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Дитяча молитва
Пошли нам, Боже, маленьким 
дітям,
Щастя, здоров’я на многії 
літа!
Щоб виростали розумні та 
сильні!
Чисті душею та серденьком 
вільні!
Щоб нам світила зіронька 
волі,
Щоб ми не знали лиха ніколи.        
                                                                

Катерина Перелісна

Зверніть увагу:
• Ювілей нашого навчального закладу
• Історію творять люди: про педагогів, які 

стояли у витоків школи у Високих Бай-
раках

• Наші здобутки
• Адміністрація НВК інформує
• Учнівська творчість

Школа — велика дитяча країна, 
В ній відкривається білий наш світ. 
Тут пізнає себе кожна дитина, 
І відправляється звідси в політ. 
Знань надається тут першооснова, 
Жити, дружити учились ми в ній. 
Школу скінчили та линемо знову 
В дзвінкоголосий і радісний рій. 
В школі так щиро сміятися вміли, 
Рішення легко приймалися в нас. 
Впевнено всі ми до мрії летіли… 
А повернутись не сила й не час… 

Надія Красоткіна 

УЧНІВСЬКА  СВІТЛИЦЯ
Школа

Школа... 
Одне слово — 
І вже серце ожива,
 Моя люба рідна школо, 
Я кажу такі слова: 
— Мові ти дітей навчаєш, 
Йти по славному життю. 
Світ ти, школо, відкриваєш, 
Всім даруєш доброту. 
                      Юлія Хвостик
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Світла мить
Отакий, як у букварику,
Із букетом у руках,
Чом спинився ти, школярику,
Серце в грудях, наче птах?
Як складав ти в ранець зошити!
Як чекав щасливих днів!
Щоб до сліз перетривожити,
Перший дзвоник продзвенів.
За порогом – вітру витівки,
Шелестіння верховіть.
В першім класі перша вчителька,
Усміхаючись, стоїть. 

Тамара Коломієць

НАМ Є ЧИМ 
ПИШАТИСЯ! 

Газета Високобайрацького навчально-
виховного комплексу Кіровоградської  

райдержадміністрації

Газета видана за 
сприяння адміністрації 

Високобайрацького НВК

 Упродовж 2012-2013 навчального року та літньо-
го періоду дирекція Високобайрацького навчально-вихов-
ного комплексу, сумісно з колективом, під пильним оком 
начальника відділу освіти, молоді та спорту Кіровоград-
ської райдержадміністрації С.В.Крамаренко, відчуваючи 
постійну підтримку і опіку голови райдежадміністрації 
А.В.Маліцького,   безперервно направляли свої зусилля на 
забезпечення стабільної роботи навчального закладу,  зміц-
нення матеріально-технічної бази, підтримання її в робочо-
му стані. При вирішенні даних питань завжди визначались 
пріоритетні напрямки роботи та черговість їх виконання. 
Зокрема, це стосується проведення капітального ремонту 
фасаду будівлі, в ході якого встановлено нові металоплас-
тикові вікна та двері, утеплено стіни та полагоджено цо-
коль. 
Влітку, коли учні та вчителі відпочивали, адміністрація, 

техпрацівники закладу та небайдужі батьки робили все для 
того, щоб діти після канікул прийшли у відремонтоване 
приміщення.
Слід відзначити,  що значна частина ремонтних та ін-

ших робіт проводилась господарським способом силами 
працівників технічного персоналу і батьків учнів, що за-
безпечило значну економію бюджетних коштів. Так, у всіх 
класних кімнатах за кошти батьків були зроблені відкоси 
на вікнах. Проведено побілку  та фарбування всіх примі-
щень: коридорів, рекреацій, їдальні, побутових приміщень, 
санвузлів; пофарбовано всі парти, стільці, внутрішні двері, 
труби та батареї, дошки. Дуже небезпечно та складно було 
білити східцеві клітки, але Т.Ю.Чорномор, Г.В.Ільчишина, 
Н.В.Тарапака та Ю.А.Сіянко, переборюючи страх перед 
висотою (адже висота більше 6-ти метрів), достойно спра-
вилися із цією задачею.
Було вжито ряд заходів для забезпечення умов пожеж-

ної безпеки. Зокрема, проведено заміри опору захисного 
заземлення та ізоляції електромереж. Всі шляхи евакуації 

приведено у відповідність до вимог. Оновлено плани ева-
куації на поверхах. 
Постійно проводиться прибирання території закладу. 

