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На правому березі Трубежа, за 12 кілометрів від Переяслав -  

Хмельницького, розкинулось старовинне село Гланишів. В “ Истории 

судеб Переяславской епархии” за 1876 рік зазначено, що це поселення 

виникло в 1513 році.

В Статті “Очерки Переяславщини” , надрукованій у журналі 

“Киевская старина” за 1891 рік, розповідається про те, що село заснував 

втікач із Правобережної України козак Гланиш. Від цього і назва села 

пішла. Пізніше поселилися тут, козаки Сахно, Шостак, Савчук, І 

Авраменко та інші. Покоління цих родин і зараз живуть у селі.

Місцевість над Трубежем у той час славилась родючими полями й 

густими лісами, в яких водилися ведмеді, лосі, дикі кози, олені та інші 

звірі. В річці було багато риби. Це й приваблювало сюди втікачів.

Гланишів -  село на правому березі р. Трубіж. На південній околиці 

села в урочищі Батраків хутір виявлено давньоруське селище, на місці 

якого встановлено пам’ятний знак. В основі назви села лежить прізвище 

/ прізвисько / Гланиш, зафіксоване в “ Реєстрах всього Війська | 

Запорізького “, на що вказує суфіксальний елемент -  ів. Село згадується у 

списку 1622 р. у формі Гланишово. На карті Г.Л.Боплана / друга чверть 

XVII ст./, додатку до його твору “ Опис України, або областей 

королівства польського, що лежить поміж кордонами Московії і 

Трансильванії “, — назва села подана у формі Ланишин.
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Найкраща за все 

Батьківщина моя,

Де тихий Трубіж протікає, 

Де славна родючістю 

Ненька-земля,

Яка ще козацькі 

Часи пам”ятає.

На правому березі Трубежа, за 12 кілометрів від Переяслав- 

Хмельницького, що на Київщині, розкинулось старовинне село Гланишів. В 

“Истории судеб Переяславской епархии” за 1876 рік зазначено, що це 

поселення виникло в 1513 році.

В статті “Очерки Переяславщини”, надрукованій у журналі “Киевская 

старина” за 1891 рік, розповідається про те, що село заснував втікач із 

Правобережної України козак Гланиш. Від його прізвища і назва села пішла.

Прізвище (прізвисько) Гланиш зафіксоване в “Реєстрах всього війська 

Запорозького”. Село згадується у списку 1622 року у формі Гланишов. На 

карті Г.Л.Боплана, друга чверть XVII ст., додатку до його твору “Опис 

України, або областей королівства польського, що лежать поміж кордонами 

Московії і Трансильванп”, - назва села подана у формі Ланипшн.

Місцевість над Трубежем у той час славилась родючими полями й 

густими лісами, в яких водилися ведмеді, лосі, дикі кози, олені та «тгі звірі. В 

річці було багато риби. Це і приваблювало сюди втякачів.
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Пізніше поселилися тут козаки Сахно, Шостак, Савчук, Авраменко та 

інші. Покоління цих родин і зараз живуть у селі.

Село Гланишів невелике і має кілька кутків. Воно розташоване так: з 

південного заходу на північний схід тягнеться одна велика вулиця, по обидва 

боки вулиці густо розташовані будинки. Колись, очевидно, родини жили 

окремими кутками, а тепер залишилась назва кутків за їх прізвищами.

Кизуб Оксана. 91 рік розповідає:

“Колись родичі селились близько один до одного. І не тільки будинки 

їхні були поруч, а й земельні наділи. Якщо батько мав землю, то він її повинен 

поділити між своїми синами. Отож, і поля мали назву хазяїв, і левади. Неважко 

було знайти людину. Досить назвати прізвище, наприклад, Авраменко, і 

співрозмовник — житель села, вам вкаже куток, де проживають Авраменки. А 

кутчани вже добре знають кожного, бо являються близькими чи далекими 

родичами.”

В селі існують кутки: Шостаки, Аврами, Савчуки, Красулі, Пальчики, 

Свириди, Орли, Хобти, Сахни.

На південній околиці села є урочище Батраків хутір, тут виявлено 

давньоруське селище. Нині зберігся знак -  історична пам”ятка (додаток). 

Жителі Гланишева даний куток називають Циганський хутір або Батраки. По 

переказах старожилів, тут жили родини бідняків-наймитів. Назва 

мікротопоніму походить від слова “батрак”. Бідняки не мали власної землі і 

наймалися на роботу в найми до багатих селян. Інша назва (Циганський хутір) 

свідчить про те, що саме тут проживали кочові цигани. Найпоширеніше 

прізвище -  Дмитренко.

Початок села носив назву Кучанці. Назва походить від слова 

“скупчення” (будинки тут розташовані близько один до одного). Це порівняно 

молодий куток, люди почали його заселяти після революції 1917 року. За 

іншою легендою назва Кучанці походить від слова “кочувати”. Односельці із 

густонаселених кутків, таких як Аврами, Савчуки, Сахни, переселялися 

(перекочовували) на окраїну села, щоб мати більше землі для господарювання.
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Так і з”явився у південній частині села по вулиці Жовтневій за 500 м від 

центру села куток Кучанці (додаток).

Центральна вулиця, яка простягається від Кучанців, широка. Назви до 

1917 року не мала. Після революції стала "називатися Жовтнева. Паралельно 

широкій центральній дорозі, метрів на триста, тягнеться вулиця, яка звалася 

просто Вузенька, а після Жовтневої революції стал$ Пролетарська.

На північному сході села є чималий хутір, який розташований За 1 км від 

Села — Довга гребля. Інші назви: Очеретяний, Коваленки-Нечипорівські. Нині 

Це село Леніно (додаток).

Коваленко Іван Г ри го ро ви ч . 1931 р .н .. бухгалтер, згадує:

“В самому кішті сучасного хутора стояв млин, який належав княгині, 

власниці цієї землі. В млині працював Коваленко (дідусь Івана Григоровича), а 

сторожем був Шаповал. Ці люди були переселені сюди зі своїми сім”ями з 

села Ковалівки Полтавської області. Це були перші жителі хутора (1860 рік).

Раніше з Переяслав-Хмельницького через цей хутір до станції 

Переяславської була насипана дорога-гребля. Вона була дуже довгою -  від 

цього і пішла назва хутора. До наших днів ця гребля не збереглася тому, що у 

1880 році була велика повінь, яка розмила її.

Землі, які лежали навколо хутора, належали панові. Управляючий, якому 

землю доручив пан, жив у селі Козлів. Жителі хутора землю брали в оренду.” 

Коваленко Марія Петрівна, 1926 р.н.. пенсіонерка, розповідає:

“Мені батько розказував, що хутір Очеретяний так називали, бо там 

росло багато очерету. А заснувало його двоє слуг, яких вигнала францужанка 

(називали її імператрицею). Ця хазяйка побудувала млин, де й працювали 

Коваленко й Шаповал. На хуторі тоді було лише 2 двори. Після відміни 

кріпосного права, хазяйка приїзжджала з Парижа, щоб побачити “свої землі”. 

Коваленко Павло Якович переніс княгиню через брід (частина річки) і вона 

дала йому 25 рублів. Ось така легенда ходила по селу.”

На заході хутір межує з лісом. Він був насаджений десь в 1928-1929 

роках, а досаджений у 1951-1952. Першим, хто почав його садити був



Коваленко Лазар (дядько Коваленка Івана Григоровича) (додаток). Отже, 

частина лісу від хутора носить назву Лазарева сосна.

Коваленко Іван Г ри го ро ви ч  розповідає:

“Ось цю частину лісу посадив мій дядько Лазар. Зараз я гляну на оці 

сосни і згадую — це дядька Лазара сосни.

Пізніше він із своїм братом Якимом виїхали до Запоріжської області.”

Гланишіський оцей край

Рай земний та й годі.

Тут родючі є поля, є ліси, є води.

Так... Родючі поля -  це багатство нашого краю. Поля до революції 

називалися так: Юрківщина, Оврамові, Ємцева долина, Шкильові (додаток). їх  

назви пішли від прізвищ перших господарів цих наділів.

На даний час ці назви вживаються, але рідко.

За 1 км від села, на північ, посаджений сосновий ліс (66 га) -  Сосни, він 

є продовженням Лазаревої сосни.

Південніше від лісу, в 1986 році було збудоване нове поселення для 

переселенців з Поліського, Чорнобиля, Кливина. Ці люди переселились в 1986 

році після аварії на Чорнобильській АЕС.

На Юровому горбі, де раніше стояв млин-вітряк, також збудовані 

будинки для переселенців з села Стара Рудня. Так розміри села збільшилися.

