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КАРТА ОБЄКТА ЕКСКУРСІЇ

Найменування об’єкта: Фото викладачів Сквирської чоловічої гімназії 1914
року.
Місце знаходження: Сквирський академічний ліцей Сквирської міської
ради Київської області, «зразковий» музей історії Сквирського ліцею,
експозиційний стенд «Гімназія».
Місто Сквира Київської області, вул. Незалежності, 63 А.
Фотографія була передана у музей Ляхніцькою Надією Петрівною племінницею
одного із викладачів гімназії Ляхніцького Анатолія Григоровича, якого ми бачимо
на фото першим у другому ряду справа.
Умови зберігання об’єкта: задовільні, ремонту та реставрації не потребує.
Охорона об’єкта: здійснюється охороною закладу освіти.
Використання об’єкта: в оглядових та тематичних екскурсіях музею.
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НАРИС-ОПИС З ІСТОРІЇ ЕКСКУРСІЙНОГО ОБ’ЄКТА
«ПЕДАГОГІЧНА ДИНАСТІЯ
ЛЯХНІЦЬКИХ-КОНСТАНТИНІВСЬКИХ»
Вступ
У процесі пошукової роботи члени ради музею історії Сквирського ліцею у
складі: завідувач музею Цимбалюк В.І., члени ради музею – заступник директора
ліцею з начально-виховної роботи Ніколаєнко С. В., бібліотекар Трегуб Н.П.,
екскурсоводи Майорко Дарина, Добровольська Ілона – відвідали родину
Ляхніцької Надії Петрівни, взяли в неї інтерв’ю, розглянули фотоматеріали,
пов’язані з історією Сквирської чоловічої гімназії та її родини. Надія Петрівна
передала матеріали з родинного архіву до музею історії навчального закладу про
його гімназійний період та під час його реконструкції у 2018-2019 роках. Крім
того, були використані матеріали із фондів музею: книга В.І.Цимбалюка «Від
гімназії – до ліцею»(2009 р) про столітню історію навчального закладу, тематична
папка «З досвіду роботи учителя початкових класів Сквирської СШ №1
Ляхніцької Н.П.», стаття Л.Процюк-Щербатюк «Їх спільна життєва дорога»
(Вісник Сквирщини. – 2017. – 14 липня) про життєвий і трудовий шлях
Ляхніцької Н.П. та її чоловіка Константинівського В.Я., який теж має глибокі
педагогічні традиції. Педагогічна династія Ляхніцьких – Константинівських є
гордістю землі Сквирської.
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Основна частина
Найбільш яскравою експозицією у музеї є виставка “Гімназія”, де зібрані
найцінніші матеріали про період існування закладу. Одним із експонатів є фото
викладачів чоловічої гімназії 1914 року (Додаток А). Дана фотографія була
передана у музей вчителькою початкових класів (нині пенсіонеркою. ),
племінницею одного із викладачів гімназії Ляхніцького Анатолія Григоровича,
Ляхніцькою Надією Петрівною
Анатолій Григорович Ляхніцький народився у шляхетній сім’ї . Закінчив
історико-філологічний факультет Київського університету Святого Володимира у
1909 році. Певний час працював інспектором з освіти, а згодом - викладачем
історії у Сквирській чоловічій гімназії. Він був вчителем вимогливим і
справедливим. Навчальний матеріал викладав цікаво та доступно. Інспектори
відзначали його чудову дикцію і уміння просто і дохідливо пояснювати матеріал.
У музеї зберігається офіційний формуляр із зазначенням його трудового шляху,
атестат про закінчення середньої школи, диплом про закінчення історикофілологічного факультету Київського університету Святого Володимира (Додаток
Б).
Дружина Анатолія Григоровича, Софія Миколаївна Захаржевська, у 1909
році закінчила гімназію у місті Ромни Чернігівської губернії. (Додаток В). Після
одруження з Анатолієм , у 1011 році, працювала вчителем у підготовчих класах
до гімназії.
У 1924 році подружжя Ляхніцьких переїжджає до Білої Церкви. Анатолій
Григорович викладає історію та німецьку мову у агрошколі, а потім у
сільськогосподарському інституті. Софія Миколаївна працювала викладачем
математики у Білоцерківській школі №4.
Ляхніцькі

славилися

своїми

мистецькими

захопленнями.

Анатолій

Григорович чудово грав на скрипці, а Софія Миколаївна була прекрасною
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рукодільницею. У музеї зберігається атестат Софії Миколаївни про закінчення
середньої школи – Ромненської гімназії на Чернігівщині (Додаток Г).
У своїй родині вони виховали ще одного педагога, доньку Наталію, яка
продовжила педагогічну династію батьків та працювала викладачем у
сільськогосподарських технікумах міста Сквири та міста Фастова.
Сім’я Ляхніцьких мала
Григоровича

закінчив

свої педагогічні традиції. Так, батько Анатолія

фізико-математичний

факультет

Петербурзького

університету, працював викладачем у гімназіях, а потім директором Вінницького
реального училища. За свою педагогічну діяльність був нагороджений орденами
Святого Володимира, Святої Анни і Святого Станіслава. А у багатодітній сім’ї
Захаржевських (батьки мали десятеро дітей — чотири сини і шість дочок) всі
доньки обрали учительську професію.
Для Надії Петрівни Ляхніцької (племінниці Ляхніцького Анатолія
Григоровича) мрія стати вчителькою визріла ще в шкільні роки. Прикладом для
неї у житті була перша вчителька та вся педагогічна родина Ляхніцьких. Коли ж
закінчила школу у 1955 році, її двоюрідна сестра Наталія, донька Ляхніцького
Анатолія Грнигоровича та Софії Захаржевської, порадила вступати до
Ржищівськоо педагогічного училища, яке згодом і закінчила Надія Петрівна у
1959 році.
Ляхніцька Надія Петрівна народилася 25 квітня 1937 року в місті Сквирі в
сім’ї службовців Петра Григоровича Ляхніцького, уповноваженого Міністерства
заготівель у Сквирському районі та Катерини Федорівни Головань. Дівчинка
зростала допитливою. Та коли їй виповнилось 4 роки, почалася війна. Німці у
цьому ж році заарештували батька і розстріляли. Надю, разом з маленьким
братиком Богданом, виховувала мама одна.
У 1945 році пішла в перший клас Сквирської школи №1, але вже з другого
класу навчалася у другій міській школі, яку й закінчила у 1955 році. Її навчала
талановита

