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Місце проведення: кабінет історії коледжу, центральна частина міста Ірпінь, Ірпінський 

краєзнавчий музей, Будинок творчості письменників.

Обладнання:  комп’ютер,  мультимедійний  проектор,  презентація,  виставка   творів,

написаних  митцями в Ірпені. 

Мета:

-  ознайомлення студентів з історією виникнення і розвитку міста Ірпінь, з творчістю 

видатних діячів культури і мистецтва, які жили і працювали в Ірпені;

- виховання   у  студентів  любові  до  рідного  краю,  міста,  в  якому  проходять  їхні

студентські роки.

                                                   Хід виховної години - екскурсії:

1. Візуальна лекція –екскурс куратора групи «Історія міста Ірпінь»

Ірпінь сьогодні – це місто обласного підпорядкування, розташоване між річкою Ірпінь

та її притокою Бучею, за 27 км від Києва. Місто молоде: статус міста населеному пункту 

було надано у 1956 році. В Ірпені проживає  понад  25 тис. чоловік. Міськраді підпо-

рядковано селища міського типу Ворзель, Гостомель і Коцюбинське, та до 2007 року було 

підпорядковане с. Буча, яке на сьогодні теж є містом. 

На території нинішнього  Ірпеня у XVII ст. існували село Романівка та хутір Любка, а

з XIX ст. -  село Северинівка, хутори Рудня, Стоянка. В Романівці в 1900 році проживало 249

чоловік.  У  селі  було  338  десятин  землі.  На  хуторі  Любці  проживало   200  осіб,  які  в

основному  були  лісорубами.  Населення  Северинівки,  що  належало  поміщикам

Сагатовським,  становило  290  чоловік  .  Селяни  мали  480  десятин  землі  і  займалися

вирощуванням  пшениці,  городини.  Кілька  чоловік  працювало  на  цегельні,  яку  поміщик

побудував у 1868 році.  Ще одна цегельня та  водяний млин були споруджені  і  на  хуторі

Рудні. 

У 1900 році біля залізничного мосту через річку Ірпінь було побудовано роз'їзд Ірпінь.

Через  два  роки  по  залізниці  пішли  поїзди  .  У  поселенні,  що  виникло  тут  же,  мешкали

будівельники, залізничники, лісоруби, кустарі та дрібні торговці. До 100 чоловік збільшилася

кількість робітників на цегельні в Северинівці. Цього ж  року  виникло ірпінське товариство

аматорів  сценічного  мистецтва.  Було  збудовано  і  спеціальне  театральне  приміщення,  що

стало поштовхом до розвитку культури в регіоні. 1902 року в Рудні на шкірзаводі та в млині

працювало близько 20 робітників.

Навколо Ірпеня в 1913 році розширилися розробки лісу і спонділових глин,  з яких

виробляли цеглу. Через рік залізничний роз’їзд став станцією. Почалося добування торфу.



Все це зумовило швидке зростання населення, кількість якого перевищувала 5 тис. чоловік.

Третину  жителів  становили  робітники.  Умови  праці  їх,  особливо  на  цегельні  та

лісопромислах, були надзвичайно важкі. Робочий день тривав 10-12 годин. 

Сьогодні  у  селищі  Ворзель  знаходиться  найдавніша  будівля,  в  якій  проживала

графиня Уварова.  Її  будівництво приписують київському фабриканту Септеру, який  згодом

продав дачу  відомому на той час цукрозаводчику Терещенку. Наталя Федорівна Уварова –

нова власниця маєтку – була дочкою Терещенка, саме їй батько і подарував садибу. У 1910-

му році вона вийшла заміж за бердичівського дворянина Сергія Уварова. Уварови належали

до найзаможніших дворянських родів. Вони мали великі маєтки у Новоград-Волинському

повіті, де знаходилися родинне гніздо, винокурний та спиртоочисний заводи та розкішний

особняк у Києві,  в якому в основному і  мешкала Наталя Уварова з дітьми та чоловіком,

приїжджаючи в садибу у Ворзелі лише влітку.

Після лютневої  революції  1917-го року Терещенки і  Уварови емігрують до Англії.

