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ШКОЛА О.ЗАХАРЕНКА – ЦЕНТР  
ВИХОВУЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА 

 
Здійснення модернізації освіти в Україні передбачає докорінне 

поліпшення виховання і навчання учнів та дітей дошкільного віку за місцем 
проживання, особливо в сільській місцевості. 

Перспективним для управління якістю освіти в реґіоні, вихованням дітей 
є залучення діючих на його території різних спортивних, освітніх, 
культурних установ, трудових об’єднань, а також створення навчально-
виховних об'єднань „Школа – дитячий садок”, „Шкільний округ”, де школа – 
консолідуючий, об’єднуючий центр. 

В історії освіти відомо чимало прикладів, коли неперспективне село, яке 
мало зникнути з лиця землі, рятувала школа. Така ж доля чекала і Сахнівку. 
Найперше, це село, до якого прилягають три райони Черкаської області – 
Канівський, Черкаський та Корсунський. Школа в цьому селі існує понад 100 
років, ще з 1861 року вона існувала як двокласна. Село знаходиться далеко 
від доріг, від залізниці, від цивілізованого світу, що сформувало і певний 
спосіб життя – вкрасти, пограбувати, скоїти злочинний напад, побити – все 
це було справою рук жителів Сахнівки. Сахнівська школа розміщувалася у 
восьми будиночках, розкиданих по всьому селі. Авторитетом тоді вона не 
користувалась. 

З приходом до школи вчителів нового покоління, а найперше – 
О.А.Захаренка, почалась нова історія школи, зокрема, її будівництво, далі 
почала зростати репутація учителів, авторитет школи, почав розвертатись 
педагогічний талант О.А.Захаренка. Сахнівська школа – школа неповторна, 
школа зі своїм лицем, школа з величними підрозділами, кожний з яких міг і 
вільно існував як самостійно, так і в єдиному стоголосому ансамблі величної 
сахнівської „Педагогічної симфонії”. Складали „Педагогічну симфонію” 
О.А.Захаренка і патріотичні, і ліричні, і трагічні, і лірико-епічні, виховні і 
духовні підрозділи школи. Серед них: навчальні корпуси для дітей різного 
віку, педагогічний процес, класи-кабінети, шкільний музей, плавальний 
басейн, алеї троянд, літак-винищувач, літак пасажирський, криниця совісті, 
ділянки лікарських трав, дошка пошани, ялинки, п’ять шкільних центрів – 
освітній, оздоровчий, навчально-ідеологічний, трудового навчання та 
виховання і, нарешті, відкриті нещодавно торгові ряди біля школи, де в певні 
дні учні школи, їх учителі на практиці освоюють такі поняття, як „товар”, 
„ринок”, „збут”, „ціна”, „конкуренція”, „вивчення попиту” та ін. 

У розмові з нами Олександр Антонович виділив три духовних 
складники, які функціонують тільки в Сахнівській школі, зокрема: телестудія 
„Пастушка”; власна газета „Дівочі гори”; щоденна шкільна радіолінійка. 

Тепер про кожного з них. Найперше про шкільну телестудію 
„Пастушка” названу іменем священного кургану, розташованого біля 
Сахнівки. Передачі ведуться на 5-му каналі в метровому режимі, виходить в 



ефір телестудія двічі на тиждень. Готують телепередачі по черзі всі вчителі 
школи. 

Селяни переглядають наші передачі з великим інтересом, бо дійові 
особи, герої телепередач – і село, і його люди, і школа, і її учні. Вони на 
екрані бачать себе, свою оселю, чують розповіді найстаріших жителів села і 
найменших − дошкільників, школярів про уроки та життя школи в 
позаурочний час, життя села. Тобто життя села, як і життя школи цікавить 
усіх і є спільною справою. Телевізор – чудова форма і впливу на селян, і їх 
виховання, і залучення до справ школи. 

Другою особливістю школи О.А.Захаренка є своя преса − багатотиражна 
газета „Дівочі гори”. Газета належить педагогічному колективу, 
старшокласникам та спілці „Росичі” Сахнівської середньої школи. У 
кожному номері газети згадується близько 50 осіб, серед яких учні, вчителі, 
батьки, дідусі, бабусі, просто жителі села. Отже, ці особи – найперші читачі 
газети, і вони отримують її в першу чергу та зберігають її десятиріччями як 
реліквію родини. А ще газету читають сусіди, родичі, вболівальники за 
справи школи, села, і виходить, що 200-250 номерів газети розходиться дуже 
швидко, і читає кожний номер близько 800 осіб. Діти – її розповсюджувачі. 
Вони несуть газету селянам. А в газеті пишеться і про шкільні та селянські 
справи, про участь селян в будівництві церкви, друкується в ній і місцевий 
священик.  Є в газеті „Поетична сторінка”,  на якій друкують свої вірші 
школярі, є тут і куточок гумору, матеріали про селян до Дня працівника 
сільського господарства, вітання з Днем народження та ін. Друковане слово 
має особливий вплив на дітей, на батьків, на селян. Дуже корисне воно і 
педагогам: вони вміло використовують газету насамперед для того, щоб 
корегувати успішність окремих учнів, їх поведінку в школі, за її межами, 
регулювати через газету участь батьків, селян у шкільних справах. Не 
забуваймо й про те, що газета професійно підносить авторитет педагогів, 
утверджує їх в очах селян, школярів як фахівців, обдарованих особистостей, 
що так важливо для самих педагогів, школи. 

