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У збірнику представлені матеріали обласного круглого столу з нагоди
відзначення 80-річчя створення Сумської області «Сумщина від давнини до
сьогодення: проблеми ідентичності, ментальності, самосвідомості», що
розкривають соціально-економічні, політичні, культурні та духовні аспекти у
розвитку нашого краю. У виступах учасників круглого столу висвітлено роль
визначних особистостей у розвитку нашого краю та зазначено необхідність
збереження матеріального і духовного надбання регіону для нащадків.
Збірник відображає питання дослідження історичних пам’яток рідного
краю, місце та значення традицій в історії сучасності.
Представлені матеріали розраховані на широке коло читачів.
Організатори круглого столу не завжди поділяють думку учасників.
Матеріали друкуються в авторській редакції, які зверстані з електронних носіїв
та наданих авторами публікацій. Відповідальність за зміст несуть автори
публікацій.
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Вільшанської сільської ради
Недригайлівського району
ІВАНУЩЕНКО ГЕННАДІЙ – ІСТОРИК, АРХІВІСТ,
ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ
Ми звикли говорити про знаменитостей, своїх славних земляків, коли
проймаємося гордістю за них, їхній талант і мудрість. Адже вони з нашої землі,
з котрою зв'язані пуповиною на все життя. Саме з цієї землі потоками б'ють
свіжі сили, цілюща енергія, кого вона благословила у світи.
Земля недригайлівська випестила багато талантів, які розквітли як на
Україні, так і по всьому білому світу в усіх сферах життя. Моя розповідь про
Іванущенка Геннадія Миколайовича – історика, архівіста, громадського діяча.
Простий, земний, як і кожен із нас, але з самого дитинства увібрав зернята
доброго, мудрого, вічного, щоб стати їх сівачем на все життя. Багато доріг
лягало на земних полотнах, а Геннадій вибрав одну-єдину: дорогу в глибину
віків, щоб дослідити історичну правду життя. Це стало його справою, його
життєвим кредо.
Багато вершин досяг він у наполегливій праці, у щоденних пошуках
істини. Фундаментом будь-якого завдання є поставлена мета, цілеспрямований
погляд, впевненість у знаннях, віра в досягнення. Долає стерню минулих
стереотипів з минулого Сумщини, запалює нові обрії наукових пошуків. Над
землею Сумською спасенною зорею сяє ймення: Україна! Може саме тому
така потужна, така непереборна сила цієї землі.
Сьогодні існує небезпека для дослідника вітчизняної історії новітньої
доби. Як патріот свого народу і країни Геннадій Миколайович близько до серця
сприймає весь трагізм власної історії, яку, за влучним висловом В.Винниченка,
не можна читати без брому. Перегортаючи криваві сторінки вітчизняної історії,
вивчаючи документ за документом, рік за роком, він постійно відчуває як жах
охоплює його серце, кров стукає у скроні, мозок відмовляється сприймати. Але
ж така вона і є – історія нашого народу. Шукаючи відповіді на чимало питань,
які ставить йому життя, шукає натхнення у нашій історії – особливій,
героїчній, унікальній.
Летять роки, перетворюючись у миттєвості, залишаючи за собою лише
слід спогадів і думок про життєвий його шлях.
Геннадій Іванущенко народився 21 квітня 1964 р. в селі Улянівка
Білопільського району Сумської області. Після закінчення 10 класів
Недригайлівської середньої школи (1981) та Калінінградської морехідної
школи (1982) дев`ять років працював матросом рибопромислового,
торгівельного флотів та проходив військову службу на Чорноморському флоті
(1983-1986). Військове звання – старшина 1 статті, спеціальність – боцман.
Сестра Юлія розповіла, що одного разу він з плавання прислав 17 посилок із
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книжками. У 1988 році продовжив навчання на історичному факультеті
Сумського державного педагогічного інституту ім. А.С.Макаренка, який
закінчив у 1993 р. за фахом «Історія і суспільствознавство». У 1999-2000 роках
навчався в Українському Вільному Університеті (м. Мюнхен). Працював
учителем історії, географії, допризовної підготовки загальноосвітніх шкіл І-ІІІ
ступенів с. Курмани Недригайлівського району (1989-1990), с. Білоцерківці
Пирятинського району Полтавської області (1990-1994), с. Северинівка
Сумського району (1994-2005). З липня 2005 року по2010 рік – директор
Державного архіву Сумської області.
Співзасновник Центру досліджень визвольного руху, член Вченої ради
ЦДВР. Головний редактор інтернет – проекту «Сумський історичний портал».
Керівник архіву ОУН в Українській Інформаційній Службі–Лондон. Редактор
сайту: www.ounuis.info. Член історичного клубу «Холодний Яр», член проводу
СУМ «Сумщина», учасник низки заходів СУМ «Сумщина». Дослідник
національно-визвольного руху. Ініціатор встановлення пам`ятних знаків на
честь учасників боротьби за незалежність України на Сумщині, організатор
виставок документів та круглих столів.
Цілі покоління зростали на засекреченій історії. Історичною пам'яттю
маніпулювали. Сьогодні Геннадій Миколайович будить національно-історичну
пам'ять. Історія не завжди безпечна справа. Частина істориків боялися
повернутися до справжньої історії, особистостей, чиї імена не влаштовували ні
їх сучасників, ні нащадків, відхрещувалися від всього національного. Він
наводить такий приклад, що у російського поета Володимира Маяковського є
поема «150 мільйонів», а в СРСР 60 мільйонів населення пройшли через
концтабори. Виходить, що майже кожен третій був ворогом народу.
Він переконаний, що до високих понять, в тому числі і патріотизму,
люди приходять не через глобальні ідеології, а через особисте, через родинне,
через історію свого міста чи села. Не можна зберігати в таємниці матеріали, які
можуть вплинути на хід думок і розвиток країни.
Енергія високої мети народжує плідні, прекрасні діяння історика. Ми
повинні осягнути розумом і серцем врожайну ниву Геннадія Миколайовича й
належним чином оцінити його надбання. Автор та упорядник книг „Залізом і
кров`ю‖ (2001), „Голодомор 1932-33 років: очима свідків, мовою документів.
Северинівська сільрада Сумського району‖ (2003), „Українська революція
1917-1920 років в листівках і газетах‖ (2005), „ОУН-УПА на Сумщині‖ т. 1
(2007) і т. 2 (2009), «Українське відродження 1917-1920 рр. на Сумщині» (2010),
«Інакодумство на Сумщині: збірник документів та матеріалів (1955-1990 роки)»
(2012), «Сумчани в боротьбі за волю» (2016), близько 60 публікацій у збірниках
наукових конференцій, місцевій, центральній і зарубіжній періодиці.
Гортаючи сторінки його книги «Сумчани в боротьбі за волю», мене
вразила розповідь про легендарного українського розвідника полковника Івана
Литвиненка з Хоружівки. Саме Геннадій Миколайович перший знайшов, в
раніше засекречених архівах, дані про українського патріота-земляка. Іван
Литвиненко пройшов через вир двох етапів українського визвольного руху.
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Полковник Армії УНР, один із десяти найбільших ворогів радянських
спецслужб.
Розстріляли полковника в Лук'янівській в'язниці 17 лютого 1947 року. В
нелегкій, завжди оповитій серпанком таємничості, роботі розвідника
І.Литвиненко користувався псевдонімами: «Морозенко», «Солончак». Ще в
роки Української революції, будучи командиром різних підрозділів, здобув
серед вояків прізвисько «Мама» за надзвичайно людяне і турботливе ставлення
до підлеглих. В УПА мав псевдо «Євшан».
Родина розвідника з часу його останньої відпустки у 1918 році до перших
історичних публікацій 2006 року (88 років !!) нічого не знала про його долю,
хоча переказувалася легенда про те, що в 20-ті роки він переодягненим з'явився
в Хоружівці, щоб забрати сім'ю.
Він віддав своє життя за визволення України від фашистської чуми та
комуністичного режиму. 24 серпня 2007 року в Хоружівці було відкрито
пам'ятну дошку на його честь.
Іванущенко Г.М. належить до тієї плеяди істориків, який освячує свої
наукові пошуки іменем безкомпромісного за будь-яких умов Т.Г. Шевченка.
Заповідальне Шевченкове: «Учи, учи неложними устами сказати правду» –
можна ставити до кожної його праці.
Геннадій Миколайович ґрунтовно дослідив голодомор 1932-1933 років на
Сумщині. Адже супроти цілого народу вчинено геноцид. Про що свідчать
архівні документи. Особливо вражає вже розтиражований документ- довідка
про смерть чоловіка, де причину загибелі його в голодних муках названо
коротко і страшно – українець. Сумський архів під керівництвом Геннадія
Іванущенка – єдиний архів, який повністю оцифрував усі 57 тисяч актових
записів про смерть людей в період Голодомору 1932-1933 років. За вагомий
особистий внесок у дослідження голодоморів в України, активну громадську
діяльність нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня (2007).
Геннадій Миколайович тривалий час працює в архівах українських
організацій у Великій Британії. Робить щоденну, копітку справу, значення якої
важко переоцінити. Впорядковує документи, які накопичувалися роками і
мають величезну історичну цінність.
Запущений електронний
архів
визвольного руху . На сайті Архіву ОУН в Українській інформаційній службі
Лондона за рік буває більше 150 тисяч відвідувачів з багатьох країн. В архіві
зберігаються газети із 23 країн 27 мовами, загальна кількість газетних
повідомлень 2404 аркушів. Сьогодні можна переглянути віртуальну екскурсію
музеєм визвольної боротьби ім.С.Бандери в Лондоні, який був заснований в
1962 році. Відео похорону Степана Бандери 1959 року на сайті архіву ОУН
переглянуло більше 32 тисяч користувачів. Яка читальна зала архіву чи
бібліотеки може прийняти таку кількість відвідувачів за 1 рік і 4 місяці?
Оцифровано 70 географічних карт. Сканували і
аудіозаписи. Є
матеріали, які стосуються Михайла Осадчого, дисидента, уродженця с.Курмани
нашого району. В архіві Української інформаційної служби (УІС) в Лондоні
близько 15 аудіокасет із записом його голосу. На цих касетах переважно
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інформація, яку Михайло Осадчий надавав до УІС, описуючи ситуацію в
конаючому на той час СССР. Один чоловік, який добре знав пана Михайла,
говорив, що той міг дуже образно передати тогочасну атмосферу в Совєцькому
Союзі. Зокрема, за висловом Михайла Осадчого, вона нагадувала йому «кригу,
що потріскалася на річці Сулі», і вже все, вона назад не «зшиється», вона вже
піде за водою.
За 8 місяців було оцифровано легендарний журнал «Визвольний шлях», а
це об'єм за 61 рік ( 1948-2009 р.р.), 732 числа і 311 тисяч оцифрованих аркушів.
Зазначає, що в умовах теперішньої інформаційної війни попит на історичну
правду величезний. Вважає, що Ахіллесова п'ята нашої держави – відсутність
єдності.
Зазначив, що український світ набагато сильніший, ніж ми уявляємо,він
сильний, організований і солідарний. Приміром, український фестиваль в
Торонто збирає до півмільйона людей. Коли він був там, то 40 хвилин несли
таблички із назвами брендів різних українських організацій. Побував у 12
країнах світу.
На запитання про сенс життя, то відповів, що пишається, коли побачив
щасливі очі двох дочок Семена Сапуна, які все своє життя були дітьми ворога
народу. Семен Сапун – провідник Організації Українських Націоналістів, був
головою обласного товариства «Просвіта».
Депутатська діяльність у Сумській районній раді п'ятого скликання
підтвердила виваженість, толерантність і принциповість Іванущенка Г.М.
Минули роки, відійшли люди, а документи зберігають енергетику того
покоління, яке чомусь називають жертвами тоталітарних режимів. А може це не
жертви, але й борці за волю? Може комусь було вигідно говорити тільки про
жертви і поразки, програмуючи наступні покоління українців на невдачі?
Давайте замислимось над цим і віддамо шану людям, які не мовчали і не
опускали голови в роки, коли лютувала «червона мітла».
Лише людина, яка добре розуміє всі небезпеки, всі підводні рифи й
мілини новітньої української історії, та уміє критично аналізувати величезний
масив її джерел, не захлинаючись у ньому,– може називати себе українським
істориком. Це відповідальне й почесне звання ось уже кілька десятиліть з
повним правом несе Геннадій Миколайович Іванущенко, який лама брехні
цегляні стіни, кромса на шмаття негативи. Своєю працею, ініціативністю, своїм
талантом і знаннями звеличує свою малу батьківщину – Сумщину і Україну.
Список використаних джерел
1. Іванущенко Г.М. Сумчани в боротьбі за волю. Київ, 2015, 191с.
2. Іванущенко Г.М. Повстанський рух 20-30 років ХХ ст. на Сумщині,
Суми ВВП «Мрія»,2016, 338с.
3. Іванущенко Г.М. «Українська революція 1917-1920 років в листівках і
газетах»,Суми ВВП «Мрія»,2016, 87с.
4. Іванущенко Г.М. ОУН-УПА на Сумщині, Частина 1-2 Суми ВВП
«Мрія»,2016, 154с., 229 с.
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Безкоровайна Ольга Василівна,
заступник директора з навчально-виховної
роботи,учитель зарубіжної літератури
Лебединської спеціалізованої школи
І-ІІІ ступенів №7Лебединської міської ради
ЛЮДИНА З ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ,
ЛЮДИНА З ВЕЛИКИМ СЕРЦЕМ…
Земська медицина, не дивлячись на свою
обмеженість, відіграла важливу роль у становленні і
розвитку охорони здоров’я. Земські лікарі вперше в
історії стали спеціалістами в усіх сферах медичної справи
і
одночасно
лікарями-організаторами
медичного
обслуговування сільської місцевості. Серед земських
лікарів Сумщини, хто своєю самовідданою працею
отримав визнання, особливе місце посів К.О.Зільберник –
організатор
охорони
здоров’я,
основоположник
хірургічної справи в Лебединському уїзді.
Зільберник Костянтин Олександрович (Кадиш
Сендерович) (19.VI. 1853, м. Ковно (нині – Каунас, Литва) – 24.V.1920, м.
Лебедин) – український лікар-хірург єврейського походження, громадський
діяч. Походив із родини міщан іудейського віросповідання – син власника
миловарної фабрики Олександра (Сендера) Лейбовича Зільберника. Після
закінчення медичного факультету Харківського імператорського університету
02.ІІІ.1878р. працював лікарем у м.Лебедин протягом 42 років: з 13.VII.1878 р.
– городовий лікар 1-ї медичної дільниці Лебединської міської управи, у цьому
ж році стає завідувачем Лебединської міської лікарні (городовий лікар м.
Лебедина), з 1890 р. –член Лебединської міської управи. Був піклувальником
Харківського навчального округу. Одночасно був лікарем Лебединських 4класного повітового училища (з 20.ІІ.1883р.) і жіночої прогімназії. 31.VIII.1884
р., згідно з Указом № 89 Державного Сенату, затверджений у чині титулярного
радника, а 03.Х.1885 р., (Указ № 100 Державного Сенату) отримав чин
колезького асесора за вислугу років. 20.ІІІ.1887 р. Указом № 38 підвищений у
чині до надвірного радника, а 14.ІІ.1891 р. за старанну службу, яка тривала 12
років, був нагороджений орденом «Св. Анны для не христиан установленным».
У ІІІ.1891р. став колезьким радником, а 06.ІІ.1892 р. затверджений директором
Лебединського повітового піклувального відділення при в’язниці.
Як висококваліфікований лікар-хірург Костянтин Олександрович
поставив собі за мету: працювати на повну силу. Енергійно приступивши до
роботи, він невдовзі здобув велику популярність. Лікарня на той час
знаходилась у приватному будинку, медичного персоналу не вистачало, а
населення повіту більше довіряло народним цілителям та народним засобам.
Очоливши перше відділення лікарні, Костянтин Зільберник енергійно взявся за
організацію медичної допомоги у місті Лебедині та навколишніх
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селах.Очолюючи охорону здоров'я в складних умовах, домігся значного
розвитку в лікувальних закладах, зміцнення їх матеріально-технічної бази,
укомплектованої медичними кадрами.
Він не відмовляв у допомозі нікому. До нього йшли люди з усього
Лебединського повіту, бо знали, що людяний, уважний, енергійний і здібний
лікар допоможе всім. Блискуче оперував не лише у стаціонарних умовах
скромної операційної, а й у селянських хатах при звичайній лампі, яку тримала
його помічниця. К.О.Зільберник постійно підвищував свою професійну
майстерність. Із цією метою він двічі на рік їздив «по науку» до провідних
лікарів Франції та Німеччини. Йому першому у повіті у 1886 р. Лебединськими
повітовими земськими зборами було надане наукове відрядження за кордон
терміном на 9 місяців. У Парижі він пройшов вдосконалення з хірургії,
ознайомився з працею відомих хірургів, організацією хірургічного лікування і
наданням медичної допомоги взагалі. У наступні роки він також отримував
закордонні відрядження. Девіз великого лікаря: «Ми повинні дбати про
наближення лікарської допомоги до населення і про поліпшення її тут, на
місці». Для нього були характерні милосердя, людяність, безкорисливість,
всебічна турбота про людей. Він став організатором хірургічної допомоги
населенню. Всіляко дбав про медичний персонал, навчався сам і вимагав цього
від інших. Під керівництвом Костянтина Олександровича у 1901 р. було
закладено фундамент 1-го лікарняного корпусу, у якому і донині міститься
хірургічне відділення Лебединської центральної районної лікарні. Уже через 2
роки (у 1903 р.) Лебединська земська хірургічна лікарня вступила у дію.
К.Зільберник сам склав проект розміщення палат, операційної та інших служб,
активно допомагав будівельникам. Сам він був не лише вправним хірургом, а й
чудовим терапевтом і окулістом. На той час у медичному закладі налічувалось
20 ліжок, працювали 2 лікарі, 2 фельдшери, 1 акушерка та 14 осіб
обслуговуючого персоналу.
У 1913 р. з нагоди 35-річчя діяльності К.О.Зільберника Лебединська
міська дума за «видатну працю на користь населення високоталановитого і
гуманного лікаря» уперше за історію Лебедина присвоїла йому звання
«Почесного громадянина міста Лебедина», а в хірургічному відділенні
Лебединської повітової земської лікарні встановлено його портрет пензля
харківського художника І.М.Святенка, який дбайливо зберегли до сьогодні
лікарі хірургічного відділення. У тому ж 1913 р. у Лебединській повітовій
лікарні земством було встановлене лікарняне ліжко його імені. Йому вдалося
домогтися розвитку у Лебединському повіті мережі медичних закладів, у
результаті середня чисельність населення на сільській лікарській дільниці уже в
1910 році складала 16,6 тисяч, тоді як в Сумському повіті – 29,6, а в середньому
в Харківській губернії – 24,3 тисяч населення. Він чудово надавав хірургічну
допомогу не тільки в Лебедині, а й в сільських дільничних лікарнях, а особливо
у Василівській, Штепівській, Ольшанській, Терновській та інших, що мало в
цей період дуже важливе значення. Потрібно було перш за все привчити людей
до лікарні та амбулаторії. Населення звернуло увагу на хірургічне лікування
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Зільберника, і різко збільшилося звернення хворих для проведення різних
оперативних втручань. У 1906 році кількість операцій в лікарні нараховувала
758, на початку 1910 року – 962, в 1914 році – 1004. За кількістю і характером
операцій Лебединська лікарня була найкращою серед повітових лікарень
губернії.
К. О. Зільберник був завжди уважний до хворих, виключно людяний,
енергійний і здібний лікар. З усього повіту йшли до нього люди, і кожен
одержував потрібну допомогу, пораду. Він був лікарем за покликанням, за
переконанням, із тої когорти талановитих чудодійників, від короткого
спілкування з якими, від самого голосу хворі почувалися наполовину
здоровішими. Кажуть, що з єдиного погляду на пацієнта він безпомилково
визначав діагноз.
У період І Світової війни К.О.Зільберник бере активну участь в
організації та забезпеченні роботи шпиталів Червоного Хреста. У 1918 році,
коли пораненим і хворим червоноармійцям, які перебували в Лебединській
лікарні, загрожувала смерть, за наказом лікаря було знищено всі списки
стаціонарних хворих, і всіх переписували знову, в тому числі й бійців – як
місцевих мешканців під іншими прізвищами, що врятувало їх від смерті. У
роки Великої Вітчизняної такий подвиг повторив професор А.І. Мещаніков,
уродженець міста Путивль. У 1918 р. Лебединський повітовий з’їзд земських
службовців за рахунок внесків, відрахованих від їхніх зарплат, заснував
стипендію ім. К. О. Зільберника у Лебединській жіночій гімназії. У тому ж
1918р. Зільберник став
почесним
членом
Лебединського
культурнопросвітницького товариства любителів красних мистецтв і Спілки земських
службовців.
Епідемія висипного тифу 1920р. не обминула й м.Лебедин.
К.О. Зільберник не шкодував себе у боротьбі із цією небезпечною хворобою і
не вберігся. У травні 1920 р. його не стало. У м. Лебедин із цього приводу був
оголошений загальноміський траур, який перетворився на повітовий. Виконком
Лебединського повітової ради ухвалив надати ім’я лікаря 1-й Радянській
лікарні м.Лебедин і визначив довічну пенсію непрацездатним членам його сім’ї.
Хоронили улюбленого і самовідданого лікаря усім миром. На єврейському
кладовищі, що знаходилося неподалік від Троїцького, було встановлено обеліск
із граніту. Восени 1941 р., коли м. Лебедин окупували німецькі війська, вони
розгромили і зрівняли із землею єврейське кладовище, а також зняли і знищили
лікарняну вивіску з ім’ям К.О.Зільберника. У 1960-х рр. місцевий краєзнавець
Костянтин Дудченко відшукав місце поховання Зільберника. У 1968 р. його
прах із почестями було перенесено на Троїцьке кладовище, а над могилою
встановлено новий обеліск. За клопотанням медичних працівників і
громадськості району з 2-ї пол. 1970-х рр. ім’я лікаря носить Лебединська ЦРЛ.
Про скромного лікаря-трудівника нагадують експонати у Лебединському
краєзнавчому музеї, провулок його імені, меморіальна дошка на будівлі
хірургічного корпусу Лебединської ЦРЛ. К. О. Зільберник спочатку мав у м.
Лебедині 1-поверховий кам’яний будинок на вул. Нижній Сумській (нині –
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будинок Лебединського районного управління агропромислового комплексу на
вул. Героїв Майдану), а в останні роки життя – такий же будинок
на Майданській площі (нині – будинок Лебединського міського художнього
музею ім. Б. К. Руднєва на пл. Волі, 17).
Костянтин Олександрович залишив після себе цілу плеяду здібних
лікарів, чиї імена назавжди ввійшли в історію розвитку медицини. Серед них і
доктор медичних наук, професор Харківського інституту ортопедії і
травматології Микола Миколайович Милостанов. В останні роки свого життя
він написав монографію про К. О. Зільберника.
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ПАМ'ЯТКИ ІСТОРІЇ ЛЕБЕДИНЩИНИ:
СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ
Лебедин – історичне й сучасне місто багатих культурних традицій. Нині у
Лебедині нараховується 47 пам'яток історії та культури: 9 пам'яток археології,
10–архітектури, 26 –історії, 53 пам'ятки монументального мистецтва. У
результаті досліджень, окрім зазначених пам'яток, виявлено ще 70 споруд
традиційної забудови, 10 етнографічних об'єктів, 13 значних будівель, що
являють собою архітектурно-історичну цінність і підлягають збереженню під
час реконструкції міста.
На території Лебединського району знаходиться 223 пам'ятки культурної
спадщини, у тому числі– 99 археологічних пам'яток, 72 історичні та 21
пам'ятка монументального мистецтва.
На превеликий жаль,за останні роки загальна кількість об'єктів історикокультурної спадщини Лебединщини зменшилась. Цей факт пояснюється
незадовільним станом об'єктів історії та культури, відсутністю фінансування та
реставраційних робіт, а також скорочення державного фінансування. За останні
чотири роки фінансування скоротилося майже на 75%, що спричинило
руйнування історико-культурних об'єктів.
Процес зменшення фінансування можна пояснити такими причинами:
– низькою фінансовою спроможністю користувачів пам'яток історії;
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– відсутністю правових умов для залучення інвестицій до сфери охорони
пам'яток;
– недостатньою суспільною визначністю пріоритетності справи збереження
історико-культурної спадщини.
Окрім відсутності фінансування ремонтно-реставраційних робіт,
Лебединщина має і інші проблеми, пов'язані зі збереженням та охороною.Не
вирішені питання фінансування комплексної та регіональної програм
паспортизації нерухомих об'єктів культурної спадщини, мізерна участь
недержавних фінансових фондів у справі збереження об'єктів культурної
спадщини, недостатня пропаганда української культурної спадщини на теренах
держави. А також, майже повна відсутність збереження пам'яток у сільській
місцевості.
На сьогоднішній день одним з найдієвіших способів збереження
історико-культурної спадщини є залучення пам'яток до використання в туризмі.
Це дозволяє подолати фактори, що негативно впливають на стан їхньої
охорони. Серед них виділяють відсутність належного державного фінансування
в передбачених бюджетом обсягах, низьку фінансову спроможність
користувачів пам'яток, відсутність відповідних правових умов для залучення
приватних інвестицій до справи охорони пам'яток, недостатня суспільна
визначеність пріоритетності справи збереження пам'яток [3, с. 65].
Популяризація пам'яток засобами туризму сприятиме формуванню
розуміння суспільної цінності історико-культурної спадщини. Використання в
туризмі впливатиме на поліпшення матеріального стану пам'ятко-охоронної
справи, оскільки в цьому випадку пам'ятка отримує до 70 % коштів на своє
утримання [7.с.30].Така пам'ятка історії та культури спрямована на увагу
туристів.
За рівнем інтенсивності використання туристичні об'єкти поділяються на
екскурсійні та неекскурсійні. Пам'ятка історії та культури виступає
екскурсійним туристичним об'єктом у тому випадку, коли увага на неї з боку
суб'єктів туризму набуває регулярного та масового характеру. Неекскурсійні
туристичні об'єкти використовуються нерегулярно, лише як доповнення до
маршруту з використанням екскурсійних туристичних об'єктів. Такі відмінності
у характері використання зумовлені наявністю розвинутої туристичної
інфраструктури навколо пам'ятки та наявністю у самої пам'ятки властивості
саморозкриття. Під останньою виступає здатність пам'ятки стати головним
джерелом інформації для туристів. Коли ж пам'ятка позбавлена властивості
саморозкриття, основним джерелом інформації про неї є посередники, тому
пам'ятка виступає як допоміжна ілюстрація до їх розповіді. Питанню залучення
пам'яток до туристичної сфери присвячено чимало публікацій краєзнавців, у
яких автори намагаються створити нові туристичні маршрути.
Спільною рисою публікацій є наведення більш-менш повних відомостей
про пам'ятки, що мають бути включені до туристичних маршрутів відповідної
тематики. Суттєвим недоліком виступає відсутність відомостей про те, яким
чином ці пам'ятки можуть використовуватися. Ігнорування проблеми
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пристосування пам'яток історії до їх використання у сфері екскурсійнотуристичної діяльності призводить до того, що наведені маршрути є недієвими.
