
”Історія школи: 

минуле   і сьогодення”



Мета. Дослідження історичного 

минулого школи, як центру 

культурного виховання молоді.

Актуальність теми мотивована 

потребою вивчити історичне 

минуле школи, так як пам’ять про 

минуле допомагає людям глибше 

зрозуміти сучасність, усвідомити 

своє місце у світі, більш ясно 

прогнозувати своє майбутнє.

.



КОМЕРЦІЙНЕ УЧИЛИЩЕ

Відкрите в Звенигородці 1905, 

перший випуск відбувся 1911.

Вирізнялося з-поміж тодішніх навчальних  закладів 

високим рівнем освіти.

Протягом 7 років навчання  вивчали : 

релігію, математику, фізику, хімію, природознавство, 

зоологію, астрономію, геологію, географію, 

російську, французьку та німецьку мови, історію, мистецтво, 

комерційну арифметику, рахівництво, фінанси, політекономію,

крамознавство та ін.



Звенигородське комерційне училище



У 20 –х роках засновано професійно –

технічну школу

5-й   випуск  Звенигородської 

професійно – технічної школи 1930р.



Кінець 30-х років –

засновано школу імені С.М.Кірова

Комсомольський актив школи ім. С. М. Кірова 1936 р.



З 1975 року по 1992 рік

Звенигородська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3                   

мала статус середньої школи, 

з 2004року – з поглибленим вивченням англійської    

мови з 1 класу. 



. 

Зі стін нашої школи  вийшло чимало                        

відомих згодом науковців 

та громадських і політичних діячів.

Зокрема — професор Київського    

кооперативного інституту 

Павло Височанський, 

кооператор Володимир Єфімов.

книгознавець й бібліограф Лев Биковський,     



БИКОВСЬКИЙ  Лев Юстимович 

Лев Юстимович Биковський народився 

10 квітня 1895 р. у с. Вільхівці 

Звенигородського повіту Київської 

губернії. Його батько був лісничим. 

Після початкової домашньої освіти 

став учнем реальної школи у Києві 

(1904 р.). У 1905-1912 рр. навчався 

у Звенигородській семирічній 

комерційній школі; закінчив її зі 

срібною медаллю. У ті роки він 

входив до місцевого українського 

гуртка, перебуваючи під впливом 

сина видатного українського 

антрополога Федора Вовка - Юрія, 

виявляв у ранніх формах свою 

національну самосвідомість. У 1912-

1914 рр. здобував вищу освіту на 

металургійному факультеті

 (10(22). 04. 1895, с. 

Вільховець, нині 

Звенигородського р-ну 

Черкаської обл. - 11. 01. 

1992, м. Денвер, шт. 

Колорадо, США) 



Випускник школи 1941 року

М. Забочень, у майбутньму 

відомий філокартист, 

пройшовши жахи окупації, 

невільничий ринок Бреслау, 

концтабори Освенцім і 

Бухенвальд, опише події тих 

років в одній із своїх 

бібліографічних статей. 

Михайло вижив і прославив 

Україну як видатний 

мистецтвознавець і 

популяризатор української 

поштової листівки.



Олександр Палій- політолог, 

історик, кандидат  наук, експерт з 

питань зовнішньої політики


 Автор книг:”Ключ

 до історії України”,

 “Навіщо Україні 

 НАТО”,”Історія Ук-

 раїни”.



Юрій Кармазін

 Український 
політичний 
діяч,суддя.

 Доктор 
філософських 
наук.

 Голова партії 
Захисту 
вітчизни.



“ Людина лише тоді стає 

активним членом нації, коли 

досконало знає, хто вона й з 

якого роду, коли дійсно знає свій 

народ, знає його історичну 

долю…”

 Григорій Наш


