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Наталія Шкіра  

м. Переяслав 

ДО ІСТОРІЇ ШКОЛИ СЕЛА ПІДСІННЕ ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ  

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

У статті описано окремі сторінки історії пе-

дагогічного колективу школи села Підсінне Пере-

яслав-Хмельницького району Київської області, 

на основі документальних рукописних матеріалів 

за 1945-1968 навчальні роки. Проведено вивчення 

та систематизацію матеріалів. 

Ключові слова: школа, учень, засідання, урок, 

вчитель. 

З 2010 р. працівники Національного історико-

етнографічного заповідника «Переяслав» про-

вели ряд заходів з метою створення Музею зато-

плених водами Канівського водосховища сіл. На-

уковими співробітниками та громадською орга-

нізацією «Старий Дніпро» було розроблено ряд 

запитальників та розпочато збір спогадів про за-

топлені села Переяславщини. 11 серпня 2013 р. 

до організаторів заходу «День зустрічі земляків, 

затоплених водами р. Дніпра сіл» звернувся жи-

тель м. Переяслава-Хмельницького Петро Несте-

рович Роман та передав рукописні матеріали 

Івана Миколайовича Романа, 1933 р.н., жителя 

с. Ковалин Переяслав-Хмельницького району, 

що з 1965 по 1968 навчальні роки працював вчи-

телем математики та виконував обов’язки дирек-

тора Підсінської школи. А саме: Книга наказів 

(1960–1963 рр.) школи с. Підсінне Переяслав-

Хмельницького району Київської області; Книга 

про видачі похвальних грамот школи с. Підсінне; 

Книга реєстрації видачі свідоцтв; Книга РВНО 

про призначення вчителів школи с. Підсінне; 

Книга особового складу вчителів с. Підсінне 

(1946 р.); Книга протоколів засідань педагогічної 

ради школи с. Підсінне; Книга наказів по Підсін-

ській школі 1960 р.; Книга обліку учнів за 

1963 р.; Книга наказів по Підсінській школі; На-

кази РВНО про призначення на посади вчителів 

Підсінської семирічної школи; заяви батьків 
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тощо. Вони стали об’єктом вивчення історії зни-

щеного села. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, 

що на цей час не проводився аналіз таких матері-

алів. Їх опрацювання допоможе більш комплек-

сно осягнути життя педагогічного колективу та 

учнів школи с. Підсінне Переяслав-Хмельниць-

кого району Київської області, починаючи з 

1945 р. і до закриття школи в зв’язку з виселен-

ням жителів та будівництвом Канівської ГЕС 

(1968 р.). Цей джерелознавчий матеріал не був 

предметом дослідження, тому детальне вивчення 

раритетних музейних предметів, які існують в 

одному екземплярі або в дуже обмеженій кілько-

сті, мають виняткову наукову й історичну цін-

ність. 

Придніпровське село Підсіне Переяслав-Хме-

льницького району на Київщині в кінці 1960-

их рр. було затоплено водами Канівського водос-

ховища. Підсінська сільська Рада народних депу-

татів входила до Стовп’язької сільської ради. По-

селення було невелике – всього 250 дворів. До-

вкола нього знаходилися озера, великі луги, кущі 

лозняку, бурхливі води Дніпра. У селі була де-

рев’яна церква, яку побудували в XVІІ ст. і освя-

тили на честь Святого пророка Іллі. У 30-их рр. 

ХХ ст. її розібрали атеїсти та побудували з її ре-

шток клуб. Поруч стояла школа1. 

За спогадами Черевко Ніни Петрівни (жите-

лька с. Підсінного, 1935 р.н.) її батько Черевко 

Петро Костьович (1910 р.н.) був учителем Підсі-

нської школи, викладав історію та географію2. 

Тоболько Марія Василівна (жителька с. Під-

сінного, 1952 р.н.) згадувала: «Веселе життя було 

і в школі. У нас був дружний педагогічний коле-

ктив. Учителі були взірцем інтелігентності. З них 

брали приклад не лише діти, а й дорослі. У школі 

виховувалась любов до праці, повага до старших, 

взаємовиручка та взаємодопомога»3. 
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У 1945–1946 навчальному році в семирічній 

школі с. Підсінне Переяслав-Хмельницького 

району Київської області працювали вчителі: 

Полтавець Марія Семенівна, Потапенко Анна 

Гнатівна, Бован Євдокія Карпівна, Савенко Ма-

рфа Євдокимівна, Трухан Надія Степанівна, Ви-

дута Михайло Миколайович, Керекеза Григорій 

Кирилович. Директором школи була Бойко Пара-

сковія Григорівна. 

Особисті дані про вчителів, що працювали у 

школі с. Підсінне Переяслав-Хмельницького 

району Київської області з 1 вересня 1946 по 

1968 навчальні роки4: 

Потапенко Ніна Гнатівна, народилася 

27 грудня 1903 р. в м. Ялта Кримської АРСР, 

українка, мала середню освіту, в 1920 р. отри-

мала диплом Ялтинської жіночої гімназії за спе-

ціальністю учитель 1–4 класів, мала загальний 

педагогічний стаж – 21 рік. Прийнята на посаду 

1 вересня 1923 р. (призначена Ржищівським 

РВНО від 1 вересня 1926 р.). Працювала на по-

саді вчителя 1–4 класів, проживала в с. Підсін-

ному Переяслав-Хмельницького району Київсь-

кої області, працювала на посаді до 15 серпня 

1955 р. 

