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Шановні добродії! 

Ви знаходитесь на 

території однієї з найкращих 

шкіл України, школи 

створеної творчим розумом, 

невтомними руками, 

люблячим серцем великого 

педагога О. А. Захаренка.     

Перших своїх учнів школа гостинно зустріла 7 листопада 1957 року. А вже в 

1958 році вступили в дію приміщення шкільних майстерень. Для нової школи 

потрібні були хороші викладачі – вчителі нового покоління. Тому дирекція 

звернулась до вищих керівних органів освіти з проханням посприяти забезпеченню 

навчального закладу спеціалістами з викладання різних предметів. Так в 1959-1961 

роках школа поповнилась молодими, творчими, енергійними педагогами, серед яких 

особливо виділялось молоде подружжя Захаренків – Олександр Антонович та Віра 

Петрівна. 

Хороші умови та наявність високоякісних сучасних кадрів зробили життя 

школи ще більш цікавим та змістовним, що одразу позначилося на успішності учнів. 

Ініціатором та організатором багатьох шкільних заходів був О. А. Захаренко. Перше 

завдання - було  зробити подвір’я школи красивим. Рішення підказувало саме життя. 

Вчитель побував з семикласниками на екскурсії в м. Ленінграді, де учням найбільше 

сподобались петергофські фонтани-жартівники. Хтось сказав: „Давайте побудуємо 

свого „Самсона” біля школи”. Пропозиція 

сподобалася всім. І в 1960 році дитяча мрія 

стала реальністю. На першотравневі свята 

фонтан „Колосок” обдаровував розсипом 

срібла всіх присутніх, вносячи свою 

часточку радості до святкового настрою. 

Минали роки, а школа продовжувала 

прикрашатись чарівними затишними 
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куточками,  перетворюючи навколишній світ на прекрасну казкову країну.  

Тут ви бачите альпінарій в оточенні живих українських символів. Розкішна 

калина, красуні-мальви та горді лелеки, зручно поселились біля води. За ними 

тягнуться до сонця  стрункі піхти, які прийшли сюди з далеких країв, аби 

залишитися тут назавжди. 

За фонтаном розташований зелений 

клас, який зверху нагадує герб України. 

Олександр Антонович вважав, що в 

навчально-виховному процесі школи 

завжди повинні відбуватися події, які 

запам’ятаються учням на все життя. Тому в 

1967 був відправлений „Лист у майбутнє”. 

Учні і вчителі готували його цілий рік. 

Кожен придумував і майстрував щось 

оригінальне. В школі створилась атмосфера пошуку, чекання, здійснення мрій, 

осмислення сенсу людського життя. У сейф поклали чотири магнітофонних стрічки 

і магнітофон. На плівках сотні учнівських листів до своїх майбутніх однолітків. Є 

тут і зворушливий лист матері до сина, якому на той час було лише два місяці. В 50 

років він прочитає його, аби почути голос неньки та зрозуміти чи справдились її 

надії і сподівання. 2 листопада 2017 року, відкривши сейф, нащадки почують слова: 

„З Вами, нашими нащадками, говорять люди 1967 року, – ваші діди і прадіди, які 

щиро любили вас – нашу зміну, нашу надію… Хай квітнуть сади, щиро родить 

земля, хай повняться радістю ваші душі, хай полум’яно б’ються ваші серця, 

освітлюючи шлях людству в і просторі, і в  часі!”  

Відправлення листа перетворилось на 

урочисте свято, яке назавжди ввійшло в історію 

села та пам’ять його жителів. 

Нині територія школи являє собою ціле 

містечко, яке займає площу в 5 га. Її прикрашають 

більше 1500 дерев, серед яких лише туй – 453, 

ялин – 125, голубих ялин – 75. 
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 Сімдесят видів дерев і кущів ростуть навколо 

школи. Шкільний сад займає 18 соток, а сад Пам’яті 

О. А. Захаренка – 15 соток. Клумби з квітами 

охоплюють 0,4 га, газони 0,6 га шкільних угідь. 

Площа навчальних та допоміжних приміщень 

6250 м
2
. Тут навчаються 99 учнів, ними опікуються 

18 вчителів, 14 працівників обслуговуючого 

персоналу.  

В школі працюють п’ять навчально-виховних 

центрів: 

 Навчальний центр, де отримують знання 

учні 5-11 класів. До їх послуг бібліотека, 

читальний зал площею 160 м
2
, навчальні 

кабінети.   

 Центр виховної роботи, до якого входять 

музей історії села із планетарієм і 

обсерваторією, музей миру і дружби 

народів.   

 Центр молодших школярів – триповерхова 

споруда, де навчаються учні 1-4 класів. 

Сюди входять класні кімнати, кімнати відпочинку, 

казковий зал, зал хореографії. Разом з цим центром 

існує і філіал музичної школи по класу баяна, 

фортепіано. Тут знаходяться кімнати для занять 

гуртковою 

роботою. 

 Центр трудового 

навчання, де розміщені цехи: токарний, 

слюсарний, деревообробний, електроцех, 

швейний цех, цех кулінарії, шкільний гараж, 

теплиця.   
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 Центр здоров’я і спорту – спортивний зал 

площею 288 м
2
, плавальний басейн, 

волейбольний та баскетбольний 

майданчики, стадіон, зона відпочинку із 

атракціонами, казкове містечко.   

Мозаїчне панно на фасаді школи 

відображає основні напрямки навчально-

виховної роботи: 

1. „Хай завжди буде мама, хай завжди буде сонце, хай завжди буду я”. Любов до 

матері, повагу до старших, дбайливе ставлення до природи та навколишнього 

середовища, шанобливе ставлення до людей. 

2. „Без праці хліб не родить – не квітнуть троянди”. Виховання любові до праці, 

пошани до чужої праці, старанності, відповідальності. 

3. „Без книги немає знань – без знань немає майбутнього”. Виховання потреби та 

необхідності знань, любові до книги. 

4. “Шлях до серця дитини лежить  через захоплення”. Виховання любові до життя, 

вміння знайти в ньому себе. 
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5. „Будь патріотом своєї Вітчизни”. Любов та повага до Батьківщини, рідного краю, 

батьківської хати. 

Кожне дерево на шкільній території має свою історію. Ось розлогі білокорі 

берези, посаджені на місці колишнього міні-космодрому „Байконур”, приїхали до 

нас із „Зоряного містечка”. Коли наші учні були на екскурсії в Москві, то зустрілись 

там з героєм-космонавтом Валентиною 

Терешковою, яка на згадку про зустріч 

подарувала одну з цих берізок. Посадили 

її Герой Соціалістичної Праці Завертайло 

Іван Демидович і піонервожата школи 

Перенесенко Р. В. Другу берізку 

посадила мати героя-космонавта Юрія 

Гагаріна – Ганна Тимофіївна, коли 

приїжджала в гості до сахнівських учнів. 

