
Щороку в травні ми 
відзначаємо День Пе-
ремоги. Багато років 
пройшло з часу Вели-
кої Вітчизняної війни, 
виросли нові поколін-
ня з тих пір, але па-
м’ять про війну зали-
шається у наших сер-
цях, тому що немож-
ливо забути ту біль і 
страждання, що випа-
ли на долю наших ді-
дів та прадідів, бабусь 
та прабабусь, як немо-
жливо оживити загиб-

лих у боях чи померлих від голоду під час найстрашнішої 
війни. Ратний подвиг батьків, дідів і прадідів у Великій Віт-
чизняній війні ніколи не може бути забутим. Його не мо-
жуть зменшити ані десятиріччя, ані суспільні зміни. 
Саме на честь славної Перемоги 8 травня 2012 року в нашій 
школі відбулася святкова лінійка. Ще раз нагадали про по-
двиг наших дідів учні 8-А класу (класний керівник Тимоше-
нко Т.О.). Пісні у виконанні Ходаківської Марини (4-А), Ко-

новальчук Катерини , Луцької Валерії (9-А) зворушили до сліз. 
Пам’ять полеглих у боях за Батьківщину ми вшанували хвили-
ною мовчання. Учні 10-А класу Пузенко Максим та Заєць Ма-
рина були удостоєнні честі покласти квіти на моголу невідо-
мих солдатів. 
 Давайте пам'ятати і шанувати тих, хто ціною власного 
життя здобули перемогу і подарували нам  мирне небо над 
головою. 

В травневий день цей Перемоги 
Тримати сліз немає  змоги. 

 Спасибі рідні наші, милі, 
 Що захищали нас в бою! 

 Велика шана і подяка 
 Тим, хто вистояв в строю! 

 
Колеснікова Анастасія, 10-А клас 
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Всесвітній день 

навколишнього 

середовища. 

 * 28 червня— 

День Конституції 
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Петро Харитонович Тись-

менецький народився 25 липня 

1924 року в с. Малі Лисівці Сквир-

ського району Київської області в 

сім’ї робітника залізниці.   У 1931 

році родина переїхала до Сквири.  

Закінчив Піщанську семирічну 

школу (нині Сквирська ЗОШ №3).  

Середню освіту здобував у Сквир-

ській школі №2,  провчившись тут  

два роки. 

У  1941 році Сквира була 

окупована гітлерівською Німеччи-

ною.  Петро опинився на окупова-

ній території. Більш як два роки 

переховувався, уникнув відправ-

лення до Німеччини.  

 У  грудні 1943 року Сквира 

була визволена від фашистських  

загарбників, у січні 1944року Тись-

менецького призвали до лав Черво-

ної армії і направили в запасний 

полк, де навчали військовій справі.  

Після навчання Петро був зарахо-

ваний в розвідку.  

31 травня 1944 року  гітле-

рівці виявили розвідгрупу, у складі 

якої був Тисьменецький.  Зав’язав-

ся бій, в якому Тисьменецький 

знищив чотирьох гітлерівців. Геро-

їчний вчинок був відзначений  ме-

даллю «За відвагу».  

Перший успіх надихнув 

молодого воїна. Він не раз ходив у 

розвідку, проявляв кмітливість, 

мужність і відвагу. Понад 10 разів 

Петро Харитонович добував 

«язика», постачаючи командуван-

ня дивізії цінними даними про во-

рога.  

 Особливо від-

значився Петро Хари-

тонович в боях за Бі-

лорусію.  Наприкінці 

червня 1944 року по-

чалась Білоруська на-

ступальна операція. 

Бойова обстановка 

змінювалась швидко. 

Необхідно було пос-

тійно стежити за дія-

ми фашистів. З цією 

метою вирішено за-

слати в тил ворога розвідувальні 

групи. В одній із таких групп був 

Петро Тисьменецький. Розвідгру-

па успішно розгромила великий 

ворожий обоз. За 10 днів безпере-

рвної роботи в тилу противника 

Петро  зібрав багато цінних даних 

і своєчасно доповів  про все ко-

мандуванню. За сміливі дії Тись-

менецького Петра Харитоновича 

бало нагороджено орденом Слави 

3 – го ступеня. (Наказ 283  стріле-

цької дивізії № 69/н від 27.07. 

1944р.  № ордена 119662).  Неза-

баром його призначили команди-

ром відділення.  