Трухан Докія Костівна, народилася 3 бере-

зня 1920 р. в с. Підсінне Переяслав-Хмельниць-

кого району Київської області, закінчила Київсь-

кий учительський інститут за спеціальністю учи-

тель математики та фізики, мала загальний стаж 

педагогічної роботи до вступу на посаду 2 роки, 

призначена на посаду Переяслав-Хмельницьким 

РВНО 15 серпня 1944 р. Працювала за спеціаль-

ністю учитель математики та фізики 5–7 класів, 

проживала в с. Підсінне, перебувала на посаді до 

15 серпня 1954 р. 

Видута Михайло Миколайович, народився в 

1912 р. в с. Орлівка Куликівського району Черні-

гівської області, мав вищу незакінчену освіту, на-

вчався у Чернігівському інституті соціального 

виховання, працював на посаді учителя історії, 

географії та конституції 5–7 класів. До приходу в 

Підсінську школу мав педагогічний стаж 10 ро-

ків. Був призначений на посаду Переяслав-Хме-

льницьким РВНО 20 серпня 1944 р., проживав в 

с. Підсінне Переяслав-Хмельницького району 

Київської області, помер 6 серпня 1953 р. 

                                                           
4Книга особового складу вчителів с. Підсінне (розпочато: 1946 р.). Рукопис. С. 40. 

Трухан Настя Степанівна, народилася в 

с. Підсінне Переяслав-Хмельницького району 

Київської області, закінчила Черкаський учи-

тельський інститут у 1941 р. за спеціальністю 

учитель української мови і літератури 5–7 класів, 

мала загальний стаж педагогічної роботи до 

вступу на посаду 3 роки, час призначення – 

1945 р. Працювала на посаді учителя української 

мови та літератури 5–7 класів, проживала у с. Пі-

дсінному, працювала до 15 липня 1948 р. 

Керекеза Григорій Кирилович, народився 

11 лютого 1922 р. в с. Підсінне Переяслав-Хме-

льницького району Київської області, мав сере-

дню освіту, закінчив школу ветеринарних фельд-

шерів у 1940 р., працював викладачем фізкуль-

тури 5–7 класів. Призначений на роботу 24 січня 

1946 р. Переяслав-Хмельницький РВНО, мав на-

городи: Орден Червоної Зірки, медаль «За від-

вагу», медаль «За Сталінград», медаль «За по-

беду над Германией». Проживав у с. Підсінне. 

Полтавець Марія Семенівна, народилася 

28 серпня 1920 р. в с. Підсінне Переяслав-Хмель-

ницького району, в 1937 р. закінчила Переяслав-

Хмельницьку педагогічну школу, мала спеціаль-

ність учитель 1–4 класів, загальний стаж педаго-

гічної роботи до вступу на посаду – 6 років. При-

значена Переяслав-Хмельницьким РВНО 25 чер-

вня 1946 р., працювала вчителем 1–4 класів, про-

живала в с. Підсінному. 

Приткова Антоніна Костівна, народилася 

18 березня 1918 р. в с. Підсінне Переяслав-Хме-

льницького району Київської області, в 1940 р. 

закінчила Київський Державний університет за 

спеціальністю викладач біології 8–10 класів, 

мала загальний стаж педагогічної роботи до 

вступу на посаду 4 роки. Призначена на посаду 

Переяслав-Хмельницьким РВНО 15 серпня 

1946 р. Працювала вчителем природознавства та 

німецької мови 5–7 класів. Проживала в с. Під-

сінному. 

Петренко Галина Микитівна, народилася у 

1919 р. у с. Дем’янці Переяслав-Хмельницького 

району Київської області, мала середню освіту, в 

1937 р. закінчила Переяслав-Хмельницьку педа-

гогічну школу за спеціальністю учитель 1–4 кла-

сів, мала загальний педагогічний стаж 6 років. 

Призначена на посаду Переяслав-Хмельницьким 
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РВНО 25 серпня 1946 р., працювала в Підсін-

ській школі вчителем 1–4 класів, проживала в 

с. Підсінне. 

Девко Федір Васильович, народився 13 чер-

вня 1914 р. в с. Стовп’яги Переяслав-Хмельниць-

кого району Київської області. Закінчив Київсь-

кий учительський інститут у 1938 р. Викладач 

української мови та літератури, загальний педа-

гогічний стаж до приходу в Підсінську школу – 

10 років. Призначений на посаду учителя 10 сер-

пня 1946 р. Переяслав-Хмельницьким РВНО, ви-

кладач російської мови і літератури 5–7 класів, 

проживав у с. Підсінне, мав нагороди, зокрема, 

медаль «За победу над Германией». Призначений 

на посаду директора школи 10 січня 1947 р. 

Богуш Варвара Сергіївна, народилася в 

м. Переяслав-Хмельницькому, отримала освіту в 

Черкаському Державному учительському інсти-

туті за спеціальністю: викладач російської літе-

ратури. До приходу на роботу в Підсінську 

школу мала 11 років загального стажу педагогіч-

ної роботи. 20 серпня 1948 р. вступила на посаду 

до Підсінської семирічної школи і працювала до 

5 листопада 1948 р., проживала в с. Підсінному.  

Андрушко Микола Онопрійович, народився 

11 травня 1901 р. в с. В’юнище Переяслав-Хме-

льницького району Київської області, отримав 

освіту у Вищому Київському учительському ін-

ституті (1939 р.), викладач української мови і лі-

тератури, пропрацював на педагогічній ниві 

21 рік. Вступив на посаду 8 березня 1949 р. і пра-

цював до 1 липня 1949 р., проживав у с. Підсінне. 