Ми підходимо до оздоровчого зеленого класу -  куточка, присвяченого Лисенко 

Олі – випускниці школи, яка трагічно загинула , рятуючи свою подругу. Щороку 21 

травня проводиться лінійка  Пам’яті, учні кладуть квіти до  постаменту  дівчині, яка 

не задумуючись кинулась на допомогу своїй однокласниці. Це улюблене місце 

занять дітей. Через круглу форму класу, тут на протязі всього дня є сонячна сторона 

і холодок. Туї виділяють кисень і фітонциди, тому в цьому місці завжди легко 

дихати. Поряд з класом сумно стоять берези, які посадила на згадку про себе Оля 

Лисенко. 

Під час підготовки матеріалів до „Листа в майбутнє”, назбиралася велика 

кількість цікавих історій, розповідей, історичних цінностей - все це треба було десь 

зберегти. Так виникла ідея створення Народного музею. 

І знову цікава робота на кілька років захопила учнівський та вчительський 

колективи школи. 

За основу будівництва музею було взято проект одеського архітектора 

Безчастнова Олександра Олександровича, який безкоштовно запропонував його 

школі. З настанням весни 1968 року розпочалося спорудження музею. Робота 

проводилась методом народної будови. Працювали вчителі, батьки, учні, жителі 
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села. За час будівництва проведено 52 недільники, безліч суботників, в яких взяли 

участь більше 1000 чоловік. Жодна будівельна організація на зведенні музею не 

працювала. Весною 1970 року будівництво завершилось в повному обсязі.  

В приміщенні музею знаходились обсерваторія та планетарій. Дізнавшись про 

задум учнів, астроном-любитель 

Маліка А. А. подарував школі власноручно 

зроблений телескоп-рефрактор, що давало 

можливість вести професійне 

спостереження за зоряним небом. Велися 

пошуки обладнання для шкільного 

планетарію. На щастя, в обласному 

ДТСААФ знайшлася нова проекційна 

апаратура для пересувного планетарію, яку було подаровано сахнівським учням. 

Велику допомогу в оформленні внутрішнього наповнення музею, підготовці 

експозицій та розміщенні експонатів надали працівники Корсунь-Шевченківського 

історичного музею. 

 

1 зал 

 

Шановні гості, ви прибули в чудовий куточок нашої України. В нашому селі є 

гори, ліси, річка і не дивно, що 

дехто називає Сахнівку 

маленькою Швейцарією. 

Найбільшою гордістю села є 

школа радості, яку створив 

О.А.Захаренко. І ми будемо 

надіятися, що село і школа будуть 

існувати вічно, бо цей райський 

куточок приваблював людей  

дуже давно. Відомі перші поселення ще за часів зарубинецької культури. Тоді на 
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горі Дівиці існувала фортеця Остер. Описував наше село, малював наші гори 

Т.Г.Шевченко. В Європі добре знали сахнівський тютюн, та головне багатство – 

люди, які брали участь у творенні нашої історії, про них і розповідає наш музей. 

Запрошуємо вас до 1-го залу  музею. 

Сліди існування людини в нашій місцевості відносяться до дуже давньої епохи. 

Колись тут був теплий, вологий клімат, росли вічнозелені ліси, водилися великі 

звірі. Про це свідчать окремі знахідки: в сахнівському Поповому яру вода вимила 

кістяк і бивні мамонта. У 1944 році знайдено зуб мамонта вагою 4,5 кг, у 1949 році  

частину бивня вагою 6 кг. У 1949 році в Глибокому рову вода знову вимила 

суцільний кістяк мамонта. 

З часом клімат на нашій території почав змінюватися. Зміну спричинив 

льодовик. Гадають, що річка Рось була межею льодовика. Минуло  кілька тисяч 

років, і Поросся знову вкрилося густими лісами, річка стала широкою, повноводною 

Наш край  дуже багатий на археологічні  пам’ятки, які проливають світло на  

історичне минуле, зокрема часів монгольського іга. Крім відомого давньоруського 

городища Княжа  гора,  в гирлі Росі біля Канева, у нас знаходиться друге городище 

на горі Дівиці. У результаті розкопок  городища виявлено велику кількість цінних 

знахідок. 

Розкопки давньоруського городища поблизу Сахнівки здійснювали дві 

експедиції з  інституту археології АН УРСР. 

Експедиція 1949 року дослідила залишки укріплень городища і відкрила ще 

одне житло на посаді. Нижче від вершини гори було виявлено рів завширшки 4 м, 

завглибшки 3 м, по краю якого, очевидно, проходила дерев’яна стіна. Укріплення 

городища загинуло під час пожежі. Про це свідчать залишки обвуглених дерев, 

перепалені пісок і глина, які  звалились у рів. 

У житлах, господарських приміщеннях, а також у культурному шарі навколо 

них знайдено різні знаряддя праці, побутовий інвентар ХП-ХШ століть. Виявлено, 

зокрема, наральники і лемеші, коси та серпи, ножиці для стриження овець, залізні 

кінські пута, ковальські молоти, ковадла і багато іншого.  Знайдені речі свідчать, що 

їхні господарі займалися землеробством і ремеслом. Під час розкопок виявлено 
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також різноманітні прикраси. З деякими знахідками ми і познайомимось, тож 

запрошую вас  підійти до вітрини. 

Слід звернути увагу на те, що під час розкопок знайдено чимало предметів 

військового спорядження:  залишки кольчуги, шаблі, наконечники списів, понад 150 

наконечників стріл, 2 булави, а також кістяк людини з наконечником стріли у 

хребті… 

Усі дані свідчать, що городище загинуло від пожежі не пізніше ХІІІ століття, 

очевидно, внаслідок монголо-татарського нападу. 

У 1240 році монголо-татари  напали на Київську Русь. Перші удари прийняли 

на себе прикордонні містечка. Вони мужньо захищались, але були зруйновані та 

спалені. Не відродився після знищення й укріплення Остер. Ніяких відомостей про 

нього виявити не вдалося. Проте збереглася в народі легенда про палку любов 

руських людей до батьківщини. 

У народі одну гору називають Дівицею, а ту, що проти неї, - Пастушкою. 