Це зумовлене тим, що автори невірно вважають за достатнє навести
відомості про ту чи іншу пам'ятку, і вона вже може використовуватися для
підготовки екскурсій за маршрутом. При цьому як цілком зрозумілий факт
визнається, що маршрут буде користуватися попитом у туристів. Досвід
використання в туризмі історико-культурної спадщини таких провідних країн
світу як Великобританія, США та Канада [4, с.126-128],показує, що ефективне
залучення пам'яток до сфери туризму можливе лише за наявності добре
розвинутої туристичної індустрії, яка враховувала б взаємовпливи процесів
пожвавлення туристичного бізнесу та стану збереження пам'яток.
Саме з цією метою у країнах активно проводиться не лише дослідження
історії об'єктів історико-культурної спадщини, а й сучасний стан їх консервації
для забезпечення збереження та використання в інфраструктурі туристичного
сервісу [1,с.132-133]. В Україні робота в такому напрямі лише починає
розвиватися [5, с.21], а спроби найширшого залучення пам'яток до сфери
туризму в більшості випадків зазнають невдач, оскільки не враховується
специфіка їх функціонування як туристичних об'єктів. На інтенсивність
використання пам'яток у туризмі впливає властивість їх саморозкриття.
Спільною рисою пам'яток історії є те, що відомості про події чи явища
збереглися у суспільній пам'яті, яка зв'язує їх із матеріалізованими об'єктами
(споруда, місце). Відзначення пам'ятної події чи явища в більшості випадків
відбувається шляхом встановлення на їх місці пам'ятного знаку (на спорудах –
у вигляді меморіальної дошки), на якій коротко наводиться інформація про
подію. Деякі дослідники розрізняють нерухомі пам'ятки історії та пам'ятні
знаки, подаючи їх як два різні види історичних пам'яток [6, с. 162]. Однак сама
пам'ятка та пам'ятний знак взаємопов'язані, тому їх розділення як двох видів
пам'яток не зовсім доречне. Використання в туризмі відмічених лише за
допомогою пам'ятних знаків пам'яток історії ускладнюється через незначну
інформативність перших. Інформація є надто стислою, недостатньою для
повного розкриття події. Сама пам'ятка туристом сприймається як певна
абстракція. Візуальне ж підкріплення усної розповіді екскурсовода незначне.
Саме складність сприйняття суб'єктами туризму пам'яток історії як цілісного
об'єкту не сприяє їх активному використанню в туризмі. До цього додається і
низький рівень історичної свідомості суспільства, яке не виявляє глибокого
зацікавлення своєю історією. Усе це разом призводить до того, що пам'ятки
історії лишаються маловідомими.
Одним з найефективніших способів залучення пам'яток історії до
використання у сфері туризму є створення на їх основі меморіальних музеїв.
Важливою рисою музеїв такого типу є відтворення історичної обстановки, у
якій відбулися ті чи інші події. Саме це відрізняє музеєфіковану пам'ятку історії
від звичайного музею, в експозиції якого відображається історія події. Якщо це
меморіальний будинок-музей, пов'язаний із життям та діяльністю людини, то
музеєфікація його як пам'ятки історії означатиме відтворення історичної
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обстановки, що оточувала цю людину. Знайомство з таким меморіальним
музеєм, як зазначають деякі дослідники [2], допомагає зрозуміти творчий і
життєвий шлях особистості. Якщо ж в експозиції музею представлені матеріали
про весь життєвий шлях, то такий музей не можна назвати музеєфікованою
пам'яткою історії, бо тоді остання втрачає властивість саморозкриття. Особисті
речі, меблі, картини та інші предмети мають бути розташовані в тому порядку,
у якому вони оточували людину за життя. Саме це дозволить туристам уявити
особливості життя і творчості особистості. Для отримання повноцінного
уявлення про її життєвий та творчий шлях, необхідно створення експозицій
двох типів. Перший тип є відображенням реального оточення людини в певний
період її життя, який пов'язаний саме з цією спорудою. Другий розкриває весь
життєвий шлях людини на основі звичайної музейної експозиції. До неї
включаються особисті речі.
Пам'ятка історії лише в тому випадку розкриє перед туристом свою
внутрішню сутність, коли навколо неї буде відтворена обстановка на момент
події. А для посилення властивості саморозкриття має бути створена експозиція
двох типів. Варто також зазначити, що музеєфікована пам'ятка історії має
виступати не відокремленою від інших музеїв. Адже такий музей розкриває
лише один з аспектів історії людини, суспільства, держави. Має бути створена
мережа музейних закладів, які розкриватимуть найрізноманітніші аспекти
життя історії Лебединщини. Музей не повинен замикатися лише на власній
експозиції, а має залучати до формування нових туристичних маршрутів інші,
пов'язані з його тематикою пам'ятки, тим більше приклад подібної роботи вже
існує [8]. Лише завдяки такій роботі музей матиме змогу надати туристові
якісно змістовні послуги, обов'язкові для успішного функціонування в
сучасному суспільстві.
Звичайно, у статті далеко не повністю розглянуті різні аспекти
формування розвинутої туристичної мережі, завдяки якій можливе ефективне
використання пам'яток історико-культурної спадщини міста. Тим не менше, на
основі вивчення сучасного стану використання пам'яток історії та культури,
теоретичних та практичних принципів формування експозицій та аналізу рівнів
людського сприйняття історичних пам'яток, було накреслено напрями, які
дозволять максимально ефективно використовувати пізнавальний потенціал
пам'яток історії для популяризації історико-культурної спадщини. А, отже,
формувати у суспільній свідомості розуміння її цінності та необхідності
збереження.
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ОЗ Великочернеччинської спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів Сумської районної ради
ЛІТЕРАТУРНЕ КРАЄЗНАВСТВО ЯК ДЖЕРЕЛО ВИХОВАННЯ
ПАТРІОТИЗМУ
У статті розглядається питання патріотичного виховання учнів на
матеріалі літературного краєзнавства. Уточнено сутність понять
«краєзнавство», «патріотизм», коротко висвітлено думки відомих педагогів
про регіональну культуру як міцне підґрунтях формування в дітей та молоді
національного світогляду, моральності, утвердження любові до Батьківщини.
Автор презентує досвід роботи шкільного музею ім. Анатолія
Семенюти, створеного на базі ОЗ Великочернеччинської спеціалізованої школи
І-ІІІ ступенів Сумської районної ради Сумської області як результат
дослідницької діяльності в царині літературного краєзнавства учителівсловесників та учнів навчального закладу.
Проблему патріотичного виховання актуалізують сучасні динамічні
процеси в Україні, пов’язані з реформуванням у соціальній сфері, економіці,
політиці. Зокрема перед українцями постало завдання захисту цілісності
кордонів Батьківщини. Тож сьогодні, як ніколи, необхідні креативні підходи до
патріотичного виховання особистості.
Ідея національно-патріотичного виховання втілена в цілому ряді
державних документів. В оновленій програмі з української літератури,
затвердженій Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №
804, зазначено, що метою базової загальної середньої освіти є формування в
учнів національної свідомості, а також наголошено: «Випускник основної
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школи – це патріот України…» [3, с.103]. Варто відзначити, що саме культура
рідного краю, на думку багатьох вітчизняних педагогів, виступає потужним
джерелом виховання любові до Батьківщини.
Уперше визначення краєзнавства як педагогічного поняття дав Костянтин
Ушинський [7]. Він відзначав, що треба привчити дитину знаходити цікаве в
тому, що її постійно оточує. Відомий педагог Т.Г. Лубенець [1]надавав
краєзнавству винятково важливого значення як могутньому засобу
патріотичного виховання, стверджуючи, що успішним є таке навчання й
виховання, яке здійснюється на основі дослідження культури рідного краю.
Любов починається з місцевості, що оточує дитину, і розширюється до меж
усієї країни. Любов до рідного краю живить любов до всієї Батьківщини.
Фундатор теорії національної школи Софія Русова стверджувала, що
краєзнавство є тим тереном, на якому повинна будуватись система освіти
кожного народу й процес виховання свідомих, активних громадян-патріотів[7].
Мета даної статті – здійснити обґрунтування поняття «патріотизм»,
розкрити потенціал літературного краєзнавства у вихованні громадян-патріотів
на основі досвіду роботи навчального закладу (ОЗ Великочернеччинська
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Сумської районної ради Сумської області.)
Етимологічно слово «патріотизм» походить від латинського «patris» –
батьківщина, вітчизна. Академічний тлумачний словник української мови
пояснює це слово як любов до батьківщини, відданість своєму народові,
готовність для них на жертви й подвиги [4, c.97 ].
«Філософський словник» дане поняття трактує як « одне з найглибших
громадянських почуттів, змістом якого є любов до батьківщини, відданість
своєму народові, гордість за надбання національної культури» [6, с.480].
У «Сучасному словнику іншомовних слів» слово «патріотизм» означено
як «любов до своєї батьківщини, вірність своєму народові» [5, с.434].
Тож короткий аналіз довідкової літератури дозволяє зробити висновок про те,
що в основі поняття «патріотизм» лежить любов до батьківщини, рідної землі,
свого культурного середовища.
Нині перед учителем-словесником постає завдання донести до молоді
усвідомлення того, що нігілістичне ставлення до материзни є ганебним явищем,
засуджуваним у всьому світі, допомогти відчути відповідальність за
збереження й подальший розвиток культури українців, зокрема літературної
спадщини.
У зв’язку з цим педагогами й учнями тоді ще Великочернеччинської
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Сумської районної ради Сумської області
було розпочато пошукову роботу, яка мала на меті збір матеріалів про поетаземляка, шістдесятника, учителя, надзвичайно ерудовану й світлу людину з
непростою долеюСеменюту Анатолія Миколайовича. У свій час він був
найколоритнішою фігурою літературного життя Сумщини, його вірші, поетичні
переклади, гуморески друкувалися на сторінках всесоюзних, республіканських
видань, обласних та районних газет. Про творчість митця з Великої Чернеччини
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схвально відгукувалися Олесь Гончар, Олександр Жаров, М.П. Мінаков,
П.П.Охріменко, П.Т.Гаврилов.
Анатолій Семенюта підготував до друку збірку поезій «Сонцем повний»,
але не судилося… Лише 2005 року (через 27 років після смерті письменника)
світ побачила його книга «Борг», упорядкована другом і колегою автора
Павлом Скориком.
Проміжним підсумком діяльності у царині літературного краєзнавства в
навчальному закладі стало свято, приурочене 75-річчю А.М. Семенюти та
відкриття 21 лютого 2012 року на базі школи музею поета (свідоцтво №19266).У цей день письменнику мало виповнитися 75 років. На захід завітала
дружина поета Галина Луківна Семенюта, син Ігор, друзі-письменники Юрій
Миколайович Царик, Павло Григорович Скорик, учні Анатолія Миколайовича,
його однокласники. Один із гостей заходу архімандрит Сергій Яровий,
звертаючись до учнів, написав у книзі відгуків: «Анатолій Семенюта був одним
із дарів Божих для України. Надихаючись його прикладом любові до України
та її нації, будемо даром Божим для України й ми».
Положення про шкільний музей визначає його як одну з форм роботи,
спрямованої на розвиток творчої самодіяльності, громадської активності учнів,
що реалізується в процесі збирання, вивчення, обробки, оформлення та
пропаганди матеріалів. Особливу роль у патріотичному та естетичному
вихованні школярів, розвитку їх творчих здібностей відіграють музеї
літературного профілю, зокрема присвячені письменникам-землякам. Адже
дітям додає упевненості у власних силах усвідомлення того, що талановиті
літератори, творами яких захоплюються сучасники, ходили до школи тією ж
стежкою, що й вони.
Робота шкільного музею побудована відповідно до тематичної структури
музеїв літературно-краєзнавчого профілю й передбачає комплектування
експонатів, пов’язаних з життям, літературною та громадсько-політичною
діяльністю письменника, його творчою лабораторією, написанням окремих
творів, їх оцінкою, вшануванням пам’яті митця.
У музеї репрезентовано матеріали не лише про відомого поеташістдесятника Анатолія Миколайовича Семенюту, а й про всіх талановитих
майстрів слова Великої Чернеччини: Григорія Єлишевича, Ольгу Литвиненко,
Якова Ратнера, Бориса Литвиненка, Ірину Вертікову, Валентину Кіндзер та ін.
Сьогодні педагоги шукають нових методів навчання учнів за єдиноправильним принципом: навчання із захопленням, з радістю пізнання, з
любов’ю до України, її історії, літератури, з повагою до людей. Музейна
педагогіка – це інноваційна педагогічна технологія, що базується на інтеграції
суспільно-гуманітарних наук та сприяє розвиткові творчих здібностей учнів,
вихованню патріотизму, стримує бездуховність дитини[2].
Усвідомлюючи важливість музейної педагогіки, зокрема її літературнокраєзнавчого напрямку, радою музею Анатолія Миколайовича Семенюти було
окреслено форми роботи шкільного музею:збір та опис експонатів;формування
нових експозицій;музейні уроки;музейні заняття;екскурсії оглядові, навчальні,
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екскурсії-вікторини;зустрічі з цікавими людьми Сумщини;робота пошукових
груп;шкільні свята в музеї.
Музей поета-земляка Анатолія Миколайовича Семенюти було урочисто
відкрито 21 лютого 2012року.
За період існування музею з метою популяризації творчості поеташістдесятника А.М. Семенюти та ознайомлення жителів Сумщини з його
життєвим шляхом було проведено екскурсії для учнів та вчителів школи,
односельців, учасників районних семінарів учителів біології, інформатики,
фізичної культури, історії,
зарубіжної літератури, фізики; керівників
навчальних закладів Сумської області, які перебували на курсах в СОІППО.
Створено нові експозиції: «Із сімейного альбому А. Семенюти»,
«Рукописи А.М. Семенюти», «Митці Сумської організації Національної спілки
письменників України – музею А.М. Семенюти».
На основі рукописів поета упорядковано й видано збірку віршів
А.Семенюти «Сонцем повний». Видання приурочене 340 річниці з часу
заснування села Велика Чернеччина.
Зібрано й упорядковано матеріали про талановитого поета-гумориста,
учня Анатолія Семенюти, Григорія Єлишевича. Підготовлено й проведено
літературний вечір, присвячений 45-річчю творчої діяльності Григорія
Єлишевича.
На базі музею проводяться уроки літератури рідного краю, літературні
читання, зустрічі з майстрами слова.
Триває збір матеріалів про відомого сумського журналіста й краєзнавця,
друга Анатолія Семенюти Геннадія Петрова, письменників Юрія Царика та
Івана Корнющенка.
Радою музею започатковано Шкільну літературну премію імені
А.М.Семенюти, яка вручається учням за кращі літературні твори. Лауреат
премії 2017 року Іванченко Анастасія є неодноразовим переможцем
Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка.
Пріоритетні завдання шкільного музею Анатолія Миколайовича
Семенюти – стати своєрідним оберегом літературної спадщини рідного краю,
джерелом патріотичного виховання, сприяти розвиткові творчих здібностей
учнів.
Таким чином, у сучасних умовах розбудови національної системи освіти
літературне краєзнавство є потужним засобом патріотичного виховання молоді.
Досвід роботи ОЗ Великочернеччинська спеціалізована школа Сумської
районної ради Сумської області доводить, що залучення учнів до пошукової та
дослідницької роботи саме в галузі літературного краєзнавства сприяє
відродженню
духовності,
національної
свідомості,
узагальненню,
систематизації та поглибленню знань учнів, стимулює формування моральних,
естетичних, культурних цінностей.
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Сумського коледжу економіки і торгівлі
ХАЙ СТЕЛИТЬСЯ ВАМ ДОЛЯ РУШНИКАМИ
Відомо, що українська культура змінювалась впродовж століть.
Предмети, які були створені раніше, з кожним роком все більше
вдосконалювались. Їм надавали нових форм та значень. Виникало багато
дискусій щодо тих чи інших явищ. Змінювалась культура в цілому. З історії
України відомо, що на ще не сформованій українській землі перебувало безліч
племен (скіфи, сармати, слов'яни та ін.), які були нашими предками. Тогочасне
суспільство значно відрізнялось від сучасного. Хоча безліч предметів та речей,
які мають важливе значення і сьогодні, були виготовлені саме у ранні етапи
становлення української культури.Одним із таких предметів є рушник. Його
архетип є різностороннім та нерозгаданим дослідниками й досі.
Архетипи, проектуючись на зовнішній світ, визначають своєрідність
культури. Рушники – це відбиття культурної пам'яті народу, в їх узорах
збереглися прадавні магічні знаки, образи "дерева життя", "берегині", символіка
червоного кольору, які знайшли подальше своєрідне переосмислення і
оновлення.
На Україні рушникам завжди надавалось важливе образно-символічне
значення. Вони – обов'язковий атрибут весільної обрядовості, предмет
народного побуту, неодмінна окраса селянського житла.
У кожному районі склались локальні особливості, що виявилось у
композиції, колірній гамі, засобах шитва.
Сучасні майстри, продовжуючи традицію, наповнюють орнаментацію
рушників новим змістом і образами, підсилюють їх монументально22

декоративне вирішення, розширюють діапазон застосування в громадському
інтер'єрі.
Рушник – один із найдавніших оберегів у різних народів. Сама смуга
полотна має насичене символічне значення – дороги, долі, захисту. А коли ця
смуга ще й містить на собі виткані чи вишиті знаки-обереги – захисна сила її,
відповідно, більшає.
Спочатку рушники були ткані, згодом – вишивані різними техніками.
Протягом двох останніх століть різновидів рушників побільшало. Це й
вибійчані рушники, й мальовані на папері (Петриківка), а також оздоблені
аплікацією зі шматків нашитої тканини (Черкащина). Слобожанщина здавна
славилася рушниками, проте глибокого дослідження архетипу рушника на цій
території так і не було. Це пов’язано, насамперед із занепадом ткацтва та
вишивання на даній території. Кожній сучасній українській області притаманні
свої декоративно-ужиткові вироби, котрі набули значного розвитку.
Національні традиції регіонів України та їх історія говорять про мистецьку
талановитість народних майстрів. Основними художніми осередками є Опішня,
що знаходиться у Полтавській області (художня кераміка), Дігтярі – у
Чернігівській області (килимарство, рушники та плахтові тканини), Петриківка
– у Дніпропетровській області (петриківській розпис), Кроловець – у Сумській
області (кроловецькі рушники) тощо.
Багаті традиції українського художнього ткацтва, що складалися
протягом століть, стали щедрим джерелом для розвитку цього виду мистецтва в
наш час. Узвичаєність і новація характерні виробам відомих в Україні центрів
ткацтва. Це – Кролевець (Сумська обл.), Богуслав (Київська обл.), Дігтярі
(Чернігівська обл.) та інші. Кожний центр мав широкий асортимент виробів із
властивим їм ошатним оздобленням. Ще Тарас Шевченко свого часу замовляв
рушники в кролевецьких майстрів, що говорить про високу якість виробів та
славу за межами Сумської області.
Рушник, як особливий, високого рівня сакральності предмет, характерний
для багатьох народів, головним чином слов'янської, балтійської та угрофінської груп. Українці, котрі належать до слов'ян, акумулювали у надрах
традиційної матеріальної і духовної культури значний масив інформації у
тканих та вишитих рушниках, яка становила цим значний інтерес для всього
світу.
Недарма рушник супроводжував людину все її життя, від народження до
самої смерті, під час усіх важливих обрядів: весілля, хрестини, будівництва
хати тощо.
Рушник оспіваний у піснях, зокрема А. Малишко писав: «І на тім
рушничкові оживе все знайоме до болю, І дитинство, й розлука, й твоя
материнська любов.
Тканий рушник – не просто предмет побуту, який прикрашав інтер'єр
будинку, а й символ багатства, добробуту і добра. Одним з найбільш важливих і
значимих обрядів, де використовують рушник, це весілля або вінчання. На
щастя, на долю, на довгі роки і процвітання. Саме весільний тканий рушник має
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особливе значення, адже це оберіг, який ви повинні будете зберігати протягом
усього свого життя.
Відповідно до призначення, рушники різнились і технікою виконання.
Утирачі і стирники (стирачі) найчастіше ткали із цупких ниток. Покутники,
подарункові, плечові – із тонкого, гарно вибіленого полотна (для пов'язування
сватів). Цікава деталь: коли засновували снівниці обрядових та весільних
рушників, чоловікам заборонялося заходити до хати. Жінки починали ткати
рушники тільки в середу, п'ятницю або суботу – у так звані жіночі дні.
Перший витканий рушник призначався для гостей. Він завжди висів на
видному місці.
Давні предки виготовляли тканий весільний рушник, дотримуючись
деяких важливих методик. Так, приміром, особливого значення надавали
візерунки та орнаменти. Існує дві сторони рушника: чоловіча та жіноча. Кожна
зі сторін оформлена відповідним чином: чоловіча сторона несе в собі
інформацію про силу чоловіка, його міцне здоров'я, його мужність, жіноча –
інформація про продовження роду, жіночу красу, благополуччя домашнього
вогнища. Широко відомий в Україні своєю особливою красою кролевецький
тканий рушник. В основі його характерних монументальних геометричних
орнаментів, переважно у червоних кольорах, часто зустрічаємо зображення
одно-, триярусних бань церков з хрестами. Іноді на них прочитувалися
геометричні жіночі фігури, як вважають деякі дослідники, – великі богині,
берегині, або чаші (потирі) різних модифікацій. І, звичайно, геометризовані
фігури: ромби, зірки, зигзагоподібні і прямі лінії тощо. Окремим рядом
зображувалися геометризовані птахи, качечки. Кролевецькі рушники були дуже
декоративні і тому користувалися популярністю.
По деяких місцевостях, віддаючи данину їхній урочистості та ошатності,
їх називали навіть королівськими, перекрутивши назву місцевості Кролевець,
нинішньої Сумської області. Тут, у Кролевці, існували ткацькі артілі, кажучи
сучасною мовою, фірми, де ткалися ці своєрідні рушники.
Іноді на постові дні ткалися спеціально на замовлення церкви кролевецькі
рушники не червоним, а чорним, коричневим або темно-синім кольорами.
Вони використовувалися також замість поясів поверх керсетки у
весільних костюмах там, де це було заведено.
Кролевецькі рушники були відомі не тільки на вітчизняному ринку, а й
славилися на паризькому, бельгійському ярмарках та виставлялися для показу
за океаном – у Монреалі, Осаці, Лос-Анджелесі.
Той, хто хоча б один раз бував у мальовничому північному Поліссі
України, особливо, в Кролевецькому районі на Сумщині, назавжди запам'ятає
його чудові краєвиди. Там на 1,3 тис. кв. км сконцентрована краса і
досконалість природних дарів і людських талантів. Незвичайною, оригінальною
особливістю краю стали витвори народного промислу місцевих ткаль –
незрівнянні кролевецькі рушники, які різноманітністю сполучень червоно-білих
кольорів стали знаменитими на весь світ.
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Хто і коли вперше запропонував таку колірну гамму точно невідомо,
однак більшість дослідників кролевецького ткацтва (М. Мусієнко, А.Кібальчіч,
Є. Спаська, А.Карась та ін.) Схиляються до думки, що на такий вибір вплинули
природно-етнографічні особливості краю .
Доступним матеріалом для рушникового ремесла були коноплі та льон,
які вирощувались на Кролевеччині. А от використання червоного кольору,
ймовірно, пов'язують з фарбуванням ниток червцом – комахи фіалково-чорного
кольору (Coccus іllіcіs), який живе на аркуші дуба. Їх збирали в червні, сушили і
виготовляли червону фарбу всіх відтінків (від світло-червоного до темнобурої). Крім того, фарбу добували з кореня марени, крапу (Rubіa tіnctorum), які
висушували і перемелювали в порошок.
Художній образ кролевецького рушника увібрав основні риси української
селянської орнаментики: розетки, коло, ромби, квадрати, трикутники, зірки
тощо. На давніх рушниках місцевих майстрів горять стилізовані квіткові
мотиви, вазони з квітами, схожими на тюльпани, медальйони «журавлі», а
також «свічники», з яких, мов полум'я піднімаються вгору червоні мальви,
збагачені творчою фантазією майстрів. Прикрашали свої твори мистецтва
кролевецькі ткалі широкими поперечними смугами орнаменту з сюжетними
акцентами типу медальйонів по краях рушника, які йшли ламаною лінією,
розміщеною в кілька рядків. Важливим атрибутом кролевецької орнаментики є
«дерево життя», яке символізувала вічний міфологічно духовний зв'язок
минулого з сучасним і образу жінки-матері богині Берегині.
Характерною особливістю кролевецьких рушників є використання
традиційної техніки перебору з ремізного-човниковим ткацтвом.
Цей вид ткацтва пов'язаний із введенням багаторемізного ткацького
верстата, кількість ремизок якого доходила іноді до 12-16. Наприкінці ХІХ в.
ткацький верстат прикрашав майже кожне КРОЛЕВЕЦЬКЕ житло. Навіть за
радянських часів у багатьох сільських будинках в зимову пору року невтомно
працювали над створенням кролевецьких шедеврів натруджені за літо жіночі
руки. Більше вісімдесяти років працює Кролевецька фабрика художнього
ткацтва (тепер комунальне підприємство «Кролевецьке художнє ткацтво»).
Ось таким, самобутньо оригінальним виявився феномен реалізації високої
майстерності народного ремесла Кролевеччини, що прославив наш край далеко
поза його межами. Кажу наш, бо я родом звідти.
Подорожуючи по Україні, серед музейних експонатів я неодноразово
зустрічала кролевецькі рушники, вкотре захоплюючись їх оригінальністю.
Однак цінність українського самобутнього народного мистецтва виявляється в
«живих», активних діях його популяризації. Само повернення до духовних
витоків минулого і демонструє безперервність поколінь. Кролевеччині
запропонувала своє, оригінальне засіб презентації краю, започаткувавши
проведення літературно-мистецького фестивалю «Кролевецькі рушники».
Вперше така ідея прозвучала з вуст нашого поета-земляка Михайла
Шевченка, який у травні 1993 року разом з учасниками міжнародного
Шевченківського свята «В сім'ї вольній, новій» приїхав на свою малу
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батьківщину - місце останнього перебування в Україні геніального
українського Пророка. Вдумливо, мудро поставилася до цієї ідеї районна влада,
розуміючи, що проводити фестиваль у холодній, злиденній, напівтемній, в
буквальному розумінні цього слова, Кролевеччині було непросто і
відповідально. Організатори вирішили проводити таке мистецьке дійство
восени, по завершенню всіх польових робіт. Незважаючи на всі негаразди, у
листопаді 1995 року успішно стартував Перший всеукраїнський літературномистецької фестиваль «Кролевецькі рушники». Починаючи з 2000 року,
фестиваль отримав державну підтримку: він був включений в основний план
культурно-мистецьких заходів Міністерства культури України. А найбільше
визнання приніс 2007 рік, коли фестивалю присвоїли статус Міжнародного.
З року в рік подія проходить завдяки наполегливим старанням
невтомного і беззмінного організатора Михайла Шевченка, талановитого
керівника відділу культури і туризму Кролевецької районної державної
адміністрації Валентини Зенченко, обласної та районної влади.
Фестиваль у Кролевці – це, насамперед, певна вірність традиціям.
Особливе місце в дні високого мистецтва займають заходи з вшанування Тараса
Шевченка. Поліський містечко пишається тим, що його земля знала його подих
і рух, розділяла з ним останні дні перебування в Україні і проводжала у вічність
по дорозі на Чернечу гору. І тому, згадуючи Великого Кобзаря, біля пам'ятника
завжди людно: звучать промови, читають вірші, останніми фарбами осені
рясніють квіти. А значить: не вмерло, не знищивши в роки тотальної
русифікації у найвіддаленіших куточках України ні вічне слово Кобзаря, ні
сила українського духу, ні слава, ні воля.