Учасник Великої Вітчизняної війни, мав медаль 

«За победу над Германией». 

Шамшур Марія Григорівна, народилася у 

1919 р., закінчила 1 курс Київського педагогіч-

ного інституту, спеціальність учитель українсь-

кої мови та літератури 5–7 класів. Призначена на 

посаду учителя української мови та літератури 5–

7 класів Підсінської семирічної школи 25 серпня 

1949 р. і працювала до 1 вересня 1951 р. 

Дмитренко Микола Орестович, народився у 

1910 р., закінчив Херсонський ІНО, викладач ро-

сійської мови і літератури, до приходу в Підсін-

ську школу мав загальний педагогічний стаж – 

13 років. Призначений на посаду 25 серпня 

1949 р. Переяслав-Хмельницьким РВНО, працю-

вав директором школи та викладачем російської 

мови та літератури, проживав у с. Підсінному, 

вибув 1 вересня 1951 р. 

Гордієнко Іван Остапович, народився 

1929 р. в с. Пристроми Переяслав-Хмельниць-

кого району Київської області, мав незакінчену 

вищу освіту, заочник Київського педагогічному 

інституту, за спеціальністю вчитель фізики та ма-

тематики. Призначений на посаду 1 січня 1953 р. 

і працював до 16 серпня 1955 р., проживав у 

с. Підсінне.  

Бойко Парасковія Григорівна, народилася 

1952 р. в с. В’юнище Переяслав-Хмельницького 

району, закінчила Станіславський учительський 

інститут, викладач української літератури, зага-

льний стаж педагогічної роботи до вступу на по-

саду – 7 років. Прийшла на роботу у Підсіньку 

школу 25 серпня 1954 р. і працювала до 16 січня 

1956 р. Була директором школи, вчителем укра-

їнської мови, проживала у с. Підсінне. 

Білоус Віра Олексіївна, народилася 7 жовтня 

1923 р. в м. Переяславі-Хмельницькому Київсь-

кої області, отримала освіту в Переяслав-Хмель-

ницькому педагогічному училищі та закінчила 

Київський педагогічний інститут, викладач укра-

їнської мови і літератури. Вступила на посаду 

18 вересня 1957 р. і працювала до 17 лютого 

1958 р. 

Вакуленко Галина Марківна, народилася 

20 грудня 1927 р. в с. Підсінне Переяслав-Хмель-

ницького району, в 1960 р. закінчила Луцький пе-

дагогічний інститут, викладач російської мови і 

літератури 5–9 класів. Призначена на посаду 

19 червня 1961 р., приступила до роботи 15 сер-

пня 1961 р. Викладач російської мови і літера-

тури 5–9 класів, проживала в с. Підсінне. 

Антоненко Ольга Макарівна, народилася 

12 квітня 1943 р. в с. Пологи-Вергуни Переяслав-

Хмельницького району Київської області, в 

1962 р. закінчила Переяслав-Хмельницке педаго-

гічне училище, учитель 1–4 класів. Працювала у 

школі з 15 серпня 1962 р., викладала в 5–8 класах 

математику та креслення, проживала в с. Під-

сінне. 

Кагарлицька Галина Федорівна, народи-

лася в с. Андруші Переяслав-Хмельницького 

району Київської області, навчалася заочно в Ки-

ївському учительському інституті, мала спеціа-

льність викладача української мови і літератури. 

Працювала учителем російської мови і літера-

тури, призначена на посаду 7 вересня 1951 р., а 

вибула із школи 1 серпня 1953 р. 
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Нестерець Наталія Михайлівна, народилася 

5 вересня 1930 р., закінчила Черкаський учитель-

ський інститут у 1953 р., за спеціальністю викла-

дач математики та фізики, мала педагогічного 

стажу перед приходом до Підсінської школи – 

4 роки. Призначена на посаду 1 вересня 1955 р. 

вчителем математики 5–7 класів і працювала до 

25 серпня 1956 р., проживала в с. Підсінне.  

Ніцкевич Катерина Іванівна, народилася 

23 січня 1929 р., в с. Мала Каратуль Переяслав-

Хмельницького району, закінчила Миколаївсь-

кий учительський інститут у 1951 р. за спеціаль-

ністю викладач математики та фізики, мала зага-

льний педагогічний стаж до призначення на по-

саду 4 роки. Вступила на посаду вчителя Підсін-

ської школи 25 серпня 1956 р., працювала вчите-

лем математики та фізики 5–7 класів до 24 сер-

пня 1959 р. Мала державні нагороди: Медаль «За 

доблісний труд у роки Великої Вітчизняної 

війни», проживала в с. Підсінне.  

Охоба Настя Олександрівна, народилася 

14 лютого 1922 р. в с. Соснова Переяслав-Хмель-

ницького району Київської області, в 1947 р. за-

кінчила Черкаський учительський інститут за 

спеціальністю вчитель української мови та літе-

ратури, мала загальний педагогічний стаж до 

призначення вчителем Підсінської семирічної 

школи 2 роки. Прийнята на посаду 1 серпня 

1947 р. і працювала до 1 серпня 1949 р. вчителем 

української і російської мови та літератури, про-

живала в с. Підсінному.  

Соловей Марія Іванівна, народилася 1920 р. 

