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СПОГАДИ ВИПУСКНИЦІ САХНІВСЬКОЇ ШКОЛИ ПРО 
ОЛЕКСАНДРА АНТОНОВИЧА ЗАХАРЕНКА 

 
Надзвичайно горджуся тим, що я випускниця Сахнівської 

загальноосвітньої школи, директором якої був О.А. Захаренко.   
Я добре знаю Олександра Антоновича, тому що це мій улюблений 

учитель. О.А. Захаренко – це така людина, про яку можна говорити багато і 
все одно всього не скажеш. Кожен день мого життя, моїх однокласників, моїх 
односельців був пов’язаним з Олександром Антоновичем, все було пов’язано  
з ним: і наш дендропарк, і криниця совісті, і наші ранкові лінійки, і 
планетарій, і газета «Дівочі гори», де друкувалися ми, учні. «Дівочі гори» – 
газета педагогічного колективу, ради старшокласників та спілки „Росичі” 
Сахнівської середньої школи. У редагуванні газети брали учать переважно 
старшокласники. Вона вміщувала в собі такі рубрики: сторінка 
першокласника, творчість юних, сердечні вітання з днем народження та 
щасливої долі, сахнівському роду нема переводу, задачі для розумників, 
шлях у майбутнє, краса врятує світ, поради і правила учнів, подяка за працю, 
шкільні новини, про різне, новини та багато інших. 

Особливо діти любили дописувати в газету враження про літо, про те, 
як вони відпочивали в шкільному таборі, як ходили класом у походи з 
учителями до річки Рось, де залишалися на всю ніч; про шкільну практику, 
де працювали на шкільних ділянках і городі з бажанням зробити школу 
«Перлиною села». Також любили описувати школу в різні пори року, писали 
діти і про відпочинок біля моря,  а то й вірші складали.  Всі ці події діти 
описували в газеті та з нетерпінням чекали її виходу, щоб побачити в ній своє 
ім’я і свій витвір. Що їх заохочувало, то це відзнака директора школи  за 
найкращий допис у газету грамотою чи солодким призом. Кожен хотів бути 
відзначеним і намагався писати якнайкраще. За рахунок цього газета 
процвітала. Нині це стало традицією, яку започаткував О.А. Захаренко. Я 
також декілька віршиків подавала в редакцію газети. Наводимо деякі з них.  

 
Зимовий ранок(3 клас) 

Тихо навкруги. 
Немов білим цвітом зацвіли дерева. 

Звірі в лісі поснули. 
Тільки пташечки в пошуках їжі 
стрибають з гілки на гілку [1]. 

 
Літо пішло(7 клас) 

Пішло від нас вже літо, 
Настала осіння пора. 
В’януть чудові квіти, 
За парти дітям пора. 



Любо в рідній школі 
Зошитами шелестіть. 
Наче пташки у полі 
Збираються у вирій летіть [2]. 

 
А ще в школі працював телецентр, в якому я деякий час була ведучою 

разом зі своїми однокласницями. Наша телепрограма мала назву «Сахнівська 
школа», яка випускалась один раз на тиждень. Звичайно, під редакцією 
О.А. Захаренка. Після того, як сюжет був узгоджений, програму пускали в 
ефір. Ця телепрограма включала в себе такі події: життя школи, погода в 
школі, традиції школи, ранкова лінійка, урок математики, мови... 

Особливо ми любили лінійки, на яких Олександр Антонович задавав 
різні головоломки, що з великою цікавістю розв’язували учні й отримували 
солодкі нагороди за правильну відповідь. 

Ще не навчаючись у школі, я знала Олександра Антоновича, тому що 
його дух був присутній у кожній родині. І коли йшла у перший клас, то  йшла 
у школу, яку я добре знала. Знала директора, знала вчителів-сусідів, все мені 
там було знайомим. Адже ми з мамою ходили на свята школи, які 
проводилися для всього села, ми ходили на урочисті обряди весіль, які 
проводилися в шкільному музеї. Ще в садочку нас водили на екскурсію до 
школи. 

І все ж я з нетерпінням чекала першого вересня, коли стану 
справжньою ученицею, бо там був планетарій, басейн і взагалі багато 
цікавого. Тому я вирішила розповісти про окремі випадки мого життя, про 
які ніде не написано, ніде не згадано, але які так яскраво характеризують 
Олександра Антоновича як людину надзвичайної душі і справжнього 
педагога. 

У нашій школі під керівництвом директора створена «Енциклопедія 
шкільного роду». Олександр Антонович заповідав: «Хай цю книгу 
продовжать Ваші діти і внуки через родовідне дерево, яке допоможете їм 
зробити» [3]. В кінці книжок представлений зразок і місце для родоводу 
кожного.  

Наводжу текст, поміщений із моєї біографії до «Енциклопедії 
шкільного роду», мої роздуми, спогади з дитинства: «Пройшло уже чотири 
роки, як мене привели в перший клас мама з татом. Пам’ятаю: підняв мене 
тато, посадив на плечі і сказав: «Дивись, яка в тебе велика родина буде з 
цього дня, тому що ви будете кожного дня зустрічатись і спілкуватись 
разом». А мама сказала: «Тепер прийшла черга, доню, братися до праці». 