Колись, у часи монголо-татарського іга, була тут тільки одна гора, а  біля підніжжя 

розкинулось село, в якому жила одна дівчина. Не дівчина, а квітка. Така вона була 

красива, що жоден парубок не  міг пройти, не милуючись її вродою. А як до того 

додати, що вона була розумна, скромна, чесна, то легко повірити, що її любило все 

село. 

У годину тяжких випробувань вороги заволоділи укріпленням на горі і 

пограбували село. Хан наказав своїм воїнам привести до нього дівчат-красунь. 

Рятуючись, дівчина переодяглась у чоловічий одяг і стала пастухом. Одного разу, 

захищаючи свою подругу, вона вбила ханського воїна. Розлючений хан наказав 

четвертувати  молодого пастуха на вершині гори і звелів усім жителям прибути на 

страту. Та коли замість пастуха хан побачив дівчину, він був настільки вражений, 

що відмінив кару. Люди почали благати хана повернути улюбленицю назад у село. 

Величезний викуп зажадав він, але й на це односельці погодилися. 

Почула про викуп дівчина-пастушка. Звернулася до  людей із словами: “Любі 

мої, дорогі земляки, не хочу я приносити вам горя і нестатків, залишуся тут. Не 

просіть”. 
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Хана ж вона попросила дозволити піднятися востаннє на рідну гору, 

попрощатися  з рідним краєм. 

Згодився хан, але пішов і сам услід – боявся, щоб не втекла вона, а за ним його  

воїни. Підійшла Пастушка на край глибокої прірви і кинулася в неї. 

Крикнув хан, зупиняючи її, але дівчини не стало. Раптом вдарив грім, 

розкололася гора навпіл, і прірва поглинула все ханське військо, дорогі килими, 

золото, срібло. 

З тих пір одну гору називають Дівицею,  а другу – Пастушкою. І в серпневу ніч 

нерідко можна бачити, як падає з неба зірка – то Пастушка сміливо кидається з гори. 

 

2 зал 

 

Наступна сторінка - найважча в історії сахнівчан. Друга половина XIX – 

початок ХХ ст. були із найважливіших у політичній історії України. Саме в цей час 

закладалися,  консолідувалися суспільні течії і рухи. 

Російсько – японська війна підштовхувала країну до революції 1905 – 1907 рр., 

яку підтримували і жителі нашого району. Селяни розбирали солому і сіно, рубали 

дрова в лісах, палили князівські скирти і комори. Влітку 1906 року, в Корсунських 

економіях зовсім припинилася робота І. Лопухін – Демидов телеграфував 

губернатору, що місцева поліція не має достатніх засобів, щоб відвернути безпеку. 

Були, навіть, прислані царські війська для придушення революції. Саме в період 

революції виникла в Сахнівці  та  Корсуні місцева організація РСДРП. 

Тяжким випробуванням для народу була друга світова війна, яка розколола 

політичні сили на три частини – одна виступила за здобуття самостійної України, 

друга – за революцію і здобуття Україною автономії в межах нової демократичної 

Росії, третя – за перемогу Росії у війні, яка дасть можливість демократичним 

шляхом вирішити проблеми держави. Сахнівчани були далекі від цих політичних 

міркувань, і за наказом царя воювали проти четвертого союзу. Відомо тільки про 

одного сахнівчанина, Куща С.І., який був нагороджений медаллю «За хоробрість» та 

Георгіївським хрестом.  
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27 лютого 1917 року Миколу ІІ, останнього царя,  скинуто. Звістка про це 

миттєво розлетілася по всіх усюдах. 4 березня 1917 р. виникла українська 

Центральна Рада,  головою якої було обрано професора Грушевського. Вийшло так, 

що більшовики не визнали Центральну Раду, і між ними довго йшла боротьба за 

владу на Україні. В цей складний період до влади у 1918 р. приходить гетьман 

Скоропадський, потім 19 грудня 1918 р. - Директорія на чолі з Винниченком. На 

Україні почнеться інтервенція Денікіна, буде війна з Польщею, але в решті-решт 

владу в свої руки візьмуть більшовики. В нашому селі в основному підтримували 

більшовиків, і старше покоління зберігає пам’ять про мужнього комісара Іванова – 

Ященка. 

Іванов – Ященко був головою ревкому, а Терновський - військовим комісаром. 

В рядах загону виявились зрадники. Під час наступу вони вдерлися в будинок  

ревкому,  вбили Іванова – Ященка і Негоду Каленика. Терновський залишився 

живий і продовжував боротьбу за встановлення  Радянської  влади на Черкащині. 

Але і на нього полював підступний ворог.  

Коли Терновський повертався додому, бандити його вислідили і піймали. А 

потім розрубали тіло на куски і спалили разом з рідними в хаті. 

Семен Кузьмович Федоренко організовував у нашому краї боротьбу з 

контрреволюцією. Він був командиром партизанського загону. В 1927 р. попав у 

засаду і загинув. 

Складні тоді були часи, розберись де правда, за ким іти, кого захищати. За 

Директорії в Сахнівці було створено загін, який захищав село від наступу Червоної 

армії. Він налічував 25 осіб. До його складу  входили: Голембовський М.О. та 

Тарасенко С.А. Сахнівку зайняли війська Будьонного, загін було розпущено і  в селі 

було встановлено Радянську владу. 

Сім неповних років війни та громадянської смути призвели територію 

колишньої Російської Імперії до стану руїн. В такий складний час партія 

більшовиків приймала різні програми по виходу країни із кризи. Сахнівка також 

була втягнута в проведення колективізації. З великими труднощами в селі 

створюються два колгоспи: «Нова праця» і «Заможник». На стенді фотографії 

перших колгоспників. Матеріали і фотографії, що розміщені тут, розповідають про 
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той період. Більшість людей вірили в кращі часи і старалися працювати як 

найкраще. Були в нас і свої п’ятисотенниці. Ланки Дзігори, Савченко і Ященко 

(Фотографії розміщені на стендах) виростили по 930 ц з гектара цукрових буряків. 

Це був  найвищий урожай на Україні. 

Страшно, коли війна.  Та ще  страшніше, коли це війна - безкровна, коли знаєш, 

що помреш і не знаєш за що, коли бачиш, що помирають твої найрідніші і не можеш 

їм допомогти. 

Такою страшною сторінкою в історії українців став голодомор 1932- 1933 р.р. 

Не минув він і Сахнівки, обпалив безжалісними муками і лиховісною смертю. 

Встановлено, що в ті жахливі роки померло 1100 сахнівчан, серед них більше 400 

дітей, були випадки людоїдства. 

До вашої уваги спогади свідка тих часів: 

«У нас у селі було тихо, мов у домовині: ні кота, ні собак - все поїли. І ні 

зернини, ні картоплини – все підчистили гицелі. Їх називали активом. 

