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ВСТУП
Тематична екскурсія: «Сквирська чоловіча гімназія ім. П. Сувчинського».
Місце проведення:

«зразковий» музей історії навчального закладу

Сквирського академічного ліцею.
Профіль музею: історичний (історія освіти).
Розділи музею: «Від гімназії – до ліцею» (візитка), «Гімназія», «Сквирська
школа ім. І.Франка», «Сквирська СШ №1 ім. М.Ольшевського», «Ліцей».
Мета екскурсії: популяризувати відомості про Сквирську чоловічу гімназію,
сприяти вихованню патріотизму, гордості за рідний край, своїх земляків.
Завдання екскурсії: розповісти про історію Сквирської чоловічої гімназії, її
навчально-виховний процес та викладачів.
Тривалість екскурсії: 30 хвилин.
Екскурсанти: учні 9-11 класів Сквирського академічного ліцею.
Пошукова робота: автор роботи є членом гуртка «Юні екскурсоводи», який
працює при музеї історії Сквирського ліцею, проводить пошукову роботу згідно із
планом гуртка; брала участь у збиранні матеріалів про гімназійний період історії
навчального закладу з краєзнавчої літератури, періодичної преси, зустрічалася з
місцевими старожилами, учителями-ветеранами, брала в них інтерв’ю.
Джерела екскурсійного матеріалу: краєзнавча література, районна газета
«Вісник Сквирщини», особисте інтерв’ювання, музейні фотоматеріали.
Пізнавальне значення екскурсії: розширення знань учнів з історії освіти на
Сквирщині.
Практичне

значення

екскурсії:

матеріали

екскурсії

можуть

використовуватись учителями історії, класними керівниками на виховних годинах,
при написанні науково-дослідницьких робіт в Малій академії наук.
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МАРШРУТ (СХЕМА) ЕКСКУРСІЇ
1. Біля розділу «Від гімназії – до ліцею» (візитка): унікальне приміщення
гімназії; з історії відкриття гімназії (приватна прогімназія – державна
чоловіча гімназія), меценат
П.Є. Сувчинський, директори гімназії (І. Григорович, Ф. Іванов).
2. Біля розділу «Гімназія»: навчально-виховний процес у гімназії, її навчально-

матеріальна база; висококваліфікований педагогічний колектив; розвиток
учнівської творчості (випускник-письменник Аркадій Любченко); створення
краєзнавчого музею (професор Карл Болсуновський).
3. Біля розділу «Ліцей»: книги викладачів навчального закладу про досвід
роботи Сквирської чоловічої гімназії; науково-дослідницькі роботи учнів про
гімназію.
4. Біля розділу «Сквирська школа ім. І. Франка»: благородна і благодійна місія

викладачів навчального закладу Сугаків.
5. Біля розділу «Сквирська СШ №1 ім. М. Ольшевського»: відзначення 75-

річного ювілею навчального закладу.
6. Біля розділу «Ліцей: 2019-2010 н.р.»: відзначення 100-річчя навчального

закладу.
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ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ТЕКСТ ЕКСКУРСІЇ
І. ВСТУП
Добрий день! Рада вітати вас у музеї історії нашого навчального закладу, який
має назву музей історії Сквирського ліцею і статус «зразкового». Екскурсію для вас
проводить учениця 10 класу Майорко Дарина.
Перш ніж провести екскурсію, давайте згадаємо основні правила поводження
в музеї:
– будьте обережні: у приміщенні музею є скло;
– у музеї забороняється бігати, стрибати, голосно розмовляти, їсти;
– можна

торкатися деяких експонатів, брати їх в руки тільки з дозволу

екскурсовода;
– якщо є потреба, можна ставити запитання екскурсоводу, але бажано в кінці

екскурсії;
– у нашому музеї не забороняється фотографувати;
– після екскурсії не забудьте записати свої враження в «Книзі відгуків».

До вашої уваги сьогодні пропонується тематична екскурсія «Сквирська
чоловіча гімназія ім. П. Сувчинського», яка поповнить ваші знання з історії освіти
Сквирщини. Екскурсія, що триватиме 30 хвилин, розрахована на старшокласників.
При підготовці до екскурсії використані матеріали музею про гімназійний період
навчального закладу, а також проведена чергова зустріч із родиною Ляхніцької Надії
Петрівни, рідня якої працювала викладачами Сквирської чоловічої гімназії, а вона
сама була вчителькою початкових класів Сквирської СШ №1 ім. М. Ольшевського
та Сквирського ліцею.