Проведення фестивальних днів у 2009 році співпало в часі з
урочистостями з нагоди 90-ї річниці з дня народження видатного майстра
українського перекладу, нашого земляка – Миколи Лукаша. Особливо
піднесено, пройшов літературний вечір «Великий феномен великого народу» за
участю науковців, літературознавців, художників з Києва, Глухова, Сум та
Кролевця. Важливо те, що дорогами рушників саме у фестивальні дні
повертаються в рідний край з часів вимушеного забуття люди-легенди, людифеномени.
Урочисто в рамках фестивалю відбулося святкування 100-річчя з дня
заснування Кролевецького вищого професійного училища, яке першим грудні
1909 почало свій відлік історії як Кролевецька нижня реміснича школа, яка
готувала гончарів, ковалів, ткачів. Сьогодні у стінах навчального закладу
отримують освіту майбутні будівельники, техніки-конструктори, перукарі,
продавці, ткалі ручного художнього ткацтва.
Цінним досягненням фестивалю завжди є виступи сільських художніх
самодіяльних колективів. Всіх присутніх глядачів надзвичайно вразив виступ
школярів с. Червоний Ранок, які читали вірші місцевої поетеси і композитора,
жінки-легенди Надії Данченко-Хранітельніци ІХ літературно-мистецького
фестивалю «Кролевецькі рушники» (втратила зір ще в юнацькі роки).
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Ось так на мистецькій мапі України утвердився фестиваль «Кролевецькі
рушники».
Історія залишила деякі імена ткачів, кожний з яких мав свій стиль,
своєрідну манеру виконання. Це Настя Іваницька, Петро Бідний, Лаврентій
Ринда та його син Євтихій, онуки Іван та Василій. Для кролевецьких рушників
характерним є використання традиційної техніки перебору з ремізночовниковим ткацтвом.
На давніх рушниках кролевецьких майстрів пломеніють стилізовані
квіткові мотиви, восьмикінцеві розетки, медальйони «журавлі». Цвітуть
«дерева життя», вазони з квітами. Улюбленими були малюнки так званих
«свічників», з яких, мов полум’я, піднімаються вгору червоні квіти, збагачені
творчою фантазією майстрів. Поширені були так звані «орляні» рушники із
двоголовим орлом.
У наш час мистецтво Кролевця розквітає, набуває нових рис. Заслуга в
оновленні традицій цього промислу належить художникові Івану Дударю.
Багато років присвятив він пошукам і збиранню старовинних кролевецьких
рушників. Вивчення джерел народної творчості, переосмислення їх сприяли
народженню нових узорів.
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ЗАБУТІ ІМЕНА: ІВАН ЛИТВИНЕНКО – ПОЛКОВНИК АРМІЇ УНР
Щедрою і багатою є Сумщина на видатні особистості. Проте безліч їхніх
імен приховано радянською тоталітарною системою. Не одне покоління молоді
виховувалося на фільмах про Штірліца, а про справжніх розвідників –
українців, не розповідав жоден підручник. Таким діячем
українського
визвольного руху, чиї ім’я не згадувалося протягом десятиліть був Іван
Литвиненко – український розвідник, полковник армії УНР, лицар Залізного
хреста та Хреста Симона Петлюри, шеф розвідки УПА, запеклий ворог
радянських спецслужб. Архівні дослідження істориків Геннадія Іванущенка та
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Романа Коваля відкривають таємничу завісу героїчної діяльності нашого
земляка.
Народився Іван Данилович 4 січня 1891 року у с. Хоружівка Роменського
повіту (нині Недригайлівського району Сумської області) у сім’ї селян Данила
Костянтиновича та Анастасії Кузьмівни Литвиненків. Родина була досить
заможною і дала хлопцеві добру освіту. Навчався майбутній розвідник
спочатку в Смілянській школі Роменського повіту, потім закінчив Московські
вищі комерційні курси, деякий час займався комерційною діяльністю.
Під час Першої Світової війни Івана Литвиненко було мобілізовано, вже з
фронту направлено до школи прапорщиків, він стає офіцером. Під час
Української революції Іван Данилович брав участь у військових з’їздах. З 1917
року служить в Армії Української Народної Республіки, отримав ранг
полковника, був командиром першого Запорізького пішого полку імені
гетьмана Дорошенка. До речі, як зазначає історик, архівіст Геннадій
Іванущенко, у військових підрозділах Армії УНР служило багато вояків із
Сумщини.
Іван Данилович бере участь у Першому зимовому поході Армії УНР
тилами Червоної та Добровольчої армій під проводом Михайла ОмеляновичаПавленка. Армію, перед походом було поділено на чотири збірні групи.
Командиром одного з полків – Збірного запорозького кінного полку ім. Богдана
Хмельницького був Іван Литвиненко.
Під час походу полковник Литвиненко відзначився у бою за Вознесенськ
(нинішня Миколаївська область), врятувавши мало озброєне українське військо
під час штурму міста. Складні умови під час Зимового походу тяжко
позначилися на здоров’ї, командир захворів на гострий ревматизм.
У 1920 році Іван Данилович був повноважним представником Симона
Петлюри, вів переговори з П. Врангелем про об’єднання сил для боротьби з
Червоною армією, виїжджав до Польщі та Румунії для перемовин з військовим
командуванням.
Після невдачі національно-визвольних змагань змушений виїхати до
Польщі, де був залучений до розвідувальної роботи керівником спецслужб УНР
Миколою Чеботаревим, деякий час він працює в контррозвідці Державного
Центру УНР в екзилі. З 1927 р. по 1935 р. Литвиненко очолював розвідувальні
пункти УНР в Рівному, Острозі, Рокитному та інших містах на Волині. До
війни офіцер під псевдонімами «Данило Солончак», «Мама», «Морозенко»
продовжує діяти агентом-нелегалом у Польщі. Варто зазначити, що навіть
радянські спецслужби визнавали Івана Даниловича активним та досвідченим
розвідником, що завербував десятки агентів.
Надзвичайно цінною є оцінка діяльності Івана Литвиненка діячем
українського повстанського руху Тарасом Боровцем: «Полковник Іван
Данилович Литвиненко був одним з найактивніших членів нашої організації зпосеред старшої генерації. Військовою мовою – він був наче начальник штабу
... Це палкий патріот трудової України, відважний вояк, далекозорий політик,
найщиріший товариш…»[ 1 ].
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У роки Другої Світової війни Литвиненко стає радником Поліської Січі
Тараса Бульби-Боровця. З 1943 року
талановитий
розвідник працює
інструктором старшинської школи УПА «Дружинники». Полковник із
псевдонімом «Євшан» викладає шестигодинний курс «Бойова розвідка», а
також керує випуском старшин.
Литвиненко бере участь у підготовці до переходу на Східні Українські
землі великої групи бійців УПА для проведення підпільної роботи. За
дослідженнями Геннадія Іванущенка на Сумщину було перекинуто близько
200 осіб, а остання криївка УПА тут була виявлена в с. Попівка Конотопського
району аж у 1950 році. До речі, син Івана Даниловича воював у партизанських
загонах С. Ковпака.
Через прогресуючу хворобу Литвиненко змушений звільнитися з
військової служби і перейти у підпілля. У листопаді 1944 р. за завданням УПА
переправлений до Львова, де намагався легалізуватися під прізвищем
Солончак. У березні 1945 р. заарештований слідчими органами УРСР, але після
першого допиту випущений з ув'язнення для проведення подальшого
оперативного
спостереження.
Працював
художником-оформлювачем
Львівського будинку архітектора, продовжував підтримувати зв'язки з
самостійницьким підпіллям. Справжній патріот України відмовився
співробітничати з радянською владою, вдруге був арештований у червні 1946
р., засуджений до розстрілу. Вирок було виконано на початку 1947 року.
24 серпня 2007 року на малій батьківщині розвідника було відкрито
пам'ятну дошку на його честь. У місті Суми одна з вулиць названа на честь
Литвиненка (колишня матроса Железняка). Нащадки мають пам’ятати героїв,
борців за незалежність України.
Список використаних джерел
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Гончар Ірина Віталіївна,
вчитель історії Нижньосироватської
ЗОШ І-ІІІ ступенівім. Бориса Грінченка
Нижньосироватської сільської ради
Сумського району
ПЕДАГОГІЧНАДІЯЛЬНІСТЬ БОРИСА ГРІНЧЕНКАНА СУМЩИНІ
…В яку тільки сферу українознавства
не заглянеш, зустрінеш Грінченка.
В красному письменстві, в поезії, в драмі,
В науці, в народних виданнях, в перекладі з
європейських класиків – скрізь
Ви знайдете це славне ім’я. Можна
сказати, його знала вся свідома Україна…
Іван Липа
ХІХ століття – буремна доба в історії України, час, у який народ
трансформувався у націю. Борис Грінченко жив і працював у ХІХ столітті, але
його діяльність і творча спадщина як ніколи актуальні сьогодні. 9 грудня 2018
року його послідовники відзначали 155-ту річницю від дня народження Бориса
Дмитровича. Це знаменна подія. Видатний педагог, письменник, перекладач,
етнограф, вчений, культурний та громадсько-політичний діяч, люблячий батько
та чоловік – ось ким був Борис Грінченко.
Довгий час українці не знали про його титанічну працю, бо тоталітарний
режим, встановлений радянською владою, викорінював ім’я Грінченка з історії
української культури, педагогічної думки та літератури. Але в кінці 50-х – на
початку 60-х років було видано його «Словарь української мови» та двотомник
художніх творів. З того часу почався науковий перегляд спадщини Бориса
Грінченка.
Урочистий вечір громадськості Києва з нагоди 100-річчя з дня
народження видатного українського письменника і літературно-громадського
діяча Б.Д. Грінченка відбувся у Київському педагогічному інституті.
Відкриваючи його Максим Рильський сказав «…дуже і на все життя пристало
до нього високе ім’я – вчитель».
Борис Грінченко дуже любив своїх дітей, учнів, і його педагогічну
діяльність потрібно дослідити й оцінити.
Народився Борис Дмитрович 9 грудня 1863 року на Харківщині. Навчався
у Харківській реальній школі, але закінчити її Б. Грінченку не вдалося: на
п'ятому році навчання він був виключений із школи і ув'язнений за участь у
нелегальному (народницькому) гуртку. Юнак тримався мужньо і після
півторамісячного ув'язнення був звільнений, але дорога до завершення
середньої і здобуття вищої освіти для нього тепер була закрита.
Та наполегливий хлопець самотужки вчиться і в листопаді 1881 року
складає іспити на звання народного вчителя. Того ж року у галицькому
часописі «Світ» було надруковано його вірш «До праці». Як відзначав сам
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письменник в автобіографії: «Писати я почав дуже рано – це шестилітнім
хлопцем, але по-московському, бо українську мову з нашої сім'ї було вигнано
як мужицьку»? Всупереч батьковій забороні, хлопець спілкується з простими
селянами і знає їхню мову. Незабутнє враження викликали у душі Б. Грінченка
прочитані ним рядки «Кобзаря» Т. Шевченка. «Років 13-ти, – як згадував він, –
я прочитав Шевченка і почув од знайомої пані прихильний суд про його
українську мову. А мене вона зацікавлювала вже і я став писати повкраїнському». Потяг до літературної діяльності Грінченка певною мірою
можна назвати спадковим. Рідна бабуся майбутнього письменника була
двоюрідною сестрою Григорія Квітки-Основ'яненка [1;с. 7].
«Більше працював, ніж жив!» – саме таку формулу «робіт і днів» вивів
поет і прозаїк Микола Чернявський до постаті невтомного трудівника на
літературній ниві, титана праці – Бориса Дмитровича Грінченка. З листопада
1881 р. і до 1894 р., з невеликими перервами, Борис Грінченко вчителював на
Слобожанщині і Катеринославщині. Так сталося, що на початку своєї творчості
і педагогічної діяльності, молодий, ще невідомий широкому колу читачів,
Грінченко працював у с. Нижня Сироватка Сумського повіту Харківської
губернії вчителем і завідувачем двохкласної школи)[1;с. 7]. Як писав в
автобіографії письменник: «... і тільки вже на четвертий рік мені пощастило
стати вчителем і завідуючим двохкласної школи в українському селі Нижня
Сироватка Сумського повіту...». (До цього Борис Грінченко працював у
багатьох місцях, але то були російські села, а йому хотілося вчитися
української мови від народу, записувати лексичні і фольклорні матеріали).
Тому він і радів призначенню в Нижню Сироватку.
Він приїхав учителювати разом з дружиною Марією Миколаївною
Гладиліною, теж народною вчителькою, українською письменницею,
перекладачкою, відомою в літературі як Марія Загірня. Тут, в селі Нижня
Сироватка, народилася 13 грудня 1884 р. їх донька Анастасія Борисівна
Грінченко. Українська письменниця, активна учасниця у соціальнодемократичному русі в роки російської революції.
Лише один рік подружжя Грінченків провчителювало в Нижній
Сироватці. Але за цей час між учителями та учнями склалися доброзичливі
стосунки, не допускалося тілесного покарання. У школі не було підручників
рідною мовою, і Грінченко разом із дружинною виготовляли їх самотужки,
створює читанку, перекладає українською мовою твори Толстого, Некрасова,
Байрона, Шекспіра.
Учителювати у селі письменник став, коли йому йшов лише двадцять
перший рік. А він уже був відомий як поет. Село сподобалося Борису
Дмитровичу мальовничою природою. Молодий поет ставить за мету навчати
мужичих дітей рідною мовою. Проте з перших днів роботи у церковноприходській школі на нього почав писати доноси у волость і земство місцевий
піп-мракобіс, мовляв, навчає дітей хохляцької мови, забуваючи, що з 1867 р.
«височайшим повєлєнієм» забороняється будь-яке українське письменство.
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Школа тоді називалася «Нижнесыроватское двухклассное образцовое
училище.»
Слід відзначити, що праця Грінченка в Нижній Сироватці – 1884-1885 рр.
– були надзвичайно пам'ятними і визначальними для всього подальшого життя
письменника. Саме на початку 1884 р. він одружився з коханою дівчиною, у
цьому році отримав бажану роботу, цей рік подарував йому першу пам'ятну
збірку власних віршів «Пісні Василя Чайченка» (Василь Чайченко – один із
його псевдонімів). Містила вона 32 вірша. В них висловлювалося щире
співчуття сільській бідноті, заклик до праці для її добра. Та найбільшим
подарунком цього року було народження доньки Насті. (Грінченко Настя
(Анастасія Борисівна) псевдонімом – Гаєнко Н., Сагайдачна Настя, Горова
Настя, Наталка). Борис Грінченко дуже любив свою доньку. Саме для неї він
писав журнал, який вона потім читала, або книжечки з казками, українською
мовою.
Тут же Грінченко продовжив збирання слів живої розмовної мови,
розпочате ще в 1881 р., записав багато пісень, казок, прислів'їв). Педагогічну
працю письменник поєднує з літературною, глибоко вивчає народне життя,
записує пісні, казки, приказки. У Сироватці були написані «Сама, зовсім сама»,
«Сестриця Галя». Любов до природи Сумщини, глибоке відчуття її своєрідної
краси відбилися у його відомій повісті «Під тихими вербами».
Приїхавши на нове місце роботи в село Нижня Сироватка, педагог
побачив заляканих і затурканих школярів, які нікого й нічого не поважають.
Причина цього була зрозуміла: попередник Грінченка відзначався
аморальністю, невихованістю, безкультур’ям. Усуваючи всі наслідки
колишнього виховання, Б. Грінченко, як згадує Марія Загірня, не карав учнів,
не залишав без обіду, а ласкою та добрим словом очищав дитячі душі.
Звичайно, доброзичливість і щирість у стосунках з учнями підвищували
авторитет учителя. А той педагог, який має любов і повагу дітей, досягає
кращих результатів у навчанні й вихованні. Значну роль у розбудові
української національної школи відіграли підручники, створені Б.
Грінченком.Навчаючи дітей рідної мови, Б. Грінченко збагачував їхній
світогляд знаннями з історії та географії України, виховував високі
громадянські й морально-етичні почуття. Кожний народ, що дбає про справу
національного відродження, насамперед ставить питання про становлення і
нормальне функціонування національної школи, бо тільки через неї можна
якнайшвидше підвищити національну самосвідомість, виховати патріотичні
почуття [7;с. 28].
Результатом творчого пошуку педагога була вміло організована робота з
книжкою в процесі навчання й виховання. Читання українських книжок на
уроці було заохоченням і нагородою за самостійно і заздалегідь виконані
завдання. Робота продовжувалась комплексом позакласної: учні писали рецензії
на прочитані книжки, на твори однокласників тощо.
Більшість тих проблем, які стосувалися розширення мережі українських
національних шкіл і хвилювали педагогів, просвітян, серед яких був і
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Б.Грінченко, лишаються актуальними й сьогодні. Отже, зайвий раз
переконуємося, що сучасним педагогам необхідно глибоко та всебічно вивчати
й популяризувати творчість Б.Грінченка, чиє життя було віддано благородній
справі національного виховання.
Лише наприкінці 50-х-початку 60-х рр. у ході десталінізації почалося
поступове відродження заново імені і творчості Бориса Дмитровича Грінченка.
Було здійснено перевидання його творів. Ім'я письменника з'явилося на
сторінках довідників, шкільних підручників. У місцях де жив і працював
Б. Д. Грінченко відкриті меморіальні дошки і музеї. Тепер Олексіївська школа
реформована у навчально-виховний комплекс Олексіївська школа-гімназія
ім. Бориса Грінченка. Проведено реставраційні роботи в будівлі школи, в якій
вчителювали Борис Дмитрович та Марія Миколаївна та завершено оформлення
нової експозиції літературного музею, який, матиме статус Державного
літературно-меморіального музею Бориса Грінченка.
Продовжується діяльність науково-краєзнавчого центру «Інститут
грінченкознавства». До цього нас зобов’язує діяльна пам’ять про видатну
постать в історії національної культури.
Працює музей Бориса Грінченка в Києві. Нові покоління мають
можливість навчатися у Київському університеті імені Б. Д. Грінченка, у якому
він викладав. Дошка на будинку в Києві , де жив Б. Грінченко.
У1988 р. було відкрито меморіальну дошку і на будинку
Нижньосироватської школи, у якій письменник працював учителем і
завідуючим у 1884-1885 роках.
Рішенням двадцять шостої сесії шостого скликання Сумської районної
ради 25 жовтня 2013 року було присвоєно Нижньосироватській
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Сумської районної ради Сумської області
ім’я Бориса Грінченка. Педагогічному колективу була вручена подяка Голови
Сумської обласної державної адміністрації за багаторічну плідну працю по
вивченню, дослідженню та збереженню творчої спадщини Бориса Грінченка.
Слід зазначити, що про Бориса Дмитровича Грінченка знають не лише в
Україні, але і далеко за її межами. Подружжя Грінченків – було прикладом
української родини. Гармонією їхнього подружнього життя захоплювалися
сучасники, подружжя Грінченків характеризували, як ―справжню українську
сім’ю без компромісів‖, наголошували, що в цій родині ―повне духовне
єднання, що обоє складають одну душу, разом роблять одне діло і нелегко,
може, й неможливо розділити працю одного від другого‖.
Борис Грінченко на 18 років раніше пішов з життя за Марію Миколаївну,
яка після смерті чоловіка очолювала видавництво імені Бориса Грінченка, а з
1919 р. була членом – редактором комісії Словника української мови.
У 20-х роках працювала в бібліотеці ВУАН, якій передала бібліотеку
Бориса Грінченка та складений нею каталог у двох томах.Із притаманною їй
скрупульозністю вона зібрала посмертні згадки про Бориса Грінченка.
Величезна тека цих газетних і журнальних публікацій, зібраних її руками,
знаходиться в архіві письменника. Марія зробила все, щоб ім’я її чоловіка,
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невтомного діяча Бориса Грінченка залишилося навічно в історії української
культури. Вона була – дружина і соратниця.
Вчителювання Грінченків надовго запам’яталося жителям Нижньої
Сироватки, бо вони «сіяли зерно» вічного у серця сільських дітей.
Лише один рік сім’я Грінченків прожила на Сумщині, але цей рік був
дуже важливий.
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ДНЗ Сумське міжрегіональне
вище професійне училище
ЗАБУТІ, У ТІНІ ЇХ РОДИНИ, ІМЕНА У CУМСЬКИХ МЕЦЕНАЦТІВ
Серед архітектурних прикрас міста Суми виділяються три православні
храми, часто зустрічається назви «духовні перлини» – Свято-Воскресенський
кафедральний собор, Спасо-Преображенський кафедральний собор, Троїцький
собор. Всі вони збудовані на кошти меценатів, жителів Сум, які залишили за
собою не лише перекази про заможне життя, серед них Кондратьєви, Суханови,
Харитоненки.
Охоче будували культові споруди. Наприклад, Преображенська церква
зведена коштом Герасима Кондратьєва, Воскресенську будував він і його син
Андрій. Г. Кондратьєвим було зведено і два монастирі – Успенський та
Предтечі, котрі відігравали й роль наукових центрів.
Наслідував засновника Сум у полковництві його син Андрій. Саме йому і
довелося закінчувати будівництво задуманого Гарасимом кам’яного храму.
Через 30 років після заснування міста, на північному краю козацького валу,
біля спуску до річки Стрілки, ніби на природному постаменті, було закладено
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наріжний камінь майбутньої окраси міста – Свято-Воскресенської церкви,
завершена у 1702 р. За задумами Кондратьєва, її належало збудувати
двоповерховою, але в українських традиціях. Нажаль коли говорять про цю
духовну споруду то згадується прізвище Кондратьєв, перша ж асоціація з
засновником міста Герасимом, але більш значну роль у будівництві храму
відіграв саме його син – Андрій [2].
Кафедральний Спасо-Преображенский собор – стародавній православний
храм у Сумах, справжній шедевр майстрів XVIII століття. Він гармонійно
поєднав у собі різні стилі – ренесанс, бароко й класицизм.
Собор, якщо бути точним, був зведений ще в 60-х роках XVII століття.
Він був з дерева й згорів під час одного з набігів татар. Храм відновили, і він
проіснував до 1776 року. Новий кам’яний собор будувався протягом 12 років.
Таким, як зараз, Спасо-Преображенський собор існує з 1892 року.
Інтер’єр Преображенського собору розкішний. Біломармуровий
іконостас, жертовник, кіоти для розміщення ікон, малахітові колони, багата
ліпнина на куполі. Кожний елемент надає храму величі. Все це – розширення й
прикрашання – здійснювалося на кошти сумських купців Димитра і Миколи
Суханових. Дмитро Суханов був не лише багатою людиною, купцем, а й
почесним громадянином міста, він чотири рази обирався міським головою. Це,
до речі, унікальний випадок у Російській імперії, коли міським головою був не
дворянин. Вдячні сумчани встановили в притворі храму пам’ятні дошки [3].
Цікаво що більшість містян навіть не чули про Дмитра Суханова, хоча
починали свою справу вони разом з Іваном Харитоненком. Про Миколу
Суханова ситуація ще складніша. Одна з найбільш дивних та прекрасних
споруд, православний храм зі статуями, що унікально для такої споруди, досі
достеменно невідомий вигляд купця та мецената Суханова.
Найвидатнішим пам'ятником, який після себе залишили Харитоненко, є
Троїцький собор. Часто доводиться чути, що цей храм будували за проектом
Ісакієвському собору в Санкт-Петербурзі. Але мають рацію ті, хто називає
Троїцький собор зменшеною копією Ісакієвському собору. Це зовсім інший
храм – світлий і більш витончений, а схожість між ними дуже віддалене. З
таким же успіхом Троїцький собор можна порівняти з собором святого Петра в
Римі, собором святого Павла в Лондоні. Деякі поціновувачі архітектури
називають Троїцький собор найкращим спорудою в стилі класицизм, не тільки
Сум, а й всієї України. Можливо вони дійсно праві, адже пластику архітектури,
розбавлена бароковим декором робить собор дійсно унікальним і неповторним.
Подібних йому споруд в Україні більше не знайдеш [1].
Будували Троїцький собор з 1900 по 1914 роки. У його обробці брали
участь видатний архітектор Щусєв і відомий художник Нестеров. Замовляв
будівництво храму, як власної усипальні, Павло Харитоненко – цукровий
магнат і один із «цукрових королів» Європи. Заклали його у 1901 році і
будували дуже довго – навіть за рік після смерті замовника (він помер у 1914
році) храм ще завершений не був, і у 1915 році будівництво припинили – йшла
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війна, а прибутків було не так вже й багато, щоб витрачати їх на величезну
будівлю[4].
Знову ситуація повторюється, кожен Сумчанин звісно знає прізвище
Харитоненко, знають слова з його заповіту, у містові є пам’ятник купцеві та
меценату Івану Герасимовичу, але з такою тінню свого батька Павло Іванович
майже не згадується, про нього говорять як про спадкоємця та продовжувача
справи, хоча саме він виділив кошти і на Троїцький Собор, і на інші не менш
визначні будівлі для Сум, якими містяни користуються досі.
Три перлини з трьох різних століть XVII, XVIII та XIX будувалися за
кошти меценатів та небайдужих людей, але з плином часу імена істинних
торців духовних перлин або загубились, або заховались в тіні своїх, більш
відомих родичів. Для того і існує історія щоб дізнаватися правду та виправляти
помилки минулого, тож давайте не забувати тих, хто увіковічує своє родове
прізвище в історії.
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Охтирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1
Охтирської міської ради
Р.К.РАПІЙ – ПОЧЕСНИЙ ЖИТЕЛЬ МІСТА ОХТИРКИ
Охтирська земля споконвіку народжувала й притягувала до себе, мов
магніт, талановитих людей. Сотні з них розлетілися по білому світу. Бо хоч як
не любили вони рідне місто, свою малу батьківщину, Охтирка не може дати
можливість реалізуватися всім саме тут. Певна ж частина залишалася відданою
рідному місту. У свою чергу, для багатьох вихідців із інших міст Охтирка стала
другою батьківщиною, де проявилися їхні здібності й талант[2]. Саме такою
людиною, котра залишила свій слід в історії нашого міста є Роман
Костянтинович Рапій.
Долю та активну участь Романа Костянтиновича у розбудові нашого
міста досліджували у своїх працях місцеві краєзнавці: Євген Мегера, Юрій
Ситник, Наталія Заїкіна, Василь Заїкін. Йому присвячена повість М.С.Мотренка
«Романова свіча», у якій автор описав життя та діяльність Р.Рапія. Науковцівикладачі Роман Яремійчук та Василь Возний у підручнику «Основи гірничого
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виробництва» звернули велику увагу на його професійну діяльність у нафтовій
промисловості [2]. Коротку біографічну довідку про цю непересічну людину
вміщено коротку біографічну довідку також вміщено в енциклопедичному
довіднику «Сумщина в іменах».
Наявний фактичний матеріал дає можливість ознайомитися нам із
біографічними даними, професійною та громадською діяльністю Романа
Костянтиновича.
