
«Лиш храм збудуй,  

а люди в нього прийдуть...». 

 Л.Костенко 





• 1 жовтя 1900  на території Київського 
Арсеналу була відкрита школа для 
дітей робітників. Вони утримували її 
своїм коштом — півпроцента від 
зарплати. 

• Добровільно відчисляла кошти на 
школу і демократична інтелігенція 
заводу, навіть ті, у кого не було дітей. 
Спочатку школа була однокласним 
парафіальним («приходським» - 
рос.) училищем. З 1904 р. — 
двокласним, і Міністерство народної 
освіти починає надавати допомогу 
школі з бюджету. 
 



• Ганна Пантелеймонівна 
Сніжкова, перший директор 
школи у 1900-1917 роках. Це її 
неймовірними зусиллями 
було організоване та відкрите 
перше парафіальне училище 
для дітей робітників заводу 
Арсенал. Високоосвічена, 
інтелігентна вчителька. 
Прищеплювала дітям почуття 
гідності та любові до рідної 
землі. 











• Епоха була суперечливою. 
Школа жила тими же 
інтересами, що і вся країна. З 
одного боку — будівлі 
п'ятирічок, заняття в аероклубі, 
гуртки здача норм на значки 
ГПО, ППО, піонерські табори, 
зустрічі з іспанськими дітьми, 
шкільний театр, пушкінські 
вечори. З іншого — голодомор 
1932-33, який торкнувся і нашої 
школи, хоч, на щастя, не в такій 
мірі, як сільских дітей; 
боротьба з «ворогами народу», 
«шкідниками», «английськими 
шпигунами» ... та зникаючі з 
класів слідом за 
репресованими батьками наші 
учні… 
 



• Олександр Назарович Мельниченко. 
Закінчив семирічку у 1932 р., працював в 
кузні Арсеналу. Вчився на машиніста 
паровозу. В 1941 р. пішов добровольцем на 
фронт. Нагороджений урядовими 
нагородами. Після війни жив в Коростені 
Житомирської області. Був гостем школи у 
1985 р. «Потрібно бути дуже щасливою 
людиною, щоб через 54 роки знову бути в 
рідній школі і побачити в музеї своє ім'я, 
фото і лист, з такою любов'ю збережений 
школою. Значить, я потрібен людям, мені 
вже 70!» (витяг з книги відгуків про роботу 
музею, 1985 р.). «Ми всі не уявляли собі 
життя без активної участі в усіх справах, 
котрі траплялися в нашій школі та в країні в 
цілому. Тільки вчитися — цього було замало. 
Ми всі вважали, що головне — жити 
повнокровним шкільним життям, завжди 
приймаючи участь в усьому. 





• Це був теплий червневий вечір 
1941 р. Випускники прощалися 
зі школою, потім гуляли у 
Першотравневому парку до 
світанку. Вони мріяли про 
майбутнє, про подальше 
навчання, про кохання. А їх 
життя і юність розколола війна. 
З перших днів війни наші учні 
разом з директором школи, 
Семеном Даниловичем 
Пількевичем пішли на фронт. 
Одні потрапляли на передову 
одразу, інші йшли у військові 
училища. Дівчата працювали 
медсестрами. Разом з усім 
народом вони почали свій 
нелегкий шлях до перемоги, 
але дійшли до неї не всі. 



• Війна забрала більше 40 
учнів нашої школи. Це 
багато чи мало? 27 
міліонів загиблих (зараз 
пишуть 40) - це багато чи 
мало?  Цифри абстрактні, 
а за кожною цифрою - 
життя. Але вдумайтесь: 
сорок чоловік лише з 
одніє школи. Цілий клас 





• Борис Кривенко (Яблуновський), єдиний 
син Дори Григорівни Кривенко, — 
директора школи у сер. 30-х. Блискучий 
математик. Захоплювався історією, знав 
всі великі битви минулого, із сірників 
виготовляв макети битв, «грав у війну». 
Перечитав всю енциклопедію. Гарно 
малював. Мав чудову пам'ять і тому 
малюнки виходили досконалими. За 
висловом Сергія Ляшка: «Він був ведучим, 
його всі любили». В перші дні війни пішов 
до артилерійського училища. Випущений 
достроково, як і інші: цей випуск училища 
був достроковим. З 1942 — на фронті. 
Загинув капітаном артилерії. Це сталося 19 
січня 1945 р. під селом Ржанець біля 
Варшави о 3 годині дня. Похований у 
братській могилі.  



•  Малюнки Бориса чудом вціліли й збережені, 
були передані в музей сім'єю Вадима Сліпченка. 
В. Сліпченко — теж випускник нашої школи, 
двоюрідний брат Бориса.Коли почалася війна, 
Борису було 17 років. 





•  Одразу ж після визволення 
Києва в листопаді 1943 
року в приміщенні школи 
розташувався шпиталь. 
Класи - палати були 
переповнені. Діти з сусідніх 
шкіл відвідували 
поранених, співали та 
танцювали просто в 
палатах, між ліжками, 
прагнучи підняти настрій 
бійцям. Після уроків учні 
ходилирозчищати 
Хрещатик та інші вулиці від 
руїн. Працювали після 
роботи й батьки. Всі 
прагнули відбудувати Київ 
якнайшвидше. 



•  У 1947 році школа 
запрацювала в нормальному 
режимі. Це була чоловіча 
школа. Вчитися було важко. 
Холодно в класі, нічим топити. 

• Сиділи у верхньому одязі. 
Чорнило і крейда були 
великою розкішшю. Учні по 
черзі дома робили чорнило з 
бузини чи буряка. Спочатку ні 
зошитів, ні підручників не 
було. Писали на газетах. Але 
учителі не шкодували сил, щоб 
навчити дітей. Бідність була 
неймовірною. Харчі 
розподілялися по картках. 
Якщо загубив — місяць без їжі. 
Іноді варили борщ з лободи, 
часто навіть без картоплі. 
 



•  І коли у 1954-1955 рр. дівчат і хлопців об'єднали під одним 
дахом, діти не вміли спілкуватися. Вони були дуже наївними. 
Одна з наших учениць писала в щоденнику: «Нікого з хлопців 
не знаю і не маю нічого спільного з ними». Щоб зробити життя 
більш привабливим, учителі багато уваги приділяли організації 
дозвілля. Широко відомим став шкільний театр Олександри 
Петрівни Носко, літературні вечори Євдокії Григорівни Литвин, 
на які запрошували не тільки письменників, але і дівчат із 
сусідніх 51-ї та 78-ї шкіл. Часто гостями в школі були актори 
драматичних театрів ім. І. Франка та Лесі Українки. Багато учнів 
згадують зустрічі з Ольгою Кусенко, дуже відомою актрисою 
тих часів. 



•  В музеї ви зможете 
побачити експозиції, 

присвяченні 90 –м 
рокам, Музей 
Я.Корчака, та 
експозицію, 
присвячену 

театральним 
традиціям ліцею. 

Сьогодні Рада 
музею  веде дуже 
активну роботу: 

проводить екскурсії, 
зустрічі з видатними 
діячами культури та 

письменниками, 
музичні вечори, 

конференції.  