8

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА
2.1. З історії створення Сквирської чоловічої гімназії
ім. П. Сувчинського
Сквира як повітове містечко на Київщині ще в дореволюційні часи мало свої
традиції в розвитку освіти. У ХІХ ст. тут існували однокласні, двокласні, навіть
вище початкове чотирикласне училища. Але вони не давали учням середньої освіти.
Тому з початку ХХ ст., коли на Київщині появилися земства, виникла потреба
відкрити у Сквирі гімназію. Як видно на експозиційному стенді «Від гімназії – до
ліцею» і за дослідженнями кандидата історичних наук із Білої Церкви Володимира
Перерви, у 1908 році тут була відкрита приватна прогімназія, яку очолив статський
радник-меценат Филимон Олексійович Дроздовський, але вона проіснувала лише
один начальний рік. У 1909 році тут була відкрита державна міська чоловіча гімназія,
яка називалася за іменем її мецената Петра Євтихійовича Сувчинського. На фото ви
бачите приміщення цієї гімназії, на фронтоні якої написано: «Мужская гимназия
имени Петра Сувчинскаго». Гімназія була відкрита в переобладнаних приміщеннях
винно-очищувального складу, який належав П. Є .Сувчинському, відомому на той
час статському раднику, інженеру-залізничнику із Санкт-Петербурга, який мав
маєтки і на Сквирщині. Але згодом виявилось, що це приміщення замале для
гімназії, і П. Є. Сувчинський будує нове триповерхове приміщення для неї,
відкриття якого з будинковою православною церквою при ній відбулося 16 серпня
1914 року. На виставочних стендах ви бачите перших директорів чоловічої гімназії
на випускному фото 1915 року (Іван Григорович) і на випускному фото 1916 року
(Федот Наумович Іванов).
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2.2. Унікальність приміщення
Приміщення

Сквирської

чоловічої

гімназії

було

унікальним.

