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Нарис з історії Солонянської середньої загальноосвітньої школи №1  

(побудований на спогадах Турченка Василя Івановича – директора школи 

впродовж 31 року,  

вчительки біології та хімії – Ткаченко (Теліченко) Тетяни Іванівни  

та інших вчителів-ветеранів педагогічної освіти). 

Своїми спогадами ділиться Турченко Василь Іванович: «Директором 

Солонянської середньої школи я був призначений 15 червня 1946 року, незабаром 

після демобілізації. Навчальні класи в той час розміщувалися в приміщеннях, що 

знаходилися в різних кінцях села. Не було жодної парти. Шкільний будинок, який 

тоді був основним (до речі збудований ще в 1905 році братами Бергманами; нині в 

ньому знаходиться ДТСААФ – Добровільне Товариство сприяння армії, авіації та 

флоту на вулиці Терентьєва), був спалений у роки війни, і силами учнів та їх 

батьків, при допомозі колгоспів села був повністю відбудований в 1951 році.  

У 1947 році в школі було вже 160 парт, кожна з яких була розрахована на двох 

учнів, але доводилося сидіти за нею і 3-4 учням. У тяжкий післявоєнний час, коли 

не було для навчання найнеобхіднішого, діти навчалися переважно добре. Учнів, 

які навчалися найкраще, за відмінні успіхи та зразкову поведінку нагороджували 

грамотами, подарунками (найчастіше це були книги), випускників – медалями. З 

1951 по 1977 рік медалями нагороджено 69 учнів, з них 48 – золотих і 21 – 

срібних. В молодших класах (1 - 4) було по 32-36 учнів, іноді й більше. Так, в 

одному із других класів було 47 школярів. Школа працювала у дві зміни, кількість 

учнів із року в рік зростала. Якщо в 1947 році в школі навчалося 694 учні, то вже 

в 1977 (через 30 років) їх було 996. 

Не вистачало класних кімнат, доводилося вирішувати і це питання силами 

учительського колективу. Наприкінці 50-х років було збудовано на вулиці 

Терентьєва приміщення, в якому незабаром були створені перші навчальні 

кабінети: хімічний, біологічний, фізичний, трудового навчання (майстерня по 

роботі з металом та деревом)  За 10-15 років на базі цих кабінетів було створено 

таку матеріальну базу, яка давала можливість вчителям проводити всі практичні 

та лабораторні роботи  згідно навчальних програм. У позаурочний час працювали 

гуртки, члени яких під керівництвом вчителів проводили дослідження, цікаві 

вечори, готувалися до конкурсів художньої самодіяльності, які щорічно 

проводилися і в школі, і в районі. В майстерні учні виготовляли табуретки для 

кабінетів, держаки для сільськогосподарського інвентарю, пиляли дрова (школа 

опалювалася дровами і вугіллям), із заготовок виготовляли молотки. Вчителями 

трудового навчання працювали Гордієнко Петро Тарасович, Петренко Іван 

Демидович, Гавриш Віталій Васильович, Танцюра Василь Григорович».  

Школа дала путівку в життя сотням учням не тільки Солоного. В ній 

навчалися діти з навколишніх сіл - Нового Світу, Гончарки, Башмачки, 

Дороганівки, Василівки, Чувіліно, Дніпрельстану, Аполонівки, Жданового… 

Випускники школи працювали і працюють у різних галузях народного 

господарства колишнього Радянського Союзу і нині незалежної України. Багато з 

них добре відомі і шановані люди: професорами, доцентами стали Соколенко 

Станіслав, Литвин Юрій, Додатко Валерій, Гаркуша Зінаїда, Гаркуша Іван, 
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Штеменко Олександр, Штеменко Людмила, Оковитий Сергій… До високих 

військових звань дослужились Борщ В’ячеслав, Волошин Дмитро, Супруненко 

Олександр, Супруненко Анатолій…  

Багато випускників закінчивши педагогічні ВУЗи повернулися до рідної 

школи. І нині практично половина педагогічного колективу Солонянської 

середньої загальноосвітньої школи №1 – колишні випускники: Величко Л.А., 

Лаврінець О.О., Макієвська Т.Ю., Дмитрієв П.М., Козило Ю.В., Безсажний В.В., 

Строменко І.А., Черевата Н.А., Волощенко Н.М., Костенко І.Г., Баглай В.Г., 

Земляна Т.І., Бандура С.А., Фещенко О.Ю., Величко І.О., Ремез І.В., Щукіна К.І., 

Зеленіна О.В., Буравська Л.П., Папченко І.С., Пушко І.В., Антонюк Т.В., 

Колосова І.В., Чащина В.О., Дубова О.М., Лисенко О.В., Дубовик Ю.П., Лісна 

А.О., Шумська О.Ю., Гандрабурова Ю.В., Купрій О.М., Могилко О.І.  

В інших школах району працювали і працюють Грипа В., Волнянський А., 

Морозова В., Ікол В., Шиліна Н. та багато інших. 