Всім відомо, що Охтирка – нафтова столиця. Саме цю галузь
промисловості в нашому місті почали розбудовувати з 1961року, а вже в 1963
році на Качанівську дільницю буріння, на посаду начальника виробничотехнічного відділу, направили фахівця своєї справи Романа Рапія. Відомо, що
народився Роман Костянтинович 1936 року в с. Моршин Стрійського району
Львівської області в сім’ї селян. Після закінчення Львівського політехнічного
інституту в 1958 році працював у нафтовій промисловості на Харківщині й на
Полтавщині. Трудову біографію розпочав помічником бурильника. Потім
працював бурильником у Шебелинській конторі буріння, старшим інженером
Харківської обласної контори матеріально-технічного постачання тресту
«Харківбуднафтогаз», майстром, начальником дільниці, заступником директора
Полтавської контори буріння. Із травня 1963 року життєвий шлях Р.К.Рапія
тісно пов’язаний з Охтиркою, яка стала для нього другою батьківщиною. У
1969 році його призначають директором Охтирської контори буріння, яку через
рік було реорганізовано в управління бурових робіт. Поява на чолі колективу
молодого фахівця різко змінила напрямок і форми діяльності підприємства.
Адже був неординарною особистістю. Прагнення до невтомної праці, пошуків
нового, прогресивного в роботі, невгамовність до руху вперед відрізняли його
від своїх попередників. Високий професіоналізм, організаторський талант
керівника, його невтомна праця заради загальних успіхів трудового колективу
сприяли тому, що за короткий термін Р.К.Рапій вивів колектив Охтирського
управління бурових робіт на передові рубежі економічного зростання [2].
У 1970 році Р.К.Рапій був нагороджений медаллю «За доблестный труд»,
а в 1978 – відзначений нагрудним знаком «Отличник нефтяной
промышленности». Він був кавалером орденів Трудового Червоного прапора,
Жовтневої революції, численних медалей, Почесної грамоти Президії
Верховної Раду УРСР. Мав неординарну нагороду – орден Золотий Меркурій,
присуджену Міжнародним комітетом за поданням Східно-Української академії
бізнесу [3]. Він –заслужений будівельник і працівник промисловості України,
освіти.
Але для більшості охтирчан найважливішим є те, що Роман
Костянтинович, навіть займаючи посаду керівника одного з найбільших
підприємств, маючи високі нагороди, завжди залишався простим і доступним,
відгукувався на потреби інших людей. Девізом його життя були слова: «Робити
людям добро».
Завдяки його клопотанню в місті з’явилися дитячий садок «Сонечко»,
стоматологічна поліклініка, спортивно-оздоровчий комплекс, плавальний
37

басейн, екзотаріум, готельний комплекс.. За його ініціативи була побудована
середня школа № 5, якій, за рішенням 38-ої сесії депутатів Охтирської міської
ради VІ скликання, присвоєно у березні 2013 року ім’я Романа Костянтиновича
Рапія. Також за його сприяння розпочато будівництво лікарняного комплексу
центральної районної лікарні. Так, як Роман Костянтинович полюбляв футбол,
він ініціював створення футбольної команди «Нафтовик». Немало зусиль
докладено ним до реставрації Охтирського Покровського кафедрального
собору.
У місті побудована не одна тисяча квадратних метрів відомчого житла, не
один десяток кілометрів нових доріг з асфальтованим покриттям. Школам,
установам і, навіть, підприємствам надавалася як фінансова, так і матеріальна
допомога.
Як би Роман Костянтинович не був зайнятий у виробничій діяльності, він
завжди знаходив час для участі у громадському житті міста. Він був членом
Охтирського міськкому Компартії України, депутатом міськради, членом
правління акціонерного товариства «Укранафта», депутатом Верховної Ради
України І скликання від Охтирського виборчого округу № 346. А ще він мав
велику мрію, яка б могла зробити Охтирку, справді, нафтовою столицею. Роман
Костянтинович вже почав працювати над тим, щоб Охтирське НГВУ стало
окремою нафтовою компанією. Цю свою мірю він плекав тоді, коли Україна
стала незалежною.
4 вересня 1996 року рішенням сесії Охтирської міської ради, за значний
особистий внесок у розвиток економіки, промисловості, будівництва соціальної
сфери міста, Р.К.Рапію присвоєно високе звання «Почесний громадянин міста
Охтирки».
У той же час Роман Костянтинович завжди залишався надзвичайно
скромною людиною, якій були притаманні доброта, щирість, шляхетність.
Багато охтирчан, які користувалися послугами «першого» магазину
(розташований на розі Сумської та Київської вулиць), були свідками, як він
щонеділі, повертаючись із базару, заходив до цього магазину й ставав у
загальну чергу за молочними продуктами, спілкувався з людьми. На роботу
щоранку ходив тільки пішки, хоч це було не дуже близько [3].
Та його життя трагічно обірвалося. Охтирчанам назавжди запам’ятається
3 березня 1998 року. Саме в цей сонячний день в автомобільній катастрофі
загинув Роман Костянтинович.
Так вже сталося, що незадовго до своєї трагічної загибелі Р.К.Рапій ніби
висловив своє напутнє слово для охтирчан, особливо для молодого покоління.
Тоді, в останні дні 1997 року, відбулася традиційна новорічна зустріч у
виконкомі міської ради з дітьми-сиротами, позбавленими батьківського
піклування та їх опікунами. Запросили на неї й Романа Костянтиновича, який
завжди допомагав соціально незахищеним верствам населення.
Тож, звертаючись тоді до присутніх, він говорив про те, що через
потрясіння, які переживала в той час України, проходив увесь світ. І люди, які
реально дивляться на життя розуміють, що швидкого щастя не настане, що
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свою землю, Україну, доведеться відроджувати протягом тривалого часу й
треба бути до цього готовими. Говорив і про свої плани, які б мали вивести
місто на значно вищий рівень в економічному плані [3]. Але, на жаль, не
судилося.
Пам’ять про Романа Костянтиновича Рапія зберігається в серцях багатьох
мешканців Охтирки. Його ім’ям названо вулицю, де машкала родина Рапіїв, а
на території спорткомплексу «Нафтовик» споруджено пам’ятник. Щороку
проводяться спортивні змагання на кубок Р.К.Рапія. Тож не даремно кожен
житель нашого міста пишається тим, що у нас була така людина,як Роман
Костянтинович, котра зробила чимало для розвитку рідного краю.
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РОМЕНСЬКА МАДОННА – ВІЧНИЙ ОБРАЗ МИЛОСЕРДЯ
Материнський подвиг Роменської мадонни матері-героїні Олександри
Аврамівни Деревської заслуговує на всебічну пошану. Ця тендітна жінка стала
мамою для 48 дітей і це при тому, що жодна з них не була їй рідною. Вона
буквально підбирала дітей у жахливі воєнні роки, забирала до себе
найбезнадійніших та оточувала їх материнською любов’ю та турботою.
Олександра Аврамівна народилася 1902 році в місті Грозний у ЧеченоІнгушетії, в сім’ї робітника-нафтовика. Закінчила Грозненську жіночу гімназію.
Коли розпочалася імперіалістична війна, вона влаштувалася у військовий
шпиталь медичною сестрою.
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Тоді вона й познайомилася з червоноармійцем Омеляном Деревським,
який приходив відвідати свого друга. Так почалася родина Деревських.
Одного вечора до її кімнати завітала незнайома жінка із маленьким
хлопчиком. Вона виявилася тіткою Омеляна, а малюк його братиком. І
привезла дитину саме до медсестри, рятуючи від голоду. Олександра, не
вагаючись, залишила його у себе. З цього моменту Олександра Аврамівна без
вагань почала брати до себе безпритульних дітей [13].
Невдовзі, оглядаючи біля госпіталю хворих біженців, дівчина натрапила
на померлу жінку, біля якої лежало маля в брудному ганчір’ї, й забрала його
додому, назвала Дмитриком. Трохи пізніше потрапила в сім’ю маленька Пана,
її матір померла в шпиталі від тяжкого поранення.
Сім’я не мала постійного житла і постійно доводилося переїжджати з
місця на місце. Після Грозного їх сім’ю перевели на Вознесенські промисли, а
потім доля закидала в різні куточки Радянського Союзу – Поті, Майкоп, Баку,
Сизрань, в останньому вона працювала директором дитячого будинку, звідти
вона забрала ще 7 сиріток, які залишилися без батьківської опіки. Велика
Вітчизняна війна застала Деревських у Ставрополі Самарської області, вона
взяла під опіку ще чотирьох дітей [2].
Коли до їхнього міста прибув поїзд із сиротами з блокадного Ленінграду,
сім’я поповнилася ще дев’ятьма малюками. На другому році війни в сім’ю
потрапило двоє дітей з інтернату і десятеро дітей їхніх земляків.
Після Великої Вітчизняної війни Омелян Костянтинович отримав нове
призначення– в місто Ромни Сумської області начальником будівельної
контори тресту «Укрсхіднафторозвідка».Прибувши до м. Ромни в останній рік
війни, сім’я отримала будинок по вулиці Інтернаціоналістів та 2 га землі, дещо
пізніше – вантажний автомобіль, який називали «полуторатонкою». З
Роменського дитячого будинку Олександра Аврамівна відразу взяла на
виховання десятеро хворих дітей. Декільком з них не було й року. Загалом на
Сумщині сім’я зросла на 18 чоловік. Завдячуючи публікації, присвяченій сім’ї
Деревських у газеті «Молодь України» у січні 1946 р., багатодітна родина стала
відома в усій державі. На той час родина Деревських налічувала двадцять
дев’ять хлопчиків і дівчаток різних національностей [3].
Відомий український поет Павло Тичина надіслав їм стільки книг, що
діти створили цілу бібліотеку, одного разу він подарував сім’ї фортепіано.
Студенти Київського інженерно-будівельного інституту відправляли родині
посилки із взуттям, білизною, солодощами, іграшками.
У 1946 році Олександра Аврамівна взяла з місцевого дитячого будинку
відразу 10 дітей. Ще через деякий час у сім’ї з’явилося три дівчинки. 1947-го
додалося ще п’ятеро [4].
Останньою, хто увійшов до родини Деревських, була маленька дівчинка
Катруся: «В сім’ю Деревських я потрапила зовсім маленькою – мені тоді було
всього декілька місяців. Мама взяла мене з дитячого будинку зовсім хворою.
Багато безсонних ночей вона провела біля мого ліжка. І виходила! Мої старші
брати і сестри навчалися і працювали, а я, як найменша, знаходилася біля мами,
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допомагала їй готувати на всю нашу велику сім’ю. Мама в той час уже хворіла,
але завжди уміла всіх зайняти роботою, правильно розподілити обов’язки між
багато численними членами родини. Старші допомагали їй прати, готувати їжу,
приглядали за малюками.
З дитинства мама всіх нас привчала до праці, часто повторювала, що
праця прикрашає людину. Вона уміла бути суворою і ніжною, вимогливою і
доброю. До неї ми завжди йшли зі своїми радостями й проблемами,
переживаннями й турботами. І вона все розуміла, для кожного находила
розумну пораду. Це була жінка великої душі і саме за це її називають так
красиво і урочисто – мадонна…» [12].
За життя О.А. Деревська неодноразово обиралася депутатом Роменської
міської ради. Була членом батьківського комітету місцевої школи. 29 травня
1952 року вона отримала персональну пенсію. Указом Верховної Ради СРСР від
23 січня 1948 року Олександра Аврамівна була нагороджена орденом
Трудового Червоного Прапора і медаллю «За доблесну працю» у Великій
Вітчизняній війні 1941-1945 рр. Указом Президії Верховної Ради СРСР від 20
березня 1974 року Олександрі Аврамівні посмертно присвоєно звання «Матигероїня».
За своєю чисельністю сім’я Деревських могла б бути справжнім дитячим
будинком, для забезпечення життєдіяльності якого потрібен лікар, вихователь,
бухгалтер, кухар. Але батьки, не маючи спеціальної освіти, володіючи великим
природним педагогічним талантом, ніколи не боялись довіряти дітям
відповідальні справи. При цьому враховували не лише здібності дітей, а і їх
фізичні можливості, стан здоров’я. О.А. Деревська вміло навчала старших
доглядати за меншими. Вона часто любила повторювати: «Завжди допомагайте
людям і тоді вам буде жити легше. Саме легше, а не краще» [10].
У своїх спогадах про матір діти зазначали, що не дивлячись на надмірне
фізичне і психологічне навантаження, багаторічну працю без вихідних і
відпусток, вона завжди володіла великим зарядом життєлюбства і оптимізму,
ніхто не бачив її у пригніченому стані. Вона своєю енергією заряджала
вихованців, які жили в неповторній атмосфері доброзичливості, дружби та
колективізму. Про це яскраво свідчить ряд світлин, що зберігається у
народному музеї імені О.А. Деревської. Частина з них є у Державному архіві
Сумської області.
На початку 50-х років Олександра Деревська захворіла. Присвятивши
себе дітям, Олександра Деревська ніколи не мала часу для себе і померла від
занедбаного поліартриту. Прийшла мить, коли навіть чоловік, який мужньо
тримався, допомагаючи їй, врешті не витримав і покинув родину. Проте вона
пробачила йому і перед смертю запитувала старшу доньку: «Як там він,
Омелян? Чи здоровий?» Діти не зізналися, що насправді батько помер місяць
тому...В 1953 році Омелян Костянтинович залишив сім’ю. Він помер 6 травня
1959 року в Росії, похований в м. Сальську Ростовської області.
25 червня 1959 року перестало битися серце Матері.Далися взнаки важкі
випробування воєнних часів та хвороба, яку жінка не встигала лікувати,
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займаючись повсякденними справами. Із 28-ми міст колишнього Радянського
Союзу з’їхались діти, щоб провести матір в останню путь. Похована вона в
Ромнах на міському кладовищі. На постаменті пам’ятника написано: «Земний
уклін тобі, наша незабутня. Ти наша совість, наша молитва, мамо! Твої діти» А
далі імена...імена... імена... Сорок вісім[11].
Чим можна виміряти той материнський подвиг, який здійснила жителька
нашого міста Олександра Аврамівна Деревська – єдина в світі жінка, яка
виховала чужих дітей: 17 дочок і 31 сина, обдарувала їх теплом і ласкою [12].
Символічно, що родина, в якій були українці, росіяни, мордвини, чуваші,
німці, проживала на вулиці Інтернаціональній. Все її життя, щедро роздане
дітям, було втіленням доброти, сердечності, людяності. На цьому ґрунті
зростали діти, окрилялись та йшли в життя.
Напевно, ні в кого не виникне сумнівів, що вчинок Олександри вартий
захоплення. Мало хто, навіть у наш, мирний час, хоче виховувати більше однієї
дитини. А що вже казати про всиновлення [7].
Ім’я Олександри Деревської пам’ятають і сьогодні. В її честь назвали
одну з малих планет, відкриту кримськими вченими. У місті Ромни її ім’ям
названі школа-інтернат та вулиця. На території колишніх радянських країн
споруджено чимало пам’ятників Олександрі Деревській. Багато письменників
та поетів присвятили їй свої твори.
У 1972 році було знято документальний фільм про Деревську під назвою
«Роменська Мадонна», який на міжнародному фестивалі у Лейпцигу здобув
перше місце і отримав премію «Золотий голуб». Творці стрічки, збираючи
інформацію про маму-героїню, виявили, що в її сім’ї були 62 дитини (за
деякими джерелами 65 дітей). Виявляється, 48 – це тільки ті сироти, які були
всиновлені, носили фамілію Деревських та побатькові були Омеляновичі. Всі
решта перебували в сім’ї короткий час.
Ще один фільм про Олександру, цього разу художній, зняв 1976 року
добре відомий сьогодні кінорежисер Іллєнко. Стрічка називалась «Свято
печеної картоплі» [8].
6 березня 1982 року до 80-річчя від дня народження Матері-героїні перед
школою-інтернатом відкрито Пам’ятний знак О. А. Деревській [1].
Про Олександру Аврамівну та її сім’ю написані книги: «Сім’я
Деревських» (1976р.) – автор Ірина Шкаровська [9]; «Ти наша совість» (1978 р.)
– автор Георгій Семенов; багато віршів, пісень. У поета Олекси Ющенка є
поема «Роменська мати» [6]. До 100-річчя з дня народження вийшла у світ
книга «Листи до Матері» [5]. Її автори – дочки Олександри Аврамівни
Валентина Потєхіна (Деревська), Лідія Тищенко (Деревська), Алла Сербіна
(Деревська).
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Дмитракова Наталія Вікторівна,
заступник директора з наукової роботи
Комунального закладу Сумської обласної ради
«Сумська обласна універсальна наукова
бібліотека»
ЗБЕРЕЖЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОГО І ДУХОВНОГО
НАДБАННЯ РЕГІОНУ
Книга є охоронницею духовного багатства людства й однією з
найважливіших і найміцніших ланок, що пов’язують покоління, з’єднують
минуле, сьогодення і майбутнє. Саме тому рідкісні видання минулих століть,
мають виняткову наукову, духовну й матеріальну цінність. Особливо
актуальним сьогодні є питання їх збереження. Рідкісні книги в цьому контексті
відрізняються від інших, особливо сучасних, масових видань. Книги, що є
пам’ятками певної історичної доби, культури певного народу чи регіону,
заслуговують на більшу увагу, ніж звичайна видавнича продукція.
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Бібліотечні та музейні заклади області мають значну кількість рідкісних та
цінних видань у своїх фондах, доступ до яких обмежений через їх незадовільний
фізичний стан. Використання сучасних технологій дозволяє опрацьовувати
оригінали документів, не пошкоджуючи їх цілісність, створювати страхові копії та
надавати їх в користування віддаленим споживачам, тим самим підвищуючи
рівень збереження рідкісних та цінних фондів.
Сумська ОУНБ з 2013 року оцифровує зазначені фонди. Перевага при
відборі надається краєзнавчим документам. Так, за цей час опрацьовано
48 документів або 12383 сторінки друкарського тексту і малюнків. Сканування
здійснювалось на планшетному сканері старого покоління, де не передбачені
сучасні функції сканування документів. Таке обладнання не дозволяло
працювати з широкоформатними стародруками, одночасно з кольоровими та
чорно-білими документами. Не відбувалося розпізнавання тексту за мовами для
отримання даних з цифрових образів паперових документів і для створення
редагованих
документів
та
подальшого
здійснення
пошуку
за
заданими ознаками.Планшетний сканер, що використовувався бібліотекою, не
надавав можливості віддаленого зберігання інформації на сервері, не
забезпечував дистанційний доступ до баз відсканованих документів.
У 2018 році нам вдалося оновити технічне оснащення, яке дозволяє
сканувати об’ємні документи, насамперед, товсті книжки та газетні підшивки
без викривлення зображення. Це важливо при роботі з рідкісними, цінними та
унікальними документами, обробка яких потребує граничної обережності.
Додаткові зручності створюють мініатюрна камера та інфрачервоні світлодіоди,
а також можливість працювати з документним форматом А-3. Але є і свої
підводні течії – проблема з відображенням текстів, якщо товщина оригіналу
перевищує задані характеристики та робота з ілюстрованими виданнями
вимагають додаткових зусиль.
Технічні можливості нового оснащення дозволяють збільшення кількості
показників оцифрованих документів, що призводить до поширення інформації
про культурні цінності, дозволяє розкрити безцінні документні фонди бібліотек
та музеїв регіону.
Щоб розпочати роботу з оцифрування, фахівці КЗ СОР «Сумська ОУНБ»
вивчали інформаційні ресурси основних фондоутримувачів краєзнавчої
літератури Сумської області.
Були проведені локальні соціологічні дослідження «Краєзнавчий потенціал
центральних міських та районних бібліотек» та «Вивчення інформаційних
ресурсів основних фондоутримувачів краєзнавчої літератури Сумської
області»,мета яких – вивчення сучасного стану інформаційно-документальних
ресурсів з питань краєзнавства в міських та районних бібліотеках та бібліотеках
музеїв області, виявлення рідкісних і цінних краєзнавчих видань.
Об'єктами досліджень були фонди краєзнавчих документів публічних
бібліотек та бібліотек музеїв області.
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Завданнями досліджень були акумуляція бібліографічної інформації про
наявність і місцезнаходження краєзнавчих видань основними фондоутримувачами
краєзнавчої літератури.
Результатами соціологічних досліджень стали каталог «Місцеві
періодичні видання у фондах Сумської обласної універсальної наукової
бібліотеки та поповнення «Зведеного краєзнавчого каталогу Сумщини».
Під час проведення дослідження «Вивчення інформаційних ресурсів
основних фондоутримувачів краєзнавчої літератури Сумської області»,було
розповсюджено 14 анкет до державних музейних закладів області. У відповідь
одержано 7 анкет: від Сумського обласного краєзнавчого музею, Глухівського
міського краєзнавчого музею, Конотопського міського краєзнавчого музею
імені Олександра Лазаревського, Лебединського художнього музею імені Бориса
Руднєва, Державного історико-культурного заповідника у місті Путивлі,
Державного історико-культурного заповідника «Посулля» (Ромни) та
Шосткинського краєзнавчого музею.
До анкети були включені питання про фонд краєзнавчих видань бібліотек
музеїв, довідковий апарат бібліотек, використання в бібліотеках сучасних
інформаційних технологій, персонал бібліотек. Анкетний лист, запропонований
бібліотекам-базам дослідження, передбачав отримання списків краєзнавчих
книжкових видань, в т. ч. і дореволюційних; списків місцевих газет та журналів
із зазначенням років, за які вони зберігаються у фондах бібліотек музеїв; описів
CD, DVD краєзнавчої тематики.
Аналіз отриманих відомостей дозволив зробити певні узагальнення:
бібліотеки музеїв Сумщини мають достатній краєзнавчий інформаційний
ресурс, зберігаючи цінні краєзнавчі видання у своїх фондах, які є в єдиному
примірнику в нашому регіоні. За даними анкет фонд краєзнавчих видань в
Сумському обласному краєзнавчому музеї налічував 457 примірників,
Шосткинському краєзнавчому музеї – 240, у Глухівському міському
краєзнавчому музеї – 180 примірників, у Державному історико-культурному
заповіднику у м. Путивлі – 157, Конотопському міському краєзнавчому музеї
ім. О. М. Лазаревського – 58, Роменському державному історико-культурному
заповіднику – 54, Лебединському художньому музею ім. Бориса Руднєва –
19 примірників. Краєзнавчі книжкові фонди за кількістю є незначними у цих
закладах, але деякі з них є просто унікальними для нашого краю.
Анкетування показало, що найстаріше краєзнавче видання знаходиться у
фонді бібліотеки Роменського державного історико-культурного заповідника –
це видання 1851 року – Шафонский А. Черниговского наместничества
топографическое описание «Малая Россия». – К., 1851. – 697 с. Раритетне
видання з бібліотеки Сумського обласного краєзнавчого музею – Филарет
(Гумилевский Д. Г.) Историко-статистическое описание Харьковской губернии.
Отделение III. – М., 1857. – 606 с. Глухівський міський краєзнавчий музей
надав інформацію про «Черниговские епархиальные ведомости» за 1861 рік.
Проблема збереження таких видань стоїть надзвичайно гостро, а вирішення
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полягає у переведенні рідкісних і цінних документних фондів на нові носії
(цифровий формат) зі створенням електронного ресурсу.
Створення електронних бібліотек, оцифрування документів – світовий
тренд. Світова бібліотечна практика уже давно базується на створенні єдиного
фонду документів на електронних носіях. Розглянемо декілька прикладів:
- Проект Гутенберг — найстаріша електронна бібліотека (1971 р., вільні
твори переважно німецькою, англійською);
- Світова цифрова бібліотека (2009 р.,World Digital Library, WDL), у якій
представлені об'єкти світової культури;
- оцифрування мікрофільмів газет, що виходили до 1801 року (Британська
бібліотека);
- відкритий доступ до 100 тис. образотворчих матеріалів та звукозаписів із
власних фондів (Королівська бібліотека Данії);
- переведення вітчизняних матеріалів у цифрову форму (Національна
бібліотека Австрії).
Формування аналогічного напряму бібліотечної діяльності в Україні
почалось з постанови Кабінету Міністрів України, що затвердила «Програму
збереження бібліотечних та архівних фондів 2000-2005 рр.». Це була своєрідна
адаптація до умов цифрової культури, що є проблемою розвитку бібліотечної
галузі.
Обласні бібліотеки України розпочинають поступово створювати страхові
фонди краєзнавчих документів. Так, завдяки обласній програмі створення
страхового фонду документів Херсонська ОУНБ мікрофільмувала 32 краєзнавчі
видання. Хмельницька ОУНБ, реалізуючи проект «Створення страхових копій і
збереження краєзнавчого фонду бібліотеки» протягом одного року створила
страхові копії 12 книг. Готуючись до відзначення ювілею Запорізької області, в
ОУНБ було оцифровано випуски обласної газети «Червоне Запоріжжя» за 1944
рік, що зберігаються у фонді бібліотеки.
Що стосується бібліотек різного відомчого підпорядкування, які мають у
своїх фондах рідкісні і цінні видання, то у 2011 році розпочато реалізацію нового
проекту, який ініціювала Національна парламентська бібліотека України (на
теперішній час це – Національна бібліотека України ім. Ярослава Мудрого) за
підтримки Міністерства культури України – створення електронної бібліотеки
«Культура України».
Сайт електронної бібліотеки містить електронні аналоги друкованих видань
та творів образотворчого мистецтва, які відповідають темі «Культура України».
Створення цифрових копій таких видань є одним з можливих варіантів їх
збереження та надання вільного доступу до них через мережу Інтернет усім
бажаючим.
Головною організацією у процесі створення, зберігання та
розповсюдження електронного інтегрованого ресурсу є Національна бібліотека
України ім. Ярослава Мудрого, інше вирішується в рамках договірних
стосунків з партнерами.
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Переведенню в електронну форму підлягають об’єкти, які не
охороняються авторським правом, на які закінчився строк охорони авторського
права та на які поширюється дія нормативно-правових актів із питань
авторського права та суміжних прав (у разі надання відповідного дозволу
автором або особою, яка володіє авторськими правами). Запозичення
електронних документів, вироблених іншими особами або організаціями,
здійснюється на договірній основі з дотриманням норм чинного законодавства та
з врахуванням взаємних інтересів.
Електронна бібліотека «Культура України» представлена 4-ма розділами:
- Історія культури. Теорія культури. Культурологія;
- Мистецтво;
- Етнографія;
- Заклади культури. Творчі колективи.
Для передачі комплекту електронного документу, який оцифрований
учасниками проекту, пропонується технологія передачі даних через FTP – сервер
(протокол передачі файлів в комп’ютерних мережах) з окремими логінами та
паролями для кожної бібліотеки.
Слід зазначити, що 18 цифрових копій документів (7313 сторінок) із
48 документів (12383 сторінок) друкарського тексту і малюнків представлені в
зведеному каталозі оцифрованих видань з фондів Сумської обласної універсальної
наукової бібліотеки, решта знаходяться в архіві бібліотеки.
Щороку ми намагаємось залучати до співпраці публічні бібліотеки та музеї
області, видавництва та місцевих авторів. Так, в 2018 році ми організували
проведення круглого столу «Співпраця бібліотек і музеїв Сумщини як ресурс
розвитку громади», де розглядали питання «роль бібліотек та музеїв у формуванні
культурно-історичної свідомості місцевої громади та збереженні культурної
спадщини».
Сподіваємось, що питання збереження матеріального і духовного надбання
регіону для майбутніх поколінь буде вирішено через створення електронної
бібліотеки з широкомасштабним сервісом на основі цифрових матеріалів, доступ
до яких надається великій кількості користувачів через мережу інтернет.