в с. Єрківці Переяслав-Хмельницького району 

Київської області, навчалася у Черкаському учи-

тельському інституті, мала спеціальність викла-

дач української мови і літератури, мала загаль-

ний стаж педагогічної роботи до вступу на по-

саду 1 рік. Призначена на посаду Переяслав-Хме-

льницьким РВНО 15 серпня 1951 р. і працювала 

до 1 вересня 1956 р. Була вчителем української 

мови та літератури 5–7 класів, проживала у с. Пі-

дсінному.  

Степаненко Василь Володимирович, наро-

дився 5 січня 1930 р. в м. Переяславі-Хмельниць-

кому Київської області, закінчив Львівський пе-

дагогічний інститут у 1958 р. за спеціальністю 

викладач математики в 5–7 класах, мав загальний 

стаж педагогічної роботи до вступу на посаду 

6 років. Призначений Переяслав-Хмельницьким 

РВНО 24 серпня 1959 р. і працював викладачем 

фізики і математики в 5–7 класах до 25 серпня 

1961 р., проживав у с. Підсінному. 

Савенко Лідія Михайлівна, закінчила Пере-

яслав-Хмельницьке педучилище, не мала загаль-

ного стажу педагогічної роботи до вступу на по-

саду. Призначена на посаду Переяслав-Хмельни-

цьким РВНО 10 листопада 1961 р., працювала 

викладачем математики, проживала в с. Підсін-

ному. 

Трухан Дмитро Петрович, народився 1918 р. 

в с. Підсінне Переяслав-Хмельницького району 

Київської області, в 1937 р. закінчив Переяслав-

Хмельницьку педагогічну школу за спеціальні-

стю учитель 1–4 класів, мав загальний педагогіч-

ний стаж до вступу на посаду – 5 років. Призна-

чений Переяслав-Хмельницьким РВНО 20 сер-

пня 1946 р., працював учителем 1–4 класів до 

1 квітня 1955 р., проживав у с. Підсінному.  

Хоменко Галина Олександрівна, народи-

лася 23 травня 1931 р. в с. Підварки Переяслав-

Хмельницького району Київської області, в 

1951 р. закінчила Переяслав-Хмельницьке педа-

гогічне училище, заочно НДПІ за спеціальністю 

учитель історії та географії, мала загальний стаж 

педагогічної роботи до вступу на посаду 2 роки. 

Прийнята на посаду викладача історії, географії, 

конституції Підсінської школи 15 серпня 1953 р. 

і працювала до 15 серпня 1960 р., проживала в 

с. Підсінне. 

Чорноусько Галина Тихонівна, народився 

1926 р. в с. Ковалин Переяслав-Хмельницького 

району Київської області, навчався у Київському 

педагогічному інституті за спеціальністю викла-

дач української мови та літератури, мав загаль-

ний стаж педагогічної роботи до вступу на по-

саду 5 років. Призначений на посаду Переяслав-

Хмельницьким РВНО 25 вересня 1950 р. Дирек-

тор школи, викладач російської мови та літера-

тури (директор школи по 25 серпня 1954 р.), про-

живала в с. Підсінне. 

Якименко Сергій Васильович, народився 

1927 р. в с. Андруші Переяслав-Хмельницького 

району Київської обл., закінчив Луцький педаго-

гічний інститут за спеціальністю викладач істо-

рії, мав загальний стаж педагогічної роботи до 

вступу на посаду 13 років. Призначений на по-

саду 1 вересня 1961 р., працював на посаді учи-

теля історії, географії, фізики. 

Якименко Віра Іванівна, народилася 1938 р. 

в с. Андруші Переяслав-Хмельницького району 
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Київської області, закінчила Вищий Білоцерків-

ський сільськогосподарський інститут у 1961 р. 

за спеціальністю вчений агроном, не мала загаль-

ного стажу педагогічної роботи до вступу на по-

саду, працювала учителем біології, проживала в 

с. Підсінне. 

Накази Районного відділу народної освіти про призначення на посади вчителів Підсінської 

семирічної школи1:

Рік 
№ 

наказу 
Текст наказу 

1945 159 

Директору Підсінської навчальної семирічної школи: Переяслав-Хмельни-

цький РВНО призначає у Вашу школу старшою піонервожатою тов. Чере-

вко М. В. До роботи приступити з 15.10.1945 р. (Зав. РВНО Кравченко). 

1946 7 

Директору Підсінської школи: Переяслав-Хмельницький РВНО призначає 

у Вашу школу вчителем 1–4 класів тов. Трухана Д. П. до роботи присту-

пити з 20.08.1946 р. (Зав. РВНО Кравченко). 

1946 85 

Директору Підсінської школи: Викладачем природознавства, хімії, німець-

кої мови в 5–6 класів призначається Приткова Антоніна Костівна. До ро-

боти приступити з 15 серпня 1946 р. (Зав. РВНО Кравченко). 

1946 97 

Директору Підсінської школи: Переяслав-Хмельницький РВНО призначає 

у Вашу школу вчителем 1–4 класів тов. Петренко Г. М. До роботи присту-

пити з 25.08.1946 р. (Зав. РВНО Кравченко). 

1947 12 

Призначення: Переяслав-Хмельницький РВНО призначає директором Під-

сінської школи Видуту М. М. (тимчасово). До роботи приступити з 

12.01.47 р. (Зав. РВНО Кравченко). 

1948 377 

Директору Підсінської школи: Переяслав-Хмельницький РВНО призначає 

тов. Черевко Д. В. на посаду вчителя 1–4 кл. До роботи приступити з 5 жо-

втня 1948 р. (Зав. РВНО Кравченко). 

