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До 85-річчя 

від дня народження 

Олександра Івановича Середи 

 

м.Вільнянськ 

2007р. 

  



   

 

 

 

 
 

 

Серпнева конференція педагогічних працівників. 

1971 рік 
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1922-1997 

СЕРЕДА ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ 

 

- Завідуючий відділом  народної освіти 

Вільнянського району з 05.01.1963р - 23.02.1981р. 

- Відмінник народної освіти УРСР 

- Отличник просвещения СССР 

Основні віхи життя 
 

Народився 11 листопада 1922р. у місті 

Верхньодніпровськ (передмістя Дніпропетровська) в 

сім’ї робітників. Закінчив середню школу у 1940р. З 

25.08.40р. по 10.11.1945р. служив у Радянській армії, 

з перших днів Великої Вітчизняної війни брав участь 

у боях, захищав Москву під м.Волоколамськ, де був 

тяжко поранений, після встановлення інвалідності 

продовжував службу при військовому госпіталі. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Зустріч ветеранів, присвячена 70-річчю 

Жовтневої революції 
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Навчався у Запорізькому учительському 

інституті з 01.09.1946р. по 01.07.1948р. (фото) 

З 15.08.1948р. по 01.09.1992р. працював у 

освітянських організаціях та партійних органах 

Вільнянського району, а саме: 

- учителем російської мови та літератури 

Михайлівської семирічної школи; 

- директором Янцівської семирічної школи; 

- директором Любомирівського дитячого 

будинку; 

- завідуючим парткабінетом РККПУ; 

- завідуючим відділом пропаганди і агітації 

РККПУ; 
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  - третім секретарем РККПУ; 

- другим секретарем РККПУ; 

- завідуючим районним відділом народної 

освіти; 

- директором середньої школи №2 м.Віль-

нянська; 

- завідуючим районним відділом народної 

освіти; 

- методистом райметодкабінету відділу 

освіти по роботі з кадрами; 

- завідуючим районною фільмотекою. 

Помер 27 лютого 1997р. 

 

НАГОРОДЖЕНИЙ: 

 

- Орденом «Трудового червоного прапора»; 

- 5-ма Ювілейними медалями; 

- Медалями «За відвагу», «За перемогу над 

Германією»; 

- Медаллю «За трудову доблесть» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Дорогі наші ветерани 

Зліва направо: Смельчак І.Г., Середа О.І., 

Галицький Г.М.,  на святкуванні дня Перемоги. 

1992р. 
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Першотравневий мітинг 

у Любомирівському дитячому будинку. 

Виступає директор Середа О.І.,   1950р. 

 

 
Педагогічний колектив  

Любомирівського дитячого будинку.  

У верхньому ряду в центрі Середа О.І.,  

у другому ряду в центрі – його дружина  

Середа О.Л. 

 

ПРИВІТАННЯ  ПРАЦІВНИКІВ  ОСВІТИ 

 

 

Уважаемый 

Александр Иванович! 

Неспокойные и тревожные дороги прошли Вы в 

жизни. В тяжелые для Родины годы военных 

испытаний Вы с честью несли имя советского 

солдата, и в великой победе есть частица Вашего 

подвига. 

Двадцать восемь лет Вы трудитесь на ниве 

народного просвещения. Мы знаем Вас как человека 

трудолюбивого и неутомимого, отзывчивого и 

принципиального. 

Для учительства Вольнянского района Вы 

будете всегда образцом человека большой души и 

огромного обаяния. 

В день Вашего золотого юбилея хочется от 

всего сердца сказать Вам, Александр Иванович: 

хороший след оставили Вы в жизни. 

Долгих лет, новых творческих успехов и 

большого счастья Вам в жизни! 

 
 

 

РАБОТНИКИ НАРОДНОГО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ И  ВОЛЬНЯНСКОГО РАЙОНА. 

 

 

 

Ноябрь 1972 г. 

 

6 19 



   

 
 

1960 рік. Середа О.І. (в центрі) –  

другий секретар РККПУ 

 

 

 
 

1959 рік. Середа О.І. (в центрі) – третій секретар 

РККПУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Делегація педпрацівників району  

у древньому Києві, 1978р. 
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  Основні здобутки освіти вільнянського району  

за період з 1963 - 1981рр. 

 

Період з 1963р по 1981р. у житті освіти 

Вільнянського району – це ціла епоха, яка внесла 

такі якісні зміни в освітянську структуру, що вивели 

її на новий, передовий, прогресивний ступінь 

розвитку, який зумовив перебудову мережі закладів 

освіти, повністю оновив їх матеріально-технічну 

базу, підвищив рівень роботи педагогів, освіченість і 

вихованість дітей. 

За ці роки: 

- Побудовані типові приміщення 

Вільнянської і Матвіївської шкіл-

інтернатів і започаткована нова для району 

форма роботи з дітьми із багатодітних та 

малозабезпечених сімей. 

- У кожній центральній садибі 

сільгосппідприємств побудоване типове, 

як правило двохгрупове, приміщення 

дошкільного закладу, що зумовило 

підняття справи виховання і підготовки 

малечі до школи до вимог сучасної 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Свято Першого дзвінка у СШ №2, 1972р. 
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  педагогічки і забезпечення безперервної 

освіти дітей дошкільного і шкільного віку. 