Інформаційні матеріали в сучасних електронних форматах набувають
підвищеного попиту з боку користувачів. Пересічні громадяни зможуть
дистанційно використовувати ресурси з метою освіти, самоосвіти, науководослідницької та практичної роботи, а Сумська ОУНБ – повноцінно
інтегруватися в світовий інформаційний простір. Це, насамперед, дасть
можливість гідно представити наш регіон в Інтернет-середовищі через
електронну колекцію видань. А поки що ми постали перед серйозними
викликами зберігання різних видів книжкових пам’яток на нових носіях.
Вирішення цієї проблеми потребує підготовлених фахівців, належної
матеріальної бази та координаційних систем бібліотек різних типів і видів,
різної відомчої приналежності.
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КЗ СОІППО
ВОСКРЕСЕНСЬКА ЦЕРКВА – ПРОВІДНА АРХІТЕКТУРНА
ДОМІНАНТА М.СУМИ
Важливими історичними джерелами, які дозволяють глибше пізнати
національну історію як органічну складову світової цивілізації, є об’єкти
історико-культурної спадщини. Їх невід’ємну частину становлять пам’ятки
церковної архітектури, що є цінною складовою нашої національної культурної
спадщини.
Віддавна навколо храмів формувалася основна перспектива майбутнього
містобудування та організувався весь навколишній світ. У кожній місцевості
церква була центром культурного життя, визначною пам’яткою і скарбницею
творів мистецтва нашого міста. Наявність церкви у ландшафті і міській
забудові наочно свідчила про «вертикальну координату» людського буття [ 1, с.
5].
Архітектурне обличчя храмової забудови нашого міста формувалося
протягом більш як трьох століть, кожне з яких залишило на ньому свій
відбиток. Система орієнтацій в місті протягом ХVІІ-ХVІІІ ст. ґрунтувалася на
давньоруській традиції: провідну роль у ній відігравали церкви, дзвіниці й
монастирські комплекси, як об’ємні орієнтири. Вулиці й шляхи спрямовувалися
на зазначені архітектурні домінанти у вигляді бічних перспектив [1, с. 14].
Великою була роль церковних архітектурних домінант як орієнтирів: на
них орієнтувалися головні міські вулиці. У переході з однієї частини міста до
іншої орієнтирами були силуети церков, оскільки лише їх було видно над
фортечними мурами.
Рядова забудова в центрі й у передмістях була садибною,
одноповерховою, з розміщенням будинків уздовж вулиць. Цим забезпечувався
масштабний контраст рядової забудови з церквами і дзвіницями.
Об’ємно-просторовій композиції нашого міста зазначеного періоду
характерні деякі унікальні риси. Архітектурні переваги (міський собор, церкви,
дзвіниці) ставилися в зонах найвищої композиційної активності – на головному
і локальному вододілах. Основні міські храми, що виникали з 1652 по 1730 рр.
були розташовані так, що у плані утворювали хрест. Центром цієї композиції
була Воскресенська церква [1, с. 34].
Ансамбль церкви Воскресіння Христового та дзвіниці є найстарішою
кам’яною спорудою у місті, який розташований у північні частині історичного
середмістя в межах колишньої фортеці та освячений у 1702 р. Свою назву
церква отримала від головного престолу в ім’я Воскресіння Ісуса Христа та
поклала початок формуванню Воскресенської церковної площі, яка разом з
Миколаївською складають нинішню площу Незалежності [2, с. 5]. До того ж,
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храм займає острівне положення серед історичної Петрівської площі і замикає
перспективу вулиці Воскресенської. Складається з двох споруд – церкви та
дзвіниці, яка розміщується перед північним фасадом храму.
Церква була споруджена за кошти перших сумських полковників
Герасима та Андрія Кондратьєвих, вона і є їх родовою усипальницею.
Полковник уславився тим, що заснував м. Суми, найбагатше на Слобожанщині,
і тим, що збудував у ньому найкрасивіший мурований храм – Воскресенську
церкву. Первісно територію оточував невисокий мур, який не зберігся.
Крім того, церква була очевидцем різних подій. Свідком пишних
урочистостей стала під час Північної війни. 1 січня 1709 року на майдані біля
церкви відбувся військовий парад, ввечері тут гриміли залпи салюту і злітали у
височінь вогні святкового феєрверку [2, с. 3].
Церква Воскресіння Хрестового стала не лише першою мурованою
будівлею Сум, але й провідною архітектурною домінантою міста. Її
композиційний вплив посилювався локалізацією на стрілці мису біля впадіння
у Псел річок Суми і Сумки, завдяки чому церква домінувала над широким
простором лугових заплав цих річок. Її гострий і вишуканий силует візуально
сприймався з далеких відстаней, композиційно об’єднуючи міську забудову.
Дзвіниця, збудована в 1906 р. підсилила домінантну роль церкви у
загальноміській панорамі [1, с. 41].
Довгий час Воскресенський храм захищав городян від набігів ворогів.
Товсті стіни і велика кількість підземних ходів робили церкву кращою
фортифікаційною спорудою.
Автентичний вигляд церкви не зберігся. У 70-ті роки XX ст. храм набув
сучасного вигляду. Споруда відноситься до особливо цінних типів храмів, в
якому гармонійно поєднуються традиційні прийоми та риси дерев’яної та
кам’яної української архітектури.
Архітектурно-планувальною особливістю Воскресенської церкви є в
тому, що вона була тридільною, триверхою, мала вигляд двох ярусної будівлі.
Нижній (теплий, «зимовий») храм був освячений в ім’я Андрія Первозваного,
верхній («холодний») – в ім’я Воскресіння Господнього. З трьох боків перед
входами були розташовані прямокутні в плані ганки-притворами. Дзвіниця
Воскресенської церкви побудована в стилі українського бароко у 1906 р.
Прикраси фасадів перегукуються з декором храму [4].
У 1978 р. завершено реставрацію церкви й дзвіниці за проектом
архітектора М. Говденко. У 2000 р. церкву з дзвіницею повернули релігійній
громаді.
У нинішній час, територія Воскресенського храму – це церковний
комплекс, який складається з головної будівлі, дзвіниці з ажурними гратами і
скульптури «Камінь любові». Останні два об'єкти з’явилися в ХХ ст.
«Камінь Любові», є знаковим місцем для всіх закоханих. Основою цієї
пам’ятки став камінь із Кани – міста, в якому Ісус Христос благословив молоду
сім’ю. За повір’ям, дотик до скульптури приносить любов, удачу в стосунках.
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Для українського народу храм і до нині залишається центром духовного
відродження нації. Воскресенська церква – це жива історія для нащадків, яку
ще слід досконало прочитати, яка зберегла гармонійне поєднання кам’яного і
дерев’яного українського зодчества, багатий та різноманітний внутрішній
інтер’єр. На сьогодні церква залишається однією з провідних святинь нашого
міста.
Таким чином, всебічне і об’єктивне вивчення архітектурної спадщини
храмів нашого міста з сучасних позицій, потребує переосмислення досвіду
попередників, ознайомлення із здобутками національної історіографії та
примноження культурних перспектив.
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ЗНАЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ Я.МАМОНТОВА ДЛЯ РОЗВИТКУ
КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОГО РУХУ УКРАЇНИ
Сучасне вітчизняне літературознавство засвідчує посилений інтерес до
модернізму в національному письменстві, зокрема в драматургії. Дослідженням
української драматургії кінця XIX-початку XX ст. займалося чимало науковців.
Серед них П. Хропко, Н. Кузякіна, Л. Дем’янівська, Л. Мороз, Г. Семенюк,
О. Ставицький, Н.Корнієнко, Л. Танюк, І. Михайлин, А. Козлов, О. Олійник,
Р. Пархомик та ін. Слід також згадати наукові розвідки вчених, які зверталися
до творчості окремих драматургів досліджуваного періоду, зокрема творчості
нашого земляка, Я.Мамонтова, наукове осмислення драматургії якого нині
лише розгортається.
Такі найвідоміші українські драматурги, як Леся Українка,
В. Винниченко, С. Черкасенко, О. Олесь, І. Кочерга та інші виводили
український театр на нові рівні, в своїх творах залишаючи рамки
етнографічного побутовізму та вибираючи для своїх сюжетів європейські теми
та проблеми. Досить примітне місце в розвитку української драматургії посідає
й Яків Мамонтов (псевдоніми – Яків Лірницький, Пан Яшко, Ясь М., М. Я.,
Я. М.-ов., 1888-1940). Це видатний український драматург й театральний
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критик, історик й теоретик театру, автор оперних лібрето й кіносценаріїв,
педагог-дослідник й вихователь підростаючих митців.
Яків Мамонтов народився 22 жовтня 1888 року на хуторі Стрілиця (нині
село Шапошникове Садівської Сільської Ради на Сумщині) в родині селянина.
Його батьки
Андрій Іванович і Єфросина Трохимівна, які самі були
безграмотні, вирішили дати освіту своєму єдиному синові за будь-яких умов.
Яків Андрійович Мамонтов усе життя любив рідний край Сумщину, всі
свої відпустки в період з 1918 по 1930 роки він проводив у рідний Стрілиці.
Саме в батьківському домі він написав перші вірші, а згодом і перші
драматичні твори. З 1907 року Я. Мамонтов почав друкуватися як поет і
прозаїк у місцевих газетах.
У січні 1920 року Я.А. Мамонтов переїжджає до тодішньої столиці
України – м. Харкова й відразу починає читати курс педагогіки в Харківському
інститути народної освіти, на педагогічних курсах імені Г.С.Сковороди.
Паралельно з науковою роботою Яків Мамонтов займається літературною та
педагогічною творчістю: постійно друкується в сумських газетах, читає лекції з
питань трудової школи, естетичного виховання, практичної діяльності вчителя
на педагогічних курсах при Сумській біржі праці.
Яків Андрійович був одним з ініціаторів створення Харьківської
державної театральної студії, керівником якої він став у 1920 році. Паралельно
починається праця Мамонтова в управлінні головполітосвіти Наркомосу УРСР
він рецензував твори драматургів-початківців.
Починаючи з 20-х років він починає активно працювати над створенням
саме драматичних творів. У його творчому доробку понад 30 п’єс. Серед них –
«Веселий хам» (1921), «Народ визволяється» (1922), «Батальйон мертвих», «До
третіх півнів» (1924), «Рожеве павутиння» (1926), «Республіка на колесах»
(1927), «Княжна Вікторія» (1929) та ін. Дослідники творчості Я.Мамонтова
зауважують, що більшість його творів
актуальні, гостросюжетні,
багатоконфліктні, розкривають психологію, вчинки й поведінку персонажів
різного соціального стану. Часто в п’єсах письменника природжений гумор і
комізм ситуації поєднуються з загостреним драматизмом характерів героїв.
Зокрема, «Республіка на колесах», «Княжна Вікторія», «Рожеве павутиння»
народжувалися саме на Сумщині, у них автор правдиво відтворив події
громадянської війни та нещадно висміював міщанство.
Дослідники творчості письменника умовно виділяють в його творчому
доробку три етапи:
1) п'єси, створені до 1920 року, значною мірою «витримані в дусі
ібсенівського психологізму», як зазначає Ю. Костюк, наслідувальні. Однак
навіть наслідувальний характер ранніх п'єс письменника давав авторові
можливість порушувати хай і не нові, та все ж цікаві філософські проблеми
соціального й морального плану. Дійсність і мрія, творче покликання і
родинний обов'язок, вірність і зрада, свобода і рабство – ось далеко не повний
перелік тих питань, які хвилюють драматурга, що працює переважно в жанрі
міфу та казки;
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2) другий етап
це період 1920-1925 років. Автор рухається по тій
«висхідній» лінії, яка, за словами Ю. Костюка, згодом «твердо й безповоротно
привела його на платформу Радянської влади». Цей етап у творчості Мамонтова
вважається перехідним, але його твори в цей період найцікавішим. Зросла
майстерність автора майже в кожному творі починає конфліктувати з
підпорядкуванням тоталітарній психології тоталітарної системи. Нелегка
боротьба естетичного начала із соціальною заанґажованістю зрештою
закінчиться перемогою останньої. В 20-х роках письменника, як слушно
зазначав Ю. Костюк, «хвилює проблема особи і революції», що й не дивно:
після більшовицького перевороту 1917 року так гарно заповідалося на рівність
братерство, свободу, і в що не міг та й не смів не вірити автор;
3) третій етап продовжується з 1926 року до кінця життя письменника.
Творчість Якова Мамонтова-драматурга на цьому етапі стає менш
оригінальною, він переробляє драматичні твори інших авторів, пише лібрето
опер, п'єси для юних глядачів та статті про драматургічне мистецтво.
Ранні драматичні твори Я. Мамонтова були цілком наслідувальні, вони
зазнали впливу й української драматургії модернізму (О.Олесь, В. Винниченко,
С.Черкасенко та ін.), але більшою мірою наслідували зарубіжну драму,
особливо твори Г. Ібсена, якому світову славу принесла його «нова драма».
Герої нової драми Мамонтова діють, як правило, у вузькому просторі, але на
противагу цьому в їх розмовах, згадках і мріях висвітлюється інше, вільне,
яскраве буття, наповнене справжнім життям і діяльністю.
Ранню драматургію Я. Мамонтова, зокрема його першу п’єсу доцільно
розглядати в контексті символістської драматургії. У першій драмі
Я.Мамонтова «Дівчина з арфою» екзистенційна колізія є не лише смисловим, а
й структурним стрижнем твору. У цій ліричній драмі співвідносяться засоби
символістського та реального вираження. Поєднання їх зближує перші
драматичні спроби Я. Мамонтова з творами Г. Ібсена останнього періоду
(«Привиди», «Гедда Габлер»), названого в деяких літературознавчих розвідках
періодом «реального символізму».
Більшість літературознавців
дослідників творчості Мамонтова
вважають п’єсу «Дівчина з арфою» своєрідною спробою втілення засад
модернізму. У ній, як і в інших творах першого періоду творчості, Я.Мамонтов
порушує проблему взаємостосунків трагічного героя і суспільства, а ключовим
мотивом є мотив «покликання».
Починаючи від п’єси «Веселий Хам», як вказує О. Білецький, драматург
переходить від питань, так би мовити, «естетичних» до проблем соціальної
етики. Ця п’єса розпочала другий творчий період, названий критиком
«схематичним». До п’єс цього періоду також належать трагедії - «Коли народ
визволяється» (1922), «Ave Maria» (1923) і «Батальйон мертвих» (1924).
Мамонтов-драматург широко використовує фольклорні мотиви. У п’єсах
письменника наявні елементи казкової поетики. Зав’язку майже всіх
проаналізованих творів становить «біда», проте, у кульмінаційній сцені не
завжди сходяться антагоністи, але у розв’язці більшості п’єс зло переможене, а
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герой отримує «царство» і наречену.
У п’єсі «Коли народ визволяється» (1922) драматург звертається до
проблеми взаємин особистості (лідера) і маси, апелюючи таким чином до
соціальних конфліктів доби. Імена персонажів (Альберт, Кароліна, Рішар,
Конрад та ін.) також допомагають абстрагуватися від конкретно-історичних
реалій. Цим драма Я.Мамонтова суттєво відрізняється від творів інших
представників української драматургії цього часу. Завдяки художній умовності
авторові вдається не просто змалювати конкретну ситуацію, але й сягнути рівня
ширших суспільно-політичних узагальнень. Його висновки можна
екстраполювати не лише на українську дійсність, а й на будь-яку іншу країну,
де відбувається боротьба за соціальне і національне визволення.
Основні риси драматичних творів Якова Мамонтова наступні:
автор не вдається до художнього аналізу конкретно-історичних подій, щоб
їх узагальнити, типізувати, а починає з загального;
розгортає закономірності історії в художні картини і персоніфікує в дійових
особах цілі верстви людності;
неминучий супутник такого підходу до зображення – ілюстративність,
схематизм; але умовність форми дає можливість письменникові вкладати в
уста персонажів найрізноманітніші міркування – філософські, соціологічні,
публіцистичні, не турбуючись про те, що вони звучатимуть фальшиво.
Яків Мамонтов був автором не тільки драматичних творів, але й багатьох
оповідань, новел, видав ряд наукових праць з історії та теорії сценічного
мистецтва. Також у співавторстві з О.І. Білецьким видав антологію
«Український театр» у двох частинах (1941).
Творчість Якова Мамонтова це прояв своєрідного модерністського типу
художнього мислення, яке формувалося під впливом українських і зарубіжних
культурних досягнень модернізму кінця ХІХ початку ХХ століття, значною
мірою під впливом феномена російського символізму.
Саме світогляд і поведінка особистості в екстремальних ситуаціях,
стосунки «лідер-маса» і стали предметом розгляду Мамонтова, який свої образи
подав дещо односторонніми, не розгорнутими, дещо абстрактними. Драматург
розробляв екзистенційний мотив життя і смерті, використовуючи елементи
сюжету випробування
події розгортаються у ситуації ув’язнення, в якій
головний герой демонструє свою здатність чи нездатність подолати перешкоди
на шляху до визволення.
За слушним зауваженням І.Михайлина, твори Я.Мамонтова – «то
драматургія ідей; рух думки для нього більш істотний, ніж вчинки персонажів».
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КРАЄЗНАВЕЦЬ, ЖУРНАЛІСТ-ДОСЛІДНИК, ГРОМАДСЬКИЙ
ДІЯЧ: ПОРТРЕТ ОСОБИСТОСТІ ГЕННАДІЯ ПЕТРОВА
Геннадію Терентійовичу Петрову, людині неординарній, наділеній
талантом висококласного журналіста і краєзнавця-пошуковця присвячують
наукові конференції, Петровські читання,конкурс юних журналістів. Його
газетні публікації використовують у нових історико-краєзнавчих працях
дослідники, учителі, студенти, учні.
Друзі називали Геннадія Терешковича (він завжди називав себе саме
Терешковичем, а не Терентійовичем) «ходячою енциклопедією», «сумським
Сковородою», бо коло його інтересів було широке: краєзнавство, фольклор,
українська та світова історія, релігія, літературознавство, мистецтво, народна
освіта, археологія.
Геннадій Терентійович писав у своєму щоденнику: «Приїхав на Сумщину
і вирішив займатися краєзнавством, відкривати таким, як я очі – на якій землі
вони живуть» [4; 4]. «Точність у фактах, точність у датах – неодмінна ознака
загальної культури кожного з нас», – це кредо Г. Петрова [1; 4].
Геннадій Петров працював у хотінській районній газеті «Промінь
комунізму», районній газеті «Вперед», очолював на громадських засадах
опорний пункт літературного видавництва «Дніпро», а з 1990 року у тижневику
«Панорама Сумщини», висвітлював історико-літературно-мистецькі питання.
Друкувався в виданнях Сум, Харкова, Києва. Публікував матеріали під
прізвищем та під псевдонімами – Г. Терешко, Г. Терещук, С. Петренко.
Журналісту-досліднику притаманні цикли статей про визначних людей, події
30-х-90-х років ХХ століття.
Л.П. Сапухіна зазначає, «що журналістський талант поєднувався з
нестримною відданістю краєзнавству, науковим підходом до нього, даром
неперевершеного дослідника, ерудицією, справжнім патріотизмом» [3; 8].
Ю. Царик у своїх спогадах згадує, що «він був свідомим українцем. Для
нього Україна була небом, на яке він не лише молився, а й, ризикуючи
свободою, кожним своїм земним кроком намагався очистити його від владнодемонічних сил, які руйнували і нищили національний дух бездержавного
українського народу» [2; 940].
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А.П. Гризун називає Г.Петрова «по праву некоронованим королем
сумських краєзнавців» [3; 25]. Краєзнавчий стиль Г. Петрова – науковоаналітичний і той же час художньо-популярний.
Г. Петровим напрацьовано понад 350 дослідницьких публікацій з питань
літературного, мистецького, історичного краєзнавства. Він досліджував
життєвий та творчий шлях поетів Василя Алешка, Павла Грабовського, Павла
Коломійця, Володимира Нарбута, Олександра Олеся, драматурга Якова
Мамонтова, художника Никанора Онацького, лікаря Петра Дорошенка,
священика Василя Петровського, педагога, краєзнавця Павла Сапухіна. У своїх
матеріалах описував архітектурні і археологічні пам’ятки, журнали та книжки,
що видавалися на Сумщині, історію населених пунктів, річок краю та багато
іншого.
Думка Г. Петрова була авторитетною для науковців, про це свідчить його
участь в упорядкуванні видання «Історія міст і сіл Української РСР. Сумська
область» (1973, 1980) (статті про Глухів, Краснопілля, Миропілля, Юнаківку),
путівника «В путешествие по Сумщине» (1979, 1984), участь у презентації
книги В.Б.Звагельського «Літописні міста Сумщини» тощо. Незадовго до
смерті, були підготовлені книги нарисів «Під глухівськими зорями», «Слідами
Олександра Олеся», «Моя Хотінь», збірник «Люди, серед яких я жив» (про
поета Миколу Данька, мистецтвознавця Юрія Ступака, прозаїка Пилипа
Гаврилова, мовознавця Аркадія Добровольського, поета Анатолія Семенюту,
краєзнавця Павла Сапухіна).
Г. Т. Петров любив Сумщину, цікавився старожитностями і рятував
історичні пам’ятники. Відомо, що саме він відстояв Воскресенську церкву, яку
хотіли знести, довівши її історичну цінність.
У Щоденнику, ще 11 жовтня 1953 року було записано: «Хочется жить и
жить так, чтобы народ, когда меня уже не будет, всегда вспоминал о моей
жизни, обо мне за мои дела. Работать изо всех сил, не жалея себя, отдать всю
жизнь делу служения народу – вот цель моей жизни» [5]. Геннадій
Терентійович залишив найціннішу спадщину, 726 справ на паперовій основі та
106 справ – фотодокументи. Він заповів найбільші свої скарби архіву,
бібліотеці, Сумському краєзнавчому музею, Лебединському художньому
музею.
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Забаренко Євген Олександрович,
директор історико-краєзнавчого музею
«Музей Миропільського
краю»Позашкільного комунального закладу
«Центр дитячої та юнацької творчості»
Миропільської сільської ради
СВЯТО-НІКОЛЬСЬКЕ АРХІЄРЕЙСЬКЕ МОНАСТИРСЬКЕ ПОДВІР’Я
ЯК ЧАСТИНА ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ МИРОПІЛЛЯ
Після здобуття Україною незалежності погляди на історію змінюються.
Набувають популярності тенденції до дослідження рідного краю, зокрема
історичних пам’яток архітектури. Свято-Нікольський храм є унікальною
архітектурною пам’яткою Миропільщини. Не тільки як архітектурна споруда, а
й як релігійна організація монастир мав, і має до цих пір, особливий вплив на
розвиток суспільства.
У 1865-1910 рр. була перебудована Миколаївська церква. Попередню
дзвіницю замінила п’ятиярусна, висотою 56 метрів. Храму належала церковна
сторожка, а також дерев’яна, обкладена цеглою лавка на базарі. При церкві
діяла церковно-прихідська школа, збудована в 1905 році. Поблизу міста
знаходився цегляний завод, «принадлежащий притчу церкви» [2, c.147].
Південна околиця Миропілля – Студенок. Тут знаходиться унікальна 5апсидна Миколаївська церква, з найвищою на Сумщині 5-ярусною дзвіницею.
До цього на її місці стояла стара дерев'яна церква. Раніше церква мала велику
церковну садибу, обнесену кам'яною огорожею, що збереглася в східній
частині. Нині щільно оточена житловою забудовою. У 1930-і роки закрита і
частково зруйнована. Нині храм дії і активно відроджується [1].
Миколаївська церква цегляна, обштукатурена, хрещата в плані,
чотирьохстовпна, одноглава, трьохпрестольна. Виконана в руслі історизму з
елементами пізнього класицизму і "російського" стилю. Загальна композиція
цієї споруди дуже оригінальна, центральна частина відноситься до типу т.з.
"трапезних" церков, де головний об'єм об'єднаний з дзвіницею і трапезною, а
загальна симетрія архітектурних мас підкоряється явно вираженій подовжній
осі захід-схід.
Перший ярус з трьох, а другий – з чотирьох сторін прикрашають
чотирьохколонні, спрощеного доричного ордера портики, увінчані трикутними
фронтонами. На третьому і четвертому ярусах портики замінені пілястрами, що
підкреслюють дзвони, на які спирається неповний антаблемент з фронтоном. У
міру зростання колони і пілястра стоншуються, а фронтони зменшуються, що
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надає споруді стрункому і легкому вигляду. Восьмерик, з як би пронизаними
повітрям арками дзвону, обрамленими архівольтами, оббігає фриз спрощеного
доричного ордера. Його вінчав купол, нині втрачений. Фасади дзвіниці
членуються по горизонталі сильно профільованою карнизною тягою. По
головних осях поярусний розташований арочні отвори, обрамлені архівольтами
складного профілю.
Представляє інтерес конструкція перекриттів із застосуванням металевого
прокату. Перекриття є невеликими цегляними склепіннями, що спираються на
металеві балки. Внутрішнє убрання церкви не збереглося. Південна прибудова
нині, відокремлена від основного об'єму стіною, відремонтована і розписана у
1988 році [1].
У старовинному Миропіллі йдуть роботи по реставрації СвятоМиколаївської церкви, будівництво інших об’єктів. Чималі кошти землякам для
відродження духовностіу рідному селі виділило акціонерне товариство
«Азовбудкомплект», яке очолює Микола Дмитрович Вітушкін.
«Ми люди не бідні, – говорив він, – а тому, чому ж не допомогти
землякам зробити хорошу справу…» [3, c. 124].
На сьогоднішній день, будівля повністю функціонує та використовується
за прямим призначенням. Тут окрім богослужінь, функціонує недільна школа
для дітей, заняття для юних дзвонарів тощо. Періодично відбувається
інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?» для вихованців недільної школи, турніри
з шах та ін... За можливості проводяться екскурсії із навчально-виховною
метою, зокрема і закордонні.
Однією із значущих проблем є недостатнє фінансування реставраційних
робіт, що ускладнює належне утримання будівлі в нормальному стані та
створення нових композицій.
Таким чином, Свято-Нікольський монастир архієрейського подвір’я
представляє собою цінну історичну пам’ятку, значущий осередок для
прихожан та цікавий матеріал для подальших досліджень науковців.
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Закусило Ірина Михайлівна,
вчитель історії
КУ Сумська ЗОШ І-ІІІ ступенів №5
м. Суми, Сумської області
ГЛУХІВ – МІСТО ДЗВІНКОЇ СЛАВИ
У Глухові, у городі
У всі дзвони дзвонять,
Та вже наших козаченьків
На лінію гонять.
Т. Шевченко
Останнім часом все помітнішим стає інтерес до свого історичного
минулого, відкриваються маловідомі раніше сторінки історії, які збагачують
нас новими знаннями. Кожне місто має свої визначні місця, так би мовити
візитівку.
Глухів – невелике містечко в Сумській області, за яким міцно закріпилася
назва «місто десяти століть». Хоча останні наукові дослідження дають підстави
вважати, що на ділі місто набагато древніше. Глухів нині невеличке містечко на
півночі України, що розкинулось майже на кордоні з Росією, у минулому –
велична столиця гетьманів Івана Скоропадського, Данила Апостола, Кирила
Розумовського. Ще 1702 року мандрівника Леонтія Лук’янова місто вразило
своєю архітектурою. Ось який запис він залишив: «...город Глухов земляной,
обруб дубовый, вельми крепок, а в нем жителей богатых много, панов; и
строение в нем преузорочное, светлицы хорошие, палаты в нем полковника
Стародубского Миклашевского – зело хорошие; рядов (лавок) много, церквей
каменных много, Девичий монастырь превиден зело... Очень зело лихоманы
хохлы затейливы к хоромному строению, в малороссийских городах другова
врядли такого города сыскать, лутше Киева строением...».