У тому, що нині в школі працюють випускники школи, мабуть, велика 

заслуга вчителів, нині пенсіонерів - ветеранів праці, які віддали своїм вихованцям 

частинку свого серця, здоров’я, любов і знання. Це - Іванченко В.О., Боровик Н.І., 

Дядюра Л.П., Мотулевська О.М., Компанієць О.П., Оковита Є.А., Качан Т.Т., 

Бєльська Т.Й., Карпенко Н.Л., Колодченко Л.Ю., Кухар Є.Т., Юрченко Т.П., 

Розумний П.П., Стовповський І.Т., Гагаріна Н.Ф., Коверець Н.Ф., Сіра Л.І., 

Житовецька В.Д. 

Не забуваємо ми і тих, кого вже немає поруч з нами, адже вони віддали нам 

найдорожче – свої знання, досвід, життя. Згадаємо разом прізвища цих 

заслужених людей – Турченко В.І., Лобань Г.В., Титаренко Г.Ф., Теліченко Ю.М., 

Ткаченко Т.І., Безсажний В.Д., Безсажна Д.В., Штеменко В.А., Рузіна В.Г., 

Гребенюк Г.Ф., Волощенко Г.П., Кустова Є.М., Денисенко В.М., Строменко О.Т., 

Строменко Є.Д., Співаченко Ю.С., Бабенко Р.Ф., Багрій Н.І., Столповська Л.Д., 

Варакута Л.Є., Кравець Л.І., Підвисоцька Л.І., Гаркуша П.П., Герасимова Ю.М., 

Носенко Є.В., Первишко М.І. 

Своїми спогадами ділиться Ткаченко Тетяна Іванівна - вчителька хімії, 

біології і трудового навчання. 

Велика увага в школі приділялася дослідній роботі на пришкільній ділянці. 

Робота велася систематично, із року в рік і протягом цілого року, за планом, 

затвердженим педагогічною радою школи. 

Із звіту за 1957 - 1958 навчальний рік: "Згідно плану були такі відділи: 

І відділ - ділянки учнів 1 - 4 класів, відповідальними були класоводи, на 

ділянках вирощували бобові культури, картоплю, кукурудзу. 

ІІ відділ - ділянки учнів 5 - 9 класів та ділянки юннатів. Так, за учнями 5 

класу була закріплена восьмипільна огородня сівозміна, працювали учні під 

керівництвом вчителя біології Коротченко З.І. За учнями 6А класу - десятипільна 

польова сівозміна, озимі культури були замінені ярими, очолювала цю роботу 

Ткаченко Т.І. Вчителька географії Безсажна Д.В. очолила роботу учнів сьомих 

класів, які на 9 полях вирощували овочі. 
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Всі учні входили до складу ланок, кожна ланка мала свого ланкового. 

Кожному учню було доведено завдання, над яким він працював протягом весни, 

літа та осені. Добре працювали ланки Зінченко О., Кутової Л., Польщі Є., Янкевич 

А., Різцової, Петренко, Горб, Шкондіної, які вирощували овес, соняшник, 

кукурудзу, ячмінь. 

Майже всі ланки довели свої досліди до завершення, тобто, до збору врожаю. 

Ось лише деякі результати: 

Ланка Сидоренко Л. з 8А класу виростила 120 кг кукурудзи на площі 300 

квадратних метрів, що в перекладі на гектар становить 40 ц (у колгоспі "Родина" 

урожайність становила 38 ц з га).  

Ще кращий урожай кукурудзи виростили учні 5Б класу - 410 кг на площі 900 

квадратних метрів (урожайність 45,5 ц з га). 

Гарних результатів досягла ланка Демченко Л. з 5 класу (вирощували 

помідори, урожайність становила 160 ц з га). Вирощували капусту, кормові 

буряки...  

Продукція з ділянок направлялась до шкільного гуртожитку, в якому 

проживали діти з навколишніх сіл, що навчалися у школі. Гуртожиток знаходився 

у старенькій сільській хатині на вулиці Планерній (нині - вулиця братів 

Більченків) поруч із ветеринарною лікарнею. 

Учні школи вирощували у невеликих парниках розсаду для дослідів, у 

клітках підростали кролі, на горищі школи були голуби, за якими доглядали 

хлопці - старшокласники. 

Юннати школи приймали активну участь у районних виставках досягнень 

народного господарства, які проводились у Солоному протягом 50-х років 

щорічно восени". 

Найзаповітнішою мрією педагогічного колективу, учнів та мешканців 

селища була нова школи, яка б могла під одним дахом об'єднати весь великий 

учнівський і педагогічний колектив. Надії стали збуватись, коли в 50-х роках по 

вулиці Театральній (нині - вулиця Строменка) розпочалось будівництво школи. За 

колючим дротом, під наглядом пильної охорони силами в’язнів Аполонівської 

виправної колонії зводилось триповерхове приміщення нової школи - красуні. У 

1963 році будівництво було завершене і у жовтні розпочалось навчання в новій 

школі. 

Але, на жаль, вона не змогла вмістити усіх учнів, так як була збудована за 

проектом восьмирічної школи, тому навчатися довелося у дві зміни. Для навчання 

використовувалось і старе приміщення, яке знаходилось через дорогу від нового. 