За блискуче проведену 

операцію із захоплення та обез-

зброєння ворожої групи 23 листо-

пада 1944 року Петро Харитоно-

вич був удостоєний  ордена Слави 

другого ступеня. (Наказ 3 Армії 

№527/н від 23.11. 1944р. № ордена 

3003) 

Під час Східно Пруської 

операції військова рада 3 – ї армії 

вимагала від командування дивізії 

постійно поновлювати дані про 

ворога. Безперервно брав участь у 

веденні розвідки і взвод, в якому 

старший сержант Тисьменецький 

виконував обов’язки помічника 

командира. Цей взвод у новорічну 

ніч 1945 – го відправився на вико-

нання чергового бойового завдан-

ня. Розвідувальна операція була 

успішно завершена. Петро Тись-

менецький, будучи тяжко поране-

ним, командував групою і лише 

тоді, коли витратив боєприпаси та 

одержав наказ командування, відвів 

бійців на висхідні позиції. У 1945 

році старшому сержанту Петру Хари-

тоновичу Тисьменецькому вручено 

орден Слави першого ступеня. (Указ 

Президії Верховної Ради СРСР від 

24.03. 1945р. № ордена 1641). 

Після війни Тисьменецький  

П. Х. відмінно закінчив Сквирську 

вечірню школу і вступив до Київсь-

кого сільськогосподарського інститу-

ту. В інституті  займався громадсь-

кою роботою – був комсоргом курсу, 

проявляв неабиякі  здібності органі-

затора, керівника. У 1954  році отри-

мав диплом з відзнакою і став інже-

нером – електриком. 

Працював начальником діль-

н и ц і  б у д і в е л ь н о ї  к о н т о р и 

«Сільелектробуд» у м. Станіславі 

(нині Івано – Франківськ), з 1955 по 

1963 роки – директором цієї контори. 

У 1963 році Петро Харитонович пе-

реїздить у м. Полтаву, де працює го-

ловним інженером міжобласного спе-

ціалізованого будівельно – монтаж-

н о г о  т р е с т у 

«Полтавсільелектромонтажбуд», а з 

1972 до виходу на пенсію (1986 р.)  

керує цим трестом.  

П. Х. Тисьменецький нагоро-

джений значком «Відмінник енерге-

тики і електрифікації СРСР», лейте-

нант запасу. Був заступником голови 

Полтавської обласної ради ветеранів 

війни та праці, членом міської ради 

ветеранів. Двічі брав участь у параді 

Перемоги на Красній Площі в Моск-

ві.  

Пішов у небуття П. Х. Тись-

менецький 30 серпня 1997 року. По-

хований у Полтаві на алеї Героїв Ра-

дянського Союзу. На могилі силами 

обласної ветеранської організації 

споруджено  пам’ятник. Сквирська 

ЗОШ І – ІІІ ст. №3 виборює право 

носити ім`я  Тисьменецького  П. Х.   

Піднімається питання про розміщен-

ня портрета  Петра Харитоновича на 

алеї Слави поряд з Героями Радянсь-

кого Союзу Сквирщини.   

 

За матеріалами музею школи 
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Сквирська ЗОШ №3 виборює право носити його ім’я  

Тисьменецький Петро Харитонович–  

повний кавалер ордена Слави 



З метою виховання поважного ставлення до безпеки 

життєдіяльності, формування у підростаючого поко-

ління світоглядних та етичних основ здорового спо-

собу життя з 16 травня по 25 травня у школі прово-

диться тиждень з охорони праці та безпеки життєдія-

льності. 

Розроблено заходи тижня з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності. Проводяться навчання з охорони 

праці та безпеки життєдіяльності, інструктажі з педа-

гогічними працівниками та учнями школи. 

В рамках тижня 23 травня у школі проведено День 

цивільного захисту. Метою заходу є практичне 

відпрацювання учнями теоретичних знань та нави-

чок, які отримані ними під час вивчення теорії з ос-

нов здоров'я, безпеки життєдіяльності та цивільного 

захисту, а також злагодженості у роботі педагогічного 

складу і учнів школи при виконанні заходів щодо 

попередження та реагування на надзвичайні ситуації 

техногенного та природного характеру. 

Навчальна евакуація педагогічних 

працівників і учнів школи 

Виступ старшого інспектора Сквирського РВ Го-

ловного управління державної техногенної безпе-

ки Нешпора Олега Валеріїйовича 

Відпрацювання практичних дій в умовах екстремальних ситуацій 

продемонстрували медсестра школи Гаврилюк Є. В., учні-

інструктори 10-А классу: Рубан Даша, Заєць Марина, Перебейніс 

Катя, Григорєв Едік, Кваша Женя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вдало пройшов виступ шкільної агітбригади "Каланча", учасників 

обласного конкурсу (4 місце) серед дружин юних пожежників , у 

складі учнів 5-6 класів:  гасюк Даші, Купчик Аліни, Можарівської 

Іри, Гісема Дмитра, Петрівської Ангеліни, Мовчанюка Дмитра. 