Місто Глухів стало столицею Гетьманщини після того, як було знищено
Батурин – резиденцію гетьмана Івана Мазепи.
Глухів був споруджений як місто-фортеця племенами сіверян. Однак пік
розвитку Глухова припав на 18 століття, коли місто стало гетьманською
столицею Лівобережної України. Саме тоді площі і вулиці столичного граду
прикрасились храмами, соборами і монастирями.
Сьогодні від оборонного минулого Глухова збереглися лише Київські
ворота, які відкривали в'їзд в місто з його західній частині і виводили на
головну вулицю Глухова – Києво-Московську.
Століттями доля міста була складна і незвичайна, цікава і драматична.
Але, незважаючи на неспокійні роки, які переживало місто, його храми
вистояли і тепер духовно опікуються городян.
Вишукані архітектурні споруди, як і інші твори мистецтва, здатні
пробуджувати творчі нахили особистості, розвивати спостережливість,
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відточувати зіркість, стимулювати уяву, загострювати відчуття гармонії,
вдосконалювати культуру думки.
Розглянемо святині Глухова більш детально.
У центрі міста Глухова, на Соборному майдані, розташований
Миколаївський храм. Ця велична споруда «відіграє композиційну роль головної
містобудівної домінанти міста Глухова». Миколаївський собор – бароковий
храм, зведений в кінці 17 століття на замовлення глухівського сотника Василя
Яловецького. Це давня храмова споруда міста, що збереглася до наших днів.
Храм святителя Миколая Мирлікійського був головним суспільним будинком і
козацької столиці, і всієї гетьманської України. На площі перед храмом
збиралися козацькі ради.
Тут, перед західним і південним фасадами Миколаївської церкви, на
Радному майдані (нині Соборний майдан), обирали гетьманів України: у 1708 р.
– Івана Скоропадського, у 1727 р. – Данила Апостола, у 1750 р. – Кирила
Розумовського; тут листопадовими днями 1708 р. відбувалась символічна
смертна кара Івана Мазепи… У квітні 1845 р. побував у Глухові і Тарас
Шевченко, котрий у повісті «Капітанша» згадує історичні пам’ятки колишньої
гетьманської столиці: «Напившись чаю, ми погуторили ще трохи, одяглись і
поїхали в місто, в історичний Миколаївський собор «Діяння» слухати… погода
(що досить рідко трапляється в цю пору року) була гарна, вулиці були майже
сухими, і я пішов вештатись містом, шукаючи те місце, де стояла малоросійська
колегія і де стояв палац гетьмана Скоропадського… Але де ж той майдан? Де
той палац? Де колегія з її кровожерливим чудовиськом – таємною канцелярією?
Де все це? І сліду не зосталось! Дивно! А все це так недавно, так відчутно! Сто
років якихось майнуло, і Глухів із резиденції малоросійських гетьманів
зробився «пошлим» повітовим містечком».
Іконостас Миколаївської церкви замість первісного, що згорів у пожежі
1748 р. був замінений: він займає ширину центрального компартаменту церкви.
Так характеризується за описом 1854 р. «перед вівтарний іконостас різної
роботи з двох ярусів з вісьмома колонами визолоченими. Царські ворота із
сяєвом різної роботи визолочені, старі, із зображенням чотирьох євангелістів, і
в півколі сяйва Благовіщення Пресвятої Богородиці. У 1864 р. поставлено
новий іконостас, п’ятиярусний. Більшість ікон у цьому іконостасі належало
пензлю художника – італійця Паоло Нерушеллі, котрий підписувався на
український манер як П.Неруш. Дві ікони, котрі Неруш створив для приватних
осіб, зберігаються у музеях Києва. Це – «Моління на чашу» і «Собор архангела
Михаїла та інших безплотних сил».
Захоплює містян і відвідувачів міста ікона образу Божої матері
«Троєручиця».
Історія святині пов’язана з преподобним Іоанном Дамаскіним. Його
обмовили в зраді батьківщини і правитель наказав відсікти йому руку. Вирок
виконали й повісили руку в багатолюдному місці – на ринку, щоб застерегти
народ від зради батьківщині. Увечері Іоанн попросив у каліфа, щоб він
дозволив забрати відсічену кінцівку. Йому дозволили. Святий приклав
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відрубану кисть до суглобу й молився перед образом Богородиці, просячи в Неї
про зцілення. Коли Іоанн, після тривалої молитви заснув, йому явилася Божа
Матір. Пресвята Богородиця пообіцяла йому повне зцілення, якщо він буде
цією рукою працювати на благо Церкви. Прокинувшись, святий побачив, що
його рука ціла. Щоб віддячити Богородиці за чудесне зцілення, Іоанн прикріпив
знизу до ікони руку, вилиту зі срібла. Тому образ почали називати
«Троєручиця».
Майже століття Миколаївський храм вважався соборною церквою
гетьманської столиці, поки в місті не було зведено новий собор, освячений в
ім'я Пресвятої Трійці.
У другій половині дев'ятнадцятого століття храм був кілька
перебудований. Після Жовтневої революції сімнадцятого року майже століття
храм не діяв, відкритий він був тільки до 300-річчя освячення – в 1991 році.
Сьогодні тут діє православна парафія.
Завдяки основним особливостям об’ємно-просторової композиції будівлі
Миколаївського храму: рівноцінності усіх фасадів, висотного принципу
побудови композиції, ярусності, скульптурній виразності об’ємів він здатний
особливим чином впливати на людину, узгоджувати її внутрішній і зовнішній
світ, глибоко сприймати благодатну красу архітектурного мистецтва
сакральних споруд.
Другий храм, що зберігся з часів сивої козацтва, – СпасоПреображенський, спочатку відомий як «заградский». Така назва закріпилася,
оскільки перебував він за межами міських укріплень. Зводився храм за
проектом архітекторів Андрія Квасова і Івана Григоровича-Барського.
Будівництво велося на кошти осавула Генеральної гармати Григорія Кологрива
і було завершено в 1765 році.
За радянських часів Преображенський храм не діяв – у ньому деякий час
розміщувався склад, а потім він просто був порожній. До тридцятих років
минулого століття двір храму прикрашала триярусну дзвіницю, зведена на
початку 19-го століття в класичному стилі. На жаль, її спіткала та ж доля, що і
багато інших святині.
У сімдесятих роках двадцятого століття були спроби знищити і сам храм,
але навіть комісія, яка повинна була прийняти відповідне рішення, прийшла до
протилежного висновку.
«Спасо-Преображенська церква приємно завершує перспективу вулиці
Путивльської і бере активну участь у формуванні центру нашого міста» – таким
був «вердикт» районного архітектора, начальника сільгоспуправління і
місцевого депутата. Завдяки мужності цих людей святиню не чіпали.
Сьогодні відновлений храм Преображення Господнього – одне з головних
прикрас тисячолітнього Глухова. Він стоїть в самому центрі міста на одній
площі з головним соборним храмом міста – Свято-Анастасіївському собором,
пам'ятником архітектури кінця XIX століття.
Мурована п’ятиверха церква (1893 р.) стоїть в історичному центрі міста,
займаючи острівне положення посеред кварталу, в якому у першій половині
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ХVІІІ ст. була гетьманська резиденція. Вона є наймасивнішою архітектурною
домінантою. Знаходиться на території Національного заповідника «Глухів».
Споруда кубічна, тринефна, чотирьохстовпна, хрестовокупольна, з
трьома півкруглими всередині і гранчастими зовні апсидами. Під усією
церквою є підвал, перекритий системою хрестових склепінь. Використовувався
для господарсько-технічних потреб, у тому числі й для влаштування парового
опалення. В екстер’єрі наявність підвалу виявлено розвиненим цоколем з
прямокутними вікнами.
Обсягово-просторова структура храму характерна для неовізантійського
стилю. Її основу становить просторовий хрест з банею на попружних арках і
циліндричними склепіннями рамен. Приміщення між раменами перекриті
хрещатими склепіннями. Над ними підносяться наскрізні аркові восьмерики,
увінчані сферичними банями. Вони виконують функції дзвіниць і створюють
враження п’ятибанності. Нетрадиційними рисами обсягово-просторової
композиції храму є наявність кругового обходу навколо середньої апсиди, а
також ізольованість від основного простору двох кутових західних
компартиментів, у яких розміщено сходову клітку і хрестильню.
В екстер’єрі домінують вертикальні членування – лопатки, вузькі
витягнуті аркові вікна, півколонки, вертикальні профільовані тяги. Три входи
акцентовано тамбурами-ганками з романськими перспективними порталами і
трикутними щипцями. Головний просторовий хрест на всіх фасадах
підкреслено закомарами, що вінчають середні прясла стін, і витягнутими
вікнами, згрупованими у вигляді трифоріів. У бічних пряслах вікна згруповано
у вигляді біфоріів. Вікна розділяють романські півколонки з кубічнмми
різьбленими капітелями.
Церква збудована з місцевої цегли на вапняному розчині, потинькована.
Пудмурки закладено на глибині понад 4 м. Дахи і бані по дерев’яних кроквах і
кружалах укрито покрівельною сталлю.
Храм має надзвичайно цінний декор в інтер’єрі. Сюжетні і декоративні
розписи виконано у 1892-1893 рр. Програму їх було задано проектом А.Л. Гуна.
У консі середньої аспиди зображено Богородицю з Хрестом в оточенні
херувимів, у куполі – Святу Трійцю, в парусах – євангелістів, на стінах – окремі
сцени із священної історії. На підпружних арках, пілонах і в барабані –
орнаментальні розписи неовізантійського характеру з переважанням елементів
кола, квадрату, хреста і меандра. Високої цілісності декору надає золоте тло
орнаментальних розписів, а також зорі, німби і бліки сюжетних розписів. У
кольоровій гамі переважають класичні темно-сині, зелені, охристі тони.
Передвівтарна перегорожа з сірого мармуру має трилопатеві завершення
кожного прясла. Тут поставлено лише ряд намісних ікон.
У нижньому ярусі знаходиться усипальниця сім’ї Терещенків, де
поховано п’ять представників родини.
Вознесенська церква розташована на Вознесенському цвинтарі, який
відомий ще з першої половини 18 століття. Цей цвинтар докорінно змінює уяву
про Східну Україну, зокрема про Сумщину. Густота поховань, доглянутість, а
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головне – кількість старовинних пам’ятників та кам’яних хрестів дуже нагадує
цвинтарі Західної України. І це за якихось півтора десятка кілометрів від
кордону з агресором.
Первісно церква була тридільною, однобаневою, з трьома прямокутними
в плані дільницями. Після пожежі 1784 року зруйновану баню перебудували
(можливо тоді вона втратила барокові форми), а до центральної дільниці
прибудували прямокутний в плані притвор. У 1811 році було здійснено чергові
прибудови, а у 1867-му, за проектом глухівського архітектора Гросса церкву
суттєво змінили. Нині дуже важко уявити, що первісно храм був хрещатим у
плані.
Із західного боку храм має дзвіницю, через яку влаштовано центральний
вхід. Цей тип дзвіниць називають «восьмерик на четверику». Завершена
дзвіниця гранчастою банею із шпилем.
Фасадний декор храму є своєрідним синтезом стилістики пізнього бароко
та пізнього провінційного класицизму. В інтер'єрі збереглись олійні розписи
другої половини 19 століття: у куполі – Трійця; у простінках між вікнами
підбанника – парні зображення Апостолів, у пандативах (вітрилах) –
Євангелісти на повний зріст.
Як вже зазначалося, ядро храму датується 1767 роком. Це унікальний
зразок архаїчного типу церков Лівобережжя.
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Зелінська Ірина Іванівна,
керівник гуртка
Лебединського центру позашкільної
освітиЛебединської міської ради
ВОНИ РОДОМ ІЗ СУМЩИНИ
80 років… Майже століття… Це суттєвий відрізок часу як для життя
людини, так і для життя області.
За цей час у Сумській області виросло не одне покоління тих, хто
створював історію свого рідного краю. Це люди, які будували, оспівували,
оберігали історію та традиції і захищали свій край. Сумщину з легкістю можна
зарахувати до найпоетичніших, найліричніших та творчих регіонів України. Ця
родюча чорноземна область подарувала й продовжує дарувати Україні сотні
уславлених імен. Згадаймо літераторів-сумчан, які вже увійшли до української
класики: Пантелеймон Куліш, Яків Щоголів, Павло Грабовський, Олександр
Олесь, Микола Хвильовий, Іван Багряний, Пилип Капельгородський, Борис
Антоненко-Давидович, Микола Лукаш, Василь Чечвянський Яків Мамонтов,
Остап Вишня… Кожне десятиліття існування додавало до української
мистецької родини нові імена.
Лебединська Леся Українка
Марія Петрівна Кулішенко, письменниця Лебединщини, народилася 11
січня 1942 року в селі Михайлівці Лебединського району Сумської області.
Вона з покоління «дітей війни», які бачили на власні очі жорстокість
фашистських окупантів, страждання нашого народу, стійкість і його життєвий
подвиг, боротьбу, радість перемоги і тяжкі повоєнні голодні часи. Але Марія
Петрівна змогла пронести крізь роки ніжність і тепло душі, любов до людей і
до Батьківщини [1]. Її літературний хист почав проявлятися у шкільні роки:
вона писала оповідання, казки, складала вірші, брала участь у створенні
стінгазети та в роботі місцевого літературного об’єднання.
Твори Марії Кулішенко «Осінній передзвін», «Жіночі таємниці», «Життя
із присмаком полину», «Бабусина корзина», «Добруша», «Хай звучить
колисаночка» та багато інших пронизують глибокі почуття читачів. Літературні
форми в її творах майстерно досконалі, а мова – чаруюча, красива, образна,
ніжна, багата. За її мудрість, письменницьку майстерність і талант колеги по
перу назвали її «Лебединською Лесею Українкою».
Лебединський Борис Великий
Борис Романович Гмиря – український бас з унікальними вокальними
можливостями. Народився в місті Лебедині. Під час навчання в Харківському
інженерно-будівельному інституті його запрошують на прослуховування до
консерваторії. Гмиря отримує право навчатися у двох вузах одночасно.
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Борис Романович мав голос широкого діапазону, м'якого, красивого
тембру, був співаком високої вокальної культури. Відомий і як камерний співак
українських і російських романсів, був прекрасним виконавцем багатьох
українських народних пісень. Унікальним доробком Борися Гмирі є 24 музичні
твори на слова Тараса Шевченка [2]. Загалом він дав майже 2000 концертів.
Гмиря мав не лише унікальний голос, яким віртуозно володів і довершено
виконував те, що не під силу багатьом хорошим оперним виконавцям, Гмиря
ще й зумів пояснити як він це робить, обґрунтувавши в своїх «Щоденниках».
Видання цих записів є вагомим внеском у світову науку вокального мистецтва
[3].
Своєю творчістю Борис Романович зробив неоціненний подарунок не
тільки Сумщині чи Україні, а й усьому світові і усім наступним поколінням.
Його спадщина – неосяжна за кількістю виконаних творів, довершеністю і
неповторністю виконання.
Борис Ткаченко – краєзнавчий скарб Лебедина
Борис Іванович Ткаченко – український письменник, історик,
краєзнавець, етнограф, публіцист, почесний житель міста Лебедина. Бориса
Івановича завжди турбувала моторошна тема Голодомору. Здається, немає на
Сумщині жодного села, яке не відвідав краєзнавець, не занотував його історію,
не зустрівся зі свідками безхлібних років – довоєнних і після Другої світової
війни [4].
Його ім’я відоме у районних газетах та журналі «Україна». Видання
Бориса Ткаченка «Совість», «Поле без гербіцидів, душа без погонича»,
«Лебедія», «Важка стежина до Бога» присвячене репресіям церкви. «Погром» –
репресіям музейників і музейництва [5]. У 2008 році на світ з’явилася
унікальна книга Б.Ткаченка «Під чорним тавром. Документи, факти, спогади» –
історія геноциду в Україні, зокрема на Сумщині в 1932-1933 роках.
Усі твори Бориса Івановича промовисто говорять про відданість
краєзнавця Україні та рідному краю.
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Ідріс Наталія Олексіївна,
вчитель суспільних дисциплін
державного ліцею-інтернату
з посиленою військово-фізичною
підготовкою«Кадетський корпус»
імені І.Г.Харитоненка, м. Суми
РОЛЬ РОДИНИ ХАРИТОНЕНКІВ У ЗАСНУВАННІ СУМСЬКОГО
КАДЕТСЬКОМУ КОРПУСУ
Формування державницького мислення, розуміння місії, ролі і місця своєї
держави на міжнародній арені є базою в організації освітнього процесу в
Сумському кадетському корпусі. Традиції формування у молоді патріотизму,
громадянської позиції та державницького мислення були закладені разом із
фундаментом учбового закладу. Саме почуттям любові до рідного краю, до
своєї Батьківщини керувалися меценати Іван та Павло Харитоненки, коли на
початку 1890 року порушили питання про заснування, а згодом створили у
м. Суми кадетський корпус.
Сьогодні ознайомлення кадетів з діяльністю родини Харитоненків та їх
роллю у заснуванні учбового закладу є важливою складовою процесу
виховання, формування гідних громадян та майбутніх захисників Батьківщини.
Сучасна історіографія приділяє досить велику увагу вивченню
меценатської діяльності родини Харитоненків та їх вагомому внеску у розвиток
національної культурної спадщини України. Значний інтерес представляють
дослідження Д.Н. Григорьєва, А.Н. Козлова, Д.Ю. Юрченко.
Д.Ю. Юрченко, зокрема, відзначає, що один з найбільших та
найуспішніших цукрозаводчиків, Іван Герасимович Харитоненко, в другій
половині ХІХ ст., розгорнув свою меценатську діяльність на розвиток рідного
краю [4, с.140]. Це і клопоти зі спорудження та утримання реального училища
та жіночої гімназії, окружного суду та дитячого притулку, виділення коштів на
будівництво гуртожитку для студентів Харківського університету та на
будівництво кадетського корпусу, це і будівництво храму в с. Н.-Сироватці і
духовного училища, і багато іншого.
Саме Іван Герасимович загорівся ідеєю заснувати в Сумах кадетський
корпус, звернувся із проханням до імператора, отримав відмову через
недоцільність такого учбового закладу у невеликому повітовому містечку. Далі
справа не пішла. Однак, Іван Герасимович не залишив своєї задумки і перед
смертю доручив реалізувати її синові Павлу: «У міру сил і можливостей, якщо
мені особисто не вдасться влаштувати, покладаю на мого сина:…». Так, у 14
пункті тексту свого заповіту, що, зокрема, наводить історик О.М. Козлов, Іван
Герасимович зазначив: «За життя покійного імператора мені прийшла думка
влаштувати в м. Суми кадетський корпус, і в Бозі покійний імператор схвалив
цю думку, але граф Лоріс-Меліков відхилив її, не бажаючи втягувати мене в
великі витрати. Думка ця, що походить з любові до моєї Батьківщини, ніколи не
залишала мене, і в даний час бажаю на моїй дачі Левицька Стінка здійснити це
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підприємство, про що слід клопотати, запропонувавши дачу і на будівлі капітал
в п'ятсот тисяч рублів. Я цілком упевнений, що нині благополучно
володарюючий государ імператор задовольнить твоє клопотання [1, с.100].
Помер Іван Харитоненко 30 листопада 1891 р. Поховання відбулося 2
грудня на міському кладовищі. Його син Павло Іванович, бажав виконати волю
батька, довго листувався з керівниками держави і в результаті 14 серпня 1899
року, за царювання імператора Миколи II, прийшов дозвіл прийняти від Павла
Харитоненка пожертвування в 500 тис. рублів і виділити земельну ділянку для
заснування корпусу на 500 кадетів.
Будівництво кадетського корпусу розпочалося в червні 1901 року. На
кошти, пожертвувані Харитоненко і виділені царським урядом, в Сумському
Михайлівському кадетському корпусі була створена прекрасна навчальноматеріальна база: класи, кабінети, житлові приміщення для кадет і посадових
осіб, а також побудована своя домова церква Іоанна Богослова. Було зведене
ціле навчальне містечко, за оснащеністю та благоустроєм воно не мало аналогів
у країні. Вартість усіх споруд сягнула 1 млн. 600 тис. рублів. На спорудження
будинків корпусу використано більше 15 млн. пудів цегли, до 1200 куб. сажнів
фундаментного каменю, майже 70000 пудів залізних балок тощо [5, с.91].
Вже за результатами перших вступних іспитів до Сумського
Михайлівського кадетського корпусу було зараховано 61 вихованця. Вступити
було непросто, адже це був закритий елітний військовий заклад. Навчалися тут
не лише дворяни, а згідно з волею Харитоненко, й інші верстви населення.
Відкриття навчального закладу відбулося урочисто 27 вересня 1902
рокую Першим директором був призначений генерал-майор Л.І. КублицькийПіотух. Після переведення якого до Київського корпусу новим директором аж
до кінця існування закладу був призначений генерал-майор А.М. Саранчов.
Загальний напрямок виховання у Сумському кадетському корпусі,
відповідно до «Наставления для образования воспитанников военно-учебных
заведений» (від 24.12.1848 року), ґрунтувався як на любові до Бога, так і на
безкорисливій любові до Батьківщини, на душевному усвідомленні боргу,
сімейного та суспільного, військового та цивільного («Повчання для освіти
вихованців військово-навчальних закладів»від 24.12.1848 року).
Сьогодні в умовах реформування освітньої сфери, складовою якої є
військова освіта, відбувається звернення до історичного досвіду. Гадаємо, що
надзвичайно важливим є вивчення молоддю спадку видатних особистостей
минулого, які завдяки любові до Вітчизни, державницькому мисленню,
далекоглядності та меценатській діяльності, змінювали обличчя свого краю, на
століття вперед закладаючи цеглини економічного, культурного процвітання,
сіючи зерна любові до рідної землі та патріотизму. Такими благодійниками є
родина Харитоненків, силами яких засновано та ім’я яких носить «візитівка
Сумщини» – державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною
підготовкою «Кадетський корпус» імені І.Г.Харитоненка.
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Сумська ЗОШ І-ІІІ ступенів №6,
м. Суми, Сумської області
НАШІ ЗЕМЛЯКИ КАНОНІЗОВАНІ ЦЕРКВОЮ
Найціннішим скарбом будь-якого краю є люди, які тут живуть. І особливо
ті, хто своїми справами зробили внесок у розвиток культури, науки, духовності
тощо.
У церковному календарі серед імен святих, пам'ять яких відзначається в
певний день, є імена людей, які народилися, жили, творили на території
Сумської області й канонізовані церквою.
Під терміном «канонізація» в католицькій та православній церквах
розуміють процес зарахування певної особи до лику святих, що означає
засвідчення Церквою близькість цих людей до Бога і звернення до них як до
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своїх покровителів. Уповноважений це робити вищий законодавчий орган
помісної Церкви (Помісний Собор або Синод).
Під час роботи над статтею не виявлено системного викладу інформації
про наших земляків, канонізованих церквою, матеріали, присвячені окремим
діячам, розміщені в науково-популярній, публіцистичній літературі. У статті
зроблена спроба відтворити імена максимальної кількості осіб, зарахованих до
лику святих, пов’язаних із Сумщиною, підтвердження про канонізацію яких
удалося віднайти.
Одним із Святих Сумщини є Іван Путивльський. Учені припускають, що
князь Іоанн Путивльський був онуком Михайла Чернігівського, якого вбито за
наказом хана Батия в Золотій Орді за відмову виконувати язичницькі обряди.
Правління Іоанна в Путивльському князівстві припадає на період
посилення влади Золотої Орди на землях Русі-України. «Запись о кончине
Иоанна Путивльського в Любецком синодике помещена рядом с записью о
казнью в Орде по приказу Узбека в 1327 году рязанского князя Ивана
Ярославича» [10,4]. У синодику Любецького монастиря записано: «Князя
Иоанна Путивльского, страстотерпца и чудотворца, убитого от татар за
христианы» [6,4]. Цей запис засвідчує, що Іоанна Путивльського шанували як
місцевого святого вже ХV ст. Ім’я путивльського князя згадується в Єлецькому
синодику, укладеному в Успіння Пресвятої Богородиці Єлецькому монастирі м.
Чернігів, надісланого до Києво-Печерської лаври в середині ХVІІ ст. З того
часу святого стали поминати в Києві.
25 березня 2009 р. рішенням Священного Синоду Української
Православної Церкви ім’я Іоанна Путивльського внесено у святці УПЦ [10,4].
День пам’яті – 3 жовтня.
03 травня 2017 р. на центральній площі міста Путивля був установлений
пам’ятник князю Іоанну Путивльському. Також у населеному пункті ім’я князя
носять проспект і головна площа.
Однією з видатних особистостей нашої історії є останній кошовий отаман
Запорізької Січі – Петро Іванович Калнишевський, який народився в 1691 (за
деякими даними в 1690 р.) році в с. Пустовійтівка Роменської сотні (нині
Сумської області). На Cічі був джурою, осавулом, військовим суддею, кошовим
отаманом.
Петро Калнишевський був достатньо заможною людиною (мав 1775 року
15880 голів худоби) [4,43]. Тому міг за власні кошти будувати в Україні церкви.
Так він спорудив церкву в Лохвиці, дерев’яну церкву Св. Трійці в
Пустовійтівці, дерев’яну церкву Св. Покрови в Ромнах, кам’яну церкву в
Межигірському монастирі й Георгіївську церкву в Петриківці. Не жалкував
грошей кошовий і на церковні книги, начиння й одяг. Регулярно відправляв
унески до Церкви Труни Господньої в Єрусалимі. Срібні й позолочені чаші,
ложки, зірки та інші цінності від Калнишевського досі знаходяться на Святій
Землі.
У Роменському краєзнавчому музеї зберігається коштовне Євангеліє, яке
Петро Калнишевський подарував церкві свого рідного села Пустовійтівка.
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Свого часу вартість його була 600 карбованців золотом (за коня тоді давали
майже п’ять). Більше пуда срібла пішло на оправу, довжина якої понад 62 см,
ширина – 32 см, товщина – 10 см. Виготовив його київський майстер Іван
Равич. У дарчому написі вигравійовано: «Сія книга Євангелія іздєлана коштом
войска Запорожского низового судії військового Петра Івановича
Калнишевського».
1775 р. знищена Запорізька Січ. 8 червня 1776 р. урядовий сенат
повідомив Синод про рішення цариці й наказав, негайно відправити
Калнишевського до Соловецького монастиря «під найсуворішим наглядом від
одного місця до другого військових команд», де судилося останньому
кошовому проіснувати 27 років. Відомо, що Калнишевський подарував
Соловецькому монастирю коштовне Євангеліє вагою понад 34 фунти срібла
вартістю 2435 карбованців. Указом царя Олександра І від 2 квітня 1801 р.
Петру Калнишевському було «даровано прощення» й надано право обрати собі
місце проживання на волі за власним бажанням.
Восени 1803 р. Калнишевського не стало. Точне місце, де знаходилася
могила, нині невідоме, до наших днів дійшла лише надмогильна плита з
написом, копію цієї плити можна побачити у с. Пустовійтівці.