Уваровський дім сьогодні є культурним центром Ворзеля, у якому відбуваються виставки

художників, культурно-мистецькі заходи.

До Ірпеня приїжджали видатні  українські  і  російські  письменники:  Іван Карпенко-

Карий,  Олександр  Купрін,  Леся  Українка,  Панас  Мирний, корифеї  театру:  Микола

Садовський,  Панас Саксаганський,  Марія Заньковецька та багато інших діячів літератури і

культури. 

Приірпіння було ареною військових дій більшовиків, білогвардійців та військ УНР.

Весною 1919 року Ірпінь став волосним центром. У ньому проживало близько 3 тис. чоловік.

Під час тижня фронту залізничники з участю молоді побудували клуб.

У  зв’язку  з  ліквідацією  волостей  у  1923  році  Ірпінь  увійшов  до  Гостомельського

району Київської губернії. У селищі було 415 будинків і проживало 1279 чоловік.   Швидко

налагоджувалася робота навчальних закладів.  Шкільний відділ Ірпінського  ревкому

провів  з’їзд  учителів,  де  обговорювалося  питання  підготовки  до  навчального  року  і

створення трудових шкіл. Київський повітревком надіслав до селища двох  вчителів. Було

створено  3  початкові  школи.  З  1920 по 1922 рік  в  Ірпені  працювали курси  грамоти  для

дорослих. А у 1924 році уже діяли  трудова семирічна і початкова школи, в яких навчалося

близько 300 дітей.

Голодомор  1932-33  років  охопив  близько  14  тисяч  сіл  і  містечок  України.  Вже

встановлено 3577 місць  масових поховань жертв Великого Голоду,  із  яких впорядковано

3124. Не оминув він і Приірпіння. Сам Ірпінь майже не постраждав від голодомору, тому що

15 жовтня 1931 року голова Ірпінської ради Гладовський виступив на загальних зборах з

інформацією  про  те,  що  населення  Ірпеня  майже  цілком  складається  з  робітників  і



службовців. Збори доручили президії ради подбати про надання Ірпеню  статусу робітничого

селища  з  постачанням  його  промисловими  і  продовольчими  товарами.  І   завдяки  цьому

статусу колективізацію в Ірпені не проводили. В ірпінців ніхто не забирав останні крихти

хліба. У 1933 році в місті народилася 41 дитина, а померло 102 особи. Це була порівняно не

дуже велика смертність, натомість як у  містечку Ворзель народилося 19 дітей , а померло

3612 осіб. 

Як і   наприкінці   ХІХ століття,  у  ХХ столітті  до Ірпеня на  відпочинок  приїздили

українські  письменники.  Зокрема Степан Васильченко,  відпочиваючи в Ірпені,  у листі  до

дружини писав: “Тут гарно. Ліс, правда, суворий, туманний. Ірпінь - річка холодна, дача в

гарному краю лісу, над усе тиша і сон, а все ж гарно”. З відкриттям у 1935 році Будинку

творчості  письменників Спілки письменників України Ірпінь став одним із  найвагоміших

літературних  осередків  України. Серед  ірпінських  дачників  був  і  відомий  український

письменник,  а  водночас,  і  завзятий  рибалка —  Іван  Гончаренко.  Перебуваючи на  посаді

керівника  кабінету  молодого  автора  при  Спілці  письменників  України,  став  ініціатором

створення Будинку творчості письменників на колишній дачі Чоколова в Ірпені. 

У роки Німецько-радянської війни 1941-45 років Ірпінь був окупований гітлерівцями

від 24  серпня 1941 року  по 6  листопада 1943 року.  Під  час  окупації  в  районі  Ірпеня  діяв

партизанський  загін  «Перемога  або  смерть».  У  1941-1943рр.   діяв  I-й  Білоруський

партизанський загін Петрова А.Є., Київський загін під командуванням Кузнеця, загін імені

міжнародного  юнацького  дня  (керівник  Г.Голець)  та  в  1943  загін,  яким  командував  П.І.

Перевертун.