Керівник гуртка Нешпор М. О. 

 

 

 

 

 

Заєць Марина, 10-А клас 

День цивільного захисту 
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Випуск 9 Тиждень з охорони праці та безпеки життєдіяльності 



Першого вересня чотири роки тому перед дітьми гостин-

но відчинилися двері у світ знань. У них з’явився новий 

дім – школа, нова сім’я – однокласники та учителі. Але 

час змінює все, що оточує нас. Вже сьогодні проведено 

межу між дитинством та юнацтвом. Прийшов час про-

щання з початковою школою. 

24 травня у 4-В (класний керівник Людмила Миколаївна 

Степаненко ) та в 4-Б (класний керівник Раїса Петрівна 

Ткачук), а 28 травня у 4-А  класах відбулося свято 

«Прощавай, початкова школо!».  Учні разом з класними 

керівниками підготували чудові свята, на яких підведено 

підсумки  навчання за 4 роки. Учні і батьки висловлюва-

ли слова вдячності своїм першим вчителям.  Батьки при-

готували дітям сюрприз: запросили на свято клоу-

на,провели чудові конкурси та влаштували солодкий стіл. 

Всім було дуже весело, але й трішечки сумно адже сьогод-

ні день прощання з початковою школою, з першою вчи-

телькою…..  

 

24 травня  у 1-А  класі (класний керівник Анжела Павлівна Коновальчук) та 1-Б класі (класний 

керівник Світлана Василівна Іноземцева)  відбулося традиційне свято  "Прощавай, Букварику!”.     

З  Букваря починається шлях кожного маленького громадянина нашої країни. Він учить читати і 

писати, і саме з нього діти одержують першу маленьку часточку тих великих знань, які дає школа. Буквар став для 

учнів справжнім другом. Під час зустрічей з Буквариком учні вчилися читати, запам’ятовувати нові слова, вивчали 

скоромовки, прислів’я, відгадували загадки. Скільки всього траплялося з нашими першокласниками, скільки всьо-

го вони дізналися. Букварик допоміг їм відкрити диво те чудове, як з маленьких зернят-літер виростає слово. І 

сьогодні вони дякують Букварику за добру науку, за перше слово, за першу казку і кажуть: «Прощавай, Букварику, 

перша книжко!» На підсумковому святі першокласники продемонстрували батькам все те, чого вони навчились  у 

школі протягом року. Діти виступали з промовами, декламували вірші, співали та інсценізували казки. Рідні помі-

тили, що їхні першачки дійсно подорослішали і змінилися. 

І батьки, і вчителі, і діти 

сподіваються, що наступні 

10 років шкільного життя  

будуть не менш пізнаваль-

ними і цікавими, сповнени-

ми яскравих моментів. 

 

На фото 1-А клас, 1-Б клас

   

Прощавай, букварику! 

Над випуском працювали: Колеснікова Анастасія,  Заєць Марина  

Комп'ютерний набір: Лисюк Артем.  Відповідальна за випуск Лисюк А.В. 

Колеснікова Анастасія, 10-А клас 
10-Б клас, 2011 рік 

Початкова школа проводжає нас 

25 травня учні попрощалися зі 

школою на літні канікули — пролу-

нав останній дзвоник. Нагадаємо, 

випускники  11-их класів відзначи-

ли це свято 4 травня.Підведено 

підсумки 2011-2012 навчального року. Учні школи 

були активними учасниками олімпіад, конкурсів, 

спортивних змагань. Більше 100 учнів отримали наго-

роди у 5 номінаціях: Переможці та призери  предмет-

них олімпіад та конкурсів, За спортивні досягнення,   

Переможці творчих конкурсів, Активні учасники ху-

дожньої самодіяльності, Активні учасники позаклас-

ної роботи. Найбільше нагород отримали:Заєць Ма-

рина, Пузенко Максим (10-А), Хмарська Світлана, 

Левенець Роман (9-А), Смокталь Юрій (8-А), Лебедик 

Таня (7-А). Вітаємо всіх нагороджених та бажаємо 

подальших творчих успіхів. 

Руликівська Марія, 9-Б клас 

Ось і прозвучав останній дзвоник 