Матуся пошила для сестрички Ганнусі ляльку.  І от прийшли активісти. Один 

відразу кинувся до колиски. Ганнуся в - плач, притиснула ту ляльку до грудей, не 

віддає. Вихопили, розірвали, зерно висипав один собі в кишеню, а ганчір’я кинули 

на долівку ще й розтоптали. 

Довго мені вчувалося, як плакала сестричка, Ганнусенька не дожила і до 

колосочків... 

За нею померла моя найрідніша, моя матуся. Думала врятую маму та не змогла. 

Мамочко, ріднесенька. Що ж мені одній-однісінькій робити? Ноги в мене 

опухли, ледве з ліжка піднімаюся. Не йшла по селу шукати їжу, не було що, та й 

хотілося вмерти не десь на дорозі, а в рідній хаті! Смерть вже підходить до мене. Я 

не хочу помирати! Я жити хочу! 

Страшно зустріти смерть, 

Страшно – не будьмо лукаві, 

В славі там чи не в славі, 

Страшно зустріти смерть. 

Страшно безсило малим 

Чути себе перед смертю, 
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Але страшніше, коли  

Ні за що вмерти. 

Мене мама посилали на поле татові качан капусти віднести, бо самі були дуже 

слабі. Так їсти самому хочеться, а терпимо, ледве перебираючи ноги, несу передачу 

татові.  

Таточку, – кажу, – ось мама передала качанчик, їжте. Тато відломив 

півкачанчика, мені дає. 

Ні, не хочу, мама казали, що ви слабі, і коли в полі перестанете робить, ми всі 

помремо. Та й пішов пошукати якусь зернину. 

А тут тьотя - сусідка підходить та говорить, щоб я біг додому, бо матуся дуже 

слабі, мабуть, помруть і хочуть мене бачити.  

Вмирає мати, поспішись, Іване! 

Як добіжиш – воскресне, відживе! 

Біжить хлоп’я, а дощ, немов кайдани, 

Волочиться й дитячі ноги рве.  

Ти будеш бігти крізь палючі плови 

До материнських передсмертних сліз, 

Ти будеш квапитись, рвучи закови 

Запліснявілих мислей і заліз. 

Мов кінь під батогами будеш гнати, 

До болю звикнувши  й до лютих шлей. 

Ти будеш бігти, бо вмирає мати. 

Піт прожере тебе до дна очей! 

І я біжу полем, стежечкою. Спотикаюся, падаю, піднімаюся, хочеться скоріше 

побачити  матусю, а ще дужче хочеться їсти. Перед очима йдуть жовті крути, 

серденько стає битися повільніше. І я кричу:  

Людочки, дайте кусочок хліба, 

Я ж так жити хочу! 

Кричу... і ... помираю... 

Ні, ті дитячі душі не вмерли! 

Вони живі! 

Вони мусять жити, щоб більше такого не повторилося! 
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Люди! Від імені свого покоління закликаю вас: 

“Не дайте забути нашої трагічної історії!» 

3 зал 

 

 Ось уже 71  рік  віддаляє нас від грізних років війни. Але кожна мить, що 

відходить у вічність, кожен камінь нашої мудрої будови, кожен колос, що росте для 

нас –це пам’ять про тих, хто не повернувся з війни. 

Війна!... Війна!... 

Од пилу срібний 

Степ України загримів. 

Ми йдем на бій, на бій побідний, 

Святий і праведний наш гнів! 

Пощади ворогу не буде! 

Злетить фашистська голова, 

Проклявши, світ її забуде, 

Могила чорна захова! 

 

У серпні 1941 року фашисти ввірвалися в Сахнівку. Чорна зловісна хмара 

нависла над селом. Село завмерло. Німці грабували оселі, забирали хліб, худобу, 

майно. Та сахнівчани боролися. Усе, що можна було, ховали в землю, худобу 

виганяли в ліс. Партизанів, парашутистів, поранених радянських воїнів 

переховували, ділилися з ними останньою скибкою хліба. Кожний, хто переховував 

партизана чи для своїх передавав хліб, борошно, одяг, був спокійний, що його ніхто 

не викаже. 

Багато наших земляків пішло в партизанські загони, деякі стали членами 

підпільної організації „Комітет–103”, яку очолив Марцинюк. Навіки-вічні збереже 

історія подвиги наших мужніх жінок-сахнівчанок. 

Ось фотографія Оксани Григорівни Савченко-Биковець, активної учасниці 

партизанського загону „Грізний”. З-під носа у німців вона вигнала табун коней і 

переправила до партизанів, за що була нагороджена медаллю „За хоробрість”. На 
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сьогоднішній день вона – єдина жінка-партизанка, що й нині проживає в нашому 

селі Сахнівка. 

Луценко Текля Прокопівна добре знала, що за зв’язок з партизанами фашисти 

карають смертю, та ніщо не змогло зупинити жінку. Її хатина завжди була надійним 

місцем для гостей лісу. Партизани одержували тут медикаменти, продукти, 

діставали відомості про окупантів. У той час Текля Прокопівна доглядала 

пораненого лейтенанта-десантника і сама виходила на зв’язок з партизанами. Її 

вистежив зрадник. Теклю схопили біля хати, жорстоко катували, вимагали, щоб 

вона сказала, де партизани. Їй виламували руки, проколювали багнетами тіло, але 

жінка мовчала. Тоді оскаженілі гітлерівці запалили хату і вкинули її у вогонь. Вона 

згоріла живцем, але вороги не почули від неї ні слова. 

Фашисти замордували дружину партизана, Савченко Палажку Андріївну, та її 

сестру Ольгу. Троє маленьких дітей залишились самі, та люди не дали їм загинути. 

Тридцять трьох жителів села фашисти розстріляли в Іржавському яру за 

допомогу партизанам та парашутистам. 

А це фотографія і кандидатська листівка, прострелена і залита кров’ю пілота-

парашутиста Махтулова, який був убитий під час приземлення на сахнівську землю. 

Його поховано в братській могилі. Всього за воєнні роки загинуло 216 наших 

односельчан. Їхні похоронки на цих стелах. 215 вдів і біля 500 сиріт залишила війна 

в нашому селі. 

Їх чоловіки і батьки загинули, щоб квітла наша земля, щоб завжди над нами 

було чисте мирне небо, ласкаво сміялося сонце. Цього ми ніколи не забудемо. І тому 

наші слідопити ще з більшою цікавістю шукають документи, фотографії воїнів, 

могили, де поховані сахнівчани. Спеціальні загони доставили в капсулах священну 

землю Москви, Ленінграда, Іржавця, Корсунь-Шевченківського. 

