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Передмова до опису № 1 фонду № 126  
Новобузька 3-я земська початкова школа 

за 1909-1918 роки 
 
 

 Відкрита 5 вересня 1909 року Херсонською повітовою земською управою 
як загальноосвітня, однокласна, змішана (для дітей обох статей) земська школа. 
Мала чотири основних і три паралельних відділень,  4-х річний курс навчання. 
Діяла на підставі «Положення про початкові народні училища» 1874 року. 
 Земська школа мала за мету розповсюдження в народі релігійних, 
моральних і початкових корисних знань. 
 Перебувала у віданні Міністерства народної освіти, безпосередньо 
підпорядковувалась попечителю Одеського навчального округу. В роботі 
керувалася рішеннями Херсонської повітової училищної ради.  
Ліквідована при реорганізації системи народної освіти у 1920 році.  
 У 2014 році здійснено удосконалення опису. Акт від _____2014 № ____.  

До опису внесено 11 (одинадцять) справ, а саме: обіжники Херсонських 
губернської та повітової земської управ, листування з попечителем та 
інспектором  народних училищ Одеського навчального округу, річні відомості 
за 1909-1918 навчальні роки, статистичні відомості про склад учнів, особові 
картки учителів, списки учнів, старий архівний опис. 

Справи в опису систематизовані за хронологічним принципом. Заголовки 
справ уніфіковані. 

 
 
 
Головний спеціаліст відділу зберігання,  
обліку та довідкового апарату     В.В.Нечитайло 
 
15.09.2014 
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Новобузька 3-я земська початкова школа 
 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Директор Державного архіву 
Миколаївської області 
  

____________ Л.Л.Левченко 
 

_____________ 2014  
                                                                                                                                                                                                          
Фонд № 126                                                                         
Опис № 1 
справ постійного зберігання 
за 1909-1918 роки 
 

№ 
з\п 

Ін-
декс 
спра

ви 

Заголовок справи Крайні 
дати доку-
ментів 

Кіль-
кість 
арку-
шів 

При-
мітки 

 

1 2 3 4 5 6 
  1909 рік 

 

   

1  Обіжники  Херсонської повітової 
земської управи і листування з нею та  
інспектором народних училищ про 
безкоштовне надання підручників і 
письмового приладдя земським 
школам, запобіжні заходи щодо 
розповсюдження холери і 
захворювання учнів, порядок виплати 
заробітної плати учителям шкіл. 
Статистичні відомості про склад 
учнів, договір про  здачу приміщень в 
користування школі та ін.  

                                                                          

26 серпня 
20 грудня 

1909 

68  

2  Обіжники  Херсонської повітової 
земської управи про завершення 
навчального року, проведення іспитів 
та початок наступного навчального 
року, вступ учителів земських шкіл із 
меритальної до міністерської 
пенсійної каси.  
Особові картки учителів, відомість 
про склад та успішність учнів   за 
1909-1910 навчальний рік; договір про 
здачу приміщень в користування 
школі, опис майна та підручників 
школи, статистичні відомості за 1909 
та 1910 роки  

28 травня  
1909 

30 грудня 
1910 

94  
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1 2 3 4 5 6 
  1911 рік 

 
   

3  Обіжники  Херсонської  губернської 
та повітової земської управ і 
листування з ними та інспектором 
народних училищ про організацію 
загальноосвітніх курсів літом         
1912 року для викладачів початкових 
шкіл,    порядок призначення та 
нарахування пенсій учасникам 
міністерської пенсійної каси, 
відпустки для викладачів в період 
навчального року, святкові заходи до 
200-річчя з дня народження вченого і 
поета М.В.Ломоносова та збір коштів 
на спорудження йому пам'ятника у 
місті Санкт-Петербург.    
Кошторис на утримання шкіл      у 
1911 році, статистичні відомості        
за 1911 рік,  відомість про склад та 
успішність учнів за 1910-1911 
навчальний рік, договір про здачу 
приміщень в користування школі 
 

17 січня 
17 вересня 

1911 

93  

  1912 рік 
 

   

4   Листування з попечителем Одеського 
навчального округу, інспектором 
народних училищ, настоятелями 
Петропавлівської і Різдво-
Богородницької церков про 
святкування 100-річного ювілею 
Вітчизняної війни 1812 року, 
відвідування церкви та поведінку 
викладачів і учнів під час 
богослужінь, надання метричних 
довідок на учнів. 
Відомість про склад та успішність 
учнів за 1911-1912 навчальний рік 
 
 
 
 
 

10 лютого 
16 грудня 

1912 

56  
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1 2 3 4 5 6 
  1913 рік 

 
   