Таке

триповерхове приміщення європейського стандарту було лише в Санкт-Петербурзі.
Зараз воно є архітектурною пам’яткою початку ХХ століття.
Це кам’яна споруда у два поверхи по краях і третім поверхом посередині, з
будинковою православною церквою, над якою знаходився купол, увінчаний хрестом;
з розкішним підвальним приміщенням, де знаходились учнівська їдальня, гардероб,
місце для допоміжного персоналу, великий гімнастичний зал, бетонна опалювальна
система, власна електростанція, клас ручної праці.
У лівому крилі першого поверху жив директор гімназії, а на другому поверсі
– інспектор, у правому крилі розміщались класні аудиторії. Вздовж усього будинку
по обох поверхах – широкі коридори, де на лінійку могли стати всі учні гімназії. У
середній частині першого поверху знаходились фізичний кабінет з амфітеатром, де
були всі необхідні прилади для проведення лабораторних робіт, при ньому – хімічна
лабораторія, далі – канцелярія та учнівська бібліотека. На другому поверсі у
середній частині був великий актовий зал, передня частина якого виходила до
вівтаря будинкової церкви, а в задній частині зверху на криласі, підвищеному місці,
розміщувався гімназійний хор. Бокові стіни актового залу зверху були увінчані
копіями античних мислителів та міфічних персонажі. У залі була відмінна акустика.
На третьому поверсі був кабінет природознавства, де містилися муляжі, опудала
звірів та птахів, багата колекція комах з усієї земної кулі.
При гімназії існувала метеорологічна станція, обнесена парканом, де
проводились щоденні триразові спостереження за навколишнім середовищем.
У гімназії були створені всі умови для проведення успішної навчальновиховної роботи.
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2.3. Навчально-виховний процес у гімназії
Сквирська чоловіча гімназія належала до середніх загальноосвітніх шкіл, де учні
навчалися 8 років. При ній були підготовчі класи. Це була класична гімназія, її
випускники мали право вступати після її закінчення в університети за атестатом
зрілості, виданим начальним закладом.
До першого класу гімназії приймали хлопчиків, яким виповнилося 10 років,
але не більше 11. Проводились вступні екзамени в усній та письмовій формі. При
зарахуванні до гімназії бралися до уваги: оцінки при вступних екзаменах, загальний
розвиток, суспільне становище батьків. Бралося до уваги і віросповідання: тут
навчалися діти православних, католиків, в обмеженій кількості іудеїв. У кінці
навчального року (у травні) проводились перевідні та випускні екзамени. На фото
ви можете бачити розклад перевідних та випускних екзаменів у Сквирській
чоловічій гімназії за 1909-1910 н.р.
Гімназисти мали особливу форму. На мідних пряжках у гімназистів були
викарбувані букви «СГГ» (Сквирская городская гимназия).
У гімназії вивчалися: Закон Божий, російська мова, стародавня мова (латинь),
нові мови (французька, німецька), історія, географія, природознавство, математика,
фізика, каліграфія, малювання.
Адміністрація навчального закладу дбала про здоров’я учнів. При гімназії
працювали лікарі. Особливою повагою користувалася лікар-стоматолог Є. К.
Постемпська, яка безкоштовно надавала допомогу учням гімназії.
У гімназії дотримувались абсолютної чистоти. Підлога була паркетною. На
дверях стояв швейцар, який слідкував за тим, щоб учні, які приходили в гімназію,
перевзувалися.
Навчання розпочиналося ранковою молитвою православних учнів у актовому
залі, а католиків – в окремій класній кімнаті. Після цього всі учні збиралися у
актовому залі для виконання народного Гімну.
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Велика увага приділялась проведенню різноманітних екскурсій з навчальною
метою та для розширення кругозору гімназистів. Так, у 1916-1917 н.р. були
проведені екскурсії на винний склад у м. Сквирі, де учні оглянули парові та
електричні машини, на пивоварний завод, де ознайомились з фільтрувальною
машиною. Проводились і екскурсії по рідному краю: до Єрчиківського лісу, до р.
Раставиці, на Стадницький кінний завод, створений графинею Браницькою, на
Шамраївський цегельний та цукровий заводи, до сіл Кам’яна Гребля та Таборів, де
знайомились із рослинним та тваринним світом тощо.
При гімназії була створена піклувальна рада, її діяльність була спрямована на
надання матеріальною допомоги незаможним учням, на проведення позакласних
заходів, на зниження цін на продукти харчування в буфеті гімназії.
2.4. Висококваліфікований педагогічний колектив
На виставочному стелажі у музеї ви бачите «Учительський календар» за 1916
рік, який видавався у Санкт-Петербурзі. У ньому на цілій сторінці розповідається
про Сквирську чоловічу гімназію, подаються списки усіх викладачів гімназії.
Зазначається, що у гімназії навчається 229 учнів, викладачів – 16.
Слід відзначити, що директор гімназії Ф.Н. Іванов зумів зібрати у гімназії
висококваліфікованих спеціалістів, які майже всі були з університетською освітою.
Директор гімназії Іванов Федот Наумович закінчив Київський університет
Святого Володимира, мав звання статського радника. Виходець із небагатої сім’ї,
був людиною напрочуд доброю і толерантною, простою і демократичною, але
високоінтелігентною, з великим професійним досвідом. Вітав падіння царського
самодержавства. Захоплювався творчістю письменника В. Короленка, з яким був ще
знайомий з Полтавщини.
Директор не покинув гімназію в тяжкі роки громадянської війни і в нелегкі
повоєнні роки. Разом з батьками і учителями він охороняв її, заготовляв паливо,
здійснював ремонт, збирав натуроплату для вчителів. Після реорганізації гімназії у
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трудову школу переїхав з сім’єю у Білу Церкву, де завідував місцевим краєзнавчим
музеєм.
Талановитими і висококультурними викладачами гімназії були і сини
директора. Викладач малювання Георгій Федотович Іванов сам прекрасно малював
і організував у гімназії гурток образотворчого мистецтва, де було

відділення

скульптури. Саме з цього гуртка вийшов відомий в Україні скульптор Кирило
Васильович Діденко (у музеї ви бачите його фото та його роботу

бюст Т.Г.

Шевченка). Георгій Федотович намалював великий портрет мецената Петра
Сувчинського, який зберігався у краєзнавчому музеї Сквирської чоловічої гімназії,
а потім був переданий у Білоцерківський краєзнавчий музей. А Сергій Федотович,
викладач праці та фізкультури, був ініціатором створення у гімназії майстерень з
токарної і слюсарної справи. Він сам зробив ремонт зруйнованої в роки
громадянської війни опалювальної системи, що свідчить про його високу
кваліфікацію як учителя праці.
Одним із найталановитіших викладачів гімназії був учитель природознавства
і географії П.С. Пашковський. Уроки він проводив цікаво, переконливо, з широким
використанням наочних посібників. Саме він організував при гімназії зразковий
кабінет природознавства. Велике опудало ведмедя з цієї кімнати зберігалося в школі
№1 навіть у післявоєнний період.
П.