Багато сахнівчан мали нагороди, показували приклад любові до своєї землі. 

Повним кавалером орденів Слави став наш земляк Томенко Володимир Іванович. 

Сахнівчани знали Володимира Томенка як доброго працівника, активіста, 

одного з перших комсомольців села. Але далі сліди загубились. Було відомо лише, 

що з перших днів війни пішов на фронт. Рідних його німці розстріляли, хату 
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спалили. З архіву повідомили: „Загинув під час Корсунь-Шевченківської битви і 

похований в Лисянському районі”. 

Відшукали юні слідопити могилу Володимира Івановича, сфотографували 

викарбуване прізвище, взяли землю. А потім на загальну радість, несподівано 

розшукали і самого Володимира Івановича, живого, інваліда першої групи. 

Пригадує герой, як у лютневі дні, в завірюху, змикалось стальне кільце навколо 

фашистів. У ту страшну і переможну ніч, його тяжко пораненого, з перебитими 

ногами, замерзлого підібрала якась жінка, обігріла, вилікувала… 

Неможливо передати зворушливу зустріч учнів школи з прославленим воїном, 

кавалером трьох орденів Слави, якому діти привезли в Київ землю з невідомої йому 

могили. Разом із землею вручили і рішення сесії Нетеребської сільської Ради про 

присвоєння новій вулиці села Імені В. І. Томенка. 

Ніколи не забудуть учні прості слова дружини воїна, що загинув під час 

визволення села Сахнівки Федори Іванівни Дринь, яку відшукали наші слідопити. 

Землю, политу  кров’ю свого чоловіка, Федора Іванівна цілувала, обливала гарячими 

сльозами, а в серцях присутніх закипала ненависть до фашизму, який приніс стільки 

горя людям. 

Поруч із фотографією рядового Дриня ви бачите фото ще одного бійця – 

рядового Луценка, який теж загинув смертю хоробрих, визволяючи наше село. 

Далі експонуються вітрини із зображеннями командуючих нашою армією і 

фронтами. 

Ось легендарні парламентери Кузнєцов, Савельєв, котрі вручили ультиматум 

командуванню, оточених під Корсунь-Шевченківським, німецько-фашистських 

військ. 

Карта-схема Корсунь-Шевченківської битви. 

Бойовий дух населення, що знаходилось на окупованій території, підносили ось 

такі листівки. 

Наше село Сахнівку було звільнено від фашистських зайд 8 лютого 1944 року. 

Про визволення нашого села надіслав нам матеріали учасник цих боїв Шитиков та 

командуючий 748 стрілковим полком Жирнов Валентин Матвійович. 
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Великою ціною здобуто перемогу над ворогом. В глибокій шані ми схиляємо 

голови перед визволителями рідної Вітчизни. 

В цих вітринах портрети загиблих, учасників Великої Вітчизняної війни. 

Зверніть увагу на портрет Серафима Івановича Крикуна. Він і нині житель 

нашого села, почесний гість Сахнівської школи. В минулому він – учасник Великої 

Вітчизняної війни, генерал-майор нашої армії. Ми гордимося цією людиною і часто 

запрошуємо Серафима Івановича на зустрічі з учнями. 

Перед вами велике панно О. Я Жура „Рушники”. 

Це дарунок осиротілих дітей. Овдовілих жінок, матерів. На них полум’яніють 

імена їхніх синів, дочок , чоловіків. 

Послухайте будь ласка переказ, що став легендою. 

 

Легенда про бабусю Мотрю 

 

У сахнівчанки бабусі Мотрі було 3 сини. І були вони такі гожі, як оті 

чорнобривці, що золотять край доріжки від перелазу, аж до самісінького порогу. А, 

що вже працьовиті – всяка робота горіла в руках. То ж би радіти матері, радуватися, 

онуків бавити, так не довелося… 

Найстарший Василь, високий та кремезний загинув у 1941 р., зробивши лише 

перший переможний крок. Середній Сергій, білоголовий та блакитноокий ,як батько 

його, загинув неподалік від рідної оселі в селі Іржавці Канівського району. 

Найменший Іван швидкий та гожий, все йшов та йшов уперед  і приносив 

листоноша солдатські трикутники, а в них теплі й щирі слова, що так  гріли серце. 

Писав він, що в тяжких боях згадує її ніжні руки і ласкаві очі, що б’є ворога 

нещадно, аби зажура зійшла з її лиця і посмішка освіжила його. 

Та ось останній лист із-під Берліна: “Чекайте на мене, мамо!” Тоді надумала 

бабуся Мотря вишити рушник, яким би її син витер порох війни. Радісно забігала 

голка, вишиваючи сонячні візерунки. 

Та раптом, чорна, мов осіння ніч звістка: “Не долетів ваш сокіл, упав уражений 

ворожою кулею”. 
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І тоді бабуся  Мотря заховала далеко-далеко той рушник, щоб не ятрив серце, 

не нагадував про той цупкий аркуш паперу, який називається похоронкою. 

Та не змогла заспокоїтися бабуся Мотря, довгого зимового вечора  знову 

взялася за рушник, густо впліталися в візерунок чорні нитки, лягаючи материнською  

журбою на полотно. 

А в день відкриття у Сахнівці обеліска Слави, принесла старенька той рушник, 

тричі низько вклонившись, поклала його бронзочолим солдатам, які застигли в 

центрі села в німій зажурі, а  поряд, ой, як багато  тих материнських рушників, 

омитих слізьми і зітканих горем. 

9 травня учні цілують рушник, вишитий бабусею Мотрею, цілують святу 

реліквію. 

4 зал 

     Доки житиме Сахнівка, доти буде пам’ятати і любити Олександра Антоновича 

Захаренка, бо кожен куточок села, кожна 

оселя, деревце біля школи, зв
’
язане з ним. 

З 1959 року по  направленню Черкаського 

педагогічного інституту прибув він на 

окраїну Корсунь-Шевченківського району 

в село Сахнівку. Девізом його життя стало: 

„Поспішайте робити добро людям”. В 

школі з’являється клас програмових 

машин. Запускаються повітряні кулі і 

ракети, виростає чарівний фонтан „Колос”, 

засвітилися вікна школи – єдиного закладу 

культури серед бездоріжжя і шевченкових 

хатин. Саме тоді Олександр Антонович 

вирішив зберегти село, щоб воно не 

загубилося на карті Черкащини, райський 

куточок серед Дівочих гір.  

Методом народної будови створюється музей з планетарієм і обсерваторією.  
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В залах музею зберігається пам’ять про кожну сім
’
ю села, про далекі часи. 