5  Обіжники Херсонської повітової 
земської управи та листування з 
інспектором народних училищ про  
порядок переведення учнів із одного 
відділення до іншого, патріотичне 
виховання учнів, щоденне ранкове 
виконання народного гімну, про 
організацію зборів учителів 
початкових шкіл для складання  
програм для шкіл з 4-х-класним 
курсом навчання. 
Відомість про склад та успішність 
учнів за 1912-1913 навчальний рік 

1 січня 
16 грудня 

1913 

72  

  1914 рік 
 

   

6  Обіжники попечителя Одеського 
навчального округу, Херсонської 
повітової земської управи та 
листування з нею про організацію 
пожертв для поранених бійців, 
створення іменних ліжок в лазареті;  
запобіжні заходи щодо 
розповсюдження холери та 
забезпечення учнів якісною питною 
водою, складання замовлень на 
кількість підручників і письмового 
приладдя на наступний рік,  заборону 
запрошення до навчання учнів 
церковно-приходських шкіл, 
преміювання викладачів земських 
шкіл.  
Річний звіт і відомість про склад та 
успішність учнів за 1913-1914 
навчальний рік 
 
 
 
 
 
 
 

10 січня 
1914 

10 січня 
1915 

69  
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1 2 3 4 5 6 
7  Обіжники Херсонської повітової 

земської управи про порядок 
надсилання заробітної плати 
учителям, економне використання 
шкільного приладдя та вугілля; 
прийом до шкіл без перешкод дітей 
біженців-галичан. 
Листування з інспектором народних 
училищ про допуск учителів до 
викладання дисциплін, порядок обліку 
рівня знань та результатів засвоєння 
матеріалу  кожним учнем, придбання 
учителями нового наочного матеріалу, 
використання шкільних земель під сад 
або пасіку. 
 Відомість про склад та успішність 
учнів за 1914-1915 навчальний рік, 
списки підручників та письмового 
приладдя та інш. 
 

17 грудня 
1914 

30 листопада 
1915 

62  

  1915 рік 
 

   

8  Обіжники Херсонської повітової 
земської управи про порядок обліку і 
використання асигнувань, наданих на 
утримання школи, режим економного 
використання вугілля для опалення. 
Листування з інспектором народних 
училищ про надання відомостей про 
установу за 1915 рік і організацію 
збору пожертв.  
Річний звіт і відомість про склад та 
успішність учнів за 1915-1916 
навчальний рік, розписки викладачів 
за отриману зарплату, списки 
письмового приладдя та інш. 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 грудня 
1915 

грудень 
1916 

63  
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1 2 3 4 5 6 
  1917 рік 

 
   

9  Обіжники Херсонської повітової 
земської управи та листування з нею 
про порядок надання відомостей щодо 
необхідної кількості письмового 
приладдя на наступний навчальний 
рік, призов на військову службу 
учителів, збільшення фінансування на 
утримання шкіл; про порядок 
складання річного звіту на 1917 рік. 
 Листування з інспектором народних 
училищ, комісією по влаштуванню та 
відкриттю учительських курсів 
українознавства у м. Херсон. 
Екзаменаційні відомості, списки 
учнів, які отримали свідоцтва про 
закінчення школи, матеріальні 
відомості про прибуття і використання 
підручників і письмового приладдя та 
інш. 
 

24 лютого 
11 грудня 

1917 

53  

  1918 рік 
 

   

10  Обіжники Херсонської повітової 
земської управи про вимоги до  
учителів церковно-приходських шкіл і 
початкових  шкіл, порядок надання 
коштів на утримання шкіл у 1918 році 
та пропозицій по складанню 
кошторису на 1919 рік.  
Листування з Новобузькою волосною 
земською управою, Новобузьким 
товариством «Просвіта» про надання 
відомостей щодо загальної 
чисельності учнів в установі та окремо 
чоловічої і жіночої статі, створення 
«Народного Дому». 
Відомість про склад та успішність 
учнів за 1917-1918 навчальний рік, 
екзаменаційні відомості, акт про 
переекзаменування учнів, списки книг 
та письмового приладдя, виписаних 
для школи    

1 лютого 
26 листопада 

1918 
 

102  
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1 2 3 4 5 6 
11  Архівний опис № 1 справ постійного 

зберігання фонду № 126 за  1909-1918 
роки 
 

 2  

 

До опису внесено 11 (одинадцять) справ з № 1 по № 11. 
 
 

Удосконалення опису здійснив головний спеціаліст  
відділу зберігання, обліку та довідкового апарату                         В.В.Нечитайло 
25.09.2014 
 
 

СХВАЛЕНО                                                             
Протокол засідання ЕПК 
держархіву Миколаївської області           
від_____________№___  
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В опису пронумеровано 7 (сім) аркушів. 
 
 
Головний спеціаліст відділу зберігання,    В.В.Нечитайло 
обліку та довідкового апарату 
25.09.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