1948 287 

Директору Підсінської школи: Переяслав-Хмельницький РВНО призначає 

тов. Богуш В. С. на посаду викладача мови української та російської 5–7 кл. 

До роботи приступити з 20 серпня 1948 р. (Зав. РВНО Кравченко). 

1948 391 

Директору Підсінської школи: Переяслав-Хмельницький РВНО призначає 

тов. Охоба А. О. на посаду викладача української та російської мови і літе-

ратури. До роботи приступити з 22 листопада 1948 р. (Зав. РВНО Кравче-

нко). 

1949 3 

Директору Підсінської школи: Переяслав-Хмельницький РВНО призна-

чено тов. Андрушко М. О. на посаду викладача мови і літератури. До ро-

боти приступити 10 березня 1949 р. (Зав. РВНО Кравченко). 

1949 30 

Директору Підсінської школи: Переяслав-Хмельницький РВНО призначає 

тов. Шамшур Марію Григорівну на посаду вчителя української мови та лі-

тератури 5–7 кл. Приступити до роботи 20.08.1949 р. (Зав. РВНО Кравче-

нко). 

1950 106 

Наказ по Переяслав-Хмельницькому РайВНО від 7 липня 1950 р. Про при-

значення вчительки Трухан Галини Микитівни на посаду вчителя мови в 5–

7 класах в Підсінську семирічну школу.  

1. Призначити вчительку Трухан Г. М. на посаду вчителя мови 5–7 (5–6 го-

дин на тиждень) в Підсінську семирічну школу. До роботи приступити з 

25 серпня 1950 р. (Зав. РВНО Кравченко). 

                                                           
1Накази Переяслав-Хмельницького Районного відділу народної освіти про призначення на посади вчителів Підсінської семи-

річної школи. Рукопис. С. 12. 
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1951 204 

Наказ по Переяслав-Хмельницькому РВНО від 28 серпня 1951 р. Про при-

значення вчительки Чорноусько Галини Тихонівни на посаду директора Пі-

дсінської семирічної школи. До роботи приступити 1 вересня 1951 р. Дору-

чити вчительці Чорноусько Галині Тихонівні провадити всі грошові опера-

ції через філію держбанку, зв’язані з використанням бюджету даної школи. 

(Зав. Переяслав-Хмельницьким РВНО Кравченко). 

1951 220 

Наказ по Переяслав-Хмельницькому РВНО від 7 вересня 1951 р. Про приз-

начення вчительки Кагарлицької Галини Федорівни на посаду викладача 

мови в Підсінську семирічну школу.  

1. Призначити вчительку Кагарлицьку Г. Ф. на посаду викладача мови в Пі-

дсінську семирічну школу. До роботи приступити з 7 вересня 1951 р. (Зав. 

Переяслав-Хмельницьким РВНО Кравченко). 

1951 89 

Наказ по Переяслав-Хмельницькому РВНО від 19 серпня 1951 р. Про при-

значення вчителя Соловей Марії Іванівни на посаду викладача української 

мови та літератури 5-7 кл. в Підсінську школу. 

1. Призначити вчителем Соловей М. І. на посаду викладача української 

мови і літератури в Підсінську семирічну школу. До роботи приступити 

15.08.1951 р. (Зав. Переяслав-Хмельницьким РВНО Кравченко). 

1951 50 

Наказ по Переяслав-Хмельницькому РВНО від 9 липня 1951 р. про призна-

чення вчительки Білодід Марії Леонтіївни на посаду вчителя 1–4 класів в 

Підсінську семирічну школу. 

1. Призначити вчительку Білодід М. Л. на посаду вчителя 1–4 класів в Під-

сінську семирічну школу. До роботи приступити 1 серпня 1951 р. (Зав. Пе-

реяслав-Хмельницьким РВНО Кравченко). 

1951 201 

Наказ по Переяслав-Хмельницькому РайВНО від 29 серпня 1951 р. про 

призначення вчительки Чорноусько Галини Тихонівни на посаду директора 

Підсінської семирічної школи.  

1. Призначити вчительку Чорноусько Г. Т. на посаду директора в Підсін-

ську семирічну школу. До роботи приступити з 1 вересня 1951 р. (Зав. Пе-

реяслав-Хмельницького РВНО Кравченко). 

1953 212 

Наказ по Переяслав-Хмельницькому РВНО від 12 серпня 1953 р. Про при-

значення вчительки Хоменко Ганни Олександрівни на посаду викладача іс-

торії в Підсінську семирічну школу. 

1. Призначити вчительку Хоменко Г. О. на посаду викладача історії в Під-

сінську семирічну школу. До роботи приступити з 15.08.1953 р. 

1953  

Наказ по Переяслав-Хмельницькому РВНО від 1 січня 1953 р. Про призна-

чення вчителя Гордієнка Івана Остаповича на посаду викладача математики 

в Підсінську семирічну школу.  

1. Призначити вчителя Гордієнко Івана Остаповича на посаду ТВО викла-

дача математики 5–7 класів Підсінської семирічної школи. До роботи при-

ступити з 1 січня 1953 р. (Зав. РВНО Резнік). 

1954 395 

Наказ по Переяслав-Хмельницькому РВНО від 30.08.1954 р.  

1. Призначити вчительку Бойко Параску Григорівну на посаду директора 

та викладача української мови 5–7 класів підсінської семирічної школи. До 

роботи приступити з 25.08.1954 р. (Зав. РВНО Д. Яківець). 