Закипіла робота й у нових класних кімнатах, і по впорядкуванню території. 

Облаштовувалися кабінети, був посаджений чудовий сад із плодово - ягідних 

дерев (200 одиниць), впорядковані квітники, посаджено багато декоративних 

кущів та дерев (зелена огорожа). Вчителі фізичного виховання Первішко М.І., 

Стовповський І.Т. порядкували на новому стадіоні - розмічали бігові доріжки, 

футбольне поле, волейбольний та баскетбольний майданчики, ставили турніки... 

Упорядковувалась простора спортивна зала, про яку кілька років тому могли 

лише мріяти... 
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Справ було доволі, але знаходили час, щоб і рідному колгоспу допомогти. 

Щорічно навесні та восени працювали учні та вчителі, допомагаючи у боротьбі із 

бур'янами, у збиранні врожаю. І навчальні програми, затверджені Міністерством 

народної освіти, виконувались, знання, почерпнуті із підручників, закріплювались 

на практиці. Учні отримували навички роботи на землі, уміли доглядати за 

деревами, рослинами. Часто уроки проводилися на тваринницькій фермі, в 

трудових колективах селища, серед природи. 

Учні школи щорічно збирали металобрухт (по 20 - 25 т), макулатуру, 

боролися зі шкідниками полів - ховрахами, озеленяли та доглядали братські 

могили. 

Майже щорічно колектив школи був переможцем змагань як у навчанні, так і 

трудових та суспільно корисних справах. 

Під час літніх канікул учні старших класів працювали в трудових 

колективах, зокрема, в колгоспі "Родина" (пізніше - птахофабрика) поруч із 

батьками. Колгосп не залишався у боргу, допомагав школі із організацією 

екскурсій, фінансово підтримував, надавав транспорт... 

Перші екскурсії за межі області було здійснено на початку 50-х років - до 

заповідника Асканія - Нова, у Крим (Ялта), де учні здійснили екскурсію по 

гірському ландшафту та в Нікітському ботанічному саду, а також вперше 

побували на Чорному морі! 

Всі турботи по організації екскурсії брали на себе вчителі Ткаченко Т.І., 

молоде подружжя географів Безсажних (Д.В. та В.Д.) і ветеран педагогічної ниви, 

вчитель математики Любченко Максим Фотійович. 

Впродовж наступних десятиріч учні школи не тільки повторили ці маршрути, 

а й розширили їх, побували в різних куточках Радянського Союзу. Завжди при 

зустрічі випускників згадуються подорожі до Москви, Ленінграду, Волхова, 

Ладоги, Ростова, Суздаля, Ярославля, Волгограду, Петродворця, Пушкіна, Бреста, 

Хатині, Севастополя, Херсонеса, Сочі, Анапи, Одеси, Кишинева, Долни, 

Тирасполя, Краснодону, Ровеньків, Полтави, Львову, Запоріжжя, Івано-

Франківська, Калуша, Києва, і, звичайно ж, Дніпропетровська. І навіть у 

нинішній, нелегкий час, педагоги - справжні ентузіасти своєї справи намагаються 

організувати змістовний відпочинок для дітей чи то на узбережжі Чорного моря, 

чи в Карпатських горах, чи просто мандруючи по нашій мальовничій Україні, 

багатій на свою славну історію. Хортиця, Умань, Київ, Дніпропетровськ, 

Трускавець - це маршрути останніх подорожей учнів, здійснених за ініціативою 

вчителів Фещенко Олени Юріївни, Череватої Ніни Андріївни, Волощенко Наталії 

Миколаївни. 

Педагогічний і учнівський колектив школи приймав найактивнішу участь у 

всіх заходах, що проводилися в селищі - мітингах, присвячених Міжнародним та 

державним святам, районних оглядах художньої самодіяльності, спортивних 

змаганнях... Гостями школи часто бували ветерани війни і праці, про яких завжди 

турбувались учні школи - тимурівці. Учні надавали посильну допомогу також і 

солдатським вдовам. 
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Традиційними у школі були свята Першого та Останнього дзвоників, 

присвячені вступу першокласників у жовтенята, жовтенят у піонери, прийом 

старшокласників у члени ВЛКСМ. Багатолюдними були вечори - зустрічі, на які 

прибували випускники із різних куточків країни. У для кожного випускника 

Василь Іванович Турченко знаходив теплі та добрі слова, кожного він пам’ятав не 

тільки по імені, а обов’язково пригадував якийсь незвичайний випадок зі 

шкільного життя, що було особливо приємно. 

Такими ж багатолюдними були і загальні батьківські збори, що завжди 

проходили у клубі, пізніше - у районному Будинку культури. На збори йшли, як 

на свято, сім'ями, усім хотілося почути виступ директора школи. А директором 

був Василь Іванович Турченко, як говорили у народі, керівник від Бога! 

Підготувала завідуюча Кімнатою Слави, колишня випускниця,  
а нині -  вчителька історії Солонянської середньої загальноосвітньої школи 

№1 Макієвська Т.Ю. 


