
   В 1927 році в с.Мала Стариця прибув новий вчитель з 

Баришівського району  Дзюба Олександр Григорович. Саме з його 

ініціативи й було створено початкову школу. ЇЇ розмістили у 

великому попівському будинку, який досить тривалий  час  

пустував, бо попа, що там жив, ще за часів революції було вислано 

за межі села. Будівля мала дві кімнати, в одній – навчалися 1 і 3 

класи, а в іншій – 2 і 4 класи. Парти в кімнатах стояли в два ряди, 

перший ряд займав один клас, а другий – інший, так і навчалися, 

на 4 класи один вчитель, спочатку приходили 1 і 3 класи, а потім 2 

і 4. Один  клас сідав за один ряд, інший – за другий, доки одні 

писали, інші читали, а потім навпаки. Класи в той час налічували 

до 20 учнів, а викладалися такі предмети: письмо, математика, 

читання, праця, природа, фізкультура. І з цією нелегкою роботою 

справлявся Дзюба Олександр Григорович. Він був з тих вчителів, 

за  словами однієї з перших  учениць, Билди Тетяни Дмитрівни, 

котрі  найбільше цінують в своїх учнях логічне мислення.Та 



провчив він  недовго, уже через два роки його направили на 

навчання в Київ, а замість нього до школи приїхали Черняк 

Веніамін Іванович та  його  дружина Галина Григорівна, які й 

продовжили справу Олександра Григоровича.  

      В  кінці 1929 року – на  початку 1930 школу було перенесено з 

попівської будівлі до будинку сільського урядника Кравченка, 

якого було розкуркулено і виселено. Нова школа знаходилася біля 

сучасної бібліотеки. Першими учнями цієї школи були: Кириченко 

Микола, Билда Тетяна, Кравченко Олександр, Билда Варвара, 

Бухало Паша, Билда Сергій. Ця  школа  проіснувала до війни.             

   Після закінчення війни школу розмістили у спеціально 

збудованому приміщенні поблизу церкви. На той час у школі 

навчалось приблизно 115 учнів, бо після війни учнями ставали вже 

й ті, кому було за 20. Приміщення катастрофічно не вистачало, 

адже класи приходилось навчати окремо, не об´єднувати, як це 

було в довоєнний період. Приміщення було розділене на дві 



кімнати, де розміщувалися 4 класи. І в такий складний період 

відбудови, коли війна зруйнувала безліч будівель, безупинно 

продовжували працювати такі вчителі, як Моринець Зот 

Володимирович та Сіма Карпівна, Наталія Яківна та ще один 

вчитель, імя якого, нажаль, не вдалося дізнатися. А роботи було 

багато, викладалися такі предменти, як письмо, російська мова, 

арифметика, фізкультура, праця, природознавство. Три роки в 

школі кожен клас навчався окремо, а згодом, після від´їзду Наталії 

Яківни, 2 і 3 класи об´єднали. Вчителі прдовжували працювати в 

школі аж до розформування школи і перенесення її в Сулимівську 

школу. 

 

 
 