1955 175 

Наказ по Переяслав-Хмельницькому районному відділу народної освіти від 

30 серпня 1955 р. Призначити тов. Нестерець Наталію Михайлівну на по-

саду викладача математики і фізики 5–7 кл. Підсінської семирічної школи. 
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До роботи приступити з 1 вересня 1955 р. (Зав. Переяслав-Хмельницьким 

Рай ВНО Д. Яківець). 

1955 218 

Наказ по Переяслав-Хмельницькому районному відділу народної освіти від 

21 листопада 1955 р. Відмінити наказ по Підсінській семирічній школі 

№ 34 про призначення тов. Хобти Галини Петрівни викладачем російської 

мови і літератури в 5 кл., в зв’язку з тим, що тов. Хобта Г. П. не має напра-

влення ОблВНО. Дозволити тимчасово викладати співи в 5–6 класах в да-

ній школі. Зав. Переяслав-Хмельницьким РайВНО Д. Яківець. 

1956 4 

Наказ по Переяслав-Хмельницькому районному відділу народної освіти від 

2 січня 1956 р. Про звільнення директора Підсінської семирічної школи 

Бойко Парасковії Григорівни. 

1. В зв’язку з тим, що: 

а/ тов. Бойко П. Г. грубо порушила трудову дисципліну і без дозволу зали-

шила школу в робочий час 10 і 11 листопада 1955 р., виїхавши в с. В’юнище 

відбувати релігійний обряд «Храм»; 

б/ тов. Бойко П. Г. аморально себе поводить в селі, мають місце факти по-

бутового розкладу, в зв’язку з цим позбулась авторитету серед населення, 

учителів та учнів: 

НАКАЗУЮ: 

1. За грубе порушення трудової дисципліни, яке виявилося в самовільному 

залишенні школи в робочий час, за аморальну поведінку в побуті (участь у 

храмовому святі), звільнити тов. Бойко П. Г. з роботи директора Підсінсь-

кої сем. школи з 11 січня 1956 р. 

2. Зважаючи на те, що тов. Бойко П. Г. не можна залишатись далі в Підсін-

ській семирічній школі, перевести її з 12.01.1956 р. з Підсінінської семиріч-

ної школи в Єрковецьку СШ викладачем української і російської мови з ти-

жневим навантаженням 12 годин. 

3. Тимчасово виконуючим обов’язки директора Підсінської семирічної 

школи призначити вчительку цієї ж школи тов. Черевко Галину Тихонівну. 

4. Передачу-прийом школи провести на протязі 10–11 січня 1956 р. 

Представником РайВНО при передачі призначити інспектора шкіл тов. Пі-

ляя І. С. 

5. Просити Київський ОблВНО затвердити цей наказ. 

(Зав. Переяслав-Хмельницьким РайВНО Д. Яківець). 

1956 61 

Наказ по Переяслав-Хмельницькому районному відділу народної освіти від 

11 серпня 1956 р.: Перевести на посаду т.в.о. директора Підсінської семи-

річної школи тов. Девка Федора Васильовича. До роботи приступити 

13 серпня 1956 р. Прийом школи провести до 15 серпня 1956 р. 

(Зав. РайВНО Д. Яківець). 

1956 129 

Наказ по Переяслав-Хмельницькому районному відділу народної освіти від 

14 жовтня 1956 р. 

Призначити на посаду вчителя 1–4 класів Підсінської семирічної школи 

тов. Трухана Дмитра Петровича. До роботи приступити з 15 жовтня 1956 р. 

(Т.в.о. Зав. РайВНО І. Лабезний). 

1956 57 

Наказ по Переяслав-Хмельницькому районному відділу народної освіти від 

26 липня 1956 р. На підставі призначення Київського ОблВНО від 19 липня 

1956 р. № 71 призначити тов. Ніцкевич Катерину Іванівну на посаду викла-

дача математики в Підсінську семирічну школу. До роботи приступити з 

26 серпня 1956 р. (Зав. РайВНО Д. Яківець). 
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1957 132 

Наказ по Переяслав-Хмельницькому РайВНО від 16.09.1957 р. Про тимча-

сове призначення викладача української мови в Підсінську семирічну 

школу. В зв’язку з перебуванням в дикретній відпустці учительки Підсін-

ської семирічної школи т. Соловей М. І. призначити тимчасово до часу її 

повернення на посаду викладача української мови 5–7 класів та російської 

мови 5 класу тов. Білоус В. О. До роботи приступити з 18 листопада 1957 р. 

(Зав. Переяслав-Хмельницьким РайВНО Д. Яківець). 

1959 111 

Наказ по Переяслав-Хмельницькому РайВНО від 22 серпня 1959 р. Приз-

начити викладачем математики та фізики в Підсінську семирічну школу 

Степаненка Василя Володимировича. До роботи приступити з 24 серпня 

1959 р. (Зав. РайВНО Д. Яківець). 

1961 84 

Наказ по Переяслав-Хмельницькому РайВНО від 19 червня 1961 р. Приз-

начити викладачем російської мови та літератури Підсінської восьмирічної 

школи Вакуленко Ганну Макарівну. До роботи приступити з 15 серпня 

1961 р. (Зав. РайВНО Д. Яківець). 

1961 206 

Наказ по Переяслав-Хмельницькому РайВно від 20 вересня 1961 р. Приз-

начити тимчасово викладачем математики і фізики Підсінської восьмиріч-

ної школи т. Суховієнко Архипа Назаровича. До роботи приступити з 22 ве-

ресня 1961 р. (Зав. РайВНО Д. Яківець). 

