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8. АНАЛІТИКА

Наш храм науки – школа величава,
Мій рідний дім, де затишно й тепло.
Коловся світ, мінялися держави,
Та попри все стояла школа вперто.
Дитинства світ, моя ти alma-mater,
Краплина батьківщини, крихта України.
Твої дзвінки і наші атестати –
Столітній шлях і вчительські сивини….

Це рядки гімну школи (сл. Г. К. Храповіцької, муз. 
В. В. Мединського), написані у 2003 р. до 100-річного 
ювілею. Цей навчальний заклад віддзеркалює чима-
лий шлях розвитку народної освіти у м. Хмільник і 
має цікаву історію.

Ось уривок з одного існуючого опису міста на-
прикінці ХVІІІ ст.: «Мне пришлось пройти весь город,  
и я, проходя по грязным улицам и видя кругом обма-
занные глиной домики и полуразвалившиеся хаты, 
едва верил, что в этом городе имеется более 10 тыс. 
жителей. Мостовой не было буквально нигде, ста-
рую и новую часть города соединяла гребля, т. е. гать 
в полверсты длины, засыпанная хворостом и землей, 
и где осенью тонули телеги и гибли волы и лошади.

В городе не было ни одного каменного дома, кроме 
городской ратуши и замка владетеля города, бывшего 
товарища шефа жандармов графа Левашова. Масса 
оборванных евреев и пропившихся местных мещан – по-
томков некогда славных казаков – шлялись по улицам. 
Тут же бродили коровы, козы, свиньи и стаи собак». 

Про освіту не було й мови.
Лише після реформи 1861 р. в місті було засно-

вано дві парафіяльні школи, які згодом перетворилися 
в однокласні училища. Пізніше, після 1903 р., в міс-
ті була одна церковна парафіяльна школа і двокласне 
міське училище.

Хмільницький державний міський архів 1 грудня 
1993 р. повідомляє, що у фонді Вінницького облдер-
жархіву за 1903 р. є цікаві документи щодо історії 
Хмільницького міського двокласного училища (сьо-
годні це старе приміщення ЗНЗ № 3 по вул. Леніна, 67), 
на базі якого розпочала навчально-виховну діяльність 
одна з перших середніх шкіл міста і району ЗНЗ № 1.

Галина Казимирівна Храповіцька,
директор НВК «ЗНЗ І–ІІІ ступенів – гімназія № 1»,
міста Хмільника Вінницької обл.,
м. Хмільник, Україна

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ НВК
«ЗНЗ І–ІІІ СТУПЕНІВ – ГІМНАЗІЯ № 1» 

 МІСТА ХМІЛЬНИК ВІННИцЬКОЇ ОБЛАСТІ
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Ось копія виписки цього документа:

Таким чином, ЗНЗ № 1 як загальноосвітній нав-
чальний заклад було створено на базі двокласного 
міського училища, побудованого у 1903 році. 

Там щорічно навчалось приблизно 50 дітей. По-
тім з 1913 р. училище стало називатися вищим на-
вчальним чотирикласним училищем. Через високу 
плату за навчання (10 крб. на рік), вчилися там лише 
діти заможних сімей.

У 1913 р. його відвідувало 115 хлопчиків і 42 дів-
чинки. З 1904 р. в усіх школах та училищах м. Хміль-
ник працювало 7 вчителів (Підстава: 
Вінницький облдержархів до 254 спр. 
188 арк. 218 Пам’ятна книга Київського 
навчального округу, ч. 2 ст. 167, 41, 44).

У липні 1920 р. одно- і двокласні 
училища міста було перетворено у тру-
дові школи. 

У 1924 р. у м. Хмільник функціо-
нувало 5 шкіл-лікнепів для непись-
менних. У центрі міста працювали  
4 загальноосвітні школи, одна з них – 
семирічка № 1 (Підстава: ЦІАЖР 
УРСР, ф. 166, спр. 265, арк. 44).

З 1925 р. школа носила ім’я Михай-
ла Коцюбинського.

У 1934 р. стала першою середньою, 
а з 1937 до 1941 рр. – єдина в місті 

«зразкова школа», де працювало 25 педагогів, а на-
вчалось більше 500 учнів, переважно діти робітників 
і селян.