Оскільки, двірника за штатним розкладом не передбачено, 
а площа території близько 2,5 га, тож і доводиться залучати 
всіх небайдужих. Всі зелені насадження постійно догляда-
ються, своєчасно обрізаються дерева, кущі. Технічний пер-
сонал та вчителі скосили траву на газонах, пофарбували 
спортивні конструкції, а також побілили бордюри.
Для  ремонтних робіт були залучені та використані, як 

бюджетні, так і спонсорські кошти:  
•  Кіровоградська райдержадміністрація – 10 000 грн;
•  Високобайрацька сільська рада – 2 000 грн;
• ФГ «Високобайрацьке» - 13 500 грн;
•  ФГ «Ласко» - 300 грн;
• Левченко (Коваленко) А.О. – 1 000 грн;
•  Батьки учнів школи – 4900 грн;
•  Батьки вихованців дитячого садка – 850 грн;
•  Адміністрація та вчителі НВК - 2 400 грн.
Адміністрація Високобайрацького НВК висловлює щиру 

подяку за допомогу у проведенні ремонтних робіт та підго-
товці закладу до нового навчального року А.В.Маліцькому, 
С.В.Крамаренко, О.В.Герасимову, Н.М.Соменко,  
О.С.Лупову,  Д.С.Личову,  І.П.Землякову,  І.М.П’ятову,  
А.Луньову, Амбросімову , М.Чорномору, Л.М.Чемойдан, 
О.В.Кравченку, А.Л.Лемському, І.Д.Лемській, 
В.С.Нікітенку, С.М.Нікітенко,  О.Енгелю, О.М.Микитюку, 
М.М.Якушову, В.В.Киценко,  Т.О.Чоботарьовій, 
Є.В.Показу, Д.М.Запарі.
Вітаємо всіх із ювілейним 30-м Першим 

дзвінком!

О.А.Єфімова, директор Високобайрацького НВК
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Навчально-виховний 
комплекс готовий зустріти дітей!

Молитва
Боже! Дай нам силу й розум,

Щоб ми в школі добре вчились,
Віру теплу, серце чисте,

Щоб неправді не корились. 
Нам усім даруй здоров’я,
Згоду – учнівській родині.

Дай твій захист, волю й долю
Нашим людям в Україні.                       
Галина Чорнобицька

Педагогічний колектив нинішнього Високобайрацького 
НВК налічує 25 педагогічних працівників. Це молода і друж-
на команда. Разом ми переживаємо суворі будні, разом ми 
зустрічаємо свята. Кожен із нас завжди готовий допомогти, 
підтримати у скрутну хвилину, порадити у складній ситуації. 
Педагогічний колектив - це велика родина. Недарем-

но у народі кажуть: колектив - це друга сім’я. Старші 
допомагають молодшим, молодші набираються досві-
ду і підтримують старших. І всі, як один, знають, що 
робимо благородну і святу справу - виховуємо дітей. 
Тож, терпіння нам, душевних і фізичних сил та 

віри в себе! Нехай щастить нам у ювілейному році!
К.О.Братко

Колегам у свято
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Сьогоднішня Високобайрацька школа 
І–ІІІ ступенів, а віднедавна вже Високо-
байрацький навчально-виховний комп-
лекс (надалі НВК), має цікаву історію, ви-
токи якої сягають ще ХІХ століття.

 Слід зазначити, що село Високі Байра-
ки є «збірним», до складу якого входять 
колишні його частини – Мала Мамайка, 
Кременецьке, Кишкино, Мар’ївка. Піз-
ніше сюди також увійшли такі складові 
як Червоний Кут, Рожнатівка, Адросово, 
Канатово (засноване у 1957 році як заліз-
нична станція). Охопити освітою цю сіль-
ську місцевість із значним на той час на-
селенням стало важливим завданням ще в 
царські часи.