С.

Пашковський

організовував

старшокласників

для

щоденних

спостережень на метеорологічній станції: за змінами вітру, температурою повітря,
хмарністю, за кількістю атмосферних опадів, за товщиною снігового та льодового
покрову взимку і т.п. Дерева, посаджені ним з учнями, особливо на Липовій алеї по
вулиці Красній, ростуть у Сквирі до цього часу.
Латинську мову в гімназії викладав сам директор Іван Григорович. Це був
досвідчений викладач, який жваво і цікаво проводив уроки на високому науковометодичному рівні, як відзначали інспектори.
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У гімназії велика увага приділялася естетичному вихованню. Популярністю
тут користувався гімназійний хор, який організував викладач музики Сарана
Григорій Степанович. До нього входили учні різних класів. Хор, зазвичай,
виконував псалми, також, свою творчість показував на вечорах у гімназії.
У 1916 році гімназисти проводжали 87-річного Петра Євтихійовича
Сувчинського в останню путь. Попереду йшов хор гімназистів, який співав псалми.
Слідом за ним везли в катафалку домовину з покійником, доставлену з СанктПетербурга. Поховали його на Сквирщині, в с. Тхорівка біля власного маєтку.
Відомими викладачами гімназії були й інші учителі: І.Ф.Ларюшкін (російська
мова), Є.К.Криницький (математика), Г.А. Самойлович (географія), К.В. Ляшенко
(німецька мова), Є.П. Яворська (французька мова), К.А. Нарк (гімнастика) та ін.
Сквирська міська чоловіча гімназія була одним з найпрестижніших
навчальних закладів у Київській губернії.
2.5. Розвиток учнівської творчості
Приділялась велика увага розвитку учнівської творчості в процесі позакласної
роботи. Тут проводились різноманітні літературні вечори, організовувались
виставки учнівських виробів, спортивні змагання (з шахів), відзначалися
християнські свята. На них декламувалися вірші, лунала музика на різних музичних
інструментах, виконувались пісні,