У 1937 р. відбувся перший випуск двох 10 класів (60 
учнів), яких через 50 років у 1987 р. зібрав на зустріч їх 
колишній однокласник, пізніше директор ЗНЗ № 4, го-
лова Ради ветеранів міста Хмільника В. Ф. Пугач.

Учителю історії першої школи, а потім у передвоєн-
ні роки завідувачу райвідділу освіти М. Ф. Шварцма-
ну було присвоєно звання Героя Радянського Союзу за 
бойові заслуги у боротьбі з німецько-фашистськими 
загарбниками (1941−1945 рр.).

У період окупації школа не працювала, приміщен-
ня використовували фашисти з іншою метою. Після 
звільнення міста від окупації з квітня 1944 р. школа 
відновила професійну діяльність.

У 1944–1945 навчальному році тут навчалось 283 
дітей, серед них багато переростків, а у 1946–1947  
навчальному році кількість учнів зросла до 600 осіб.

Наведемо деякі накази по школі того часу. 
Наказ № 6 (від 10 липня 1944 р.)

«У зв’язку з ремонтом школи зобов’язую всіх учи-
телів і техпрацівників працювати щоденно у школі з 
830 до 1730. Для побілки закріплюю класи: № 1− Мель-
ник; № 2 – Піддаченко. Клас під сходами – Шевченко; 
зала – Карпівська; роздягалка і коридор – Козак».
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Наказ № 20 ( від 28 липня 1944 р.)
«Учителям 1–10 класів розпочати збір коштів на 

ремонт школи, закінчити до 10 вересня».
У 1945 р. читаємо такий наказ: «Звільнити від 

плати за навчання учнів 8–10 класів: Зозулю – інва-
лід ІІ групи; Алексеева – інвалід ІІ групи; Енштейна –  
інвалід ІІ групи. Манькова, Пахомова, Каневського, 
Годаревську – батьки загинули на фронті,

Плужнік, Канцан, Любашевську, Робінович –  
круглі сироти.

І таких понад 20 учнів …».
Історія школи невід’ємна від постатей її дирек-

торів, які були мудрими і далекоглядними. На жаль 
не збереглися архіви, з яких можна було б дізнатися 
про перших фундаторів, учителів, випускників шко-
ли, про їхню подальшу долю. Невгамовний плин часу 
стер з людської пам’яті імена перших із них.

Нами встановлено, що у довоєнні роки ЗНЗ № 1 
очолювали директори: Грущенко та завуч Якубенко, 
які у 1937 р. їх було репресовано.

У період 1934–1937 рр.  директором був Ми-
кола Семенович Козюра, у 1938–1939 рр. – Ніл Ла-
ріонович Волинець, а у 1939–1941 рр. – Андрій  
Маркович Дикий. 

З квітня 1944 до жовтня 1944 р. по декілька міся-
ців керували школою Андрєєв Максим Федорович та 
Степанківська Поліна Петрівна. 

З жовтня 1944 до липня 1948 р. р. директором 
була Дозя Михайлівна Козак. То були нелегкі роки 
становлення школи після окупації. Ця мужня жінка, 
яка пережила фашистське гетто, зуміла згуртувати 
вчительський та учнівські колективи, зігріти материн-
ським теплом сиріт, розділити по крихті скупий пово-
єнний хліб та здружити між собою українців, євреїв, 
поляків, росіян і, навіть, німців. Педагогічний колек-
тив збільшився до 32 осіб.

З 1948 до 1959 рр. директорами були: С. С. Бу-
гайов, С. М. Мільман, Л. М. Семеняк, Ф. М. Фіщук,  
І. П. Зелінський.

У період 1959–1969 рр. школу очолював Віктор 
Йосипович Березан. У позакласній виховні діяльнос-
ті з’явилась художня самодіяльність. У 1962 р. було  
засновано оркестр, хор, танцювальний колектив.

За післявоєнні роки виросла і значно укріпилася 
матеріально-технічна база школи. У 1956 р. школа 
стає середньою політехнічною. Кількість учнів по-
стійно зростає і на 1970 р. досягла 1000 чоловік. По-
стає необхідність у будівництві нового, більшого за 
обсягом приміщення. 