О.А.Захаренко про роль газети висловився так: ”Не втрачай можливості, 
колего, робити свій вплив і на душу дитини, і на її батьків. Бо то мудра наука 
− педагогізація сімей, бо то – педагогіка серед людей і для людей. Шкільна 
газета, телестудія гуртує навколо себе, навколо школи жителів Сахнівки, 
Нетребки, інших сіл”. 

Третя особливість Сахнівської школи − радіолінійка. 
Проходить радіолінійка щоденно. Її структура: шикування під музику, 

інформація командирів про справи вчорашнього дня, підсумування 
інформації і завдання на новий день – директор школи; проповідь; 
інтелектуальна розминка; вшанування іменинників. Отже, звучить музика – 
козацький марш, під звуки якого шикується школа, далі – інформація 
командирів класів про зроблене вчора. Лінійка радіофікована, отже вся 
інформація про шкільні справи стає відомою не тільки школярам, а й всьому 
селу – адже кожний командир у своєму звіті повідомляє про життя класу 
впродовж учорашнього дня. Явище саме по собі захоплююче, лінійка вчить 



кожного учня дбати про своє ім’я, про свою честь та честь родини і 
намагатись аж ніяк її не заплямувати, а командирів, а отже всіх учнів (бо на 
посаді командира доводиться бути кожному учневі – тут ще одна педагогічна 
цікавинка – кожний школяр вчиться бути і підлеглим, і лідером! як у 
А.С.Макаренка це було) вміти мудро за одну хвилину викласти як про 
успіхи, так і про неудачі однокласників, але подати їх в делікатній формі з 
вірою, педагогічним оптимізмом в те, що неудачі в того чи іншого школяра – 
явище тимчасове і є всі підстави очікувати в близький час їх поліпшення. 
Відповідальним за цю частину лінійки є заступник директора з виховної 
роботи або учень випускного класу. Далі надається слово директору школи 
для того, щоб на основі повідомлень командирів класу зробити підсумок 
справ за вчорашній день. Тут теж криється дуже важливий педагогічний 
момент – директор школи має можливість у своєму аналізі-підсумку 
підкорегувати допущені командирами класу помилки – адже йдеться про 
дітей, їх успіхи й промахи. Спочатку діти звітуються, розповідають про всіх, 
хто має порушення, хто був успішним на уроці, у спорті, художній 
самодіяльності, хто відзначився в добрих справах для школи, селян. Все село 
чує, все село знає про своїх героїв, радіє успіхам і співчуває невдачам дітей. 
Без перебільшення скажемо – радіолінійка об’єднує школу, сім’ю, родичів, 
які співпереживають за своїх вихованців. Далі директор школи вміло 
заокруглює гострі кути повідомлень дітей, ставить перед школою завдання 
на цей день. Потім – традиційна проповідь – на 2-3 хвилини виступ 
директора школи, чи чергового учителя. Зміст її дуже сконцентрований і 
йдеться в ній про високе, благородне, духовне в житті держави, села, у 
літературі, мистецтві, у вчинку односельчанина, вчителя чи учня. 
Популярність цієї проповіді величезна. Її завжди чекають і слухають в 
абсолютній тиші – і школярі, і селяни. Цей момент – і є ніжний дотик 
педагога-майстра, а таким і був О.А.Захаренко, до душі дитини, її батька чи 
дідуся. Далі − очікувана всіма інтелектуальна розминка – завдання з одним – 
двома невідомими. За правильну, за найдотепнішу відповідь – приз – це може 
бути плиточка шоколаду, може бути і вагоміший приз. Все залежить від 
складності запитання. Бували випадки, коли не один день вся школа, батьки 
шукали відповідь на запитання. Дуже гарна форма залучення всіх до пошуку 
інформації, до роботи над собою, над своєю ерудицією. Далі – привітання з 
Днем народження. Іменинниками можуть бути і дошкільнята, і учні, і їх 
батьки, і їх учителі, пенсіонери, просто жителі села. Звідки у директора 
школи така глибинна інформація? Є у нього тут свої помічники – старша 
піонервожата, тепер – організатор позакласної роботи, комп’ютер. У знак 
поваги до іменинників на їх честь звучить Державний гімн України, 
піднімається прапор. 

Лінійка триває 15 хвилин. Вона – прекрасний приклад організованості, 
продуманого змісту і форми проведення. Вона – і заряд на продуктивну 
працю на весь день, і гарна форма органічного єднання школи і села у 
спільних справах, успіхах, у готовності прийти на допомогу. Не забуваймо, 
що тут має велику силу емоційне забарвлення цієї єдності – школи і села, 



батьків, дітей і педагогів. Це гарна, мудра й ефективна знахідка в педагогіці 
О.А.Захаренка. 

Школа – одна з провідних ланок суспільного організму. Тому її нинішня 
модернізація є об’єктивною передумовою відновлення, творення нової 
ринкової держави європейського рівня. Як буде організовано життя 
шкільного колективу – таким і буде молоде покоління держави. 

Нинішня школа має йти попереду життя, щоб готувати до нього молоде 
покоління з випередженням. Але йти попереду життя – означає опиратись на 
вивірені наукові технології навчання та виховання, на документи II 
Всеукраїнського з’їзду працівників освіти, ідеї ринкової економіки, а 
насамперед − на блискучі ідеї народної педагогіки та національних вчених 
О.В.Духновича, К.Д.Ушинського, В.О.Сухомлинського, О.А.Захаренка. Вони 
вічні. 
 


