
Літописна оповідь  

Музиківської школи 
 

       В кінці ХІХ ст. в Музикиних 
хуторах було 820 дворів, в яких 
проживав 1701 житель. В цей час 
на хуторах діяли два міські 
училища, в яких навчалося 126 
учнів та церковно-приходська 
школа з двома вчителями, яку 
відвідували 40 хлопчиків і 16 
дівчаток. Більшість дітей 
залишалися неохоплені 
навчанням. 
       У роки першої буржуазно-
демократичної революції 1905-

1907 рр. школа стає центром революційних подій. На території школи 
відбувалися сходи селянської бідноти, які закінчувалися збройними виступами 
проти місцевих багатіїв. 
       У січні 1918р. на Музикиних, Мірошникових та Висунцівських хуторах 
була встановлена радянська влада, в цьому ж році була відкрита школа. На 
початку 1920 року Музиківської сільрадою було прийнято рішення про 
будівництво трудової школи. 

 
       Протягом перших років радянської влади шкільне питання часто 
фігурувало у повістці дня засідань Музиківської сільської ради. Школі не 
вистачало палива. Його доводилося економити, адже опалювалось приміщення 
в основному за рахунок жителів села. Будівля школи була тісною, потребувала 
ремонту. Через це не можна було відкрити навіть 5-го класу. Весною, коли 
з’являлась можливість випасати худобу, відвідування дітьми школи падало на 
50 %. Все ж завідуючий школою т. Баназюк М.І., сільська рада дбали про стан 
навчання дітей, забезпечення юних піонерів формою, значками, домагалися 
приміщення для їхнього клубу, організовували екскурсії для учнів у Херсон та 
Олешки. 



 
       Згідно з законом, трудовим школам надавалися ділянки землі розміром в 3 
десятини, які необхідно було засівати сільськогосподарськими культурами.У 
1921 – 1923 рр. південні райони України охопив голод. У зв’язку з чим 31 
травня 1922 року на засіданні Музиківського волвиконкому було порушено 
клопотання про відкриття дитячих їдалень у кожній школі, де видавалася б 
учням гаряча їжа. 
       12 травня 1924 року на загальних (данні) зборах Музиківської сільради та 
Мірошниківських хуторів було вирішено побудувати нову школу. Керувати 
будівництвом доручили Різнику Т.М, Різнику І.М, Деркачу С.І. 
В 1925 році в Музиківці школу відвідувало 190 учнів, в Мірошниківці – 21, у 
Висунцях – 38. 
     У роки Великої Вітчизняної війни в приміщенні Музиківської школи 
знаходився госпіталь 49 Гвардійської Херсонської Червонопрапорної ордена 
Суворова стрілкової дивізії. У 1945 році в школі було 282 учні. Працювало 10 
вчителів: Тарасенко Є.П., Котовщикова Г.М., Паронко Н.І., Хохуля Л.В., 
Хоменко М.В., Сипко Т.А., Школьна Г.Г., Штуца Є.М. Директором школи був 
Шевченко Василь Юхимович.  

До 1951 року школа була 
семирічною. Крім неї, на 
території сільської Ради 
були початкові школи в 
Мірошниківці та 
Висунцях. У 1951 році 
Музиківську семирічку 
було реорганізовано в 
середню школу. У 1954 
році був перший випуск.1 
січня 1955 року до 
Музиківської середньої 
школи було приєднано 
Мирошниківську 
початкову школу, яка 
проіснувала до 1969 року. 

Довгий час (з 1952 р. і до моменту закриття) вчителем і директором цієї школи 
працювала Єжова Л.І. 
       З 1951 по 1 травня 1960 
року при Музиківській школі 
діяв інтернат для дітей з 
Крутого Яру, Мирошниківки 
та Висунців.  
       З 1956 по 1958 рік 
директором був 
Топольницький А.С. А з 1958 
по 1967 очолював школу 
Черненко П.О. У цей період 
вчителем біології працювала 
Черненко Юлія Миколаївна, 



яка вела велику дослідницьку роботу на пришкільних ділянках, за що була 
нагороджена орденом Трудового Червоного Прапора. Пізніше була удостоєна 
звання Народного учителя СРСР. У цей же час медаллю “За трудову відзнаку 
була нагороджена вчителька біології Ткаченко Марія Микитівна. 
       У зв’язку з укрупненням середніх шкіл з 1 вересня 1963 року Музиківська 
середня школа стає восьмирічкою. З 1967 року посаду директора займає 
Продченко Олександр Семенович, який приклав багато сил, щоб 8- річна школа 
стала середньою. І вже в 1970 році школа випускає 23 десятикласники. Під 
керівництвом Продченка О.С. було добудовано школу і спортзал. У цьому ж 
році медаллю “За трудову відзнаку на ознаменування 100-річчя з дня 
народження В.І. Леніна була нагороджена заступник директора школи 
Потеряйко О.М. 
       З 1972 по 1974 рік директором школи працює Шуліка В.В., а з 1974 по 2001 
рік цю посаду займав Лейбзон Олександр Арнольдович. 