На схід від села було болото, яке зараз осушене. Колись на болоті були 

підвищення, що називалися Рута, Рудого острів, Баглаївська левада, Віщунова 

левада, Дем”янівські луки. Назви походять від прізвищ та прізвиськ. На схід 

від болота є ліс -  Діброва

Паралельно селу тече річка Трубіж, що впадає в Дніпро. Назву річки 

старожили пов”язували з козацькими часами.

Канавець Сава Прохорович. вчитель історії, пенсіонер, говорить:

“Мені розповідали старожили, що козаки, які першими поселилися в 

нашому краї, збиралися на полювання біля річки, береги якої були зарослі 

різними кущами, де водилось чимало дичини. Щоб згукати собак та й
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мисливців інших, організатор полювання трубив у ріжок. Від слова “трубити” 

пішла назва річки Трубіж.”

Неподалік хутора Довга гребля (село Леніно) є ставок -  Хутірна яма.

На південний схід від Хутірної ями викопано два ставки. В них 

вирощували рибу. Зараз водойми використовують для відпочинку.

За 2 км від села на захід, на Гланишівських полях знаходяться кургани 

Три Могили та Манджусова могила (інша назва Мантусова могила).
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ПРИРОДНІ ОБ”ЄКТИ МОГО КРАЮ
Річка Трубіж протікає з півночі на південь, швидкість течії повільна -  56 

метрів за хвилину, глибина 2-3 метри, ширина -  25 метрів, заплава при розливі 

не дуже широка -  до 3-5 метрів. Для судоплавства річка непридатна.

Трубіж замерзає в листопаді і скрисає у квітні місяці, великих повеней не 

утворює. Вода в річці без кольору, без смаку (прісна) і без запаху. Береги 

пологі, русло піщане, тверде, але є місця де дно мулисте. По обидва боки річки 

росте трав”яниста рослинність і великі площі вкриті полями кукурудзи та 

луками.

У річці водиться риба: щука, річковий окунь, плітка, в”язь, лин, карась, 

в”юн, красноперка. Водяться ондатри, бобри.

Село славиться родючими грунтами. Переважають чорноземи типові, 

піщані, торфові, чорноземні злегка глинясті грунти.

Місцевість розташована в лісостеповій природній зоні.

На полях, що прилягають до села, водяться такі тварини: ховраки, 

хом”яки, тушканчики, миші. З птахів -  жайворонки, чайки, кулики, перепели. В 

лісах -  білки, борсуки, лисиці, зайці, дикі кози, дикі кабани, лісові миші, їжаки, 

кажани. Є в нашій місцевості дятли куропатки, солов”ї, шуліки, чаплі та лелеки. 

Часто можна побачити ящірку, вужа, рідше -  гадюку.

В 1956 році були випущені для розведення фазани і дикі качки. Дикі 

качки прижились, а фазани є великою рідкістю.

Ліси багаті на такі дерева та чагарники: дуб, липа, ясен, клен, сосна, 

береза, осика, граб, вільха, верба, ліщина, горобина, глід, дикий терен.

На полях переважають бур”яни: паслін, молочай, осот польовий, берізка, 

чортополох, щириця, мишій (бриця), лобода.

Ліс багатий на їстівні гриби: білі, підосичники, підберезники, маслюки, 

печериці. В лісі можна поласувати суницею, брусникою, ожиною.

З корисних копалин у нашій місцевості виявлено глину, торф, пісок.

В лісі є територія, що охороняється, яка має назву Біле.



СУМНІ І РАДІСНІ РЯДКИ ІСТОРІЇ

Переважна більшість жителів села були козати, але були і кріпосні селяни 

(декілька сімей). В дореволюційний час куркулі мали близько 800 га землі, 

середняки — 600 га, бідняки — 200 га.

Місцевість над Трубежем у той час славилась родючими полями і 

густими лісами, в яких водилися ведмеді, лосі, дикі кози, олені та інші звірі. В 

річці було багато риби. Це й приваблювало сюди втікачів.

Тікаючи від одних гнобителів, селяни потрапляли в лабети інших: згодом 

ці родючі землі із усіма багатствами загарбав поміщик-кріпосник Кочубей. 

Закрігіачені селяни п”ять днів на тиждень робили на панщині. За найменший 

непослуг панські посіпаки били їх нагайками, знущалися як хотіли. Кожен 

кріпак був власністю Кочубея. Він міг його продати, як худобу, програти в 

карти або замордувати.

Більшість селян мала наділи від 0,5 до 2 гектарів землі. І ці мізерні наділи 

дробилися між синами, які виділялися й утворювали нові двори.

Тяжко жилося селянам за кріпацтва. Але й після відміни його в 1861 році 

їх життя не покращало. В цей час прискорюється процес розшарування села. 

Кращі землі в селі захопили так звані куркулі, які збагачувалися за рахунок 

експлуатації бідних селян. Сахновський, наприклад, мав 200 десятин землі, 

Шкиль теж 200, Омелюк -  80, Сахно -  40. Більшість селян була малоземельна, 

не мала тягла. Отже, бідняки змушені були орендувати землю в куркулів за 

відробіток, батракувати або йти десь на заробітки.

Для Гланишева характерною формою відробітку були ссполовишцина” і 

“скіпщина”. Зароблені в Сахновського копи бідняки ставили шапками до 

Гайшина, а його копи -  шапками до Гланишева.

Про тяжку долю селян в пореформений період розповідав старожил села 

Микита Павлович Авраменко (розповідь була записана в 1966 році, на той час 

Микиті Павловичу було 94 роки).



В ті часи він батракував у місцевих глитаїв, ходив на заробітки в Таврію.

Злидні й безпросвітна темрява були постійними супутниками бідняків.

Революція 1905 року, хвиля якої прокотилась і по Переяславщині, 

піднесла класову свідомість бідного селянства, викликала в нього ще більшу 

ненависть до царизму. Особливо тяжким було становище селян під час реакцій. 

Очевидець, Микита Павлович, розповідав, що за всякий необачний вираз селян 

арештовували й нещадно карали.

Великим лихом для селян була імперіалістична війна. На цю бойню, яку в 

своїх інтересах затіяли капіталісти і поміщики, гпшли з села майже всі 

працездатні чоловіки. Внаслідок цього господарства селян розорялися, посівні 

площі скорочувалися, зменшувалась кількість худоби. Багато односельчан 

загинуло в окопах, стало каліками.

З великою радістю жителі села зустріли звістку про повалення царизму. 

Але селяни не дочекалися від Тимчасового уряду ні хліба, ні землі, бо він 

проводив ту ж політику, що й царський уряд.

Споконвічні прагнення трудящих селян виразила Велика Жовтнева 

соціалістична революція. Активну участь у встановленні радянської влади 

брали наші односельчани. Сергія Карповича Савчука революція застала в 

Петрограді солдатом лейб-гвардії Петропавловського полку. Під час 

Жовтневого збройного повстання солдати лейб-гвардії розправилися з своїми 

офіцерами й перейшли на бік більшовиків. Полк брав участь у штурмі Зимового 

палацу (із розповіді Савчука С.К, 1966 рік).

Наш земляк Петро Теофанович Шкиль служив солдатом у Київському 

понтонному батальйоні. В 1917 році зі зброєю в руках він боровся проти військ 

Керенського, а в 1918 році брав участь у Січневому повстанні проти військ 

Центральної ради союзників.

У грудні 1917 року в Гланишеві встановлено Радянську владу. Першим 

головою сільської ради був Андрій Микитович Орел. На початку 1918 року 

створено комітет незаможних селян, який очолював Степан Махтейович 

Слабинський. Сільська рада й комітет незаможних селян організували 

заготівлю хліба для Червоної Армії і робітничих центрів.



На захист нового життя й завоювань революції стало багато жителів села. 

Першими добровільно вступили до партизанського загону Макара Одинця, 

який діяв на Переяславщині, Трохим Онопрійович Сахно, Степан Махтейович 

Слабинський, Йосип Гордійович Савчук, Сергій Карпович Савчук.

У продовольчому загоні Сави Семеновича Ярмоленка з нашого села 

служили Самсон Павлович Савчук, Юхим Дмитрович Гайдук, Федір 

Кіндратович Лисенко, Кирило Іванович Хобта, Петро Сергійович Красуля.

У боротьбі проти Денікіна брали участь у лавах Червоної Армії Йосип 

Кіндратенко, Федір Лисенко, Петро Шкиль, Самсон Савчук, Дмитро Савчук, 

Ларіон Савчук, Микола Пальчик.

Після вигнання з Переяславської землі Денікіна партизани вели нищівну 

боротьбу з бандами Зеленого і Чорного. Під час одного з боїв проти банди 

Чорного загинув житель села Григорій Йосипович Омелюк.