 До 1880 року в селі школи ще не було, 
і це в той час, коли кількість населення 
в ньому складала понад 2400 чоловік. 
Тільки в 1880 році була відкрита почат-
кова земська школа з одним учителем, 
що містилася в старій глиняній хаті під 
солом’яною стріхою. Та і в тій школі не 
кожен мав змогу вчитися.  Першим пись-
мовим свідченням про школу є унікальний 
документ «Журнал засідань Олександрій-
ських повітових земських зборів чергової 
сесії 1881 року». В ньому говориться: 
«Согласно постановлению губернского 
Земского собрания 27 октября 1879 года, 
которое, ассигновав по 2000 рублей на 
уезд для открытия школ 
в беднейших селениях, 
приняло весь расход по 
содержанию таких школ 
на счет губернского 
сбора, а именно: в селе 
Высоких Байраках…». 
Згадується також: «Со-
гласно разрешения гу-
бернской управы в этих 
селениях на счет той 
же ассигнованной гу-
бернским собранием 
суммы, производятся 
капитальные перестрой-
ки школьных зданий, как 
например в селе В. Бай-
раках..» Александрия, 
1884 год
Таким чином, досить 

велике на той час село 
отримало можливість хоча б відштов-
хнутися від засидженої неосвіченості. 
Наступна згадка про школу у  Високих 

Байраках датується 1912 роком. В ній, зо-
крема, говориться: «У цьому році закінчи-
ло курс початкової школи з свідоцтвом – 
7, а без свідоцтва – 4». Ще одне свідчення 
датоване 1913 роком. Там зазначається, 

що на 1 січня 1913 року в школі нарахо-
вувалося 74 учні.  З них: 69 хлопчиків і 5 
дівчаток. В тому числі по класах: 1-й клас:  
хлопців – 41, дівчат – 4; 2-й клас:  хлоп-
ців – 18, дівчат – 1; 3-й клас: хлопців – 9, 
дівчат – 0. То ж тепер тут працювало три 
вчителя, які навчали три класи.
Також зберігся унікальний документ – 

свідоцтво про закінчення школи одного із 
учнів цього випуску, датоване 1916 роком.
З початку заснування закладу прин-

ципових змін в шкільній освіті села не 
відбувалось  до 1918 року, поки тут вста-
новилась радянська влада. Тоді в селі по-
чинають діяти гуртки лікнепу, у 1921 році 
відкриваються хати-читальні. Проводячи 
жорстку політику щодо поміщиків, яких 
на території Високих Байраків налічу-
валось вісім сімей, радянська влада, зо-
крема, відібрала садибу і всі будинки у 
поміщика Єрємєєва, і в 1921 році їх було 
передано під приміщення школи. Таким 
чином, діти селян змогли навчатися у по-
чатковій школі в значно більшому примі-
щенні.
Новою віхою для освіти нашого села 

стало відкриття семирічної школи  у 1930 
році. Тепер тут діяло вже дві школи – по-
чаткова та семирічна. В 1934 році почат-
кова школа також була реорганізована в 
семирічну. Ці дві школи охопили всіх ді-

тей шкільного віку. 
Цікаву інформацію ми 

знаходимо в статті газети 
«Известия», датованої 18 
березня 1934 року: «… Мы 
ликвидировали неграмот-
ность всех наших жителей, 
а тех, кто еще недостаточ-
но разбирается в грамо-
те, обучаем в специально 
организованных для этого 
школах. 180 детей обу-
чалось в прошлом году в 
четырехлетке и семилетке. 
Сейчас в них занимается 
360 детей. Ребята получают 
горячие завтраки, в школе 
тепло…».

 Отже, якщо дійсно дові-
ряти тодішній радянській 
пресі, що, однак,  можна 

піддавати сумніву, зважаючи на нещодав-
ні голодні роки, то слід констатувати ве-
лику результативність освітнього процесу 
в селі та значний приріст кількості учнів.

 В 1940 році на базі Високобайраць-
кої семирічки була створена вже середня 
школа. За даними 1940–1941 навчального 
року у в двох школах (середній і семиліт-

ній) навчалося понад 500 учнів.
 Слід зазначити, що ці дві школи на той 

час мали різні назви. Так, школа, яка зна-
ходилась в колишньому будинку поміщи-
ка Єрємєєва, мала назву Високобайраць-
ка середня школа, а семирічна (надалі 
– восьмирічна) називалась Мало-Мамай-
ська неповна середня школа (НСШ).
Під час німецької окупації 1941–1943 

рр. у Високих Байраках було частково 
зруйновано приміщення двох шкіл, роз-
крадено і знищено наочні посібники, на-
вчальні кабінети, бібліотеку, меблі. В ці-
лому збитків було нанесено на суму 500 
тисяч карбованців. В Олександрівському  
районі в той час діяли підпільні організа-
ції та партизанські загони. Народним мес-
никам у той час допомагала вчителька Ви-
сокобайрацької школи М. Є. Бондаренко. 
Сміливу партизанку-розвідницю фашисти 
схопили і стратили.
Післявоєнний період був особливо тяж-

ким, як для школи, так і для всього села. 
Учні семирічної школи змушені були на-
вчатися у не зовсім пристосованих хатах. 
Середній школі пощастило більше – її бу-
дівля встояла і швидко була відновлена.