Практично місце будівництва вибрано «намоле-
не», адже після війни там був дитячий притулок, а по-
тім єврейська школа, яку було реорганізовано у ЗНЗ 
№ 3. Таким чином, сучасна ЗНЗ № 3 опинилась у ста-
рому приміщенні ЗНЗ № 1.

Саме тоді школу очолював Дац Семен Аркадійо-
вич. Цей чудовий учитель з багаторічним стажем до-
клав чимало зусиль, щоб у місті Хмільник з’явився 
перший новий сучасний  середній освітній заклад, в 
якому навчалося тоді 1100 учнів та працювало май-
же 70 вчителів. У 1972 р. діти середньої школи № 1 
почали навчання в новому, типовому триповерховому 
приміщенні, збудованому на честь 50-річчя утворен-
ня СРСР.

Семен Аркадійович Дац працював директором у 
період 1970−1980 років. З 1970 р. школа стає загаль-
ноосвітнім навчальним закладом з виробничим на-
вчанням. Кожний випускник, який отримав середню 
освіту, отримує водійські права чи свідоцтво швеї- 
мотористки.

У ЗНЗ № 1 з’явилося 10 навчальних кабінетів і 
замкнена телевізійна система. За замовленням під-
приємств та організацій учні щорічно виготовля-
ли продукції більш як на 10 тис. рублів. Значно зріс 
професійний рівень учителів. 8 з них – «Відмінни-
ки народної освіти УРСР», а вчительку початко-
вих класів Н. С. Фрідріх було нагороджено орденом  
«Знак пошани». 

Постійно розвивалась художня самодіяльність. 
Шкільний духовий оркестр нагороджено обласною 
премією імені Миколи Трублаїні, а також він став ла-
уреатом телеконкурсу «Сонячні кларнети». Для ор-
кестрантів було пошито єдину форму. Було створено 
групу барабанщиць.

Р. І. Панченко, учитель музики, удостоєний ви-
сокої нагороди – знака «Відмінник освіти СРСР» та 
медалі А. С. Макаренка за особливий внесок у справу 
виховання молодого покоління. Оркестр, яким він ке-
рував протягом 44 років, обслуговував табір «Salpia» 
Республіки Польща у 1987 році. 

Пізніше Р. І. Панченко став Почесним громадяни-
ном міста Хмільник (2004 р.).

У 1980–1999 рр. навчальний заклад очолює Ми-
кола Іванович Гребенюк. У цей час йшло будівництво 
окремого приміщення їдальні, майстерні по дереву і 
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металу, вдосконалювалась та розширювалась швейна 
майстерня, створювався автоклас, впорядковувався 
шкільний архів.

У 1983 р. урочисто відзначено 80-річчя від дня за-
снування ЗНЗ. У 1989 р. створено вчительський дра-
матичний колектив, який ставить до 175-річчя Тараса 
Шевченка «Назар Стодоля». Педагогічний колектив 
виступив ініціаторам створення у місті пам’ятника 
Кобзарю. 

Сьогодні педагогічний колектив нараховує 8 від-
мінників народної освіти, 3 старших учителів, 2 вчи-
телів-методистів, серед яких народний умілець, май-
стер витинанки Д. І. Власійчук.

Талановиті вчителі НВК ЗНЗ № 1 у різні роки ви-
ховали та «вивели» у світ немало обдарованих людей, 
які займали відповідальні посади. Серед них: В. Мель-
ничук – міський голова міста Хмільник, Л. Скобелє-
ва – заступник міського голови м. Славута, Ю. Гай-
сановський – заступник міського голови м. Вінниця, 
Д. Білоус – заступник начальника облздороввідділу, 
О. Турський – головний лікар Вінницької лікарні № 1, 
Є. Звєрков – очільник ВАТ «Хмільницьке», Ю. Алі-
менко – заступник прокурора м. Калинівка, В. Килим-
нюк – очільник правління ВАТ «Вінницяоблпаливо».