В 1921 році в селі створено комуністичний осередок, секретарем якого 

був Кирило Іванович Хобта. До осередку входили комуністи Іван Данилович 

Гайдук, Пилип Якович Сахно, Степан Махтейович Слабинський, Пилип 

Іванович Авраменко.

Одним з найактивніших борців за нове життя був Омелько Микитович 

Савчук. Він неодноразово обирався головою сільської ради, був членом 

районного виконавчого комітету, делегатом з”їзду Рад Полтавської губернії та 

5-го Всеукраїнського з’їізду Рад у м. Харкові.

Першим паростком колективного життя в селі став колгосп “Грім”, 

організований 1929 року. Головував у ньому Панас Григорович Лисенко. У 

1932 році в селі вже було три колективні господарства, які об’єднувалися в 

артіль імені Т.Г.Шевченка. Очолив н Самсон Павлович Савчук. З року в рік 

міцніло артільне господарство, зростала його економіка. В 1938 році ланки 

Олени Семенівни Хобти, Ганни Антонівни Савчук і Хіврі Тарасівни Гайдук з 

кожного гектару зібрали по 115 центнерів цибулі. Рекордного врожаю цієї 

культури -  по 140 центнерів з гектару на площі 31 гектар -  добилася ланкова

О.С.Хобта в наступному році, за що одержала медаль Всесоюзної 

сільськогосподарської виставки.
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Зросла культура села. В новозбудованому клубі працювали гуртки 

художньої самодіяльності. Сільський хор, яким керував завідуючий клубом 

Іван Іванович Пальчик, користувався заслуженим успіхом.

Діти колгоспників навчалися в семирічній школі. Багато молоді 

здобувало освіту в середніх і вищих навчальних закладах. В селі була велика 

бібліотека, в побут колгоспників міцно ввійшли радіо і кіно.

Мирну працю трудівників села перервала Велика Вітчизняна війна 

Близько 300 односельчан влилися в ряди Радянської Армії, стали на захист 

рідної Батьківщини. З них 78 чоловік не повернулося додому, вони віддали своє 

життя в боях за свободу і незалежність Вітчизни.

За два роки фашистської окупації загарбники зруйнували колективне 

господарство, пограбували машини, худобу та інші громадські цінності. Понад 

90 жителів села вивезено до Німеччини. В катівнях Бухенвальда побував 

Михайло Вакулович Кириченко.

Окупанти перетворили клуб в зерносховище, закрили бібліотеку, в школі 

спалили парти, фізично знищували найбільш свідому, передову частину 

населення. За період окупації було розстріляно комуністів Трохима 

Онопрійовича Сахна, Яким а Петровича Середнього, Самсона Павловича 

Савчука, Петра Степановича Савчука.

21 вересня 1943 року радянські війська визволили село від німецько- 

фашистських загарбників.

Колгоспники активно взялися за відбудову зруйнованого господарства.

Незважаючи на труднощі повоєнного часу, артіль швидко заліковувала 

рани. Поголів”я великої рогатої худоби зросло до 178 голів, свиней -  до 240. В 

1944 році колгосп довів врожайність пшениці з гектара до 14,6 центнерів, жита 

-  12,5, картоплі -  85.

В післявоєнні роки колгосп почав вирощувати нову технічну культуру -  

кок-сагиз, сировина якої йшла на виготовлення гуми. За одержання високого 

врожаю коренів кок-сагизу -  по 100 центнерів з гектара -  ланкові Олена 

Семенівна Хобта і Ганна Антонівна Савчук Указом Президії Верховної Ради 

СРСР від 9 серпня 1948 року нагороджені медалями “За трудову відзнаку”.
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Цією ж медаллю бува відзначений і голова колгоспу Андрій Ничипорович 

Коваленко.

В цьому ж році відбулася ще одна радісна подія в житті села. Президія 

Верховної Ради СРСР Указом від 16 листопада прославленій ланковій Олені 

Семенівні Хобті, яка зібрала по 76,1 центнера кукурудзи з гектара, присвоїла 

звання Героя Соціалістичної Праці з врученням ордена Леніна і Золотої Зірки. 

Олена Семенівна неодноразово була учасником Всесоюзної 

сільськогосподарської виставки, за трудові заслуги народ двічі обирав її 

депутатом Верховної Ради України.

В 1953 році артіль перейменували. Вона стала називатися ім”ям Івана 

Франка.

Інтенсивно почало розвиватися артільне господарство в 1953-1957 роках. 

За цей період осушено й освоєно понад 1000 га земель на заплаві річки Трубіж, 

зросла врожайність, збільшилось поголів”я тварин.

Колгосп ім. Івана Франка збирав на заплавних землях по 250 центнерів 

цукрових буряків, по 230 центнерів капусти, по 95 центнерів картоплі з гектара. 

Врожайність пшениці становила 18,5 центнера, жита -  17, гороху -  19, 

кукурудзи -  28 центнерів з гектара.

На тваринницьких фермах налічувалось 435 голів великої рогатої худоби, 

78 робочих коней. На місці старих і зруйнованих війною приміщень збудовано 

4 типових корівники на 100 голів кожний, 2 свинарника, водонапірну башту, 

пилораму, механічний млин. В село прийшла електрика.

У січні 1959 року на базі колгоспів імені Івана Франка села Гланишів і 

сусіднього -  імені Мічуріна села Гайшин створено радгосп “Ленінська “Искра”. 

Колишня артіль ім. Франка стала першим відділком радгоспного господарства.

З перших днів переходу до радгоспного виробництва в селі почалося 

велике будівництво. За п”ять років у Гланишеві збудовано 3 типові чотирирядні 

корівники, 2 телятники, 3 водонапарні башти, зерносховище на 1000 тонн, 

овочесховище на 1000 тонн, типову ремонтно-механічну майстерню, склад 

мінеральних добрив та інші господарські і виробничі приміщення.



Механізовано всі трудомісткі процеси на тваринницьких фермах -  встановлено 

автопоїлки, змонтовано підвісні дороги, запроваджено електродоїння.

Незрівнянно зросла технічна оснащеність господарства відділка. В 1964 

році кількість тракторів проти 1958 року зросла в сім разів, автомашин -  більш 

яу у чотири рази, комбайнів -  втроє.

Сягнуло вперед тваринництво. На той же час було 1130 голів великої 

рогатої худоби, в тому числі 463 корови.

Піднесення культури землеробства сприяло підвищенню врожайності 

сільськогосподарських культур. Зібрано пшениці по 23,5 центнера, кукурудзи -  

по 42 центенера, картоплі -  по 110,6 центнера з гектара.

На початку 1965 року радгосп “Ленінська “Искра” перетворено в 

Гайшинську птахофабрику, яка спеціалізується на вирощуванні індиків. В 1964 

році птахівники фабрики виростили 27 000 голів птиці і здали державі 1004 

центнери індичого м”яса при плані 900 центнерів.

Якою була чисельність населення в 1913, 1920, 1926, 1929 роках даних 

немає. Кількість дворів на 1959 рік — 253. Кількість населення на 1959 рік -  839 

чоловік, з них — 415 чоловіків. На 1 січня 1964 року -  281 двір. Кількість 

населення -  948 чоловік, з них -  439 чоловіків. Працездатне населення 

становить 453 особи.

На сьогодні в селі Гланишів 419 дворів. Кількість населення -  877 

чоловік, з них 376 чоловіків.

Національний склад: українці, росіяни, білоруси, поляки, молдавани, 

грузини, азербайджанці.

Більшість населення зайняте у сільському господарстві. В селі утворено 

ВАТ Племзавод імені Богдана Хмельницького. Тут вирощують велику рогату 

худобу молочного і частково м”ясо-мололочного напрямку. З 2001 року діє 

хлібопекарня, яка забезпечує хлібом жителів села.



З ІСТОРІЇ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Батьківщина -  це те місце, де людина народилася, де промовила перше 

слово, зробила перший крок. І куди б не закинула її доля, їй неодмінно 

світитиме далеким вогнем, сповитим щемним і невситим спогадом, отой 

найперший берег Дитинства.

Для більшості дітей селе Гланишів цим берегом був садок, де вони росли, 

відчули радощі, пізнали поразки.

Найперший дошкільний заклад (ясла) села Гланишів було розміщено на 

куркульському дворищі Лазунківни. У 1913 році їх сім’ю розкуркулили та 

вивезли з села, а приміщення хати здали під ясла. В хаті було чотири кімнати, а 

кухня (будка), де готували їжу була окремо. Продукти брали у колгоспі, варили 

борщ, картоплю, різні каші. Топили соломою, дровами, сирою лозою, копаним 

торфом. Спали діти на розкладушках. При садку працювала акушерка 

Кондратенко Марія Ісаківна (нині жива), вихователькою була Андріяш Надія, 

нянею -  Авраменко Ольга Федорівна, їсти варила Савчук Ганна.