 У 1954 році в середній школі відбувся 
перший випуск десятого класу. Нарешті 
справдилися мрії жителів села на те, що 
їх діти можуть отримати середню освіту.

 У 1960 році силами жителів села було 
проведено велику роботу по будівництву 
нового приміщення для восьмирічної 
школи. Народним методом толоки досить 
швидко була зведена досить непогана бу-
дівля, цілком пристосована для навчання 
школярів.

 В 1966 році за сприяння місцевої влади, 
вчителів та під керівництвом тодішньо-
го директора школи Ніколенка Миколи 
Романовича було створено музей історії 
села. За наповнюваністю, унікальною екс-
позицією та цінністю виставлених речей 
деякі фахівці відносили його навіть до 
республіканського рівня.

 На жаль, сьогодні від музею практич-
но нічого не лишилось, оскільки згодом, 
за відсутністю фінансування, його при-
міщення було передане місцевому фер-
мерському господарству, а експонати 
втрачені. 

 У 1974–1975 роках обидві сільські 
школи були об’єднані в одну, яка отрима-
ла єдину назву – Високобайрацька серед-
ня школа. 
На початок 1980-х років будівлю се-

редньої школи було визнано аварійною і 
частково закрито. Тому постало питання 
про будівництво нової школи.  

 
 Від початкової земської школи до НВК  На період з 1981 по 1983 рік початкові 

класи були переведені до приміщення сіль-
ського будинку культури, а решта класів 
були розташовані частково в школі, частко-
во – в пристосованих під класи інших при-
міщеннях.
Будівництво нової школи активно роз-

почалось у грудні 1982 року і, фактично, 
за дев’ять місяців на місці, де колись був 
пустир, виросла прекрасна будівля. Цікаво, 
що її проект зайняв на республіканській ви-
ставці досянень народного господарства в 
Києві перше місце. Будували школу коштом 
держави та на кошти місцевого колгоспу 
імені Енгельса. Тодішня місцева преса не 
оминула цієї події: «А зараз тут зводиться 
нова школа для дітей. Це буде типове при-
міщення, розраховане на 392 учні, з усіма 

зручностями, світлими просторими класа-
ми, кабінетами і спортивним залом…» (Га-
зета «Зоря комунізму», 18 лютого 1982 р.)

1 вересня 1983 року діти вже пішли до 
нової школи (вона функціонує і сьогодні). 
Очолив її молодий вчитель фізики 
Аулін Олександр Тимофійович, який 
до того вже три роки працював ди-
ректором старої Високобайрацької 
середньої школи. За сприяння будів-
ництву навчального закладу він був 
нагороджений відзнакою «Відмінник 
освіти».
З початком роботи нової школи по-

ступово оновлювався педагогічний 
колектив, прибули молоді кадри. В 
1988 році біля навчального закладу 
було збудовано двоповерховий буди-
нок для вчителів.
Олександр  Тимофійович перебував на 

посаді директора двадцять років. У 2000 
році він був призначений заступником на-
чальника управління освіти обласної дер-
жавної адміністрації.
Із 2000 по 2005 рік директором Високо-

байрацької школи був Андрій Васильович 
Маліцький, який нині займає посаду голови 

Кіровоградської районної державної адмі-
ністрації.

 У 2005 році директором школи стала 
Єфімова Оксана Анатолівна, яка очолює її 
і по сьогоднішній день. 

 Нова школа протягом своєї майже трид-
цятирічної історії постійно вдосконалюва-
лась, як в питаннях навчально-виховного 
процесу, так і в плані господарському. Зо-
крема, у 2007 році було зведено нову газову 
котельню, забезпечено автономне водопос-
тачання. З 2009–2010 навчального року наш 
навчальний заклад набув статусу «Школи 
сприяння здоров’ю». Відтепер педагогіч-
ний колектив прагне більше приділяти ува-
ги здоровому способу життя учнів.