Більше 60 колишніх випускників стали докторами 
та кандидатами наук, працюють професорами, доцен-
тами, завідуючими кафедрами у різних ВНЗ України. 
Це В. Прохорович – доктор технічних наук Інституту 
космосу імені О. Можайського, Т. Мар’янович – док-
тор фізико-математичних наук, член-кореспондент 
НАН України, А. Бондаренко – доктор технічних 
наук Московського університету, І. Козловська- 
Незгода – професор, доктор медичних наук Вінниць-
кого медуніверситету, В. Бойко – доктор технічних 
наук, професор Дніпропетровського гірничого інсти-
туту, О. Доценко – доктор медичних наук, завідувач 
кафедри Київського інституту нейрохірургії НАН  
України та інші.

Кожен сьомий випускник нашої школи – лікар,  
а кожен п’ятий – учитель.

У період 1999–2001 рр. директо-
ром працював Микола Володимиро-
вич Купрінович, який велику увагу 
приділяв розвитку спорту і створив 
професійну команду з настільного те-
нісу. Заклад отримав титул «Середня 
загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів 
№ 1 м. Хмільника».

З вересня 2001 р. школу очо-
лює Галина Казимирівна Храповіць-
ка – «Відмінник освіти України», 
«Старший вчитель», лауреат ІІ премії 
благодійного фонду «Вдячність. Ви-
знання. Надія» імені О. М. Лупашко, 
нагороджена знаком «Василь Сухом-
линський», депутат міської ради ІV і 
VI скликань. За період її керівництва 

у ЗНЗ зроблено шатровий дах, відкрито тренажер-
ний зал, встановлено міні-котельню, повністю замі-
нено вікна і двері на металопластикові, облаштовано 
плиткою та асфальтом подвір’я, встановлено новий 
паркан, зроблено два парадні входи, вестибюль, актову 
залу, а також придбано два комп’ютерні класи, сучасний 
комплект «хімічного кабінету», оргтехніку та музичну 
апаратуру, костюми для оркестру, барабанщиць і хору.

Сьогодні педагогічний колектив нараховує  
65 вчителів. З них: вищу кваліфікаційну категорію 
має 45 осіб, 10 з них мають І категорію, 9 – ІІ кате-
горію, 1 – спеціаліст, 9 – мають звання «Відмінник 
освіти України», 20 – звання «Старший вчитель»,  
6 – «Учитель-методист».

Починаючи з 2004 р., наші вчителі щорічно бе-
руть участь у конкурсі професійної майстерності 
«Учитель року», досягаючи певних вершин: 

2004 р. – С. В. Ілюхіна здобула І місце в області у 
номінації «Математика»;

2006 р. – Л. В. Раїн – лауреат у номінації  
«Українська мова і література»;

2008 р. – О. М. Кулініч – І місце в області у но-
мінації «Біологія» та І місце в Україні у номінації  
«Біологія»;

2009 р. – А. Й. Басок – лауреат у номінації «Фі-
зика»; В. В. Морозова – І місце в області у номінації 
«Англійська мова»;
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2010 р. – С. В. Кривенко – лауреат у номінації 
«Хімія»; Т. І. Басюк – II місце в області у номінації 
«Правознавство»;

2011 р. − В. В. Морозова – І місце в області у но-
мінації «Німецька мова»;

2012 р. – В. В. Швець – лауреат у номінації «Ан-
глійська мова»;

2013 р. – О. М. Кулініч здобула І місце в Україні 
у номінації «Біологія» та занесена на обласну Дошку 
пошани, «Людина десятиліття»;

2014 р. – О. М Кулініч нагороджена Грамотою 
Верховної Ради України, а у 2015 р. – премією Пре-
зидента.

 

Переконливим результатом наполегливої праці 
педагогічного колективу є занесення його на міську 
Дошку пошани у 2002 році.

У цьому 2016 р. на базі НВК № 1 працювала во-
лонтер Корпусу Миру Боні Робінсон. Це мотивувало 
учнів до участі у різних програмах. У США – за про-
грамою «FLEX» навчалися Мазур Ірина, Гаті Андрій, 
Коломієць Дмитро, Шеремета Божена. У Польщі – за 
програмою «Пан Падеревські» навчались Шайдюк 
Яна, Колісник Руслана, Павличенко Мар’яна, Ласто-
вецький Дмитро. 