Біля хати була копанка, обсаджена вербами, де гуляли діти. Дітей 

відвідувало ясла багато. Під час війни ясла розігнали. Повернулися із виселки 

хазяїни хати. Але після звільнення села від німців, хата знову повернулась у 

власність колгоспу.

Після війни тут була сільська Рада, потім комори, згодом хату продали.

Ясла відкрилася після війни, приблизно в 1946 році. Це була дерев”яна 

хата, яка ділилася на кухню й залу. У цій залі діти гуляли і спали. Ясла 

працювали тільки влітку. Завідувала яслами Шостак Дар”я Іванівна, яка не мала 

педагогічної освіти. Вихователями працювали учні школи, які перебували на 

канікулах. Серед них Лисенко Катерина Луківна (Мамітько), Дмитренко Ганна 

Іванівна та Олексенко Маруся — готували дітям обіди. В ці ясла приводили тих 

дітей, яких не було на кого залишити вдома. Це діти від 1 до 5 років. 

Працювали ясла до 1956 року. Потім ясла закрили.
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В 1960 році почали будівництво нового садка. І тільки завдяки директору 

радгоспу Шукалу Олександру Перфировичу в 1962 році, було відкрито в селі 

Гланишеві дитячий садок. Його очолила дружина Олександра Перфировича -  

Шалашинська Г алина Петрівна.

Відвідували тоді дитячий садок 130 дітей. Була ясельна група, група дітей 

від 2 до 4 років, дошкільна група і підготовча група.

Підготовчу групу виховувала молода, енергійна, любляча дітей дівчина 

Щока (Курило) Катерина Григорівна, яка приїхала працювати в село. Це була 

єдина вихователька, яка мала педагогічну освіту.

Курило Катерина Григорівна в 1964 році закінчила восьмирічну школу в 

с. Підсінному. Загальну освіту здобула в Переяслав-Хмельницькій заочній 

школі. В 1967 році вступила на навчання в річний педагогічний клас по 

підготовці вихователів дошкільних закладів при Переяслав-Хмельницькому 

педучилищі Київської області. В 1968 році закінчила і отримала спеціальність 

вихователя дошкільного закладу. В 1988 році закінчила Білоцерківське 

педагогічне училище по спеціальності «Вихователь в дошкільних закладах». 

Свою трудову діяльність розпочала в селі Гланишів в дитячому садку в 1966 

році. Завідуючою дитячим садком на той час працювала Шалашинська Галина 

Петрівна.

Група була змішана, діти віком від 3 до 7 років. Дітей в групі в зимовий 

час було 40 чоловік, а в літній час -  50 і більше. Перші роки в групі працювала 

одна вихователька з ранку і до вечора. Нянею працювала Ніна Подоляк. 

Літератури, як художньої, так і методичної не було.

Меблі не відповідали вимогам дитячого садка. Стояли три довгі столи, а 

біля них такої самої довжини лавочки. Заняття за ними проводити було 

неможливо. Посібників для занять не було ніяких.

У ясельній групі працювали Авраменко Галина Федорівна і Сахно Галина 

Іванівна. Потім стали працювати вихователем у садку Бобик Людмила 

Миколаївна та няня Авраменко Тетяна Григорівна. Пізніше Людмила 

Миколаївна стала завідуючою дитячим садком, а вихователем на її місце 

прийшла Кананихіна Ольга Трохимівна.



Директором радгоспу на той час був Шукало Олександр Порфирович. 

Дирекція радгосп^' прислухалася до потреб і вимог дитячого садка і 

забезпечувала всім необхідним. І тому за короткий час садок став одним з 

кращих у районі. Вже в 1972 році в Гланишеві проходив обласний семінар 

дошкільних закладів.

Коли Авраменко Галина Федорівна вийшла заміж і виїхала із села, 

ясельну групу стала доглядати Хобта Віра Данилівна. А смачні, калорійні обіди 

дітям варить досвідчений, дипломований кухар Панченко Валентина 

Миколаївна. Щоб діти спали на чистих, білосніжний постелях, турбувалася 

Авраменко Уляна Іванівна та Савчук Ольга Андріївна. Вихователі разом з 

дітьми ставили концерти і це дуже подобалось батькам.

Дитячий садок працював до 1987 року, а потім його було закрито. Дітей 

перевели до нового дитячого садка, який був збудований у 1986 році.

За час існування дитячих садків завідуючими працювали:

- Шалашинська Галина Петрівна;

- Бобик Людмила Миколаївна;

- Баран Катерина Панасівна;

- Олексенко Тетяна Іванівна

- Бобик Людмила Миколаївна;

- Кириченко Наталія Іванівна;

- Борисенко Наталія Василівна.



ЧАСОПИС ШКОЛИ

До 1897 року в Гланишеві школа не функціонувала.Батьки, які 

хотіли навчати свою дитину грамоти, віддавали їх до заможних  

односельчан.

В 1897році за рахунок грошових зборів жителів Гланишева  

збудували школу.Це була церковно-приходська 3-х класна школа.  

Учителями були попи, диякони, дячки.Першим учителем був дяк  

Сафронович Браташ евський, опісля-Ілько Неутрієвський.

Основними предметами в тогочасній школі були: псалтир,  

богослужіння, часослов, закон Божий, співи, початкова арифметика.

В 1912році в школі,  в усіх 3-х класах, нараховувалось 40 учнів,  

яких навчав один учитель.

В жовтні 1917року церковно-приходські школи були закриті.Цього  

року в селі Гланишеві було відкрито початкову школу.Приміщення  

старої школи стало т існим.Довелося взяти під початкову школу  

приміщення медпункту.

Першим завідуючим початковою школою був Федір Григорович  

Харченко.

В школі збільш илася кількість вчителів і учнів .Змінилася методика  

навчання і виховання.Ш кола була відокремлена від церкви.В  

навчальному плані з ’явились нові предмети: природознавство,  

історія, фізика, хімія.

В1918 році в початковій школі налічувалось 87 учнів.



Перед Великою Вітчизняною війною Гланишівська початкова  

школа стала семирічною школою.

Директором семирічки працював Федір Васильович Девко.

В 1949 році семирічна школа була перейменована в середню.  

Сюди ходили діти з села Вовчкова, Гайшина, частково з Козлова та 

В.Каратулі.П риміщ ення було тісним і виникла потреба в побудові  

нової школи.

Багато зусиль для ї ї  відкриття приклали: перший директор нової  

школи Канавець Сава Прохорович та Олена Семенівна Х обта— Герой  

Соціалістичної Праці.

І в 1956 році було відкрито нову Гланишівську середню школу.  

Від 1956 року школою керували директори:

1.КАН АВЕЦЬ САВА ПРОХОРОВИЧ

2.ДОВГИЙ ГРИГОРІЙ КИРИЛОВИЧ

3.СП ІЖ О ВИ Й  КОСТЯНТИН ІВАНОВИЧ

4.ТАРАСЕНКО ОЛЕКСАНДРА О ЛЕКСАН ДРІВНА

5.ПІКО ВИ Й  М ИКОЛА Л ЕОН ТІЙО ВИЧ

6.М АКЕДОН ГАЛИНА М И ХАЙЛІВНА

7.М АРИНЧУК ВІКТОР ОЛЕКСАН ДРО ВИЧ

8.КОЗІЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

В травні 2001року директором Гланишівської загальноосвітньої  

школи призначений ЛИСЕНКО ВАЛЕНТИН М ИКОЛАЙОВИЧ.

В школі навчається 151 учень. Вивчаються предмети  

інваріантної та варіативної частин.



Учні мають змогу вивчати рідну мову (українську),  німецьку  

мову, російську мову (вивчають за рахунок батьківських коштів).

З 2001 навчального року всі учні школи вивчають навчальний курс 

“Київщ инознавство” .

Навчальний план включає в себе такі предмети: математика,  

інформатика, зарубіжна література, українська література та мова,  

астрономія, фізика, хімія, географія, історія всесвітня, історія  

України, ОБЖ та ін.

Навчають дітей 20 учителів.  З них: 9 вчителів мають вищу  

кваліфікаційну категорію, 6-першу, 5 -“спеціал іст” . Навчання  

проводиться в одну зміну.



ТВОЄ МИНУЛЕ Й СЬОГОДЕННЯ,

ШКОЛО !■

«Люблю свій рідний край -  своє село. 

До болю рідне і єдине.

Це відчуття з роками не мине,

Не згасне, не зчужіє, не покине.»

Наталія Сахно, 

випускниця 2000 року

Рідний край... Любов до рідної землі -  явище глибинне і неосяжне. Вона 

передається через гени батьківських клітин, всмоктується з материнським 

молоком і подихом рідного повітря.

