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Минуло вже більше ніж чверть століття з того часу, як із політичної карти світу 

зник СРСР. Україна стала незалежною  і намагається подолати наслідки 

тоталітарного режиму та побудувати демократичну, правову, соціальну державу . 

Ми – покоління ХХІ століття -  про радянське минуле знаємо лише з підручників 

та розповідей старшого покоління. І інколи  те, що ми чуємо від своїх бабусь та 

дідусів, помітно відрізняється від прочитаного. Тому вважаємо, що дослідження  

радянського повсякдення не лише  допоможе нам  краще його зрозуміти, а й дасть 

можливість переосмислити. Ми переконані,  для того  щоб упевнено йти вперед, 

необхідно знати минуле і критично та об’єктивно  його оцінювати. 

   Наша школа знаходиться у мальовничому селі  Бірки на Полтавщині, одна із 

найстаріших у районі . ЇЇ будівництво розпочалося ще  в середині 20-х років ХХ 

століття. За радянських часів було зроблено 46 випусків 10-го класу. За ці роки в 

архівах  шкільного  музею накопичилась велика кількість матеріалів, що 

висвітлюють життя школи. Коли наша вчителька запропонувала взяти участь у 

конкурсі і познайомила з можливою тематикою, ми вирішили зупинитися на 

найбільш близькій для нас темі:«Все найкраще дітям». Саме досліджуючи  історію 

школи, ми можемо більш детально ознайомитися з повсякденням  радянських 



школярів, зрозуміти умови, в яких формувався їх світогляд, дізнатися, яку музику 

вони слухали, які книги читали, як проводили дозвілля. 

   В процесі роботи були  використані такі джерела: 

- матеріали  музею історії школи (фото , щоденники корисних справ,звіти 

гуртків, старі підручники, шкільне приладдя тощо); 

- спогади випускників; 

- матеріали  інтерв’ю з вчителями, які навчалися в нашій школі; 

- матеріали періодичної преси; 

- сімейні фотоальбоми. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Сімейні фотоальбоми – невичерпне джерело 

інформації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Робота над матеріалами 

музею історії школи 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зустріч поколінь»  

(після інтерв’ю з вчителями-випускниками минулих років) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наші вчителі – колишні випускники 
 

 

 

 

 



 

Нам було дуже  цікаво розглядати старі  чорно-білі фотографії, з подивом 

впізнавати на них своїх рідних, а особливо вчителів, яких ми кожного дня бачимо 

в досить зрілому віці; дізнатись,що означає «розповсюджувати літературу» чи 

«заготовляти  зелену масу», почути веселі розповіді про шкільні будні. На нашу 

думку, життя радянських школярів було занадто ідеологізоване та політизоване. 

Наприклад, обов’язкове виконання на оглядах художньої самодіяльності пісень про 

Леніна чи необхідність знати напам’ять склад  членів Політбюро і читати твори Л.І. 

Брєжнєва.  Але загалом, тогочасні учні  більше часу проводили у безпосередньому 

спілкуванні один з одним, ходили в походи і їздили на екскурсії, отримували 

більше сільськогосподарських  навичок, доглядаючи за дослідними ділянками та 

допомагаючи місцевому колгоспу. 

На основі зібраних матеріалів ми підготували текстову роботу «Бірківська 

школа за радянських часів». 

Результати своєї діяльності ми представили  під час години спілкування для 

учнів «Сторінками історії школи», а також плануємо використати ці та інші 

матеріали, зібрані пошуківцями нашої школи,  при написанні історії села Бірки. Під 

час заходу ми познайомили учнів з цими матеріалами, переглянули щоденники 

цікавих справ, виготовлені учнями 60-80-х років,послухали спогади випускників та 

поставили їм безліч запитань.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спогади Маловічко Наталії Семенівни, випускниці 1977 року, яка і зараз 

працює учителем математики та є бабусею  Горбатія Олега, вилилися поетичними 

рядками.  

Спогади про рідну школу 
Колись і я ходила у цю школу, 

В кімнатах цих навчались залюбки. 

Ми тут зростали, вивчали рідну мову, 

А математику любила я завжди. 

І вчителів своїх я пам’ятаю. 

Їм за науку вдячно поклонюсь. 

І школу я свою люблю до краю, 

Усе життя моє отут переплилось. 

У школі друзів мала я багато. 

Усе старались разом ми робить: 

Уроки вчить й підготувати свято, 

Й на шкільний вечір з радістю сходить. 

Книжок багато всі тоді читали, 

Дискутувать на теми  теж  могли. 

Хоч закордонних ми смаколиків не знали, 

Та здоровішими й міцнішими росли. 

Ми не сиділи у «Фейсбуці»- 

Таких розваг в нас не було. 

Шукали все в бібліотеці, 

І нам цікаво там було. 

І хлопці в нас не грали в телефонах, 

Як зараз, що й не відірвать. 

Тоді проходили змагання у загонах 

На першість – все будуть рахувать: 

Хто скільки здав макулатури, 

Зелену масу на пташник хто відніс, 

На скільки кожен накупив літератури, 

І скільки раз стареньким хліб приніс? 

І всі старались, щоб не бути гіршим 

Й загін свій піонерський не зганьбить, 

А час тоді спливав, між іншим, 

Так швидко, що його не зупинить. 

Закінчували школу 48 

Щасливих юнаків й дівчат, 

І розлетілись, як пташки по світу, 

Але життя шкільне ми будем  пам’ятать. 

По скільки років маєм зараз, як прикрасу? 

А скільки нам лишилося ще жить? 

Цінуєм дружбу ми й до цього часу, 

Й до смерті цим ми  будем дорожить! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завершився захід віршованими рядками про рідну школу у виконанні 

автора – Горбатія Олега  

                                                  

Рідна школа 
Цій школі майже 90 літ. 

Багато учнів тут навчалось, 

Дорогу їм давала у широкий світ, 

І добрі спогади про неї залишались. 

Навчались тут і прадід мій, і дід, 

Бабуся теж ходила у цю школу. 

Батьки мої переступали тут поріг, 

І ми знання теж здобуваєм знову. 

Багато бачили ці стіни у житті: 

Як діти перше слово прочитали, 

Як написали літери самі 

І як страхи свої перемагали. 

Школо, ти завжди у нашім серці, 

Хай Господь  тебе благословить, 

І нехай біда ніколи, 

У твої вікна не влетить! 

  

 

 