Витоки патріотизму починаються саме з родоводу своєї сім’ї. В роки застою 

Сахнівка жила революційною перебудовою школи. 

Виростав новий центр з двома плавальними басейнами, цехами для трудового 

навчання, казковими кімнатами для молодших школярів, чудовим спортивним 

залом. Ці умови змінювали режим школи: проводяться  уроки плавання, 

хореографії, суспільно корисна продуктивна праця, години сну для учнів І-ІІІ класів. 

Ось такою стала Сахнівська школа завдяки невтомним рукам Олександра 

Антоновича. Його працю високо оцінила держава, нагородивши  медаллю 

Макаренка, присвоївши йому звання Заслуженого учителя України, Відмінника 

народної освіти, а пізніше Народного вчителя. В цей час Олександр Антонович 

працює над книгою „Школа над Россю” в співавторстві з Мазуриком Станіславом 

Миколайовичем. 

Змінилося обличчя села, простелилась асфальтна дорога, знесли халупи-

магазини й і  оновився центр. І все це справа рук директора школи. Все довелось 

зробити непросто. І щороку, а вірніше, щоденно, відривалася  частинка його серця 

для блага людей. Дехто по-доброму заздрив цим успіхам, дехто й досі вважає чудом, 

називає фанатом, як так можна жити, не дбаючи спочатку про себе, сім’ю, здоров’я. 

Своїми ідеями про перебудову школи 

ділився Олександр Антонович з усіма, хто 

приїздив у школу.  Вносив пропозиції щодо 

реформування навчання і виховання, вчив свій 

колектив бути добрим, дійти до серця кожної 

дитини, дбати насамперед про неї. Все це можна 

прочитати в книзі „Лелеки над Сахнівкою” та книзі Чубаря „Письмо в будущее”. 

Пам
’
ятають всі, хто чув його виступи по радіо, телебаченню, в пресі, що він 

турбувався не лише про школу, а й про долю села. Критикував тих, хто забував про 

людей. 

Зустріч в Останкіно з Олександром Антоновичем, годинна передача по 

„Сельскому часу” розкрила всьому бувшому СРСР нашого директора школи.  І не 
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дивно, що в 1984 році Захаренко був обраний депутатом Верховної Ради СРСР від 

Смілянського виборчого округу.   

 Лише тоді виборці дізналися, що таке народний депутат. Щоденно поспішали в 

Сахнівку люди різного віку з усіх куточків не 

лише Черкащини. Він  отримував сотні листів 

від тих людей, які не знаходили правду, або не 

могли пробити стіну бюрократії в різних 

установах, і останні надії покладали на 

Захаренка. 

Знаю, до цього часу моляться люди на нього 

і дякують за допомогу в придбанні житла, 

наданні лікування, вирішенні багатьох проблем.   

Олександр Антонович ввібрав у себе кращі якості робочої людини: чесність, 

принциповість, високу працездатність. Він устигав розв’язувати шкільні справи, 

зустрічатися з людьми, брати регулярно участь у комісії по реформі школи, 

засіданнях дитячого фонду, виступати на засіданнях Академії педагогічних наук, 

керувати роботою руху „Педагоги за мир”, гідно представляти свою країну за 

кордоном в складі парламентської делегації у США, як керівник делегації „Педагоги 

за мир” у ФРН, регулярно перевіряти роботу різних міністерств і засідати в планово-

бюджетній комісії, виконувати доручення члена Центральної ревізійної комісії. 

В 1987 році О.А.Захаренка вдруге, на альтернативній основі, обрали депутатом 

Верховної Ради СРСР. 

Олександру Антоновичу пропонували високі посади – Міністра освіти України, 

ректора Уманського педінституту, були і інші пропозиції, але він залишався вірним 

Сахнівці. Думав про те, як полегшити життя селян. Яку ж наполегливість треба було 

мати, щоб довести високому начальству про потребу внести зміни до міжнародного 

проекту газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород, зробити відвід на Сахнівку і 

найближчі села, їхати в далеку Тюмень по заслінку до газової магістралі. 

Олександр Антонович дбав і про сільську молодь. Завдяки його старанням і 

неабиякій енергії в 1992 р. був збудований чудовий будинок культури. 
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В період становлення незалежної України Олександр Антонович Захаренко 

знав, що і як робити. Велику увагу звертав на виховання патріотизму. З цією метою 

було закладено шкільний дендропарк, збудовано Криницю Совісті, Алею Пам’яті. 

До нас приїжджають гості із США, Італії та інших зарубіжних країн.  На згадку про 

це залишились   стовп миру, посаджені ялинки, проведені зустрічі. 

Криницю Совісті спроектував художник Михайло Смирнов. Це нетлінний 

пам’ятник про страшні роки голодомору. 

Зараз дендропарк – улюблене місце відпочинку всіх жителів села. Сюди 

приходять напитися води і весільні пари, яких завжди зустрічав і вітав Олександр 

Антонович. 

Та коли вже Олександр Антонович пішов на заслужений відпочинок, то 

продовжив прекрасну традицію, яку започаткував в далеких 70-х роках: писати 

книги, ділитися роздумами, спогадами. Так з’явилися „Енциклопедія шкільного 

роду”,  „210 шкільних лінійок”, „Поради колезі, народжені в школі над Россю”. 

Багато ще було планів, творчих задумок, але не судилося їм бути здійсненими. 

Хвороба забрала Олександра Антоновича. Проте серце, віддане людям, вогонь 

доброти, запалений в кожному із нас Олександром Антоновичем, житиме і горітиме 

вічно, ми скрізь і всюди чуємо його голос, пораду, він буде з нами. 

Все як колись: дзвінок, урок, перерва 

І в коридорі музика лунає. 

Та знову відчуваєш кожним нервом, 

Ніби весь час чогось не вистачає. 

Не вистачає посмішки ясної, 

Що так світилась ніжністю й добром. 

Вона, мов сонце, ранньою весною 

Нас зігрівала лагідним теплом. 

Не вистачає тих знайомих кроків 

І думки тої, що вперед біжить, 

Й тих незабутніх радісних уроків, 

Де ми навчались, як у світі жить. 

Де погляд той, що бачить те, що треба, 
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Де рука друга на моїм плечі, 

Де мрії ті, що неслись аж до неба, 

Як на зірки дивились ми вночі? 

Де та спокійна й незабутня мова, 

Де розв
’
язки життєвих теорем, 

Де щира і потрібна настанова, 

Що так застерігала від проблем? 

Все як колись: сміються в школі діти, 

Знову весна і знов життя буяє. 