Рідне село — як багато поєднують в собі ці два слова. При їх звучанні перед 

очима постають біленькі хатки з темними покрівлями, які ніби визирають, 

весело всміхаючись, з невеличких садочків, що зеленіють мало не в кожному 

селі.

Усі вулиці рідного села, ніби зумисно, засаджені високими могутніми 

деревами, які собою нагадують сторожів, котрі оберігають спокій і злагоду 

мешканців вулиць. По обидва її боки ростуть величаві акації, які під час свого 

цвітіння заворожують перехожих своїми чарівними білими шатами і заливають 

духмяним дурманним запахом усю околицю. Та щоб виросли такі могутні акації 

-  потрібні роки.

Цей край мальовничої природи і працьовитих людей розкинувся на 

Переяславщині.

Гланишів -  село над Трубежем. Започатковане козаком-втікачем 

Глангапем. Чимало істричних подій пережив козацький край. Лише історія може 

віддзеркалити щасливі і сумні дні, роки славного Гланишева.



Розквітало село, разом піднімалась з колін освіта. Важко уявити собі, як 

далеко пішли ми вперед в шкільній справі в порівнянні з тим, що було до 

революції. Наші діти вчаться в світлих прекрасних приміщеннях. Уроки ведуть 

культурні, добре підготовлені вчителі. І хочеться підняти завісу, щоб заглянути 

в твоє минуле, школо!

До 1897 року в селі Гланишів школи зовсім не було. Діти не навчались. 

Більш заможні батьки, які хотіли навчити свою дитину читати, писати, віддавали 

її на навчання до грамотних односельчан. Такі діти збирались на навчання в 

хатах цих же односельчан. Наприклад, в хату Яреми Петра, Орла Степана 

приходило до десяти дітей. За навчання дитини господар хати, він же і учитель, 

брав плату.

В 1897 році за рахунок грошових зборів з жителів села, була збудована 

трьохкласна церковно-приходська школа.

Так як школа була церковно-приходською, і повинна була навчати дітей 

Гланишівського церковного приходу, то встановлений був такий порядок збору 

грошей -  від кожної вінчаної пари по 1 карбованцю 50 копійок.

Учителями церковно-приходської школи були попи, яких часто заміняли 

диякони, або напів грамотні дячки.

Першим учителем церковно-приходської школи був дяк Антон 

Сафронович Браташевський, який пізніше висвятився на попа і працював в селах 

Гайшин і Циблі.

Навчання, як правило, тривало в основному взимку та пізньою осінню, 

коли майже всі роботи в полі було закінчено. В той час в школі навчалися лише 

хлопчики. Дівчатка допомагали мамам прясти, тішити менших братиків і 

сестричок, поратись по господарству.

Після Браташевського в селі з”явився новий учитель -  дяк Неутрієвський 

Ілько. Родом їлько із села Велика Каратуль. Перед революцією працював 

вчителем дяк Черницький Олексій Григорович, який одружився на жительці 

села Уляні Костянтинівні Юр. За переказами жителів, Черницький любив добре 

випивати і часто з”являвся на уроки п”яним.

Основними предметами, які вивчали в церковно-приходській школі, були 

псалтир, часослов, молитвенник, богослужіння, закон божий, співи, початкова



арифметика. Уроки були одноманітними. Учень, наслідуючи дячка, звучним 

голосом читав молитви. Учні заучували слова напам”ять, не розуміючи їх по 

змісту. По знаку учителя співів дяка Браташевського, учні падали на коліна, 

співаючи великопостні молитви і усердно бючи поклони. По закінченню 

першого року навчання школярі складали іспити, на які приїздив з Переяслава 

благочинний.

Школа не приваблювала своєю красою. Стіни були сірі й пусті. Парти 

старі, подряпані. Над дошкою прикріплений портрет царя з нерозумним тупим 

поглядом. В суботу і в неділю дяк водив учнів до церкви і слідкував за їх 

поведінкою протягом всієї служби. Навчання і виховання Ь такій школі було 

паличне. Дисципліна і успішність підтримувалась побоями та карцером (так 

називалась темна кімната, куди закривали школярів за провину). Дяки, попи 

тягали дітей за вуха, по чотири години заставляли простоювати на колінах і в 

руках тримати метлу, били того, хто інколи не міг встати з підлоги. Били 

стільцями, лобом в дошку, носаками, грудками крейди, садили в карцер. З 

розповідей старожилів села, записаних в 1957 році, особливо перепадало 

колишньому учню (нині покійному) Свириденку Сергію Васильовичу.

Дуже часто дяк, піп на уроках назначали, кому і в які години приходити до 

нього працювати.

На уроках арифметики учні підраховували прибутки, бариші купця. 

Купець змішував цукерки двох сортів, борошно різних гатунків, а учні повинні 

врахувати махінації мошенників і підрахувати їх прибутки. Такий характер 

виховання викликав протест з боку учнів. Найбільше протестував і не корився 

учень Гайдук Іван Данилович, якого учив дяк Черницький. Гайдук Іван 

Данилович став потім полковником морфлоту.

В 1912 році в церковно-приходській школі села Гланишева в усіх трьох 

класах навчалося 40 учнів, яких вчив один вчитель.

Життя не стоїть на місці. Воно швидкоплинне. І саме воно вписує в 

історію все нові і нові рядки..

В жовтні 1917 року всі церковно-приходські школи були закриті. 

Трудовий народ, що взяв владу в свої руки, не міг миритися з безграмотністю. 

Після революції в селі Гланишеві була відкрита початкова школа. Приміщення



старої школи стало тісним і прийшлось взяти під школу приміщення медпункту 

(медпункт був на Савчуківському вигоні, нині будинок не зберігся).

Першим завідуючим початковою школою був Федір Григорович 

Харченко, родом із села В”юншце.

В школі різко збільшилась кількість дітей та вчителів. За шкільні парти 

поряд з хлопчиками сіли дівчатка Змінилась методика навчання та виховання. В 

навчальному плані з”явшшсь такі предмети: природознавство, історія, фізика, 

хімія і інші, які давали знання про закони розвиткі природи, суспільства

В 1918 році в початковій школі налічувалось 87 учнів.

Історія невпинно, з миттєвою, а іноді з дуже повільною швидкістю, 

відкривала все нові і нові сторінки. Ці сторінки були яскравими з теплими 

кольорами, але часто їх покривали темні холодні барви.

Так, у 1932-1933 роках наш народ був розїїГятий на хресті голодомору. 

Голодомор... Моторошне слово. Воно означає трагедію, смерть, загибель 

багатьох людей.

Осінь 1932 року. На селі тривога і похмурість, що переходять у відчай -  у 

всіх жителів Гланишева забрано зерно, харчів ледве вистачає, щоб прогодувати 

сім”ю взимку, а по хатах знову ходять і витрушують останні крихти. Ось як 

згадує про голод Кизуб Оксана Андріївна, жителька села Гланишева, 1911 року 

народження: “Найбагатше жив селянин Сахновський. В нього забрали все: 

землю, зерно, тяглову силу. Сім”ю вигнали з хати. Проходило так зване 

розкуркулювання. Інших селян, в кого була земля, також розкуркулювали. 

Селян-куркулів (молодих і середніх літ) відправляли на Кубань, заздалегідь 

відбираючи все майно і хату. Старих селян зганяли в одну хату, де вони 

помирали голодною смертю.”

Світ мовби збожеволів і поринув у темряву безвихідності. В душах людей 

тривога та біль, іде фізичне знущання над ними. Над дітьми ж знущаються 

духовно. Та не можна зламати дух тих, хто живе мрією про краще, в кого надія 

сильніша від голоду.

Діти хочуть навчатися. Голодні, обідрані вони йдуть до школи. Згадує 

Оксана Андріївна: “Голодні, худі, що аж кістки видно крізь шкіру, сидять над 

пожовклими листочками і тримтячою рукою виводять букви, слова.”



Та мирну працю перервала тяжка звістка. Війна... Нинішнє молоде 

покоління переосмислює історію, історію останньої війни -  Великої 

Вітчизняної. А в серці старшого покоління це слово -  не загоєна рана. Це -  

обірвані на самому початку мрії про майбутню професію, сподівання на довге й 

щасливе життя.

Війна увірвалась в серце нашого народу, як осколок. Рідна земля стала 

згарищем: плакали росами трави, кованими чобітьми, гусеницями танків 

нівечили тіла й душі людські чужинські орди. І здавалося, що не буде кінця тому 

жаху, цим мукам.

Витримали найжахливіші випробування 1418 днів і ночей страшної війни, 

яка забрала найкращих, найблагородніших людей, найулюбленіших батьків, 

братів, сестер, дочок і синів.