1961 109 

Наказ по Переяслав-Хмельницькому РайВНО 16 серпня 1961 р. Призна-

чити викладачем математики і фізики Підсінської восьмирічної школи 

т. Вовк Раїсу Максимівну. До роботи приступити з 16 серпня 1961 р. (Зав. 

РайВНО Д. Яківець). 

1961 323 

Наказ по Переяслав-Хмельницькому РайВНО від 13 грудня 1961 р.  

1. Призначити тимчасово на посаду вчителя природознавства Підсінської 

восьмирічної школи т. Якименко /Степаненко/ Віру Іванівну з 13 грудня 

1961 р.  

2. Наказ по Підсінській восьмирічній школі № 31 від 1.09.1961 р. про приз-

начення т. Якименко /Степаненко/ Віри Іванівни на посаду вчителя приро-

дознавства з 1 вересня 1961 р. по 13 грудня 1961 р. затвердити. 

3. Тимчасово призначити на посаду вчителя історії Підсінської восьмиріч-

ної школи т. Якменко Сергія Васильовича з 13 грудня 1961 р. 

4. Наказ по Підсінській восьмирічній школі № 36 від 1.09.1961 р. про приз-

начення т. Якименка Сергія Васильовича з 1-го листопада 1961 р. по 13 гру-

дня 1961 р. затвердити. (Зав. РайВНО Д. Яківець). 

1962 142 

Наказ по Переяслав-Хмельницькому районному відділу народної освіти 

про призначення тов. Антоненко Ольги Макарівни на посаду вчителя мате-

матики Підсінської восьмирічної школи. До роботи приступити з 15 серпня 

1962 р. (Завідуючий Переяслав-Хмельницьким РайВНО Д. Яківець). 

1962 86 

Секретарю Підсінської дільничної виборчої комісії по виборах до Верхов-

ної Ради СРСР. У відповідності до ст. 52 «Положення про вибори до Вер-

ховної Ради СРСР» Ви звільняєтеся від основної роботи на 30 днів з 12 лю-

того 1962 р. по 19 березня 1962 р. із збереженням зарплати по місцю осно-

вної роботи. (Секретар райвиконкому П. Романенко). 

1962 142 

Наказ по Переяслав-Хмельницькому РайВНО від 10 серпня 1962 р. про 

призначення тов. Антоненко Ольги Макарівни на посаду вчительки мате-

матики до Підсінської восьмирічної школи. До роботи приступити з 15 сер-

пня 1962 р. Підстава – призначення Київського ОблВНО від 11 липня 

1962 р. Завідуючий Переяслав-Хмельницьким РайВНО Яківець. 
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1964 293 

Наказ по Переяслав-Хмельницькому РайВНО від 1 грудня 1964 р. Старшу 

піонервожату Велико Каратульської 8-річної школи тов. Шовкошитню Га-

лину Данилівну перевести тимчасово на посаду вчителя математики (на час 

дикретної відпустки вчительки Степаненко О. М.) Підсінської 8-річної 

школи. До роботи приступити з 1 грудня 1964 р. Підстава: Заява тов. Шов-

кошитної Г. Д. (Зав. Переяслав-Хм. РайВНО С. Заїка). 

1964 298 

Наказ по Переяслав-Хмельницькому РайВНО від 5 листопада 1964 р. При-

значити тимчасово викладачем математики в Підсінській восьмирічній 

школі т. Савенко Лідію Миколаївну з 9 листопада 1964 р. 

1965 159 

Наказ по Переяслав-Хмельницькому РайВНО від 24 серпня 1965 р. Тов. Ро-

мана Івана Миколайовича призначити на посаду вчителя математики Під-

сінської школи. До роботи приступити 25 серпня 1965 р. Підстава: Наказ 

№ 1168 по Київському ОблВНО від 18 серпня 1965 р. (Зав. Переяслав-Хме-

льницьким РВНО С. Заїка). 

1965 177 

Наказ по Переяслав-Хмельницькому РайВНО від 27 серпня 1965 р. Вчителя 

історії та географії Підсінської 8-річної школи тов. Якименка Сергія Васи-

льовича перевести на цю ж посаду до Строківської 8-р. школи. До роботи 

приступити 26 серпня 1965 р. Підстава: Заява тов. Якименка С. В. Наказ 

КиївоблВНО № 618 від 27.08.65 р. (Зав. Переяслав-Хмельницьким РВНО 

С. Заїка). 

1965 180 

Наказ по Переяслав-Хмельницькому РайВНО від 28 серпня 1965 р. Вчителя 

Дівичківської 8-р. школи тов. Ставицького Михайла Михайловича переве-

сти на посаду вчителя історії та географії в Підсінську 8-річну школу. До 

роботи приступити 1.09.1965 р. Підстава: Заява тов. Ставицького М. М. 

(Зав. Переяслав-Хм. РВНО С. Заїка). 

1965 

 

221 

 

Наказ № 221 по Переяслав-Хмельницькому РайВНО від 11 вересня 1965 р. 

Тов. Романа Івана Миколайовича вчителя математики Підсінської 8-річної 

школи призначити тимчасово виконувати обов’язки директора цієї школи. 

До роботи приступити 11 вересня 1965 р. Підстава: Наказ № 1697 по Київ-

ському Облвно від 6.09.65 р. (Зав. Переяслав-Хмельницьким РВНО С. За-

їка). 

