються вулиці, збираються 

матеріали про учасників Громадянської та Великої Вітчизняної воєн, перших 

комсомольцях Фастівщини, Героїв Радянського Союзу. Спрямовує цю роботу клуб 
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«Прометей», очолюваний вчителем історії КІРЕЙЧУК В.О. ВАЛЕНТИНА 

ОЛЕКСАНДРІВНА – мудрий педагог, улюблений вчитель багатьох дітей і водночас 

депутат міської ради, активний член тов-ва «Знання», часто з лекціями виступає 

перед мешканцями Фастова. Крім неї, ще 30 вчителів є лекторами тов-ва «Знання», 

їх часто можна застати у невеликому затишному читальному залі при шкільній 

бібліотеці, де вони готуються до виступів перед батьками. 

Книжковий фонд на той час нараховував 2200 книг, але ця цифра кожен рік 

зростає. Велику роботу з розвитку читацьких інтересів учнів проводить бібліотекар 

РЕВЕНКО Т.П. – студентка Київського культпросвітнього училища. За добре 

організовану передплату на газети і журнали вона була відзначена райвідділом 

«Союздруку». 

Дійову допомогу надавав керівництву школи батьківський комітет, до 

президії якого певний час входили КАПУСТІН П.Є, ШЕВЧУК Б.І., ЛИТВИН М.М., 

ДАНИЛЕНКО І.О., ВАНДА Г.М. З їх ініціативи було створено університет для 

батьків, комісії, які періодично звітувались за проведену роботу з учнями та їх 

родинами, вирішувались господарські питання. Члени батьківського комітету були 

частими гостями на класних зборах, позашкільних заходах.  

Отож, шкільне життя було різноманітним, цікавим і насиченим. І у червні 

1965 року школа №1 урочисто вітала свій випускний 11-й клас, вручаючи атестати і 

даючи настанови на самостійне життя. А її гордістю стали тодішні три випускниці, 

нагороджені за відмінні успіхи у навчанні і праці золотими медалями: КУЧИНСЬКА 

ТЕТЯНА (закінчила Київський політехнічний ін-т), ГАЛЮК СОФІЯ (зак. Київський 

ін-т народного господарства) і НАУМЕНКО ГАЛИНА (зак. Київський педагогічний 

ін-т). А через рік, у 1966 році, такі ж нагороди отримали РОМАСЕНКО 

ВАЛЕНТИНА (зак. Київський політехнічний ін-т), ДИДОХІД ПЕТРО (зак. 

Київський ін-т інженерів цивільної авіації), МЕЛЬНИК ЄВГЕН (зак. Київський ін-т 

інженерів цивільної авіації), а срібну медаль вручили ІОНОВІЙ ВАЛЕНТИНІ (зак. 

Київський державний університет). 

Новостворена школа №1 зайняла гідне місце серед інших навчальних 

закладів Фастова. 

 

СКЛАДНА ЦЕ ДОСИТЬ РІЧ – МИНУЛИЙ ВІК СУДИТИ, 

НЕ ЗАВЖДИ ВАРТО ТУТ РУБАТИ З-ЗА ПЛЕЧА.  

ХАЙ КОЖЕН РІК ЖИТТЯ І КОЖЕН ДЕНЬ ПРОЖИТИЙ 

НАС ОБЕРЕЖНОСТІ Й РОЗВАЖНОСТІ НАВЧА. 

                                    М. Рильський 
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У наш час загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 м. Фастова знаходиться на 

вулиці Л. Толстого, 9. Школа має два приміщення. Старе (побудоване до війни для 

дитсадка) служить нам з 1944 року, після того як було знищене колишнє 

приміщення по вулиці Радянській. Зараз тут навчаються початкові класи. Нове 

(побудоване у 1964 р.), де розміщені класні кімнати, спортзал, їдальня, бібліотека, 

майстерні. Школа працює у дві зміни. Сюди щоранку поспішають на роботу 80 

вчителів, з них – 

2 - вчителі-методисти; 

9 - старших вчителів; 

27 - вчителі вищої категорії. 

 

Гордістю школи є учні, яких у нас більше тисячі. Вони мають можливість: 

- навчатися у класах з поглибленим вивченням математики; 

- навчатися у суспільно-гуманітарних класах; 

- займатися у комп’ютерному класі, оснащеному найкращими комп’ютерами; 

- здобути професію водія категорії «В – С». 

 