Горе увійшло і в кожну гланишівську хату. Не повернулися до своїх родин 

82 герої-односельці.

Зі зброєю в руках стали на захист своєї Вітчизни і вчителі нашої школи: 

Сахно Г.Д., Андріяш М.С., Свириденко Н.К., Спіжовий К.І., Канавець С.П., 

Девко Ф.В., Перчук Д.П.

Гідно виконавши свій обов’язок перед Батьківщиною, вони знову 

повернулися в рідну школу навчати дітей.

Ще перед війною, у 1938 році був сформований п”ятий клас. У 1939 році -  

випуск п”ятого класу, у 1940 році -  шостого, у 1941 році -  знову випущений 

п”ятий клас і лише в кінці грудня 1943 року, коли німці залишили село, 

навчання в Гланишівській школі продовжилось, і у 1945 році був перший випуск 

сьомого класу.

До війни директором школи був Чорномаз І.Т., родом із-за Дніпра. 

Математику читав Дмитренко Олександр Карпович.

У 1943 році в школу прийшла молода, енергійна, вимоглива вчителька 

математики Дмитренко Олександра Семенівна, яка працювала в Гланишівській 

школі все життя.

Дмитренко Олександра Семенівна народилася в 1915 році в селі Дем”янці 

Переяслав-Хмельницького району. В 1940 році закінчила Переяслав- 

Хмельницьке педучилище. Після закінчення працювала в селі Кулябівка



Яготинського району вчителем початкових класів. Після закінчення війни 

приїхала працювати в Гланишів Переяслав-Хмельницького району вчителем 

початкових класів. Заочо вступила на фізичний факультет Київського 

педінституту. Коли його закінчила, то в тому ж році знову вступила в цей 

інститут — на математичний факультет. Працюючи в Гланишівській школі, була 

класним керівником, керувала учнівським хором і драматичним гуртком в клубі. 

На той час діти ставили постановки п”єс, драм, комедій та інше. Працювала в 

школі більше 40 років. Загальний педагогічний стаж близько 45 років.

Олександра Семенівна виходець із заможних селян (куркулів). Коли в 

1929 році батьків було розкуркулено і вивезено в Сибір, вона пішла жити до 

своєї старшої сестри, яка на той час була вже одружена. Сестра виховувала свою 

меншу сестру Олександру, якій було 14 років. Вона замінила їй батьків, бо 

Олександра Семенівна в своїх спогадах говорила, що своїх батьків вона більше 

ніколи не бачила після висилки і не пам”ятає. Одруженою вона не була, і своїх 

дітей не мала. Але все своє тепло і знання віддавала чужим дітям.

В цей час (1943 рік) директором школи був Девко Федір Васильович. 

Змінив його на цій посаді Романенко Роман Савович. Він і випустив перший 

сьомий клас Гланишівської семирічки.

Оскільки він не мав вищої педагогічної освіти, випускники здавали іспити 

у Вовчківській семирічній школі. Романенко Р.С. пропрацював директором 2 

роки.

Французький філософ Рене Декарт казав: “ “Мудрість -  це не лише 

розсудливість у справах, а й досконале знання всього, що людина в змоз 

пізнати.”

Як добре, що є люди, які допомагають нам бути мудрішими!

У 1943 році, після звільнення села Гланишів від німецьких окупантів, ; 

знову відкриту школу прийшла молода вчителька Слабинська (Шостак 

Катерина Сидорівна. Ця школа була рідною для неї з дитинства, бо народилас 

вона на хуторі Леніна у 1916 році. У 1929 році закінчила Гланишівськ 

чотирирічну початкову школу. У 1931 році продовжила навчання у 5-му кла< 

Харківецької семирічки, яку закінчила у 1934 році. Середню освіту здобувала 

Переяславському рабфаці, після закінчення якого у 1937 році вступила і



Київського державного педагогічного інституту на географічний факультет. 

Студентські роки були ускладнені бідністю і складною міжнародною 

обстановкою. Диплом про вищу освіту отримала у червні 1941 року, але за 

направленням у Лисянському районі Київської області вчителювати не вдалося. 

Початок Великої Вітчизняної війни змінив долю багатьом юнакам і дівчатам.

Повернулась Катерина Сидорівна в рідне село, працювала у колгоспі і 

лише в 1943 році зайнялась улюбленою справою. Все своє життя пропрацювала 

в Гланишівській школі: спочатку семирічній, потім середній. Працювала 

вчителем географії, згодом почала викладати і хімію, тому що годин було не 

багато і не було фахівця. Цю ж школу закінчили і дві її доньки. На пенсію 

Катерина Сидорівна пішла в 1966 році.

В 1949 році семирічна школа була перетворена в середню. В Гланишівську 

середню школу ходили діти з сіл Вовчків, Гайшин, Козлів, Велика Каратуль.

Важко жилося людям після війни. Потрібно було підняти господарство з 

руїн. Горе і бідність засіли в кожну хату. Та пережили, перетерпіли і ці 

випробування славні козацькі родини.

Після війни дітей по класах було дуже багато, особливо так званих 

“переростків”. Всі прагнули до знань. Ось як згадує своє навчання в школі 

Олексенко В.А. “Нас у батьків було семеро. Двоє братиків померли малими. 

Залишилось троє дівчат і два хлопці. їсти було нічого. Одягтися не було в що. 

До школи ходили всі. Мати пошила кожному торбу, яка вішалась через плече. 

Зошитів також не було. Писали на газетах або будь-яких папірцях чорнилом, 

зробленим з ягід бузини. Зимою в школу ходили по черзі, бо батько пошили 

двоє валянок, от і ділились ними. Брали з собою сніданочок -  сухі груші-дички, 

а по великих святах -  кусочок хліба. Хоч і важко було, але раділи, що учимись і 

старались запам’ятати все сказане вчителем.”

Що змушує людину брати на свої плечі найтяжчу ношу -  виховання дітей? 

Поклик Вічності, інтуітивне відчуття, що кожен, будучи кінцевим, повинен 

зробити внесок у нескінченність людства, послати частину себе у майбутнє? 

Частину духу, бо людина -  насамперед дух. І, корячись цьому поклику, 

суспільство поставило поміж собою і Вічністю вчителя.



Дехто каже, що в наш час з цього образу зірвано харизму -  матеріальним 

приниженням, соціальною упослідженістю, засиллям попкультури з її ницими 

цінностями. Однак, саме сьогодні й проявляється вище покликання освітництва. 

Ісус Христос сказав, що лікаря потребує хворий, а не здоровий; розгубленому ж 

суспільству, як ніколи, необхідні охоронці вічних моральних цінностей. 

Згадаймо минуле. За що ми, українці, можемо поважати себе? За школи, які були 

в кожному селі тоді, коли в інших європейських країнах освіту здобували лише 

привілейовані суспільні верстви. За мандрівних дяків, котрі, не ловлячись у сіті 

світських розкошів, проповідували прості й високі істини. За бандуристів, які 

йшли попереду війська. За те, що своєю мовою назвали зірки на небі й рослини 

на Землі. За порив до космічного мислення, який дав світові Володимира 

Вернадського й Миколу Кибальчича.

А за всім отим -  УЧИТЕЛЬ, котрий творив своє діло й тоді, коли все 

навколо нього лежало в руїнах -  творив задля майбутнього.

І таки щастило сільським дітям на таких педагогів, які всіма силами 

наближали майбутнє.

В 1950 році директором школи призначений Канавець Сава Прохорович. 

Його життєвим кредо стало: “У школі моєї мрії будуть створені максимально 

сприятливі умови для розвитку особистості і росту життєздатності кожної 

дитини.”

Ось як згадує про ті часи Сава Прохорович: “В 1950 році я був 

призначений директором Гланишівської середньої школи. Вже існував 9 клас. 

Умови навчання були тяжкі. Набираємо 8 клас. Диву дивуєшся — такі труднощі, 

а до нас несуть документи учні з Вовчкова, Гайшина, Великої Каратулі, Козлова. 

Парт не вистачає. Виготовляємо парти в колгоспній майстерні (за кожною 

розміщується по 4 учні). Виникає ще й інша проблема -  мале приміщення. Не 

вистачає класних кімнат навіть для навчання у дві зміни. Як бути? Мене обрали 

секретарем партійної організації колгоспу. Еоловою колгоспу працював 

Коваленко А.Н., головою сільської ради -  Бойко П.І. Приходжу до них і 

викладаю свою біду. Добрі люди зрозуміли мене і погодились віддати дві 

кімнати контори під класи. Вчились діти у дві зміни. Малі діти бояться ходити 

по темному, а старших не можна пускати у другу зміну, бо багато з інших сіл.