1965 363 

Наказ по Переяслав-Хмельницькому РайВНО від 17 листопада 1965 р. 

Тов. Ставицьку Анастасію Савівну призначити тимчасово виконуючий 

обов’язки вчителя рос.мови Підсінської восьмирічної школи. До роботи 

приступити 15 листопада 1965 р. (Зав. Переяслав-Хмельницьким РайВНО 

С. Заїка). 

1966 143 

Наказ по Переяслав-Хмельницькому РайВНО від 30 серпня 1966 р. Вчите-

льку російської мови та літератури Дівичківської 8-річної школи Ставицьку 

Анастасію Савівну перевести в Підсінську 8-р. школу вчителем російської 

мови та літератури. До роботи приступити 22 серпня 1966 р. Підстава: За-

ява тов. Ставицької А. С. (Зав. Переяслав-Хмельницьким РайВНО С. За-

їка). 

1966 210 

Наказ по Переяслав-Хмельницькому РайВНО від 26 вересня 1966 р. Приз-

начити тимчасово вчителем німецької мови Підсінської 8-р. школи Скляр 

Ліду Вадимівну. До роботи приступити 15 вересня 1966 р. Підстава: Заява 

тов. Скляр Л. В. (Зав. Переяслав-Хм. Райвно С. Заїка). 

1967 88 

Наказ по Переяслав-Хмельницькому РайВНО від 15 серпня 1967 р. 

тов. Шинкар Марію Семенівну призначити вчителем німецької мови Підсі-

нської 8-річної школи. До роботи приступити 15 серпня 1967 р. Підстава: 
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Наказ № 587 по Київському Облвно від 22 липня 1967 р. (Зав. Переяслав-

Хмельницьким РайВНО С. Заїка). 

1967 132 

Наказ по Переяслав-Хмельницькому РайВНО від 23 серпня 1967 р. Вчите-

льку 1-4 класів Підсінської восьмирічної школи тов. Трухан Галину Мики-

тівну перевести для тимчасової заміни декретної відпустки в Переяслав-

Хмельницьку СШ № 2. До роботи приступити 1 вересня 1967 р. Підстава: 

Заява тов. Трухан Г. М. (Зав. Переяслав-Хмельницьким РайВНО С. Заїка). 

1967 147 

Наказ по Переяслав-Хмельницькому РайВНО від 5 вересня 1967 р. Тов. Ку-

зьменко Катерину Федорівну призначити вчителем 1-4 класів Підсінської 

8-річної школи. До роботи приступити 1 вересня 1967 р. Підстава: Заява 

тов. Кузьменко К. Ф. (Зав. Переяслав-Хм. РайВНО С. Заїка). 

1967 186 

Наказ по Переяслав-Хмельницькому РайВНО від 30 серпня 1967 р. Вчите-

льку математики Підсінської восьмирічної школи тов. Степаненко Ольгу 

Макарівну звільнити з цієї посади, згідно поданої заяви. На роботі не вва-

жати з 1 вересня 1967 р. Підстава: Заява тов. Степаненко О. М. 

(Зав. Переяслав-Хм. РайВНО С. Заїка). 

1967 152 

Наказ по Переяслав-Хмельницькому РайВНО від 6 вересня 1967 р. Тов. Ха-

саншину Аліну Іванівну призначити вчителем математики Підсінської 8-

річної школи. До роботи приступити 15 серпня 1967 р. Підстава: Наказ 

№ 2059 по Київському Облвно від 29 серпня 1967 р. (Зав. Переяслав-Хме-

льницьким РайВНО С. Заїка). 

1967 188 

Наказ по Переяслав-Хмельницькому РайВНО від 2 жовтня 1967 р. Вчите-

льці математики Підсінської 8-річної школи тов. Хасаншіної А. І. надати 

відпустку за свій рахунок в зв’язку з малою дитиною. На роботі не вважати 

з 1 жовня 1967 р. Підстава: Заява тов. Хасаншиної А. І. (В.о. Зав. Переяс-

лав-Хмельницьким РайВНО І. Грицан). 

1967 276 

Наказ по Переяслав-Хмельницькому РайВНО від 22 серпня 1967 р. Вчителя 

російської мови та літератури Горбанівської 8-річної школи тов. Сонька Ва-

силя Васильовича перевести до Підсінської 8-річної школи цього ж пред-

мету. До роботи приступити 26 серпня 1967 р. Підстава: Заява тов. Со-

нька В. В. (Зав. Переяслав-Хмельницьким РайВНО С. Заїка).  

1968 14 

Наказ по Переяслав-Хмельницькому РайВНО від 31 січня 1968 р. Тов. Да-

ценко Олександру Павлівну призначити вчителем 1–4 класів Підсінської 8-

р. школи. До роботи приступити 1 лютого 1968 р. Підстава: Заява тов. Да-

ценко О. П. Зав. Переяслав-Хмельницьким РайВНО С. Заїка. 

Село Підсінне Переяслав-Хмельницького рай-

ону Київської області зникло в 60-их рр. ХХ ст. 

під водами Канівського водосховища. Жителі 

села були відселені в різні регіони УРСР та 

СРСР, будівлі знищені. Але неможливо стерти 

людську пам’ять та сторінки історії. Отже, про-

аналізовані рукописні Книги школи в подаль-

шому займуть гідне місце в Музеї затоплених во-

дами Канівського водосховища сіл та будуть 

справжніми носіями історії краю. 

 