навіть розігрувались інсценівки. У музеї

зберігається лист 90-річної пенсіонерки із Києва, випускниці Сквирської жіночої
гімназії 1919 року Анни Дзевалтовської, яка грала роль Груші у п’єсі «Сорванец»,
підготовлену учнями чоловічої та жіночої гімназій (на виставочному стелажі
міститься афіша цієї вистави з 1916 року). Кошти із таких вистав, як і з учнівських
виставок, використовувались для благодійної допомоги нужденним гімназистам.
Під час таких заходів при вході до актової зали учні опускали в скриньку по
декілька копійок, але не більше 5 копійок. На таких вечорах часом читалися
реферати з фізики, власні вірші. Так, місцевий краєзнавець-старожил Юрій
Пасічник згадує, що у газеті «Сквирський вісник» за 1918 рік повідомлялося, що
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на вечорі в Сквирській чоловічій гімназії виступав її учень Аркадій Любченко із
читанням своїх віршів і фейлетонів (згодом він стане відомим українським
письменником). Його портрет ви бачите на експозиційному стенді музею. Отже, у
гімназії приділялась увага і розвитку словесної учнівської творчості, адже читався
курс поетики.
2.6. Відкриття в гімназії краєзнавчого музею
А тепер розповімо про відому людину в гімназії, професора Карла
Васильовича Болсуновського, який у 1917 році тут організував краєзнавчий музей.
Його портрет ви бачите на експозиційному стенді. У грудні цього року у своєму
щоденнику він занотував: «Живу як самітник, але не без справи, влаштовую при
тутешній гімназії музей…».
К.В. Болсуновський народився у м. Сквирі 1838 року в родині юриста Василя
Несторовича Болсуновського. Його маєток містився по вулиці Красній, яка
з’єднувалась із вулицею Болсуновських. Карл Васильович закінчив Київський
університет Святого Володимира, працював у київських музеях, брав участь у
археологічних розкопках, ставши кращим другом Вікентія Хвойки. Відомий
професор написав більше 30 наукових праць з історії, краєзнавства, нумізматики,
геральдики, про трипільську культуру, родові знаки Рюриковичів, прасловянську
міфологію, писанкарство. Вперше про його зв’язки із Сквирщиною написав
Олександр Кучерук у великій статті в журналі «Археологія (1992, №3). А місцеві
краєзнавці дослідили, що він був задушевним другом М.Т. Рильського, який жив
тоді на Сквирщині і згадує К.В. Болсуновського під псевдонімом «дід Низовський»
у поемі «Чумаки» і оповіданні «Коли копають буряки».
Помер К.В. Болсуновський у 1924 році. Похований на старому польському
кладовищі.
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2.7. Книги, учнівські дослідження про Сквирську гімназію
А тепер перемістимось до розділу музею «Ліцей». Тут на виставочних стендах
«Учнівська та учительська творчість» відзначимо книги, написані викладачами
Сквирського академічного ліцею, в яких вони розповідають про Сквирську чоловічу
гімназію: «Сквира: сторінки історії» (за редакцією кандидата педагогічних наук
В.І.Цимбалюка), «Від гімназії – до ліцею» В.І.Цимбалюка, «Меморіальні дошки і
пам’ятники міста Сквири» кандидата педагогічних наук К.В.Плівачук та ін.
Зберігаються у музеї й учнівські творчі роботи (реферати, науководослідницькі роботи про Аркадія Любченка, К.В.Болсуновського).
Не можна не згадати відому людину, яка працювала учителем початкових
класів у гімназії, а потім у трудовій школі ім. І.Франка, – Сугака Миколу Наумовича
(його портрет ви бачите на експозиційному стенді музею), який разом із своєю
дружиною, теж учителькою початкових класів Мартою Артамонівною, здійснив
благородну місію у 1921 році, врятувавши від голоду ціною свого життя близько 500
дітей з півдня України та Поволжя. Його син Олексій Миколайович Сугак, що став,
як і батько, учителем, передав у музей дуже цінні експонати – книги-стародруки,
деякі з них із штампами бібліотеки чоловічої гімназії.
2.8. Відзначення ювілейних дат
У розділі музею «Сквирська школа ім. М .Ольшевського» ви бачите
фотоматеріали, присвячені відзначенню 75-річчя Сквирської чоловічої гімназії.
Саме тоді, у 1986 році, у школі був відкритий музей історії школи.
А у розділі «Ліцей: 2009-2010 н.р.» розміщені матеріали про відзначення
сторічного ювілею навчального закладу. До цієї дати і була написана книга «Від
гімназії – до ліцею» В.І.Цимбалюка.
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ВИСНОВОК
Ми вас познайомили з історією Сквирської чоловічої гімназії, що була
відкрита у Сквирському повіті на початку ХХ століття, зіграла важливу роль у
розвитку освіти в південному регіоні Київської губернії, адже вважалася одним із
найпрестижніших навчальних закладів того часу. Гімназія, що була укомплектована
висококваліфікованими спеціалістами з вищою університетською освітою,
розробила такі традиції в навчально-виховній роботі, які мають повчальне значення
і для Нової української школи. Вони сповнюють наші серця гордістю за наших
славних педагогів минулого.
Які у вас будуть запитання? Що б ви ще хотіли почути про історію
навчального закладу? Ми продовжуємо пошукову роботу, і ви можете прилучитись
до неї.
Дякуємо за увагу!
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МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ЕКСКУРСІЇ

Розділ маршруту

Експонат, час

Основний зміст

Методичні
вказівки

Загальний вигляд

Експозиційні

Вступ. Знайомство,

Прийом

музею

стенди, 3 хв.

правила поведінки

повідомлення

в музеї, мета,
форма проведення
Розділ 1 «Від

Приміщення

Зміна назви гімназії Прийом

гімназії – до

гімназії на

(прогімназія –

ліцею» (візитка)

експозиційному чоловіча гімназія),

Портфоліо: книга

стенді, 3 хв.

директори

В.Перерви з історії

(І.Григорович,

освіти Київщини,

повідомлення.

М.Іванов), меценат- фото випуску 1915,
засновник

1916 рр.

(П.Сувчинський).

(директори

екскурсії

І.Григорович,
Ф.Іванов)

1.Розділ

Експозиційний

Загальна

Прийом розповіді,

«Гімназія»

стенд,

характеристика

огляд виставки.

виставочний

навчально-

Портфеліо:

стелаж, 13 хв.

виховного процесу

тематична папка

гімназії.

«Дореволюційна

Викладацький

гімназія»,

склад. Розвиток

стародруки в
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Розділ маршруту

Експонат, час

Методичні

Основний зміст

вказівки

учнівської

гімназії,

творчості

учительський

(А.Любченко).