Чому ж це туї опустили віти? 

Мабуть, нам всім його не вистачає. 

 

Навчально-спортивний комплекс 

       Колись на місці, де ми з вами знаходимось, стояли звичайні сільські хати з 

прилеглими до них городами. Та коли в 1973 році виникла нова ідея – збудувати при 

школі навчально-спортивний комплекс, сільська влада пішла назустріч. Для жителів 

цих будинків були закуплені інші хати, а звільнена земля була передана під 

забудову. 

Розпочалася активна робота будівельних загонів, створених із старшокласників. 

Цеглу на будівлю дав колгоспний 

цегельний завод, а Міністерство освіти 

УРСР виділило 807000 карбованців. 

9 травня 1976 року відбулося 

закладання капсули в наріжний кут будови з 

листом у 2045 рік до 100-річчя з Дня 

Перемоги. Бригади будівельників-

спеціалістів приступили до кладки стін. 

Кожен кубометр будови був кроком до здійснення мрії, виявом любові до школи. 

Тут незворушно пов’язувалось минуле і майбутнє шкільного колективу, 

зароджувалась трудова доблесть та краса праці. Майже 10 років продовжувалось 
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будівництво. І ось він настав, травень 1983 року, який назавжди ввійшов в історію 

села. 

На урочисту церемонію відкриття 

навчально-спортивного комплексу 

прибули міністр освіти України Михайло 

Фоменко, керівники різних державних 

установ, жителі навколишніх сіл. Всі 

вітали трудовий колектив, який своєю 

наполегливою працею створив це чудо – 

навчально-спортивний комплекс з плавальним басейном. Перед вами тріумф 

єдності, наполегливості та творчої праці. 

Сьогодні на 2 і 3 поверсі навчаються учні 1-4 класів. Перший поверх займає 

дитячий садочок. Є чудові приміщення для занять гуртків: театрального, 

хореографічного. Тут працює філіал музичної школи по класу баяна та фортепіано. 

Спортивний зал площею 288 м
2
 

вміщує як гравців так і вболівальників. 

Учні з задоволенням відвідують 

заняття в швейному та кулінарному 

цехах. В шкільній майстерні є 

токарний, слюсарний, деревообробний 

цехи. 

На території навчально-

спортивного комплексу знаходиться „Поляна пам’яті” – пам’ятник 216-ом нашим 

землякам, які полягли в боях за 

Батьківщину під час війни 1941-1945 років. 

В 1985 році, коли відзначали 40-річчя 

Перемоги над фашизмом, у Сахнівці 

вирішили створити живий обеліск. З 

садиби кожного загиблого солдата взяли 

землі та води з криниці. І в урочистій 

обстановці, в присутності майже всіх 
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жителів села, посадили ці троянди та присипали землею з двору  воїнів-

визволителів. 

Крім того тут знаходяться троянди, посаджені на честь невідомого солдата з 

братської могили та солдатських вдів. Всього 300 кущів. Біля кожного з них стоїть 

табличка, на якій написано, кому присвячена троянда. 

Цікава історія пов’язана з одним кущиком.  

В школу приїхали американські 

вчителі. Виїжджаючи за кордон, вони 

беруть з собою капсулу з рідною 

землею, така в них є хороша традиція. І 

коли вони дізналися історію створення 

Поляни пам’яті, це так вразило і 

розхвилювало вчителів, що виявили 

вони бажання також посадити 

трояндовий кущик, й на знак пошани присипати його землею з своєї капсули. 

Поряд з живим обеліском 5 травня 

2003 року під час проведення 

Всеукраїнських педагогічних читань 

було закладено сад Пам’яті Олександра 

Антоновича Захаренка. Яскраво-

червона троянда на гранітній брилі 

свідчить про безмежну любов учнів до 

свого вчителя, який вічно житиме в 

їхніх серцях. 

Скульптуру дівчини-спортсменки, як символ 

краси і грації, школі подарував колектив Корсунь 

- Шевченківського машинобудівного заводу. 

Спортивні та ігрові майданчики, стадіон – все це 

створювалось з метою збереження та зміцнення 

здоров’я дітей. Цьому сприяє і шкільний 

дендропарк. 
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Шкільний дендропарк 

        Шкільний дендропарк – улюблене місце відпочинку не тільки дітей , а й усіх 

жителів села. Спішать сюди напитися прохолодної води в жаркий літній день 

відвідувачі , милуються засніженими ялинками та туями в зимовий час молоді пари 

закоханих 

Зверніть увагу, ось біля млина вас вітають 

відомі літературні герої Дон Кіхот та Санчо 

Панса. Вони ненароком опинилися біля підземної 

річки Стікс, яка 

бере початок із 

живого верхнього 

озера, де плескаються грайливі рибки, а потім несе 

свої води попід землею, аби влити їх в нижнє озерце, 

через яке перекинувся „Місток закоханих”. Два горді 

лебеді вдень і вночі стережуть тут ніжний тендітний паросток квітки кохання, а дві 

казкові феї безперервно поливають його святою водою, щоб пагінець не зів’яв. Біля 

причалу міні-пристані „Остер” стоїть двохмісний човен „Сахнівчанка”, в якому 

люблять поплавати маленькі діти влітку. 

Ми виходимо на центральну алею парку. 

Ось ці дві голубі ялини тут з’явились першими. 

Їх посадили Олександр Антонович та його 

молодший син Владислав. 

Спочатку в парку садили такі види дерев, 

які швидко ростуть і розповсюджені в нашій 

місцевості: верби, горіхи, клени, буз. З часом 

почали висаджувати дуби, берези, ялівець. При цьому завжди дотримувалися 

певного порядку. Спочатку накреслювався ескіз і тільки потім приступали до 

виконання роботи. Так були створені поляна лікарських рослин, клумби „Ромашка”, 

„Соняшник” та інші. Поряд з голубими ялинами знаходиться родинний гайок 

шанованої сім’ї Несена Миколи Васильовича. 
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Кожна з чотирьох жінок в родині посадила берізку, а троє чоловіків – дубочки. 

Дідусь Микола часто приходить з онуками провідати пам’ятні деревця. А на 

галявині з цього боку дерева садили молоді сім’ї, в яких народжувались діти. Якщо 

народжувалась донька, садили берізку, якщо синочок – то дубочок. Ростуть дерева, 

а разом з ними виростають діти і у кожного з них є своє родове деревце. Центральна 

доріжка вивела нас до ялинового бору, який в 1989 році посадили випускники 

школи разом із ровесниками з міста Сан-Франциско, яких нагородили поїздкою по 

Україні за перемоги в олімпіадах та конкурсах. 

