
Новотроїцька загальноосвітня  

школа І-ІІІ ступенів  
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 В 1910 році тут проживало 4051 чоловік. 
Були лікарня, відділення Селянського 
банку, близько десятка вітряків, три 
початкові школи. 

 В радянські часи в селі було 5 навчальних 
закладів: центральна школа (на її місці 
зараз знаходиться меморіал)  і 4 начальні 
чотирьохкласні школи.  

В 1861 році переселенці з сусіднього села 

Берестове, з  Курської, Полтавської, Харківської 

та Чернігівської губерній заснували село 

Новотроїцьке на місці ногайського аулу Алтаул – 

«аул, що знаходиться внизу» 

 



 Під час окупації 1941-1943 років було знищено 

всі школи. Навчання в повоєнний період 

проводилось в декількох хатах в різних куточках 

села. 

 Згодом обладнали  центральну школу (так 

названу «Зерновку»), на місці якої зараз 

знаходиться приміщення сільської ради.  

Школярі в перші повоєнні роки 



Колишні піонери тих років стверджують, що їх всіх  

приймали в піонери з третього класу, на фото  

лише деякі учні в піонерських галстуках  

                                      (більшість не мали грошей) 

Фото 3 та 7 класів  Новотроїцької   школи в 1956-57 н.р. 



За п’ять років (1960-61 н.р. 

піонерський галстук  носять 

 вже всі учні! 



В 1961 побудували біля річки школу, в якій навчались 

діти з с. Новотроїцького та  сусіднього с. Полоузівки 

(де з того часу школи більше не було ніколи). 

На святкових заходах учні                в шкільній формі, в галстуках.  

На святковій лінійці – винесення прапора,  

звіт піонерських загонів. 



В 1970 році колгосп побудував нову школу 

Будівництво нової школи 



В новій школі посада піонервожатої 

була постійною за радянських часів 

Піонервожата Алтухова Л.Л. з піонерами (поч. 70-х рр.) 

Шкільна (піонерська) форма стає обов'язковою. 



Традиційне щорічне фото на фоні школи 

Фото учнів 7 класу 1985 року. Обов'язкові форма і галстуки. 

Школярі мали виглядати ідентично 
(двоє учнів «проігнорували» галстуки)  

 



Чим займались піонери?  
 

Свободи і обмеження 
Права та обов'язки  

Можливості і заборони 
 
 
 



Урок алгебри 

Урок образотворчого мистецтва 
Урок трудового навчання 

Урок фізичного 
виховання 



Робота активу школи в «піонерській».  

Піонервожата Пастирєва Л.В. 



Показові заходи з «відмінниками» та «хорошистами» 

Єрмоленко І.В. розповідає про 

 письменницю-землячку В.Єніну 
Зустріч з ветераном війни  

Бородаєм М.С. 

Фото для районної газети з 

 передовиками-колгоспниками 

Піонерам про «піонерів-героїв» розповідає  

Піонервожата Пастирєва Л.В. 



 

Привітання колгоспників зі  «Святом врожаю» 

Піонери на колгоспному «току» вітають комбайнерів. 
Такі привітання організовували на всіх колгоспних об'єктах: 

На фермах,  в бригадах, тощо. 
 



 
Робота в колгоспі була систематичною: учні 

збирали помідори, яблука, виноград, гарбузи, 
інше. Навесні – «прополка». Восени на току 

чистили цибулю, в полі «дозбирували» 
кукурудзу тощо.   

(на жаль фото роботи в полі не знайшли) 

Прибирання території школи навесні Збирання металобрухту 



Першотравневе «шествіє» 

 селом (сер. 60-х рр.) 
Щорічний мітинг на  

меморіалі  9 травня 

Традиційне покладання 

гірлянди на  меморіалі 

Під час мітингу біля інших 

пам'ятників  (за будь-якої погоди)   



 

Військова підготовка: з молоді 
намагалися підготувати резервну 
армію. Постійно проводили гру 
«Зарниця», здавали норми «ГТО», 
тощо 

Екскурсія до військової частини 

 в с. Новопетрівка 
Екскурсія до Хатині 



 

Найкращих, найактивніших 
піонерів нагороджували 

путівками до піонерського 
табору «Артек» 

Голова ради дружини Куртєва Тетяна 

 в піонерському таборі «Артек» 



 При школі існував КІД (Клуб Інтернаціональної 
Дружби): організовували листування з однолітками  
виключно з радянських країн, проводили заходи з 

«підтримки країн, що розвиваються»  



Кожен радянський громадянин практично 

безальтернативно проходив три етапи ідеологічно-

виховної обробки. Переступивши шкільний поріг 

дитина  отримувала нагрудну зірку і звання 

жовтеняти. Потім – червону трикутну краватку і 

статус піонера. А піонер неминуче еволюціонував у 

комсомольця. 

З самого початку існування більшовики чітко 

розуміли що діти — це майбутнє. Тому діти повинні 

бути не звичайними, а ідеологічно вихованими та 

підкованими, здатними побудувати на землі 

«комуністичний рай». 

Отже 



 

 

 

 

 

В музеї обновили експозиції 



Провели оновлені екскурсії 



В презентації використані 
матеріали: 

1. Фотокартки з архіву  шкільної кімнати-

музею, особисті фото Гончар Л.Л., Панченко 

Т.І. 

1. 2. Радянські плакати про піонерів 

2. https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/647219-pioner-
vsem-rebyatam-primer-sovetskie-plakatyi-

fotogalereya.html 

3. http://back-in-ussr.com/2013/06/pionerskie-plakaty-
20-h---80-h-godov.html 
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