календар 1916 р.,

Відкриття

стаття О.Кучерука

краєзнавчого музею про
в гімназії

К.Болсуновського,

(К.Болсуновський)

театральна афіша
1916 р.
(А.Дзевалтовська),
фото розкладу в
гімназії, кабінету
фізики

Розділ «Школа ім.

Експозиційний

Благородна місія

Прийом розповіді.

І.Франка»

стенд (фото

вчителів. Передача

Портфоліо:

М.Сугака), 2 хв. в школу
стародруків з

стародруки з
гімназії

гімназії
Розділ «Ліцей».

Виставочні

Книги викладачів

Прийом розповіді.

стенди

В.Цимбалюка та

Огляд виставки

«Учительська

К.Плівачук про

творчість»,

гімназію. Учнівські

«Учнівська

реферати та наукові

творчість», 4

роботи в МАН про

хв.

А.Любченка та
К.Болсуновського
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Розділ маршруту

Експонат, час

Основний зміст

Розділ «Школа ім.

Експозиційний

Відзначення 75-

М.Ольшевського»

стенд (фото

річчя Сквирської

«75-річчя

чоловічої гімназії

Методичні
вказівки
Прийом розповіді

гімназії»), 2 хв.
Розділ «Ліцей»

Експозиційний

Відзначення

Прийом розповіді.

стенд «Ліцей:

сторічного ювілею

Портфоліо: книга

2009-2010

навчального

«Від гімназії – до

н.р.», 3 хв.

закладу

ліцею»
В. Цимбалюка
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Портфель екскурсовода
1. Фото «Екскурсовод Майорко Дарина знайомиться з матеріалами з

«Портфеля екскурсовода».
2. Фото «Розклад перевідних і випускних екзамені у Сквирській гімназії 1909-

1910 н.р.».
3. Фото «Фізичний кабінет Сквирської чоловічої гімназії».
4. Фото випуску Сквирської чоловічої гімназії 1915 р.(директор І.Григорович).
5. Фото випуску Сквирської чоловічої гімназії 1916 року (директор Ф.Іванов).
6. Афіша театральної вистави «Сорванец» в Сквирській чоловічій гімназії, 1916

р.
(від А. Дзевалтовської).
7. Лист-подяка Анастасії Дзевалтовській про дарунок Сквирській чоловічій

гімназії 20-томної «Енциклопедії», 1911 р.
8. Бондар Ірина, 11 кл. Історія Сквирської міської чоловічої гімназії мовою

архівних документів. – Сквира: МАН, 2004.
9. Микусевич Наталія, 10 кл. Із забуття повертається Аркадій Любченко. –

Сквира, 1993.
10. Статкевич С., 11 кл. Аркадій Любченко і Сквира. – Сквира: МАН, 2012.
11. Тематична папка «Професор Карл Васильович Болсуновський».
12. Програма науково-практичної конференції до 175-річчя з дня народження

К.В.Болсуновського. – Сквира, 2013 р.
13. Фото про відкриття меморіальної дошки К.Болсуновському в Сквирі, 2013 р.
14. Міщук Ігор, 9 кл. Карл Болсуновський і Сквира. – Сквира, 2002.
15. Лауреати ліцейної премії ім. К.Болсуновського (2016-2018 рр.).
16. Тематична папка «Педагогічна династія Ляхніцьких-Константинівських».
17. Фото «Дарина Майорко бере інтерв’ю у Ляхніцької Н.П.».
18. Фото «Н.П.Ляхніцька на уроці в Сквирській СШ №1 в 60-ті роки».
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19. Фото «Троє братів Ляхніцьких».
20. Фото «Сімя Ляхніцьких серед викладачів Сквирської чоловічої гімназії».
21. Формулярний список викладача історії Сквирської чоловічої гімназії

Ляхніцького А.Г.
22. Атестат зрілості Ляхніцького А.Г. про закінчення Київської 3-ої гімназії,
2003 р.
23. Диплом Ляхніцького А.В. про закінчення Київського університету Святого

Володимирна, 1909 р.
24. Фото «Подружжя педагогів Ляхніцького А.Г. та Ляхніцької-Захаржеської

С.М».
25. Атестат зрілості Захаржеської С.М. про закінчення Роменської жіночої

гімназії, 1905 р.
26. Фото «В.Цимбалюк бере інтерв’ю у В.Я.Константинівського».
27. Фото «Відомий сквирський педагог В.Я.Константинівський».
28. Фото «Брат В.Я.Константинівського Константинівський Б.Я. – викладач
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