Друга  світова  війна  –  найжахливіша  війна  в  історії  нашого  народу,  яка  перервала

мирне  життя  жителів  Ірпінського  регіону,  понівечила  долі  кожної  сім’ї,  забрала  життя

кожного п’ятого співвітчизника.  В районі  Ірпеня загинуло 487 воїнів-визволителів.  Серед

них Герої Радянського Союзу: льотчик Кулішов Володимир Кузьмович, Жлобін Іван Якович,

танкіст Папулов Семен

Васильович. Сумну статистику війни зберігають архівні документи в період Руху Опору на

Приірпінні  :  283  наші  земляки  було  вивезено  до  Німеччини.  У  фашистських  катівнях

закінчили земну дорогу активісти руху опору та мирні жителі Приірпіння: з Ворзеля – 83

особи,  з  Гостомеля  –  81.  У  жовтні  1943  року  був  спалений  хутір  Любка.  952  жителі

Приірпіння не повернулися з поля бою до рідних домівок. Серед них клас добровольців-

випускників  Ірпінської  середньої  школи  №1, загинули  на  війні  три  брати  і  батько  сім’ї

Забарило, три брати Волгіни, три брати Соловйови. 

      Населення Ірпеня зростало в той час переважно за рахунок мігрантів. Серед них — багато

ветеранів  Великої  Вітчизняної,  в  тому  числі Герої  Радянського  Союзу П. М. Тананаєв,



полковник  В. С. Лихотворик,  капітан  Є. А. Кривий,  пілот  бомбардувальника  в  роки

війни Н. Н. Федутенко. 

У 60-80 -  роки  ХХ століття  (до  аварії  на  Чорнобильській  атомній  електростанції)

Ірпінь та Приірпіння були санаторно-курортною зоною України.  Тут знаходилися  санаторії,

піонерські  табори,  табори  відпочинку.  Але  в  наслідок  аварії  на  ЧАЕС наш регіон  через

забруднення  радіоактивними  речовинами  отримав  статус  четвертої  чорнобильської  зони,

після  чого  були  закриті  санаторії  і  табори.  На  сьогодні  у  Ворзелі  працюють  санаторій

«Україна», Київський обласний дитячий санаторій та ін. 

В  Ірпені  споруджено  пам'ятник  Герою  Радянського  Союзу  чорнобильському

пожежникові  Володимиру Правику,  вшануванням пам’яті  якого є і  відкриття  у 2014 році

парку культури і відпочинку ім. В. Правику.

 В  День міста ірпінці  святкують  у третю  суботу  вересня. Місто  має свій герб і прапор.

Щорічно в Ірпені на день міста проходить фестиваль молодіжної пісні „Київщина”, на який

приїздять  гості  з  різних  куточків  України.  Планується  розширення  рамок  фестивалю,

запрошення  артистів ближнього зарубіжжя для  участі у цьому культурному заході. 

Славний Ірпінь відомими людьми. Такими,  як знаний літературознавець,     вчений

українського перекладу і поет Григорій Кочур. Він прославився перекладами з 31 мови світу.

У  нього  було  неабияке  відчуття  слова.  Натхнення,  вченому  надавала  й  ірпінська  земля.

Оселився Григорій Порфирович в Ірпені на початку шістдесятих і  жив по 1996 рік.У  його

будинку сьогодні діє музей. До речі,  це перший приватний музей в Україні, заснований 1997

року сином та  невісткою Г.  Кочура. А вулиця,  на якій будинок знаходиться,  носить ім’я

Григорія Кочура. 

На початку ХХІ сторіччя Ірпінь продовжує розбудовуватися, жити і творити. І досі він

надихає митців у їхньому співі,  музиці,  живописі.  У  красивих сучасних парках імені Зої

Алієвої, імені Володимира Правика та парку Перемоги відпочивають студенти Ірпінського

економічного  коледжу  НУБіП  України,  Національного  університету  Податкової  служби

України, адже Ірпінь -  місто, значна частина населення якого-студентська молодь.

2. Прогулянка  по центральній частині міста – перехід до Ірпінського краєзнавчого

музею.

3. Ознайомлення  з  експозицією  Ірпінського  краєзнавчого  музею.  Екскурсовод  –

краєзнавець Зборовський А.І.

4. Екскурсія на території Будинку творчості письменників. 

Заключне слово куратора. Обмін студентами та куратором думками і враженнями. 