У НВК почали викладати 4 іноземних мови: ан-
глійську, німецьку, польську та російську, а старша 
школа стала профільною. 

Життя навчального закладу не можна уявити без 
талановитих учнів, які в різні роки складають «по 
цеглинках» його славну історію. Щороку НВК три-
має першість у місті за результатами міських, облас-
них та всеукраїнських предметних олімпіад. Лише у 
2014–2015 навчальному році результатом діяльності 
учительського, учнівського та батьківського колек-
тивів стало 47 призерів ІІ етапу учнівських олімпіад,  
14 призерів ІІІ етапу та двоє учнів переможців 
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ІV етапу: Наталія Янкова (10 клас) – І місце у Все-
українській олімпіаді з біології та Роман Гаврилюк 
(9 клас) – ІІІ місце у Всеукраїнській олімпіаді з біо-
логії. Учень 9 класу Олександр Рижук став учасником 
ІV етапу Всеукраїнській олімпіаді з хімії. Окрім того, 
пожвавилася робота учнів у МАН. Так, Валерія Миха-
льова стала переможцем обласного етапу конкурсу – 
захисту науково-дослідних робіт з фізики. Два роки 
поспіль Наталія Янкова отримує стипендію Прези-
дента України.

Школа щороку входила у десятку за рейтингом 
навчальних закладів області за результатами зовніш-
нього незалежного оцінювання (ЗНО). 

Високого професійного рівня досяг хоровий ко-
лектив, вокальний ансамбль та оркестр нашого на-
вчального закладу, здобувши звання «Зразкового дитя-
чого колективу» (кер. В. В Мединський, В. Д. Бойко). 

Продовжує вдосконалюватись шкільна команда 
КВК «Запретная зона» (кер. Н. І. Стадник), ставши 
переможцями фіналу серед команд навчальних закла-
дів міст обласного значення у м. Київ.

Відновив творчу діяльність самодіяльний учи-
тельський театр. У його репертуарі п’єси «Назар Сто-
доля», «Сватання на Гончарівці», «За двома зайцями», 
«По-модному», «Голубі олені», «Анкета для батьків».

Школа успішно відсвяткувала своє 100-річчя, 105 
та 110-річчя. 

Америка, Польща, Велика Британія, Австрія, 
Німеччина – ось географія подорожей шкільно-
го Евроклубу, яким керує завуч з виховної роботи  
Н. І. Стадник.
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Рішенням 43 сесії Хмільницької міської ради ХІ 
скликання № 1234 від 16 липня 2013 р. «Про реор-
ганізацію середнього загальноосвітнього навчального 
закладу І–ІІІ ступенів № 1 м. Хмільник Вінницької 
області шляхом перетворення в комунальний заклад 
“Навчально-виховний комплекс: загальноосвітню 
школу І–ІІІ ступенів – гімназію № 1 м. Хмільник Ві-
нницької області”» наш навчальний заклад здобув но-
вий статус.

Заклад має гімн, пра-
пор, герб.

Набір до гімназійних 
класів здійснюється на 
конкурсній основі. Вво-
диться нова форма. Кожен учитель має професійне 
кредо: «Пізнай себе, зрозумій інших, відкрий істину».

Проблема, над якою працює педагогічний колек-
тив: «Людиноцентричне спрямування освіти як запо-
рука соціаільно-активної особистості».

Майбутнє наше – то лиш наша справа, 
Лиш наших рук, і совісті, й ума. 

Кивать на когось – ми не маєм права, 
Та і кивать на кого нам нема! 
Життя іде… Такий закон природи:
Міняється усе, усе тече.
На вищий нам щабель не страшно сходить – 
І ми цей факт вітаєм гаряче.
Гімназіє, ти вчитись не втомилась.
У юні душі сіяти зерно.
Для того ти у Хмільнику з’явилась,
Щоб в учнях щедро проросло воно.
Гімназіє! Прекрасного ти гідна,
Бо вибрала в житті свою мету.
Ми кажемо тобі: « Спасибі, рідна,
За твою місію – Подвижницьку й Святу! ».
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