вчителька Березівська Людмила Яківна, про яку Надя зберегла
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найтепліші спогади. Умови для навчання тоді були нелегкі. У перші роки після
війни у класах часто було холодно, замерзало чорнило, не вистачало підручників,
зошитів, тому писали на клаптиках газет. Але вчилися завзято, прагнення до
знань було високим.
Спочатку

Надія

Петрівна

працювала

у

молодших

класах

Великоєрчиківської школи на Сквирщині під мудрим керівництвом талановитого
педагога Савченка Анастасія Варнавовича і коли його перевели директором
Сквирської середньої школи №1, то він забрав із собою і Надію Петрівну. Так
вона стала вчителькою початкових класів у цій школі в 1961 році і пропрацювала
тут більше 30 років, до 1992 року (Додаток Д).
Рідний брат, Богдан Петрович Ляхніцький, працював викладачем
Житомирського будівельного технікуму. Так що у цій родині розвинулись міцні
педагогічні традиції, які видаються ще переконливішими, коли згадати, що її
дядько Анатолій Григорович Ляхніцький був відомим викладачем історії у
Сквирській чоловічій гімназії.
Отакою була педагогічна династія Ляхніцьких із славними педагогічними
традиціями.
Надія Петрівна Ляхніцька у 1960 році вийшла заміж за Володимира
Яковича Константинівського (Додаток Е), який теж родом із Сквирщини (він
народився 18 лютого 1937 року в с. Кривошиїнці ) в сімї молодих учителів Якова
Давидовича Константинівського та Марії Савівни Качурець, які починали свою
педагогічну діяльність у Кривошиїнцях. Яків Давидович після закінчення
Чернігівського педагогічного інституту викладав спочатку історію в с.
Кривошиїнцях, с. Антонові, а потім його перевели у с. Самгородок, де призначили
директором школи. Разом з ним працювала вчителькою початкових класів і Марія
Савівна. Як бачимо, ця сім’я теж мала славні педагогічні традиції.
У 1948 році Константинівські переїхали у м. Сквиру, де батько працював
спочатку у райкомі партії, а потім довгий час аж до пенсії головою колгоспу на
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Слободі (передмісті Сквири). Мати продовжувала працювати учителькою
початкових класів у міській школі №2 до пенсії.
Володимир Якович продовжував навчання у Сквирській СШ №2, яку
закінчив у 1955 році. Теж мріяв стати вчителем, адже був знайомий із цією
професією через своїх батьків, а ще йому дуже подобалися у школі №2 уроки
історії, які вів директор школи Сорока Микола Панасович. Тому після закінчення
школи вступає до історико-філософського факультету Київського університету ім.
Т .Г .Шевченка, який закінчив у 1960 році.
Спочатку викладав історію у різних школах Сквирщини, зокрема і в
Сквирській СШ №1, де директором був відомий у цьому регіоні педагог Савченко
А.В. Та найпліднішими роками своєї трудової діяльності вважає працю у рідній
Сквирській школі №2, де працював з 1975 року три роки завучем, а потім
директором до 2003 року аж до виходу на пенсію.
Він продовжив славні педагогічні традиції, які започаткував у цій школі її
директор Сорока Микола Панасович. Досвід цієї школи описаний у книзі
М.Сороки «Сквирська загальноосвітня школа №2 І-ІІІ ступенів: До 150-річчя з
дня заснування» (Сквира, 2005). Володимир Якович згадує: «Любов до історії
прищепив мені директор школи Сорока М.П., а любов до професії вчителя – мої
батьки-вчителі, зокрема мама, яка працювала вчителькою початкових класів у
школі №2. Запам’ятались мені роки вчителювання, коли я був директором цієї
школи уже в роки незалежності України. Брав активну участь у моральнопатріотичному вихованні учнів, особливо тоді, коли ми створювали у школі зал
«Бойової слави Сквирщини». Разом з адміністрацією школи дбали про розвиток
учнівського самоврядування, художньої самодіяльності та спортивно-масової
роботи.
Брат Володимира Яковича Борис Якович теж обрав професію педагога. Він
після закінчення Київського будівельного інституту до кінця свого життя
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працював викладачем цього закладу, здобув звання кандидата наук, видав
підручники з будівельної справи, за якими навчалися студенти.
Отже,

педагогічна

найвідомішою на Сквирщині.

династія

Ляхніцьких-Константинівських

є
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Висновок
Педагогічна династія Ляхніцьких-Константинівських відома на Сквирщині.
Їх творчий підхід до своєї роботи, наполеглива праця і невтомний пошук
прогресивних педагогічних ідей дали високий результат. Багато учнів цих
педагогів стали успішними знаними особистостями, досягли висот у різних
галузях науки та прославили рідне місто, Київщину.
Всі вони вдячні своїм вчителям-наставникам із гордістю згадують їх внесок
у становлення і розвиток освіти Сквирщини.
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