  Останньою примітною віхою в історії 
нашої школи стало відкриття в січні 2012 
року у частині її приміщення дошкільного 
закладу. Відтепер Високобайрацька ЗШ І–
ІІІ ступенів змінила свою назву на Високо-
байрацький НВК. Станом на початок 2012 
року тут навчається 76 дітей, а дитсадок від-
відує 20 дошкільнят. Педагогічний колектив 
складається із 23 вчителів.

 Високобайрацька школа дала державі не 
одне покоління цікавих особистостей. Се-
ред них державні посадовці, лікарі, учителі 
(чимало з яких продовжують працювати в 
стінах рідної школи), інженери, робітники, 
пілоти, художники. Є навіть свій письмен-
ник – Лаврентій  Петрович Кравцов, який 
зарекомендував себе як прозаїк. 
Серед заслужених педагогів нашої шко-

ли слід згадати Тороп Нелю Григорівну – 
вчителя хімії та біології. 
Прийшовши у 1965 році 
працювати  до восьмиріч-
ної школи, вона швидко 
завоювала авторитет як 
серед педагогічного кол-
лективу, так і серед учнів, 
була щиро віддана своїй 
роботі. Особливо приміт-
ним було її захоплення 
садівництвом та вирощу-
ванням квітів. На зразкові 
ділянки, рідкісні рослини, 
дерева та квіти, якими так 

були багаті шкільні подвір’я, як старих сіль-
ських шкіл, так і нової школи, приїжджали 
подивитись з усього району.

 Тривалий час в нашій школі працював 
вчителем географії, а певний час директо-
ром Мало-Мамайської НСШ (пізніше Висо-
кобайрацької восьмирічки) та заступником 
директора школи – Іван Леонтійович Кова-

ленко. Закінчивши у 1934 році Високобай-
рацьку семирічку та пройшовши  трьохмі-
сячні курси пішов працювати в Аджамську 
середню школу вчителем 2 класу. У 18 років 
був призначений заступником директора 
Гаївської семирічки. Служив в лавах Радян-
ської Армії, де його застала Велика Вітчиз-
няна війна. Пройшовши тяжкий фронтовий 
шлях, отримавши орден Червоної Зірки, 
Іван Леонтійович став для кількох поколінь 
учнів прикладом мужності, героїзму та па-
тріотизму. 
Також не можна не згадати Медведенка 

Олексія Олексійовича, який був директо-
ром школи в 1973–1977 роках. Пізніше він 
став завідувачем районного відділу освіти, 
займав інші відповідальні посади в дер-
жавних установах, отримав вчений ступінь 
кандидата педа-
гогічних наук, а 
також почесне 
звання Заслуже-
ного працівника 
освіти.
У 1980-х роках 

в школі працю-
вав вчителем іс-
торії Олександр 
Іванович Кіян, 
нині доктор іс-
торичних наук, 
професор, за-
відувач кафе- дри 
всесвітньої історії Кіровоградського дер-
жавного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка.
Із певним сумом можна сказати, що будів-

лі обох колишніх сільських шкіл – восьми-
річної та середньої, з яких вийшло не одне 
покоління молоді, не збереглись до цього 
часу. На місці восьмирічки лишився тільки 
яблуневий сад, який свого часу посадила 
Неля Григорівна Тороп, а середня школа 
була зруйнована майже до фундаменту і за-
росла чагарником.
Нині педколектив Високобайрацького 

навчально-виховного комплексу докладає 
зусиль, щоб і надалі забезпечити достойний 
рівень  виконання завдань, покладених на 
освітній заклад у його новому статусі, гідно 
зберегти традиції і наступність у всіх до-
брих справах, започаткованих у школі за її 
тривалу історію.
В.В.Грінченко, вчитель історіі Високо-
байрацького НВК
К.О.Братко, вчитель української мови і 
літератури Високобайрацького НВК

Пам’ять кожного з нас береже спогади про наші шкільні роки. Це найтепліша згадка про дитинство та 
юність, про рідну школу, про той час, коли ще світ був таким безтурботним і яскравим. Історію нашої 
рідної школи творили люди. А школа - це серце села, це його життя і перспектива на майбутнє всіх 
прийдешніх поколінь. Вшануймо всіх, хто будував і будує освіту у Високих Байраках.

О.Т.Аулін 

О.А.Єфімова

В.Г.Грінченко
А.В.Маліцький