Ввечері учителі групували учнів і розводили по домівках. Та на цьому не 

закінчувались проблеми, а все виникали нові й нові: освітлення, не вистачає 

підручників, допомога сиротам.”

В селі жила і працювала Герой Соціалістичної Праці Олена Семенівна 

Хобта Вона мала трьох онуків шкільного віку. До неї часто приїздив М.С. 

Хрущов. І підмітив це Сава Прохорович, зрозумів, що Олена Семенівна 

користується в нього повагою. Не довго думаючи, звертається молодий 

директор до Хобти за допомогою.

“Я звернувся до неї: “Олено Семенівно, чи не можете допомогти Ви нам у 

тому, щоб побудувати школу в селі?” Проста, пряма, відверта у розмові жінка 

відразу погодилась. Поїхали ми з нею до Микити Сергійовича Спочатку нас не 

пропускали, але вона представилась хто ми, і нас провели до кабінету. Виходить 

Олена Семенівна й каже, що потрібно їхати до Міністра освіти Пінчука. Поки ми 

доїхали, Міністр вже чекав нашого візиту, і був ознайомлений з нашим 

питанням”, - розповідає Сава Прохорович.

1 вересня 1956 року нова школа вперше відчинила свої двері і діти з 

радістю зайшли в класи. їх  радувало все: великі світлі класи, великі вікна, 

свіжопофарбовані двері, підлога. Заняття проводились в одну зміну. Було 

відкрито інтернат для учнів з інших сіл. Гроші на будівництво були виділені 

державою. Тут діти жили і харчувались.

Так, все добре, радість, гордість за школу завітала в село. Але за всіма 

цими змінами стоїть людина, яка повністю віддала себе школі. Досвідчений, 

висококваліфікований педагог, справедливий, неупереджений керівник, 

великодушна, щира, інтелігентна людина. Працюючи наполегливо, 

добросовісно, творчо, він завоював високий авторитет у педагогічному 

колективі, серед учнів, їх батьків, односельчан.

Канавець Сава Прохорович народився 26 серпня 1918 року в селі 

Виповзки Переяслав-Хмельницького району. Початкові класи -  1927-1930 р.р., 

5-7 класи -  1931-1933 р.р. в Підварках. Закінчив робітфак при Київському 

педінституті і в 1940 році закінчив Київський педагогічний інститут, здобувши 

фах викладача історії та суспільствознавства. До війни працював лише один рік. 

На війну призвали з першого дня. Пройшов дві війни. На війні з фашистськими



окупантами був поранений і контужений під Виборгом. З госпіталю знову 

повернувся в стрій. Лише в 1946 році рідні діждалися свого солдата, а вже в 

1950 році Сава Прохорович був дирекгорм школи.

Досвід роботи Канавця Сави Прохоровича -  це втілення в педагогічній 

діяльності творчої спадщини В.О.Сухомлинського, впровадження в практику 

своєї роботи досвіду Л.Н.Каменського, які сприяють осмисленому засвоєнню 

учнями програмного матеріалу, самостійності, вихованню в них інтересу до 

знань. Користується заслуженою повагою і авторитетом серед учнів та 

педагогів.

Тернистий вчительський і життєвий шлях разом з Савою Прохоровичем 

долала і долає його дружина Галина Данилівна. Вона працювала вчителем 

початкових класів. Галина Данилівна керувалася тим, що в роботі з молодшими 

школярами необхідно спиратись на їхній життєвий досвід, бо саме він спонукає 

розвиток дитячої думки. З перших кроків вона прагнула формувати вміння 

бачити навколо себе красу, берегти її і примножувати. За тепло душі, за 

терпіння, творчість, ерудицію, ласку любили діти Галину Данилівну. І зараз 

приходять випускники до своєї вчительки, щоб поспілкуватися з нею і поринути 

у дитинство.

Учитель...

Його душа, серце народжують завтрашній день. Як тут не згадати 

К.Роджерса, який порівнював діяльність педагога з роботою садівника. Адже 

садівник, щоб виростити гарну квітку, не стане тягнути її за бутон, розгортати 

листочки і пелюстки. Він вчасно буде її поливати, підживлювати, дасть доступ 

світлу і повітрю. Тільки тоді квітка розкриється у всій своїй неповторності і 

красі. Так і вчитель своїм святим обов”язком повинен вважати створення умов 

для всебічного розвитку дитини, розкриття її таланту, здібностей, дарувань.

Щоб забезпечити такі умови навчання й виховання учнів і наблизити 

сьогодення, сільські вчителі не шкодували своїх сил, розуму педагогічного 

хисту.

Поряд, пліч-о-пліч, з Канавцем С.П. йшли його колеги, без яких ні один 

директор не міг би справитись із освітянськими проблемами. І їхні імена 

вкарбувалися в історію розвитку освіти.
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Ткаченко М.Д. 

Шостак К.С. 

Свириденко Н.К. 

Шафрановська 

Андріяш М.С. 

Перчук Д.П.

- завуч школи, вчитель української мови;

- вчитель математики;

- вчитель фізики;

- вчитель фізики;

- вчитель математики, креслення;

- вчитель української мови та літератури;

- вчитель російської мови та літератури;

- вчитель російської мови;

- вчитель української мови та літератури;

- вчитель біології;

- вчитель хімії;

- вчитель географії та хімії;

- вчитель історії;

- вчитель іноземної мови;

- вчитель фізкультури;

- бібліотекар.

Вчителі початкових класів:

Канавець Галина Данилівна;

Авраменко Федора Олександрівна;

Слабинська Паша Мефодіївна;

Свириденко Одарка Панасівна;

Гордієнко Н.К.

Важкий випав час на долю цих людей. Багатьох з них вже немає серед нас. 

Але добрі спогади залишились про них у їх вихованців.

Ось як згадують свою першу вчительку її вихованці (1964 р.н.). “Маленька 

на зріст. Вимоглива, розумна, з добрим материнським серцем, вона вміла 

зацікавити нас, повести в світ казки, пояснити складну задачу і навчити 

каліграфічно писати. На все в неї вистачало силт й терпіння, А доля її не 

балувала. Народилась Одарка Панасівна Свириденко 1919 року, перед війною 

закінчила Переяслав-Хмельницьке педучилище. Під час війни була вивезена на 

роботи до Німеччини. Після війни повернулася в село. Виховала трьох синів.”



Ще довго будуть згадувати люди директора школи Довгого Григорія 

Кириловича. Григорій Киршювич разом зі своєю дружиною Галиною 

Кирилівною в 1952 році переїхали в село Гланишів. Виховували двох доньок. 

Стояли біля витоків нового життя в новій школі, призивали любов дітлахів до 

прекрасного, виховували майбутніх громадян України. По слідах своїх батьків 

пішла й донька Лариса. Нині вона працює в ЗОНІ І-Ш ступенів м. Переяслава- 

Хмел ьницького.

З 1968 року в Гланишеві заявилось ще одне вчительське подружжя 

Спіжових -  Кость Іванович та Віра Петрівна. Кость Іванович був директором 

школи, а Віра Петрівна викладала в 1-3 класах. Спіжовий був учасником 

партизанського загону імені Чапаєва, який діяв на Переяславщині. Про Костя 

Івановича згадується в книзі “Дід Василь”. Ця книга про партизанський рух на 

Переяславщині.

Вчитель -  це людина, яка віддає частину своєї душі дитині, щоб та потім 

змогла влаштуватись у бурхливому життєвому морі.

Віддає частиночку себе, не беручи нічого в заміну. Але, всім потрібно 

пам”ятати, що вчитель потребує уваги, він повинен відчувати, що про нього не 

забули. Вчитель назавжди залишається вчителем, навіть з пенсійним 

посвідченням.

Федора Олександрівна Авраменко родом із Пристрім. Народилася вона в 

сім”ї куркулів. Під час розкуркулювання батька й матір Федори Олександрівни 

вивезли, а маленьку Федору забрали до себе дядько й дядина, де вона й виросла. 

По закінченню Переяслав-Хмельницького педучилища за направленням 

приїхала вчителювати в Гланишів. Тут зустріла хлопця й вийшла заміж. У школі 

працювала вчителем початкових класів. Народила і виховала двох доньок -  Ніну 

та Шуру. ї ї  учні згадують, що була дуже доброю.

З 1950 року і до нинішнього часу директорами школи працювали:

1. Канавець Сава Прохорович;

2. Довгий Григорій Кирилович;

3. Спіжовий Кость Іванович;

4. Девко Федір Васильович;

5. Спіжовий Кость Іванович;



6. Тарасенко Олександра Олександрівна;

7. Піковий Микола Леонтійович;

8. Македон Галина Михайлівна;

9. Маринчук Віктор Олександрович;

10.Козій Василь Васильович;

11. Лисенко Валентин Миколайович.