Всі дошкільні заклади були укомплектовані 

спеціалістами, потребу в яких частково забезпечував 

педагогічний клас, який був відкритий на базі СШ 

№2 м.Вільнянська. Всього було побудовано 32 

дитсадка, з них 10 повнокомплектних, в т.ч. 4  - у 

м.Вільнянську. 

- Зведено 16 типових приміщень 

восьмирічних та середніх шкіл, 19– 

реконструйовано та добудовано (в т.ч. 12 

початкових). 

- 5 шкіл (Кіровська, Антонівська, М-

Лукашівська, Н-Троїцька, Михайлівська) 

мали типові приміщення пришкільних 

інтернатів. всі інші сільські середні школи 

мали пришкільні інтернати у 

пристосованих приміщеннях. До всіх шкіл 

(в т.ч. і міських) при потребі був 

організований безкоштовний підвіз учнів 

(а у дошкільні заклади - дітей) автобусами, 

які спеціально для цієї мети були придбані 

 
 

Огляд художньої самодіяльності вчителів 1978р. 

 

 

 

 
 

Огляд художньої самодіяльності учнів 1980р. 
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  підприємствами. Між селами були 

прокладені дороги з твердим покриттям. 

- У всіх школах учні 1-4 класів отримували 

безкоштовне гаряче харчування, в 

декількох сільських школах таким 

харчуванням були забезпечені всі учні. У 

колгоспних дитсадках діти утримувались 

безкоштовно, у радгоспних та д/з 

підприємств за 20-30% від вартості 

загального утримання. 

- Всі педагогічні працівники сільської 

місцевості забезпечувались власним 

житлом. У м.Вільнянську їм надавались 

квартири за пільговою чергою. 

- Кожна школа, кожен дошкільний заклад 

мав шефа з числа господарств і 

підприємств району, які опікувались 

ремонтом приміщень, капітальним 

ремонтом будівель, укріпленням 

матеріально-технічної бази, забезпеченням 

педпрацівників пільгами, що їх мали 

працівники підприємств-шефів, організа-

 

 
 

Будується Михайлівська ВШ 

 

 

60-І РОКИ 20-ГО СТОЛІТТЯ 

 

 
 

Новобудова Максимівської СШ 
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  цією відпочинку і оздоровлення дітей і 

педагогів. 

- Спочатку кожна середня школа, а з 70-х 

років Михайлівський навчально-

виробничий комбінат, надавали учням 

старших класів допрофесійну і професійну 

підготовку. 

- У кожній школі за бажанням батьків 

працювали групи продовженого дня, де 

могли знаходитись діти 1-8 класів. 

- У дошкільних закладах за бажанням 

батьків організовувались групи 

цілодобового перебування дітей. 

- Оновилась і перебудувалась методична 

робота в районі: 

 були організовані школи молодого 

вчителя, опорні школи, школи 

передового досвіду; 

 набрало поширення наставництво; 

 організовувались зустрічі, 

конференції, практичні заняття з 

науковцями, носіями передового 

педагогічних працівників району були 

нагороджені орденами і медалями, 4-ом 

було присвоєно звання «Заслужений 

учитель УРСР», 4-ом – «Окличник 

просвещения СССР», 39-и – «Відмінник 

народної освіти УРСР», 21 – отримали 

звання «Старший учитель», 17 – 

«Учитель-методист». 

- Виріс якісний склад педагогічних кадрів, 

87% з яких мали вищу освіту. 

- Були закладені міцні основи подальшого 

розвитку освіти в районі та утримання її 

на передових позиціях. 

 
 

Новогупалівська СШ 1970р. 
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 педагогічного досвіду Запоріжжя, 

Дніпропетровська, Донецька, Одеси, 

Івано-Франківська, Києва і т.д.; 

 освітяни відвідали виставку «Экспо-

76» у Москві, ВДНГ у Києві, заклади 

освіти у Закарпатті, Полтаві, Одесі, 

Києві; 

 щорічно у будинках відпочинку, 

пансіонатах, санаторіях відпочивало і 

лікувалось до 50 освітян, близько 200 

оздоровлювались на базах відпочинку 

на Дніпрі, Азовському та Чорному 

морях. Діти педпрацівників оздо-

ровлювались по пільгових путівках у 

піонерських таборах. Декілька років 

працював такий табір і у с.Петро-

Свистуново; 

 заохочувалось підвищення кваліфіка-

ції педпрацівників шляхом заочного 

навчання у вузах. 

- Підвищився рівень знань і вихованості 

учнів: 

 учні району ввійшли у число 

найбільш підготовлених з основних наук 

серед шкіл  області; 

 районні команди «Зірниця», 

«Орлятко» займали передові позиції у 

обласних змаганнях. 

- Район ввійшов у число кращих сільських 

районів області, а Михайлівський НВК, 

пришкільний інтернат М-Лукашівської 

СШ вибороли перші місця у 

республіканських оглядах-конкурсах. 

- Вільнянському району було доручено 

провести Всесоюзний зліт юних орачів, в 

якому взяли участь юні механізатори із 

усіх 15-и союзних республік, вчені, 

спеціалісти, а також льотчик-космонавт  

Джанібеков. 

- В 1977р. район виборов перше місце серед 

сільських районів СРСР у Всесоюзному 

змаганні за кращу підготовку до нового 

навчального року. 

- За сумлінну працю на освітянській ниві 28 
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