Зліва ви бачите міжнародний пам’ятний знак – Стовп Миру. Було це в 1990 

році. Учасники американського маршу Миру Одеса-Київ мали їх п’ять і ставили в 

великих містах, які їм під час переходу найбільш 

сподобались. І коли прийшли в Сахнівський дендропарк, 

то вражені його красою, вирішили  поставити  на цьому 

місці. Стовп оброблено таким розчином, який оберігає 

дерево від гниття. 

Він стоїть уже 26 років. На 4-ох мовах світу на ньому 

написано „Хай завжди буде мир людству у всьому світі”. 

Перед нами розташована Клумба здоров’я. Тут 

ростуть лікарські рослини: календула, материнка, 

валеріана, м’ята холодна, ружа запашна, ромашка лікарська, чистотіл, меліса, полин 

та інші. Чай „Букет Надросся” із п’яти лікарських рослин, що ростуть в парку: 

валеріани, меліси, м’яти, вівса та шипшини дають учням в школі як лікувально-

профілактичний та укріплюючий здоров’я засіб. 

Охороняє спокій дерев та слідкує за порядком в дендропарку Баба Яга, тому її 

хатка знаходиться в самому його центрі. Якщо її спробує відкрити той, хто не знає 

Бабиного секрету, на нього чекає неприємний сюрприз. Треба відгадати 9 загадок, 

тоді будинок відкриється. Саме цифра 9 висаджена з козацького ялівцю поряд з 

хаткою старенької. 

Головною ж спорудою в правій часині парку є Криниця Совісті – пам’ятник 

жертвам голодомору 1932-1933 років. 
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Криниця совісті 

Шановні гості! Ви знаходитесь зараз біля 

криниці Совісті – одного з перших пам’ятників 

жертвам голодомору на Україні. Криниця  

зроблена по макету  художника  Смирнова 

Михайла Івановича – колишнього вчителя 

образотворчого мистецтва нашої школи і 

збудована руками учнів, вчителів, працівників 

школи, батьків  у 1991 році. Вона являє собою 

п’ятигранну піраміду, в трьох гранях якої 

відкриті двері, а в двох лише імітовані.  Це 

зв’язано з тим, що для героїв трьох із п’яти 

скульптурних композицій, що оточують 

піраміду, ще був шанс вижити в ті складні часи  1932-33 р.р. минулого століття, а  

для двох – його вже не було. 

За переказами старожилів нашого села, людей, які ще  пам’ятають ті страшні 

часи  1932-33 р.р., в селі з двох тисяч жителів в живих  залишилося лише 900. 1100 

чоловік померли від страшного голоду, серед них більше  400 – діти. Про це 

говорять скульптурні композиції, розташовані по периметру. 

 Одна  із них зображає матір, яка дала останній кусочок хліба 

своєму синові  і він його жадібно доїдає. 

 Друга - дівчинку, яка просить у батька 

їсти, і він стоїть у глибокій зажурі, не 

знаючи, що їй дати. 

 Третя скульптура – мати, яка несла 

дитину до криниці, щоб вона попила 

води,  бо, як сказав сільський священник, якщо дитина поп’є 

води  з криниці, то залишиться живою. Але не донесла. Дитина померла в неї на 

руках. Хрест, який стоїть  за ними, - символ невимовного страждання і болю. 

 Далі скульптура матері, в якої померло 10 дітей. Життя для  неї втратило зміст. І 

стоїть вона у  глибокій зажурі, згадуючи рідні, довірливі оченята своїх крихіток.  
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 Остання скульптура – дідусь, який вивозив на кладовище мертвих. Йому сільрада 

платила продуктами. От він  і старався – вивозив інколи на кладовище ще живих, 

щоб не повертатися за ними пізніше. 

Дідусь і мати – це реальні люди. Автор скульптурних композицій - випускник 

нашої школи Кущ Іван Сергійович, народний художник Російської Федерації, який, 

на жаль, помер в жовтні 2005 року  і похований в місті Москві.  

В центрі піраміди і знаходиться сама криниця, будувати яку почали влітку 1990 

року випускники того часу. На нижньому кільці криниці знаходяться деякі срібні 

речі (ложки, монети), щоб вода в ній завжди була 

цілющою. На стінах скорботи викарбовано 

чорним олівцем імена тих людей, які померли в 

1932-1933 р.р. під час голодомору.  

В селі люди вимирали цілими сім’ями. 

Згадують односельчани, що в цьому дворі жила 

сім’я з 8 осіб: мати, батько, і шестеро дітей. 

Нікого не лишилось в живих.  

Посередині знаходитьсмя ікона Божої Матері – спасительниці всіх людських 

душ. На вершині знаходився дзвін, який зараз перебуває у сільському храмі, 

перенесений туди під час його будівництва. 

Нижче ми спостерігаємо маленькі дзвіночки – то дитячі душі, які нам завжди 

будуть нагадувати ті страшні часи, коли наше  село назавжди покинули більше 1200 

людей. 

Від п’яти граней піраміди розходяться п’ять рівненьких доріжок. Одна з них 

веде до алеї дружби трьох народів. Вздовж неї ростуть українська калина, російські 

ялини, білоруські берези. Інша – в парк . Серед парку тягнуться до сонця два дубки. 

Один з них посадив О. А. Захаренко, а другий – дубок Сухомлинського, привезений 

вчителями школи з батьківщини видатного педагога і посаджений на честь 85-річчя 

з дня його народження. 
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Парк - чудове місце для відпочинку. Тут можна посидіти після трудового дня, 

відпочити душею, помилуватись 

красою різнобарвних квітів. 

Яскраві клумби з квітами 

розкидані по всій території 

дендропарку. Вони мають 

різноманітні форми і відповідні 

назви: „Червоні вітрила”, 

„Метелик”, „Росинки”, „Ромашка” 

та інші. Парк - улюблене місце 

відпочинку для шкільної малечі та жителів села. Крім затишних чарівних куточків 

тут знаходяться ігрові атракціони та майданчики. Швидко крутиться карусель 

„Дзвоник”, піднімає до неба оглядове колесо „Сонечко”, підносять дітей до верхівок 

дерев гойдалки. Завжди черга до дитячої гірки. Учні та вчителі опікуються кожним 

куточком цієї казкової країни. Прибирають, доглядають, висівають квіти. Щороку 

випускники, залишаючи поріг школи, висаджують на згадку про щасливі шкільні 

роки деревце. Шумлять, підростаючи, дерева, хилиться шовкова трава, буяють 

квіти, щебечуть птахи. Прийдіть сюди - і вам обов’язково сподобається! 
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