Серед директорів-чоловіків працювали на цій посаді дві жінки -  Тарасенко 

Олександра Олександрівна і Македон Галина Михайлівна.

Олександра Олександрівна Тарасенко приїхала в 1971 році в Гланишів 

разом із чоловіком, котрого призначили як спеціаліста в місцевий радгосп. 

Спочатку працювала вчителем російської мови та літератури, потім очолила 

колектив Гланишівської середньої школи. Колеги згадують, що була вона 

вимоглива, але справедлива. Жила вона з сім”єю у квартирі при школі, так що 

дисципліна і порядок були забезпечені цілодобово. Учні і вчителі поважали і 

любили її, незважаючи на крутий характер. Коли їй виповнилося 50 років, вона 

пішла на пенсію за вислугою років і переїхала на батьківщину чоловіка в село 

Каленики Черкаської області.

Македон (Сахно) Галина Михайлівна народилася 11 травня 1945 року в 

селі Гланишів в сім”ї робітників колгоспу. Галина Михайлівна росла і 

виховувалась в багатодітній сім”ї. В 1962 році вона закінчує 11 клас Переяслав- 

Хмельницької школи № 3. В 1963 році Галина Михайлівна вступає в Київський 

педагогічний інститут імені Горького на фізико-математичний факультет і через 

п”ять років успішно його закінчує на заочному відділенні. У цьому ж році вона 

розпочала свою трудову діяльність. Спочатку була лаборантом і позаштатною 

піонервожатою в Гланишівській середній школі, вихователем групи 

продовженого дня в селі Григорівка, вчителем математики Велико- 

Каратульської восьмирічної школи, вчителем історії та географії в Григорівці, 

вчителем математики в селі Сомкова Долина. В 1973 році працює вчителем 

математики в рідному селі. В 1979 році йде працювати вихователем в дитячий 

садок. В 1985 році вона знову повертається в школу. Працює вчителем 

математики, вихователем групи продовженого дня, завучем, директором. В 1995 

році йде на заслужений відпочинок. Завзята вдача та любов до дітей не
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дозволили сидіти довго дома. Тому зараз Галина Михайлівна знову працює 

вчителем математики у Вовчківській школі. Народила і виховала трьої доньок, 

дві з них також стали вчителями.

Вчитель -  це той, хто навчає й виховує молодь, а отже, творить майбутнє 

нації. Вдумайтесь в зміст цього слова: ви-ховати. Не вигодувати, а -  сховати, 

врятувати, зберегти. Не лише від ворогів, що вічно замахувалися на українську 

землю, а й від недобрих віянь, нечистоти, неістинності. Хіба не ті ж самі 

завдання стоять на сьогоднішній день? Хіба не доводиться дитину боронити від 

пропаганди сексу і насильства, підміни гідного життя гонитвою за примарами 

легкого успіху? Оберігати, ведучи її вгору до вистражданих людством істин, 

коли так легко і спокусливо покотитися вниз.

Скромний, часто неоцінений вчитель, стоїть за лаштунками масштабних 

історичних дійств, дуже часто визначаючи їх хід.

На сучасному етапі головним завданням педагогічного колективу нашої 

школи є піднесення особистості, спрямоване на розкриття природних 

здібностей, розвиток інтелекту та формування духовності учнів. З 2001-2002 

навчального року педагогічний колектив працює над науково-методичною 

проблемою “Впровадження особистісно-зорієнтованих технологій в роботі 

школи”.

Початкова освіта спрямована на постійне активне вивчення дитини як 

особистості та прогнозування подальшого розвитку кожного учня. Особливої 

уваги потребують шестилітки, які цього року вперше прийшли до школи і 

будуть навчатися 12 років.

У 5-8 класах навчання і діяльність активна: уроки різних типів, екскурсії, 

цікаві позашкільні заходи, заняття спортом.

В 9-11 класах переважають проблемно-пошукові методи, вчителі 

намагаються навчальну діяльність спрямовувати на самостійність, дослідницьку 

роботу. Багато учнів беруть участь у роботі первинного осередку НТУ (наукове 

товариство учнів), пишуть науково-дослідницькі роботи.

В школі діє мережа колективних форм методичної роботи:

- “Круглий стіл” (методичне об’єднання вчителів початкових класів) — 

керівник Слабинська Н.М.



- Творчий семінар вчителів філологів -  керівник Кондратенко С.М.

- Творче об’єднання класних керівників “Росток” -  керівник Красуля 

С.П

- Творча пара вчителів фізики та хімії -  керівник Опанасенко М.Й.

- Психолого-педагогічний семінар “Інтелектуал” -  керівник Олексенко 

Т.І. .

В школі діє учнівське самоврядування, яке охоплює всі сторони шкільного 

життя: навчання, працю, відпочинок. Цей спосіб організації учнівського 

колективу передбачає участь кожного учня в постановці та реалізації суспільно- 

значущої мети. Учні почувають себе господарями школи, набувають навичок 

співпраці на принципах рівності, гласності, демократизму. У них виробляються 

такі позитивні риси, які неможливо виробити за допомогою лише словесних 

впливів.

Діловий ритм життя, чистота і порядок протягом всього навчального дня в 

нашій школі забезпечується завдяки дієвій системі учнівського самоврядування.

Батьки підгримують тісний зв”язок із школою. За їхні кошти щороку 

проводиться поточний ремонт школи.

Педагогічний колектив школи працює над постійним і неперервним 

вдосконаленням своєї майстерності.

Кожного дня починається урок і новий пошук співпраці учня та вчителя, 

спрямований на саморозвиток особистості. Наші діти з бажанням відвідують 

школу, бо відчувають, що тут їх люблять і радіють їх успіхам.

Особливою гордістю нашої школи є учні, які наполегливою працею 

досягли нагороди:

- Золота медаль “За особливі успіхи в навчанні”;

- Срібна медаль “За успіхи в навчанні”

1. Гамалій Ліда Олексіївна 1957 рік, срібна медаль;

2. Довга Тамара Григорівна 1966 рік, срібна медаль;

3. Перчук Ольга Демидівна 1966 рік, золота медаль;

4. Сахно Уляна Микитівна 1966 рік, срібна медаль;

5. Сахно Марія Григорівна 1966 рік, срібна медаль;

6. Шукало Анатолій Олександрович 1967 рік, срібна медаль;



7. Перчук Галина Демидівна

8. Савчук Ольга Миколаївна

9. Свириденко Ніна Никифорівна

10. Бобик Тетяна Михайлівна

11. Бобик Наталія Михайлівна

12. Савчук Осеніна Миколаївна

13. Авраменко Іван Миколайович

14. Савчук Олеся Миколаївна

15. Авраменко Сергій Миколайович

16. Козій Людмила Василівна

17. Опанасенко Віта Іванівна

18. Кириченко Валентина Миколаївна

19. Недбайло Юлія Іванівна

20. Сахно Наталія Іванівна

1967 рік, срібна медаль;

1968 рік, золота медаль; 

1975 рік, золота медаль; 

1989 рік, срібна медаль; 

1995 рік, золота медаль; 

1995 рік, золота медаль;

1997 рік, срібна медаль;

1998 рік, золота медаль;

1999 рік, золота медаль; 

1999 рік, золота медаль;

1999 рік, золота медаль;

2000 рік, золота медаль; 

2000 рік, срібна медаль; 

2000 рік, золота медаль.



Висновки

Через віки й багато поколінь людей дійшли до нас назви 

місцевостей, кутків, хуторів, річок, могил, урочищ.

З незапам’ятних часів людство випрацювало спосіб вирізнення 

навколишніх об’єктів за допомогою власних назв. Основне 

призначення географічної назви -  це фіксація місця на поверхні землі.

Кожна географічна назва містить в собі часточку історії.

Мене дуже зацікавила історія виникнення географічних назв, 

історія життя моїх односельчан. Хочу продовжити роботу, щоб 

дослідити родовід своєї сімї і сімей з козацького роду. Зокрема, 

продовжу роботу по дослідженню дерева родоводу і життєвого 

шляху Олени Семенівни Хобти.

Наступним етапом мого дослідження буде -  виникнення призвіщ

та прізвиськ односельчан, вивчення народних обрядів і традицій, збір

матеріалів про народних умільців
* * *

Я люблю своє рідне село.

Його лан, шепотливий хлібами,

Його річечку, поле і гай,

І веселку грайливу над ставом.

Все тут рідне мені і близьке.

Серцю миле і розуму вірне,

Бо стежина в життя

Саме тут пролягає

І козацького роду сплелося коріння.

Олександр Олексенко, 

учень Гланишівської ЗОШІ-Ш ступенів