За рішенням Помісного собору Української православної церкви
Київського патріархату (2008 року) Петра Калнишевського зараховано «до
лику святих для загального церковного шанування» й занесено його ім’я до
православного церковного календаря («Пам’ять праведного Петра
Багатостраждального святкувати 14 (1) жовтня») [7]. За рішенням Священного
Синоду Української Православної Церкви від 23 грудня 2014 р. Петра
Калнишевського зараховано як місцево шанованого святого [3].
У селі Пустовійтівка земляки вшанували пам’ять останнього кошового
Запорізької Січі, установивши 1991 року пам’ятник, а на трасі Київ – Суми –
пам’ятний знак. У Ромнах, на Покровській горі, споруджено пам’ятний знак з
барельєфом кошового отамана. Ім’ям Калнишевського названо одну із вулиць.
У селі Пустовійтівка відновлено збудовану кошовим церкву святої
Трійці. 14 жовтня 2006 р. у селі Президент України Віктор Ющенко відкрив
перший у країні музей Петра Калнишевського.
З історією Глухівського Петропавлівського монастиря пов’язано ім’я
Святого Димитрія, митрополита Ростовського.
Димитрій (у миру Данило Савич Туптало) народився 11 грудня 1651 р. у
м. Макарів Київського полку в сім’ї сотника Сави Туптала. В останні роки
життя батько був ктитором Свято-Кирилівського монастиря в Києві. Чотири
сестри (Олександра, Марія, Феодосія, Параскева) прийняли чернечий постриг,
причому остання була ігуменією Свято-Миколаївського Йорданського
монастиря в Києві. Уся сім’я відзначалася релігійністю.
Данило Туптало спочатку навчався вдома, а з 1662 р. – у КиєвоМогилянській колегії. У 1668 р. прийняв постриг з ім’ям Димитрія в
Кирилівському монастирі в Києві. Був ігуменом у багатьох монастирях
України.
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1694 р. став ігуменом Глухівського Петропавлівського монастиря, який
хоч називається Глухівським, але розташований у 22 км від міста, поблизу
с.Будищі. Упродовж 1695-1697 рр. ігумен дбав про будівництво Центрального
собору обителі на честь святих апостолів Петра і Павла, який, на жаль, був
знищений під час антирелігійної кампанії 20-30-х років XX ст.
Усамітнившись у Миколаївський пустині, що на північній окраїні села
Будищі, ігумен працював над головною роботою свого життя –
фундаментальним чотиритомним зводом житій святих «Четья-Мінея»
(«Читання щомісяця»). Зокрема тут був написаний третій том, у якому
описуються житія святих, пам’ять яких церква відзначає навесні. С.Тупик цитує
лист Димитрія до свого друга Феолога: «Книгу третью тримесячную житий
святых марта, апреля и мая, аще мя сподобит Господь, то совершити и типом
изображенную видети, не забуду, – честности твоей, яко жеи превысочайшим
лицам, пошлю или сам привезу, аще Господь восхощет и живы будем» [9,116].
Третій том був опублікований 1700 р. у Києві. Загалом роботі над «ЧетьїМінеї» письменник присвятив 20 років життя (1684-1705). Упродовж двох
століть це зібрання було найулюбленішим читанням простого люду.
Неподалік від Миколаївської пустині, за переказами, Димитрій
Ростовський викопав криницю, яка збереглася донині й називається
Дмитріївською, вода в ній уважається цілющою. На місці, де була келія
Димитрія, установлено хрест. Над зрубом криниці звели каплицю, поруч
обладнали купальню, але все це було зруйновано у 20-х роках ХХ ст.
У 1697 році Димитрія призначають ігуменом Кирилівського монастиря в
Києві, незабаром – Єлецького монастиря в Чернігові, але Петропавлівська
обитель залишалася під його керівництвом до 1699 року.
1701 р. Димитрія було висвячено на митрополита Сибірського й
Тобольського. Але через хворобу Сибір було замінено на Ростов: навесні
1702 р. святий став митрополитом Ростовським і Ярославським. У Ростові
відкрив духовну семінарію, продовжував займатися літературною діяльністю,
зокрема писав тексти служб на честь чудотворної ікони Казанської Божої
Матері, святих мучеників казанських тощо. Звістка про закриття 1705 р.
духовної семінарії, а також новина 1709 р. про поразку в Полтавській битві
гетьмана Івана Мазепи, з яким Димитрія Ростовського пов’язували багаторічні
дружні стосунки, були далеко не єдиними тяжкими випробуваннями для
митрополита. Помер він 28 жовтня 1709 р. у Ростові, похований 25 листопада в
Ростовському Яковлевському монастирі.
У 1757 році Димитрій Ростовський був канонізований [2]. Церква
відзначає його пам’ять 21 вересня і 28 жовтня (відповідно 4 жовтня і 10
листопада за новим стилем).
У радянські часи значна кількість священнослужителів зазнала
переслідувань, була знищена. Серед них єпископ Сумський, Екзарх України
Костянтин, у миру Костянтин Григорович Дьяков. Він народився 19 травня
1864 р. в с. Стара Водолага Харківської губернії в родині священика. Після
закінчення Харківської семінарії прийняв священний сан, 1924 р. – чернецтво з
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ім’ям Костянтин. У вересні 1924 р. висвячений в сан єпископа Сумського,
вікарія Харківської єпархії. Одночасно керує Харківською єпархією. 1927 р.
висвячений у сан архієпископа й призначений архієпископом Харківським й
Охтирським. З 1932 р. – митрополит, 1934 р. – митрополит Київський, 1935 р. –
Екзарх України. І. Мозговий повідомляє такий факт про митрополита:
«Виходець із ―удовствующих‖ священиків, він мав дочку, яка згодом вийшла
заміж. У 1935 більшовики розстріляли зятя митрополита, а через рік – дочку. 16
вересня 1937 був заарештований і сам митрополит. У його звинувачувальній
справі зазначалося: ―Активний член антирадянської фашистської організації
церковників-тихоновців‖» [5,12].
За 12 днів після арешту (23 жовтня) Екзарх був розстріляний. За іншими
даними, він загинув під час допиту 10 листопада 1937 р. Похований у Києві на
Лук'янівському цвинтарі.
Рішенням Священного Синоду УПЦ від 19 жовтня 1993 р. митрополит
Костянтин (Дьяков) канонізований як місцевошанований новомученик за
православну віру [8,11]. День пам’яті – 1 червня.
Рішенням Священного Синоду Української православної церкви від 08
травня 2008 р. до лику святих для місцевого вшанування зараховані тринадцять
Глинських старців: ігумен Філарет (Данилевський), схиархімандрит Іліодор
(Голованицький), схиархімандрит Іоанникія (Гомолка), схиархімандрит
Серафим (Амелін), архімандрит Інокентій (Степанов), ієросхимонах Василій
(Кішкін), ієросхимонах Макарій (Шаров), схимонах Лука (Швец), схимонах
Архип (Шестаков), схимонах Євфимій (Любимченко), монах Феодот
(Левченко), монах Мартирій (Кириченко), монах Досифей (Колченков).
Цей список доповнений рішенням Священного Синоду Української
православної церкви від 25 березня 2009 р. такими іменами: схимитрополит
Серафим (Мажуга), схиархимандрит Серафим (Романцов), схиархимандрит
Андронік (Лукаш) [3]. День пам’яті – 9 (22) вересня.
Старець Софроній (у миру Стефан Батоврін) народився у м. Путивль.
Мав родину та дітей. Коли діти виросли, вирішив прийняти чернечий постриг.
Сприяв відродженню й розбудові Молчанської пустині (монастиря). Домігся
визнання самостійності цієї обителі: грамотою від 12 травня 1670 р. Олексій
Михайлович підтвердив самостійність пустині, самого ж старця в ній названо
будівничим пустині. За часи, коли Софроній був настоятелем пустині, обитель
розширила свою територію, стала дуже відомою. Помер старець Софроній 1692
р. У пам'ять про нього Молчанську пустинь стали називати Софроніївською.
Рішеням Священного Синоду Української православної церкви від
14 квітня 2009 р. старець Софроній (Батоврін) був зарахований до лику святих
Конотопської епархії. Цим же рішеням Священного Синоду Української
православної церкви до лику святих були зараховані старці Молчанського
(Софроніївського) монастиря архимандріт Феодосій (Маслов), послушник
Сергій Тихонов та ієромонах Серапіон [3]. День пам’яті – 12 травня.
Отже, у статті подано імена 25 осіб, яких шанують як на
загальноцерковному, так і на міському рівнях, а також коротку інформацію про
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факти біографії канонізованих осіб. Але у зв’язку з недостатньою кількістю
інформації про людей, зарахованих до лику святих, пов’язаних із Сумщиною,
перелік імен потребує доопрацювання.
Пам'ять названих осіб ушановують проведенням церковних богослужінь,
святкових заходів, установленням пам’ятників, найменуванням вулиць, площ,
установ тощо.
Наш обов’язок – пам’ятати й передавати із покоління в покоління імена
осіб, які сприяли розвитку культури, духовності, боролися за українську
державність.
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Колесник Оксана Володимирівна,
викладач-методист історії та суспільних
дисциплін ДПТНЗ «Лебединське вище
професійне училище лісового господарства»
ПРОТОІЄРЕЙ ІВАН ПРИХОДЬКО:
«У КОЖНОГО СВОЯ ДОРОГА, АЛЕ У ВІРУЮЧОГО ВОНА ОДНА…»
В історії державотворчих процесів України завжди гостро поставала
проблема відродження культури та духовності, що базується на формуванні
потужної системи глибинних морально-етичних та релігійних цінностей. Вся
історична спадщина нашої держави підштовхує вітчизняних науковців та
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богословів до нового осмислення таких понять як культура, духовність,
ідентичність.
Україна і нині переживає часи духовного становлення. Адже нація, в якій
нівелюються духовні історичні цінності приречена на загибель і це лише справа
часу. Тому в цих умовах дуже важливою є активізація зусиль з підвищення
духовного рівня українського народу, формування у нього стійкої системи
глибоких морально-релігійних цінностей, оскільки саме вони складають основу
мотиваційної сфери як особистості, так і суспільства в цілому. Те, чим
керується окрема людина чи певна спільнота в своїх діях, досить чітко
висвітлює її глибинну сутність. Якщо особистість чи суспільство сповідує
високі гуманістичні цінності, то цілі і засоби її досягнення також будуть досить
високими і гуманними. Тим паче, ми маємо глибоку духовну спадщину, низку
історичних постатей духовенства, який свій шлях прокладали, ідучи до Бога і
саме віра в Бога давала сили боротися за духовне відродження української
нації.
Можливо головна причина негативних явищ в суспільстві полягає в
тому, що суспільна мораль ще не достатньо розвинута, так як базується на
радянських тоталітарних цінностях, які вже відійшли у минуле. Тому саме в
нинішніх умовах є дуже важливим становлення нової системи моральнодуховних цінностей, нового світогляду, який би базувався на глибоких
культурно-духовних традиціях нашого народу. Духовні, моральні релігійні
цінності – основа суспільства, його живе коріння. Якщо вони є, якщо вони
наповнюють душі людей – ніякі кризи не страшні, люди можуть впевнено
дивитися у майбутнє. Неможливо подолати соціально-економічну кризу доти,
доки не знайдемо спасіння від спустошення в умовах і серцях. Економіка і
політика вторинні відносно культури, духовності та моралі. Спочатку потрібно
відродити і сформувати національну культуру, «дух народу».
Цілком слушно відмічає український дослідник Г. Косуха, що «в основі
духовно-національного відродження мають бути цінності, які зрозумілі і
близькі кожній людині, незалежно від її політичних, релігійних та інших
поглядів і переконань, становища в суспільстві».
Переконливо, що найвища духовність для нас –християнська. Важливими
християнськими цінностями є смирення, терпіння, страждання. Ісус Христос
пройшов цілу низку страждань і мук, щоб врятувати людство від загибелі і дати
йому шанс до порятунку, до вічного спасіння. Все наше життя наповнене
безліччю різноманітних подій і явищ, і багато з них приносять нам біль і
розчарування. Але ми повинні усвідомлювати, що тільки проходячи через
страждання і випробування людина загартовується і здобуває необхідний
досвід життя. Але головне полягає в тому, що саме подолавши біль утрати
людина починає внутрішньо рости і розвиватися, формуючи вищі духовні
цінності. Саме страждання є потужним стимулом до духовного розвитку
людини. Давні мудреці говорили: «Те, що примушує нас страждати, вчить нас
мудрості». Істинно мудрою є та людина, яка пройшовши великий життєвий
шлях, побудувала цілісну картину світу, в основі якої лежить глибинне
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розуміння сутності явищ та процесів світу, що витікає із системи високих
морально-етичних цінностей.
Людське існування потребує одухотвореності любов’ю, бо без неї людина
може не відбутися. Справжня творчість існує тільки там, де є любов.
Любов до Бога – це головна християнська заповідь. Завдяки цьому життя
людини наповнюється сенсом, набуває причетності до вічності. Віруючий
повинен постійно перебувати в любові як до свого творця, так і до ближнього,
яким є всі без винятку люди, оскільки Бог один і всі беруть початок від однієї
людини і кожен обирає свою дорогу життя.
Православні віруючі знають, що найважчою дорогою була дорога Ісуса
Христа, яку називають хресною дорогою. Його шлях на гору Голгофу став
символом віри у краще життя, але з необхідністю подолати труднощі, до всього
злого відноситися з любов’ю, не зароджувати помсту та всіх прощати. Це
дійсно важко для кожної людини. Це шлях очищення і благословення, але і
шлях важкого болю, і великого терпіння. Саме хресну ходу Ісуса Христа
хотілось би порівняти з шляхом мучеників за Віру Христову.
Беручи історичні етапи становлення православної віри в історії України
ХХ ст., дороги мучеників тяглися на безліч Голгоф: по сибірських шляхах,
по Норильських, Дудинках, Находках, Магаданах, по Карагандинських
копальнях, по Норильських болотах і Соловецьких туманах.
Одним із найпоширенішим «притулком» православних мучеників
радянська влада обрала Соловецькі острови у Білому морі, а конкретніше
Соловецький монастир. Монахи монастиря були розігнані, а острови були
перетворені
у
«Всеросійську
в’язницю
особливо
небезпечних
контрреволюціонерів» – СЛОН-ОГПУ (російською – Соловецкий лагерь
особого назначения отдела Главного Политического
управления).
Один із таких мучеників був протоієрей, отець
Іоан (Іван Дмитрович Приходько, настоятель
Воскресенської церкви міста Лебедина), який 20 років
свого життя провів на Таймирському півострові, а у
загальному мав 25 років пережитих репресій. Не зламала
о.Іоан страшна доля, він до кінця свого життя ніс любов
до людей, молився за Україну, за рідну землю, не
шкодував ні сил, ні власних коштів на відновлення
храмів та проповідував слово Боже.
Про о.Іоана відомо, що народився він в с. Юнаківка
(Сумський район, Сумська обл.) 1900 року «на літнього
Івана», як він сам говорив. Його родина мала 12 дітей,
мати домогосподарка, а батько фельдшер. У буремні революційні роки 19171920-х рр. воював за Україну і у спогадах іронічно зазначав, що воював у
різних: «білих, червоних і сіро-буро-малинових», а також в рядах «махновців»,
говорячи, що найбільше у складі його армії подобалася згуртованість,
відданість та взаємодопомога.
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Випадок звів його із одним священником, з яким він їхав у поїзді і слухав
його проповіді, що і стали основою його шляху до духовенства. Саме за
обраний шлях до Бога о. Іоан зазнав репресії зі сторони радянської влади,
антирелігійна кампанія не давала можливості нести Слово Боже, знищуючи
храми, духовенство і прихильників християнської віри.
Тяжке життя прожив протоієрей отець Іоан, але його сила духу не була
зламною, він все починав і закінчував з молитвою, до ворога відносився з
любов’ю, у часи гоніння на церкву проповідував Боже Слово, на зароблені
кошти і по мірі своєї можливості відновлював храми, а у списку відновлених
церков їх 12. І це не в розумінні повної реконструкції будівлі, головне для нього
було, щоб свічки горіли в храмі, ікони несли свою благодать, присутній запаху
ладану, Біблія і молитва. Витрачаючи власні кошти (відспівування небіжчиків,
хрещення дітей та інші таїнства Господні) на деревину, цеглу, покриття та
інше, він облагороджував церкву та місце біля неї і проводив літургії. І люди
приходили до церкви, боялися, але приходили і о.Іоан мав задоволення від того,
що люди « йдуть до Бога». Будучі і в засланні, він не зрікався Божого Слова, з
молитвою збудував собі напівземлянку і біля буржуйки ставив ікону Ісуса
Христа, свічку і молився, молився, молився…
Саме віра у Бога давала впевненості у людську доброту, у надію, що
чинить він по волі Божій і рано чи пізно наш народ відродить релігію і Україна
все-таки стане осередком православної віри. Життя о.Іоана показує, що навіть
нелюдські умови існування не вбивають віру у доброту і справедливість, якщо
вірити у Бога і молитися за своїх ворогів.
Отець Іоан згадував:«З роботи в’язнів пригонили мокрими,
обмерзлими, виснаженими. Багатьох прямо притягували в барак.
Страшенно допікав голод. Часто-густо «шпана» робила нальоти і
віднімала хлібні пайки. Із-за цього в бараці постійно спалахували бійки.
Верх завжди був за «вуркаганами». Вони нахабні, цинічні і здружені.
«Верховода-пахан» лиш бровою поведе – «воронням» накинуться на
нещасного. Та найжахливішими у бараці були нічні виклики в Особливий
відділ. Там чинили допити, вербували в «сексоти», катували, чинилось
додаткове слідство, «розкривались» нові змови, вишукували нові статті,
на непіддатливих нацьковували «вурок». Ото в «особняку» тобі зуби
виб’ють ще й у бараці «шпана» ребра поламає. Ніч катують, а на ранок
ставай у стрій і – на роботу».
Істинні священики ніколи не йшли на домовленості із «шпаною».
Тому їх покарання було особливо тяжким. Убити в’язня «шпані» було за
іграшку, а по завданню начальства – за насолоду.
«Бійки завжди затівали «уркачі», – розповідав нам о. Іоан. – Спить
людина на нарах, а її «урка» тиць під бока кулаком: ти чого це мою
сорочку надів? Ану знімай, мать перемать в кишки-печінки твою нехай».
Треба знати: то твоя сорочка вже кимось програна у карти і той, хто
виграв, прийшов її забрати уже як власну річ. Знімай і «не костричся»,
бо поб’ють, закривавлять, а то й приріжуть. Зі мною, правда, трохи
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інакше було. Залишив я на нарах свого благенького піджачка. Доки сходив
умився, а його вже немає. Уже його «блатняки» на «кон» поставили, в
карти програють. Біля мене земляки з України були. «Чого ж ви не
оборонили?» – питаю. А вони глузують, думають, що я й сам бачив, де
піджачок дівся, та «картярів» побоявся. А тоді й показують очима на
гурт «вуркаганів» у кутку – онде твоя вдягачка, спробуй відібрати.... Я
знав, чим моя настирливість може закінчиться: якщо в’язень стане на
конфлікт з «картярами» – все, смерть.
Звернувся я до Божої Матері молитвою і кажу: «Покровителько
всеблагая, якщо мій страдницький шлях обірветься у оцих снігах, я з
благоговінням прийму волю Всевишнього. Та не може моя душечка
змиритись із діяннями сатани, що знущається із люду православного.
Прости мені гріх супротиву злу, помилуй мене великою милостю твоєю і
множеством щедрот небесних. Стань мені в поміч супроти люцифера в
плоті чоловічеській...». Ох і розпалився тоді в мені дух козацький!
Ох, як з’явилася в мені гордість запорозька! То Мати Божа вклала
в мене і рішучість, і силу, і завзятість. Не підхожу, а підлітаю до тих,
та: «Хто посмів полковника славної армії батька Махна обіжать? Хто
посмів православного ієрея упосліджувать?» Та хап свого піджака з
«кону», ще й потряс ним в повітрі: «у-у-у!»... Іду до свого місця і вже
нутром чую – крадеться «вуркач» за мною, щоб ззаду накинутись. Так я
тоді вихопив «швайку» із пазухи, круть нею перед носом переслідувача:
«Згинь, сатано, бо зараз по тобі й вода одсвятиться!». Бачу: «вурка» мій
назад, назад, та й позадкував до свого «коша».
Упав я тоді на коліна, прошу Матір Божу, щоб простила мені гріх
сквернословія. І вона не тільки простила, а й стала ще дужче мене од
«вуркаганів» оберігати – бандити більше вже не чіплялися до мене. А
дехто навіть підходив на розмову: «Не ображайся, батя – закон у нас
таковський. Та для тебе зробили «ісключеніє». А я їм: «Закон – він у
Господа-Бога і він гласить робити людям добро, печалі їхні змалювати».
Перешептались «вуркачі» між собою, та знов до мене: «А вообще ти,
поп, прав». Ось тоді я й благословив «вуркаганів» на добро: «Силою і
владою, даною мені Богом, аз, недостойний ієрей Іоан, прощаю вас,
«шпаненят», і благословляю тільки на добро і братолюбіє. Хай вас Бог
благословить».
В Норильських таборах духовенства теж було чимало, – розповідав
о. Іоан, – і майже кожен з них гідно пройшов свою хресну дорогу.
Життя в’язнів звужувалося до повсякденних клопотів. Голод, холод та
виснажлива робота отупляли людей, звужували думки, змінювали їх в
залежності від табірного життя: відібрана хлібна пайка, смерть сусіда,
бійка «вуркаганів», зміна наглядача. Це було умирання і душі, і плоті.
Священики – теж люди, тому дехто і занепадав духом, підкорявся силі
розбрату. Ось тепер і думаю: що породило такий розбрат у людях? Що
породило ненависть одне до одного? Те, що це був задум сатани і втілення
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сатаністів – це так. Але біля них і з нашого брата служок вистачало.
Очевидно частка вини лягає і на нас, на духовенство. Службу Божу дехто
звів до ремесла, до заробляння шматка хліба – і тільки. Розпуста, нажива і
пияцтво уразило їх не менше за інші верстви людей. Який же це священик,
як він церковні гроші краде і старосту за пляшкою самогону посилає?
Високі поняття: як Совість, почитання батьків і старших, Богобоязнь,
Спокута –стали не модними. Служба Божа зводилась ними до сякого-такого
«хамаркання», обмеження служби владою антихриста сприймалося ними з
благоговінням – а якже – треба було менше «стовбичити» в церкві.
Залякування владою священиків погнали угодовців до розкольниківобновленців, які тут же пішли в донощики і помагачі служкам сатани».
Соловки для радянської влади виконували основне завдання – знищити
всіх тих, кого чомусь не знищив «червоний терор» на місцях. Радянська влада
наробила стільки «ворогів народу», що не вистачало місця для їх розміщення,
тому найефективнішим способом боротьби з «контрреволюціонерами» стає
розстріл. Вже пізніше виникла система таборів, в яких і мільйонам в’язнів
вистачало місця.
Дороги, дороги, дороги... По магаданах, по норильськах, по карлагах. І
скільки ще таких «доріг» повністю не відкриті для загального люду? Їх тисячі!!!
Скільки життів вони перетерли, скільки горя завдали православному люду.
Сотні і сотні тисяч жертв, ріки крові і море кривавих сліз. І наше завдання
досліджувати історію православного становлення в Україні і вчитися поважати
і цінувати той внесок, який вклали наші духовні отці.
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Буринської міської ради
НАРОДНИЙ УЧИТЕЛЬ З ДИЧІ
Село Червона Слобода Буринського району славне не лише своєю
красою, але власною історією та видатними людьми.
Серед них Григорій Якович Базима, активний учасник партизанського
руху на Україні, начальник штабу партизанського з'єднання Сумщини, учасник
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багатьох бойових операцій, які з'єднання провело під час рейдів по Сумській
області, на Правобережній Україні та в Карпатах, нагороджений орденом
Леніна, Червоного Прапора, Богдана Хмельницького 1-го ступеня, «Знак
Пошани», медалями «Партизанові Вітчизняної війни» 1-го ступеня, «За
перемогу над Німеччиною», знаком «Відмінник народної освіти».
Народився 1 грудня 1888 року в с. Дич Путивльського повіту Курської
губернії (нині Буринського району Сумської області) в сім'ї селянина-бідняка.
Дістати освіту селянському синові на той час було нелегко. Доводилось
наймитувати, працювати до сьомого поту, «до 15 років був батраком у
поміщиків, пастухом сільського стада». Навчався у церковно-приходській
школі. У 16 років вступив до Дяківської другокласної школи, яку закінчив в
1907 році і почав працювати учителем у селах Чаша, Зінове (Путивльського
району).
У 1909 році Г. Я. Базима екстерном склав іспит на звання Народного
вчителя при Курському реальному училищі і продовжив свою роботу у селах
Шалигіне (Глухівського району) та Стрільники (Путивльського району)
У 1913 році Григорій Якович одружився на доньці робітника із
м. Путивль Вірі Іванівні. Мав 5-ьох дітей: сини Петро, Володимир, доньки Ольга, Зіна, Марія.
Григорій Якович Базима – учасник Першої світової війни. З 1914 р.
солдат царської армії. Після закінчення в 1917 р. Вільнюського військового
училища одержав звання прапорщика. Згодом командир взводу 5 запасного
Сибірського полку Червоної Армії, працівник штабу 72 бригади.
Після демобілізації в 1921 р. працював учителем, а також завідувачем
школи в селі Стрільники. Був делегатом Всесоюзного з'їзду вчителів (1925 р.). З
1933 р. працює директором 3-ї неповно-середньої школи в Путивлі. У 1940 р.
стає членом ВКП (б).
З перших днів Другої Світової війни у Путивлі було створено два
самостійно діючих партизанських загони. Згодом ці два загони у кількості
57 осіб з'єднались у Спадщанському лісі в Путивльський партизанський загін
під командуванням С.А. Ковпака.
З жовтня 1941 року Григорій Якович – начальник штабу Путивльського
об'єднаного партизанського загону, потім з'єднання партизанських загонів
Сумської області.
Саме на цій роботі проявився його військовий талант. Як згадує
С.П. Тутученко, Герой Радянського Союзу: «У Г.Я. Базими було велике
навантаження. Копітка, зовні непомітна, але виснажлива, щоденна праця – і не
лише в бою, але й тоді, коли всі відпочивали. «Штабна конячка» – співчутливо
називали його партизани.
Йому доводилося пам'ятати силу-силенну різного роду зведень, донесень,
планів бойових операцій,, маршрутів рейдів руху загонів (а потім – батальйонів,
яких у з'єднанні було чотири); даних про їх розташування в бою, в поході, на
стоянках в лісах і селах... Сотні різних повідомлень повинен був тримати в
голові Базима, щоб виконати накази командира з'єднання, втілити їх у дію,
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продумати все до дрібниць, дати безпосереднім виконанням вказівки і
простежити за ходом їх виконання...».
Військовий талант Г. Я. Базими яскраво розкрився під час рейду
партизанського з'єднання у лютому-березні 1942 року по території
Путивльського району та деяких районах Сумської області і Карпатського
рейду у травні-жовтні 1943 року.