Згодом я зрозуміла значення цих слів, бо навчання – це велика і важка 
праця. Я навчаюсь непогано, але буду старатись краще. Мені в школі 
подобається, щодня пізнаю щось нове, цікаве. Я хочу навчитись танцювати, 
співати, вивчити іноземну мову, займатись фізкультурою і стати володаркою 
чорного пояса з дзю-до» [3, 120-121]. 

Найбільше в моїй пам’яті закарбувався випадок з першого класу, коли 
на мій день народження в клас зайшов Олександр Антонович поцікавитися 



нашими успіхами і моя однокласниця сказала, що в нашої Іри сьогодні день 
народження. Олександр Антонович швидко знайшовся у цій ситуації. Він 
вийняв із кишені автоматичну ручку і подарував мені як сувенір. Ця ручка 
зберігається в мене ще й досі. А ще пам’ятаю, коли, займаючись у секції дзю-
до, я розбила брову. Це було ввечері. Олександр Антонович був, як завжди, у 
школі. Прибіг, коли йому повідомили, стурбований. Разом з медсестрою мені 
зробили перев’язку і він сам відвів мене додому. А потім кожного разу, коли 
мене зустрічав, цікавився, як заживає моя рана. 

Олександр Антонович був такою людиною, якої вистачало на всіх. Він 
був до всіх уважним: до вчителів,  до техпрацівників,  до учнів; він цікавився 
проблемами всіх, і всі йшли до нього зі своїми проблемами. Він ніколи 
нікому не відмовляв, завжди всіх вислуховував і давав поради. 

Олександр Антонович був дуже демократичний. У школі всі знали, що 
до нього можна приходити додому з різних питань до 12 години ночі. Про це 
він нагадував учням неодноразово. Зрозуміло, що мало хто турбував його 
вночі. Але учням було цікаво, чи правда, що до Олександра Антоновича 
можна звертатися серед ночі. І от хлопці-старшокласники вирішили провести 
такий експеримент: дочекавшись до за п’ять дванадцята, вони постукали у 
двері до Олександра Антоновича. Їм відчинила його дружина, Віра Петрівна, 
запросила до хати і запросила сісти. Олександра Антоновича вдома не було, 
він був у відрядженні. Віра Петрівна запитала, з якої причини вони прийшли. 
І хлопці зізналися, що вирішили просто перевірити правдивість слів 
Олександра Антоновича. Віра Петрівна, звичайно, не образилась, а 
пригостила цих учнів чаєм.  

Коли не стало Олександра Антоновича, ми відчули велику втрату, не 
лише ми, учні, а й мешканці нашого села. Важко пояснити, що ми 
відчуваємо. Немає того єдиного, що нас об’єднувало, зігрівало і давало сенс 
усьому нашому життю.  

Після закінчення школи я обрала Уманський державний педагогічний 
університет. Звичайно, не випадково. Бо до нас на практику приїздили 
студенти з цього вузу, з якими ми подружилися. Вони були цікавими і 
талановитими, перед нами виступали викладачі, не менш цікаві, розумні, 
проводили свої дослідження аспіранти. 

Мої перші враження, перші місяці навчання в університеті 
переконують мене, що я не помилилася, обравши цей вуз. Мені було так 
приємно, коли я прийшла здавати документи в приймальну комісію і перше, 
що я побачила, – це слова Олександра Антоновича, викарбувані золотими 
буквами на стенді: «Без творчого вчителя не може бути ні нової школи, ні 
нового суспільства, ні нової України». 

Я обрала той інститут – Інститут соціальної та мистецької освіти, який 
зараз виборює право носити ім’я О.А. Захаренка. Тут є лабораторія 
«Педагогічне краєзнавство Черкащини», де досліджують спадщину мого 
вчителя, і мене включили до складу проблемної групи, яка вивчає цю 
спадщину. Взагалі я відчула тут увагу і повагу до студента, те, що я постійно 
відчувала у школі. Наступного року ще декілька моїх односельчан 



збираються до цього вузу. 
Чому я вирішила стати вчителем? У цьому також є роль Олександра 

Антоновича. Він мені не один раз говорив: «Іро, ти будеш учителем!» «А 
чому саме вчителем?», – запитувала я, а він мені відповідав: – «Бо в тебе є до 
цього хист». 

Хочу всіх вас запевнити, що я докладу всіх зусиль, щоб стати схожою 
на свого дорогого вчителя, який в усьому є для мене справжнім взірцем. 

Я щаслива від того, що закінчила саме цю школу, що саме в ній 
пройшли мої дитячі роки і юності пора почалась, в ній я знання здобувала і 
мала улюблений клас. Вчителів за батьків я приймала і батько один був для 
нас. Одного дня, не сказавши ні слова, назавжди покинув він нас. Та його 
ім’я вічно будемо славити і шанувати, ім’я Олександра Антоновича 
Захаренка! 
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