 
       1 вересня 1984 року відкривається нове приміщення школи. Воно було 
побудовано Херсонською ПМК тресту “Укрплодовочрембуд” і радгоспом 
“Маяк” на честь 40-річчя Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній 
війні. На будівництві нової школи працювали вчителі, старшокласники, батьки. 
З 1978 року в школі відкриті класи з поглибленим вивченням англійської мови. 
На базі Музиківської середньої школи Академія педнаук СРСР проводила 
експеримент по трудовому вихованню учнів. Школа нагороджена Почесною 
грамотою ЦККПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦКВЛКСМ; Грамотою 
Міністерства народної освіти УРСР, ЦКЛКСМУ; обласного управління 
народної освіти та обкому комсомолу; дипломами ВДНГ СРСР. 
       Учнівська виробнича бригада не одноразово визнавалась однією з кращих у 
республіці, а керівник виробничої бригади Шулежко О.П нагороджений 
срібною медаллю ВДНГ СРСР. Медалями “За трудову відзнаку” нагороджені 
Піхлер Г.С. та Васильєв В.С. У школі працюють вчителі-методисти : Піхлер 
Г.С.,  Мироненко В.Л., Половинка В.В., Васильєв В.М., Яцура О.В., 
Миколаєнко К.Т.,  старші вчителі – Сійчук Н.М., Сипко Г.Я., Чурей С.С. 



Відмінники народної освіти УРСР: Лейбзон О.А.,  Васильєва Л.П., Григоренко 
Є.М., Половинка В.В., Петров В.Г., Строкань В.А., Піхлер Г.С., Сипко Г.Я., 
Мироненко В.Л., Кудріна Ж.В. 
       О.А. Лейбзон був делегатом V з’їзду вчителів УРСР, нагороджений 
медаллю А.С. Макаренка. 
 

При школі довгий час діяв консультаційний пункт вечірньої школи. 
Музиківська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів функціонує з 1984 

року. Приміщення школи розраховане на 784 учні, навчається 324. У школі 
функціонує 25 навчальних кабінетів, в тому числі 2 комп’ютерні класи, актовий 
зал, їдальня на 100 посадкових місць, бібліотека з читальним залом, спортивні 
майданчики, стрілковий тир. 

 
 

  З 1974 по 2001 рік Савелій Нолевич 
Лейбзон очолював Музиківську 
загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів 
Білозерської районної ради Херсонської 
області. 
 Сформований якісний склад вчителів 
та матеріально – технічна база школи  дали 
можливість у 1978 році відкрити класи з 
поглибленим вивченням англійської мови. 
Організаторські здібності Олександра 
Арнольдовича та бажання і вміння 
впроваджувати інноваційні технології в 
освітній процес дали можливість АПН 

СРСР проводити на базі Музиківської середньої школи експеримент із 
трудового виховання учнів. 
 
 



 
        Із 2001 року школу очолює її 
випускниця – Неля Володимирівна Гричун. 
       У 2013—2014 навчальному році у 
Музиківській загальноосвітній школі І-ІІІ 
ступенів Білозерської районної ради 
Херсонської області навчаються 243 учня, з 
них учениця десятого класу за 
індивідуальною програмою вдома, за станом 
здоров'я, шість учнів здобувають освіту 
екстерном. У школі організовано клас 
інклюзивного навчання. У 2014—2015 
навчальному році – 251 учень, два класи з 
інклюзивною формою навчання для дітей з 
особливими освітніми потребами. 

 
 
         З 11.01.2017  року  та  по    теперішній 
час  Музиківську школу очолює Славич 
Василь Васильович 
       Забезпечення якісних освітніх послуг є 
одним із найбільш важливих завдань 
Музиківської об’єднаної громади. Зі 
створенням ОТГ у школі відбулися 
позитивні зміни  в умовах децентралізації.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