А вже із гір з'єднання виходило «зірковим рейдом», тобто кожен загін
йшов окремим маршрутом, щоб потім зібратися у лісах Полісся. Григорій
Базима прийшов останнім на хутір Конотоп (Житомирської області). Він був
поранений в голову, плече та ногу. Під руки його вели Д. Сениченко і
П.Бичков. Незважаючи на важке поранення, Г. Базима відмовився летіти на
Велику Землю, доки не закінчив звіт про Карпатський рейд. І лише 12 жовтні
1943 р. він був евакуйований в тил на лікування.
Відважна і самовіддана діяльність партизанів і підпільників отримала
всенародне визнання. Близько 200 тисяч учасників бойових дій нагороджені
орденами та медалями, в тому числі понад 127 тисяч – медаллю «Партизан
Великої Вітчизняної війни» І та II ступенів, 233 відважним присвоєно звання
Героя Радянського Союзу, а С.А. Ковпак удостоєний цього звання двічі. Героєм
Радянського Союзу став і комісар з'єднання С.В. Руднєв. Лише начальник
штабу Г.Я. Базима, незважаючи на неодноразові представлення керівництва
Сумської області, так і не дочекався цього звання. Було б слушним тепер
присвоїти йому звання Героя України.
Після війни Григорій Якович жив у місті Путивлі, працював другим
секретарем Путивльського райкому. Серед багатьох післявоєнних турбот про
відбудову зруйнованого війною народного господарства була одна з
найважливіших для старого вчителя: будівництво нових, світлих і просторих
шкіл.
Колишній начштабу партизанського з'єднання з головою поринув у мирні
справи, але минуле-героїчне й тривожне –не давало спокою. Все частіше
діставав він у вільні хвилини густо списані хімічним олівцем пожовклі від часу
блокноти, чорнові записки. Все довше засиджувався над ними, відновлюючи в
пам'яті яскраві картини партизанського життя. Він розумів: не можна мовчати
про те, що було пережито, не можна не розповісти людям про тих, ціною життя
яких був завойований сьогоднішній мирний день. І Григорій Якович узявся за
створення книги. По-штабному сухо, зате правдиво і виразно описував
Григорій Якович партизанські будні з'єднання від початку його зародження і до
знаменитого Карпатського Рейду у своїй книзі «Слідами великого рейду».
Григорій Якович Базима проводив велику роботу по військовопатріотичному вихованню молоді. Посріблений сивиною, він водив екскурсії
по місцях бойової слави: в Спадщанський, в Новослобідський ліси, на Прип'ять,
в Карпати, де колись гриміли бої і гинули такі ж, як його слухачі, молоді люди,
віддаючи своє життя за волю й незалежність Батьківщини. Про нього складали
пісні, його ім'я згадувалося в десятках книг, брошур і статей, а він залишався
все тим же – скромним, простим і мудрим народним вчителем, невтомним
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трудівником і наставником молоді. Помер Григорій Якович на 82-му році
життя. А пам'ять про нього живе й сьогодні. У селі Дич вулиця, де він
народився, названа іменем відомого земляка.
30 вересня 2013 року рішенням 18-ої сесії Червонослобідської сільської
ради місцевій школі присвоєно ім'я народного учителя, начальника штабу
легендарного партизанського з'єднання Сумщини Григорія Яковича Базими.
Восени цього ж року було закладено фруктовий сад імені Г.Я. Базими за
активної участі Синельникова В'ячеслава, правнука Г. Базими. Саджанці дерев
подарували школі випускниця Гніденко Ірина з батьком Гніденком
Володимиром Івановичем.
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Корчменко Людмила Андріївна,
викладач культурології
Лебединського медичного училища
імені професора М.І.Сітенка
СЛАВНІ ІМЕНА ЛЕБЕДИНЩИНИ
Кожна епоха має своїх героїв. Так було завжди і так буде. Змінюються
часи, державний устрій, пріоритети, орієнтири, але незмінними залишаються
вічні загальнолюдські цінності – працелюбність, мужність, сміливість,
відданість своїй справі. Саме ці якості повною мірою були притаманні
Костянтину Олександровичу Зільбернику, українському лікарю-хірургу,
громадському діячу, колезькому раднику, організатору охорони здоров'я у
Лебединському повіті, Першому почесному громадянину міста Лебедина,
Михайлу Івановичу Ситенку – заслуженому діячу науки УРСР, професорута,
ортопеду, та поету-романтику Михайлу Миколайовичу Петренку. Їх можна
назвати героями нації, її моральними лідерами. Саме тому студенти нашого
навчального закладу дослідили біографії даних людей і представили їх в
проекті «Славні імена Лебединщини».
К.П. Зільберник
Зільберник Костянтин Олександрович (Кадиш Сендерович) народився в
м.Ковно (нині – Каунас, Литва) 19ЛП (01.VII) 1853 р. у родині міщанина
іудейського віросповідання – був первістком, старшим сином власника
миловарної фабрики, есперантиста Олександра (Сендера) Лейбовича
Зільберника.
Навчався на медичному факультеті Харківського імператорського
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університету, який закінчив у 1878 р. Працював лікарем у місті Лебедин
протягом 42 років. У 1890 р. його обирають членом Лебединської міської
управи. Водночас був піклувальником Харківського навчального округу та
лікарем Лебединського 4-класного повітового училища – із 1883 р., і жіночої
прогімназії – із липня 1903 р.
У 1884 р. Костянтин Олександрович, згідно з Указом Державного Сенату,
затверджений у чині титулярного радника, а вже в 1885 р. за Указом
Державного Сенату, за вислугу років, отримав чин колезького асесора. З 1887 р.
був підвищений у чині до надвірного радника (відповідав чину армійського
полковника). Указом Державного Сенату (1891 р.) Зільберник став колезьким
радником, в 1892 р. затверджений директором Лебединського повітового
піклувального відділення при в'язниці. В 1891 р. за старанну службу, яка
тривала 12 років, К.О.Зільберник був нагороджений орденом «Св. Анни для не
христиан установленням».
Як висококваліфікований лікар-хірург Костянтин Олександрович
поставив собі за мету: працювати на повну силу. Енергійно приступивши до
роботи, він невдовзі здобув велику популярність. Він не відмовляв у допомозі
нікому. До нього йшли люди з усього Лебединського повіту, бо знали, що
людяний, уважний, енергійний і здібний лікар допоможе всім.
К. Зільберник постійно підвищував свою професійну майстерність. Із
цією метою він двічі на рік їздив по навчання до провідних лікарів Франції та
Німеччини. Йому першому у повіті у 1886 р. Лебединськими повітовими
земськими зборами було вирішено надати наукове відрядження за кордон
терміном на 9 місяців. У наступні роки він також отримував закордонні
відрядження.
Під керівництвом Зільберника у 1901 р. було закладено фундамент 1-го
лікарняного корпусу, у якому і понині міститься хірургічне відділення
Лебединської ЦРЛ. Уже через 2 роки (у 1903 р.) Лебединська земська
хірургічна лікарня вступила у дію.
К. Зільберник склав проект розміщення палат операційної та інших
служб, сам активно допомагав будівельникам. Саме тут, в лікарні, уперше в
Лебедині було обладнано водопровід, каналізацію та рентгенкабінет.
Костянтин Олександрович був вправним хірургом, чудовим терапевтом і
окулістом. Він блискуче оперував не лише у стаціонарних умовах скромної
операційної, а й у селянських хатах при звичайній лампі, яку тримала його
помічниця.На той час у медичному закладі налічувалось 20 ліжок, працювали 2
лікарі, 2 фельдшери, 1 акушерка та 14 осіб обслуговуючого персоналу. У 1913
р. у Лебединській повітовій лікарні було встановлене лікарняне ліжко його
імені. Нині ця дошка знаходиться в Лебединському районному краєзнавчому
музеї.
У період І Світової війни Костянтин Олександрович брав активну участь
в організації та забезпеченні роботи шпиталів Червоного Хреста. У 1918 р.
повітовий з'їзд земських службовців, за рахунок внесків, заснував стипендію
ім.К.О.Зільберника у Лебединській жіночій гімназії.
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Цього ж року він стає почесним членом Лебединського культурнопросвітницького товариства любителів красних мистецтв і Спілки земських
службовців.
Костянтин Зільберник помер 24 травня 1920 р. під час епідемії висипного
тифу. У місті Лебедині із цього приводу був оголошений загальноміський
траур, який перетворився на повітовий.
У 1913 р. з нагоди 135 річниці діяльності К.О. Зільберника Лебединська
міська дума за «видатну працю на користь населення високоталановитого і
гуманного лікаря» уперше за історію Лебедина присвоїла звання «Почесного
громадянина міста Лебедина», а в хірургічному відділенні Лебединської
повітової земської лікарні встановлено його портрет пензля харківського
художника І.М.Святенка, який дбайливо зберегли до сьогодні лікарі
хірургічного відділення.
М.І.Ситенко
Лебединське медичне училище носить ім'я нашого земляка, заслуженого
діяча науки УРСР, професора, хірурга, ортопеда, травматолога Михайла
Івановича Ситенка.
Досліджуючи біографію М.І.Ситенка, ми виявили розбіжності у
написанні його прізвища. Відповідно до українського правопису прізвище має
форму Ситенко. За часів «русифікації» був зроблений переклад прізвища з
буквою «і».
Михайло Іванович Ситенко – основоположник вітчизняної ортопедії та
організатор ортопедо-травматологічної допомоги в Україні.
З ім'ям і діяльністю М.І.Ситенка пов'язано: становлення і розвиток
ортопедії і травматології як науки; та науково-організаційне обґрунтування і
розвиток протезно-ортопедичної допомоги населенню; організація першої в
Україні кафедри ортопедії і травматології в Українському інституті
удосконалення лікарів; організація у Харкові школи-санаторію дітейтравматиків; організація Дослідної станції по працевлаштуванню інвалідів, а
потім ортопедичного трудового профілакторію; заснування першого в Україні
фахового журналу «Ортопедія,травматологія й протезування».
М.І. Ситенко народився 12 листопада 1885 року в с. Рябушки
Лебединського повіту Харківської губернії у родині священика. З 1892 по 1904
р.р. навчається у Сумській гімназії, восени 1904 р. вступає на медичний
факультет Харківського університету, який закінчив з відзнакою в 1910 році і за
рішенням Вченої ради був залишений при університеті для підготовки до
наукової діяльності на кафедрі оперативної хірургії і топографічної анатомії.
У 1918 році М.І.Ситенко повернувся до Харкова і вступив на посаду
проректора кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії
медінституту. У 1921 році за запрошенням К.Д. Вегнера, директора Медикомеханічного інституту, очолює посаду головного лікаря даного інституту. У
1924 р. М.І.Ситенко захистив докторську дисертацію під назвою «О свободной
костной аутопластике при ложных суставах», що має велике наукове і
практичне значення. У 1926 році М.І.Ситенко заснував на базі інституту
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кафедру ортопедії та травматології Українського інституту удосконалення
лікарів, у 1927 році – журнал «Ортопедія, травматологія й пропедевтика».
У 1930 р. М.І.Ситенко організував у Харкові школу-санаторій для дітейтравматиків, у 1934 р. на базі інституту – Дослідну станцію по
працевлаштуванню інвалідів, а у Слов'янську відкрив інститут відновлення
працездатності травматиків. У 1936 р. Дослідну станцію було
перепрофільовано в Ортопедичний трудовий профілакторій на 50 ліжок, який
передано підпорядкування Наркомсобезу України. За ініціативою професора
М.І.Ситенка у Харкові в 1936 р. був проведений перший установчий з'їзд
ортопедів, травматологів і працівників протезної справи. М.І.Ситенка було
обрано головою президії Українського товариства ортопедів-травматологів. На
з'їзді була оголошена постанова про присвоєння М.І.Ситенку звання
заслуженого діяча науки та про присвоєння дитячому ортопедичному
профілакторію його імені.
Багатий науково-практичннй та організаційно-методичний досвід
харківської ортопедичної школи, створеної М.І.Ситенком, був віддзеркалений у
фахових виданнях, підготовлених за його ініціативою та участю.
У 1940 році ім'я М.І.Ситенка було присвоєно Українському науководослідному інституту ортопедії та травматології у Харкові. Життя М.І.Ситенка
є прикладом самовідданої любові до народу, своєї Батьківщини, на службу,
яким він віддав весь свій могутній талант, невичерпну ініціативу та
організаторські здібності. У листопаді 1965 р., згідно Постанови Ради міністрів
УРСР, Лебединському медичному училищу було присвоєно ім'я професора
М.І.Ситенка. Щорічно в училищі проходять науково-практичні конференції,
позакласні заходи, присвячені життю і творчості видатного вченого, діє
перехідний кубок М.І. Ситенка, номінована стипендія його імені. Знати та
популяризувати яскраве ім'я М.І. Ситенка – велика честь для кожного студента
Лебединського медичного училища.
М. М. Петренко
У біографії міста Лебедина сяє незгасна зірка Михайла Петренка.
«Дивлюся на небо та й думку гадаю: Чому я не сокіл,чому не літаю?»
Для багатьох поколінь українців ця пісня – не просто улюблена, вона
ввійшла у золотий пісенний фонд. Ця пісня звучала і 12 серпня 1962 року в
космічному польоті, коли з Байконуру стартував корабель «Восток-4», на борту
якого був перший космонавт українського походження Павло Попович. Проте,
як відомо, у пісні є автор, який має безпосередню причетність до Лебедина. Це
поет-романтик Михайло Петренко.
На жаль, на сьогодні немає документів, які б підтверджувати, де саме
народився М.Петренко, хоча є інформація, що батьки проживали в Слов'янську.
Не встановлена повна дата народження. Також, невідомо, де перебував і чим
займався Михайло Петренко в період після закінчення університету та до
вступу на службу в Харківську Палату кримінального суду (липень 1844). Але
точно відомо, що до міста Лебедин він прибув в липні 1849 року і був
призначений на посаду Повітового стряпчого (прокурора). Так почався
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лебединський період життя поета. Цікаві факти перебування М.Петренка в
нашому місті знаходяться у краєзнавчому музеї. Відомо, що його дружиною
була дворянка Анна Євграфівна Миргородова. Сім'я мала трьох дітей: синів
Миколу та Євграфа, доньку Марію.
З 1849 до кінця 1862 року Михайло Петренко служив на посаді
повітового стряпчого Лебединського земського суду. Цікаво, що на даній
посаді М.Петренка титулували як «високоблагородіє». Про це свідчать різні
документи, які подавалися свого часу на його ім'я і донині збереглися в архівах.
В січні 1853 року йому було надано звання Титулярного радника, а в 1856 році
Михайло Петренко був нагороджений бронзовою медаллю, хоча участі у
Кримській війні він не брав. Цією пам'ятною медаллю нагороджували також і
цивільних чинів, які не брали участі у війні.
Мабуть, кожен лебединець знає про перебування Т.Г.Шевченка в наших
краях. І хоча документальних підтверджень немає та краєзнавці й письменники
описують ймовірну зустріч М.Петренка та Т.Г.Шевченка, що відбулася у 1859
році. Михайло Петренко займав високу посаду в повіті і не міг не знати про
приїзд Тараса Григоровича до Лебедина. Великий Кобзар знав творчість
Михайла Миколайовича і навіть занотував до свого записника у 1848 році одну
з редакцій вірша «Дивлюсь я на небо...».
Життя Михайла Миколайовича було коротким, але яскравим і насиченим.
Він помер у віці 45 років через лихоманку. Його поховали на цвинтарі
Лебедина.
Пам'ять про М. Петренка живе завдяки старанням його нащадків та
шанувальників. На честь М. Петренка одна з вулиць міста названа його іменем.
На будинку, де він проживав, встановлена пам'ятна дошка. У Лебединському
краєзнавчому музеї знаходиться портрет поета. Це реконструкція образу
М.Петренка, який зробив заслужений художник України О. М. Чередниченко за
зовнішністю онука поета. М.Петренко написав небагато, але його вірші
пам'ятають і зараз. Деякі з них покладені на музику і отримали статус
народних: «Взяв би я бандуру», «Ходить хвиля по Осколу», «Ой біда, моя
біда».
Крамаренко Любов Дмитрівна,
старший викладач
кафедри соціально-гуманітарної освіти
Комунального закладу Сумський ОІППО
ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ У
КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Розбудова української державності, проведення реформ, побудова
громадянського суспільства неможливі без розвитку української духовності.
Протягом років незалежності нашої країни основним завданням державного
управління був розвиток економіки, тому вирішення проблем у духовній сфері
суспільства відбувалося за залишковим принципом. Відсутність чіткої
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програми духовного відродження українського суспільства гальмувало
втілення будь-яких реформ у всіх сферах суспільного життя. Пріоритетною
сферою у духовності і культурному розвитку суспільства була і залишається
освіта. Тому головне завдання сучасної освіти – це розвиток духовної культури
особистості, що в підсумку стає основою формування і становлення
особистості.
Духовний розвиток особистості, як фундаментальна основа світобачення
людини і її існування, завжди було предметом дослідження вітчизняних і
закордонних науковців. На сучасному етапі процес формування духовної
культури особистості є предметом досліджень В.Андрущенка, М.Бєрдяєва,
І.Беха, В.Бутенка, В.Казначеєвої, М.Роганової, О.Савченко, О.Сухомлинської,
І.Пригожина, А.Чижевського, С.Щербини, Ж.Юзвак, М.Ярмаченка та ін.
Метою статті є спроба визначити основні складові формування
духовного потенціалу особистості у культурно-освітньому просторі навчальних
закладів.
В Українському педагогічному словнику С.Гончаренко вказує, що
духовність – ―це індивідуальна вираженість у системі мотивів особистості двох
фундаментальних потреб: ідеальної потреби пізнання і соціальної потреби
жити, діяти для інших‖ [3, с. 106].
Єдиного визначення цих понять серед науковців немає. Тому приведемо
ті, що об’єднують в собі загальні аспекти багатьох граней цих визначень. Отже,
на нашу думку:
– духовність – це стан людини, що формується на засадах вищих цінностей, їх
пріоритетності в намірах, вчинках та має тенденцію постійно змінюватись від
внутрішніх та зовнішніх впливів, обумовлюється особистісним розвитком;
– духовний розвиток – це розвиток вищих цінностей та загальнолюдських
якостей,
внаслідок
якого
відбувається
розширення
світогляду,
світосприймання, світовідчуття особистості та суспільства.
Науковці С.Щербина [5], Ж.Юзвак [6] виділяють такі компоненти
духовності:
1. Потребово-ціннісний, що містить духовні потреби та духовні ціннісні
орієнтації.
2. Пізнавально-інтелектуальний, що представлений такими особливостями
розумової сфери, як спостережливість, допитливість, глибина, самостійність,
критичність мислення..
3. Вольовий, що виявляється в таких якостях особистості, як:
цілеспрямованість, наполегливість, самовладання, саморегуляція.
4. Вчинко-діяльнісний, що передбачає здійснення духовного саморозвитку й
виявляється в духовній діяльності та духовних вчинках.
5. Почуттєво-емоційний, що виявляється в розвиненості емоційної сфери
психіки людини, здатності до переживання різноманітної гами почуттів та
емоцій, а також духовних станів.
6. Гуманістичний, що виявляється в ставленні людини до будь-якої форми
життя як вищої цінності; повазі до внутрішнього світу іншої людини; втіленні у
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взаємини з людьми найвищих духовних цінностей – добра, краси, любові;
бережливому ставленні до духовності.
7. Естетичний, що відображає прагнення людини до краси, гармонії,
досконалості й виявляється в потребі сприймати та створювати красу, естетичні
почуття й естетичну діяльність. Ці компоненти духовності можна розглядати як
психологічні орієнтири під час освіти й виховання. Їх цілеспрямоване
формування – одне з основних завдань духовного розвитку особистості [5].
Вплив держави на процес духовного розвитку особистості передбачає
використання відповідних управлінських механізмів, що сприяють досягненню
цілей. Система формування духовного потенціалу, в залежності від
застосовуваних методів, вміщує три основних механізми: матеріальнотехнічний, духовний та організаційний [4].
До матеріально-технічного механізму відносяться навчальні аудиторії,
класи і кабінети для занять, музеї, місця битв і масових поховань загиблих
воїнів, пам’ятники, патріотичні клуби, техніка, спеціальне обладнання, зброя,
спортивні містечка, тренажери, а також засоби масової інформації, літературні
твори, мистецтво, кінематограф [4, с.56].
Засоби із розряду духовних вміщують основні теоретичні і духовнопрактичні рекомендації щодо: проведення патріотичного виховання; виховання
любові до Батьківщини; готовності до боротьби за свободу і незалежність;
формування суспільної думки з проблем забезпечення національної безпеки [4,
с.56].
Організаційний механізм реалізації державно-патріотичної ідеології – це
весь комплекс здійснюваних заходів із залученням матеріально-технічних і
духовних засобів та здійснених у відповідних формах, задля максимальної
реалізації загальних і специфічних завдань з формування і розвитку
громадянина-патріота, особистості військовослужбовця [4, с.57].
Усі три групи управлінських механізмів впливу державно-патріотичної
ідеології на духовний потенціал особистості тісно взаємопов’язані,
доповнюють одна одну та тільки комплексне їх використання у процесі
взаємодії суб’єкта і об’єкта цієї діяльності – сприяє досягненню головної мети
[4, с.57].
З огляду на вищесказане, можемо окреслити основні напрями роботи з
духовного розвитку особистості у культурно-освітньому просторі навчального
закладу:
1) насичення змісту освіти відомостями про духовну сутність людини, її
духовно-моральні ідеали, цінності, орієнтири, про необхідність духовного й
морального самовдосконалення. Це забезпечується відбором та використанням
у процесі навчально-виховної діяльності відповідного дидактичного матеріалу
у процесі вивчення конкретних дисциплін, планування заходів виховного
характеру, створення позитивної, психологічно комфортної атмосфери
навчального процесу;
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2) створення спецкурсів, що містять основні поняття духовної культури та
висвітлюють особливості орієнтації процесу духовного розвитку особистості,
розкривають роль духовності в процесі педагогічної діяльності;
3) використання міжпредметних зв’язків, інтеграція окремих дисциплін;
4) індивідуалізація професійної підготовки на культурологічній основі;
5) національно орієнтоване навчання та виховання, використання традицій
етнопедагогіки в процесі організації навчально-виховної роботи закладів
освіти;
6) забезпечення умов для самореалізації та творчого розвитку учасників
навчально-виховного процесу.
На розвиток духовної культури особистості здійснюють вплив різні
чинники, серед яких особливе значення мають внутрішні чинники, такі як
прагнення людини до подальшого саморозвитку, самовдосконалення, потреба в
набутті необхідних компетенцій для професійної самореалізації (знань, умінь і
навичок), прояв зацікавленості в обраній сфері діяльності, підкріплений
мотивацією на досягнення успіху і спрямованості на інших (щирість і доброта
по відношенню до інших людей). Серед зовнішніх чинників, слід зазначити
наступні: сприятливі умови для духовно-культурного розвитку (стосунки, які
ґрунтуються на духовно-моральній, толерантній основі), духовно-моральне
освітнє середовище і діяльність, яка ґрунтується на принципах моралі і
орієнтована на розвиток особистості. У своїй сукупності означені чинники
сприяють розвитку духовної культури особистості.
Основними ознаками духовно розвиненої особистості Ж.Юзвак вважає:
1. Наявність в особистості активної потреби пізнавати світ, себе, реалізація
цієї потреби в пізнавальній діяльності, сенс життя.
2. Активне прагнення сприймати та створювати красу.
3. Усвідомлення явища життя як вищої цінності, єдності себе та Всесвіту,
екологоохоронний тип поведінки.
4. Позитивні якісні зміни в системі ціннісних орієнтацій.
5. Здатність до незалежності від негативних впливів соціального оточення
завдяки вмінню відрізняти зло від добра, духовне від бездуховного,
―вгамовувати‖ прояви зла в собі.
6. Низький рівень внутрішньої конфліктності (подолання суперечностей між
думками та почуттями, бажаннями й необхідністю, любов’ю та неприязню,
ворожістю через духовні уявлення й вчинки).
7. Відкритість до вдосконалення себе, яка стає можливістю за умови
здатності до самокритики.
8. Виявлення бажання та вміння створювати й послідовно втілювати
програму духовного саморозвитку.
9. Духовний тип поведінки та духовні вчинки, що виявляються в позитивноемоційному дійовому ставленні до життя й внутрішнього світу іншої людини
[6,с.54].
У процесі формування духовності, як зазначає О.Вишневський [2],
доцільно справляти безпосередній виховний вплив учителя на учнів через
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настанови, нагадування, попередження, переконання, пораду, прохання,
похвалу (схвалення), оцінювання, погрозу, виховні впливи й спонуки. Серед
методів і форм формування духовної культури одне з провідних місць належить
активним формам та методам (ситуаційно-рольові ігри, соціограми, метод
аналізу соціальних ситуацій з морально-етичним характером, ігри-драматизації
тощо), які надають учням змогу предметно, безпосередньо й емоційно бути в
ситуації морального вибору та моральною [2,с.43].
Таким чином, слід відзначити, що формування духовного потенціалу
особистості у культурно-освітньому просторі навчальних закладів є одним з
головних завдань Української держави на сучасному етапі. Для його
реалізації потрібно направити зусилля відповідних державних структур,
неурядових організації ,закладів освіти на основі добору відповідних форм та
методів роботи з огляду на сучасні дидактичні тенденції − використання
інтерактивних, комп’ютерних, проектних технологій тощо; організація
продуктивної самостійної роботи, що дозволить актуалізувати процес розвитку
духовної культури, їхніх моральних якостей та ідеалів, формування здатності
до моральної рефлексії, потребу у самореалізації та самовдосконаленні в
процесі власної діяльності.
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спеціалізованої школи I-III ст.
імені Героя Радянського Союзу І.М. Середи
Великописарівської районноїради
ПАВЛО АНДРІЙОВИЧ САПУХІН– ВИДАТНИЙ
КРАЄЗНАВЕЦЬ СУМЩИНИ
Найвище призначення людини– залишити на землі свій унікальний слід,
який би дав свідчення про прагнення до добра, любові, краси, істини.
Змінюються часи, епохи, люди, але вічними залишаються незмінні цінності–
любити родину, рідну землю, де народився й виріс, присвятити себе служінню
своєму народові .
Таким був наш земляк, розбудовник краєзнавства на Сумщині– Павло
Андрійович Сапухін, якому у квітні 2019 р. виповнилося б 126 років з дня
народження.
Павло Андрійович народився в селі Ямному тогочасного Богодухівського
повіту Харківської губернії, нині – це село Ямне Великописарівського району
Сумської області, у далекому 1893 році. За дослідженнями відомого сумського
краєзнавця Геннадія Петрова, Павло Сапухін - представник шляхетного роду, в
якому місія духовного служіння передавалася поколіннями. Його батько,
о.Андрій правив службу в церкві с. Ямне, помер, коли синові минуло лише два
тижні, заразившись тифом при сповіданні хворого. У Ямненській Покровській
церкві його замінив о.Антонін Сапухін. Де б не несли духовну службу
представники роду Сапухіних, всюди вони були достойними високого
призначення
Відомості про о.Адріана Сапухіна, о.Антоніна Сапухіна наведені на
основі архівних даних у книзі Андрія
Парамонова «Село Ямное
Богодуховского уезда. История. Предисловие» [1], яка видана в 2011році.
Звідти дізнаємося, що Покровська церква, де служили Сапухіни, будувалася 10
років з 1884 року по 1894 рік і була освячена у листопаді 1894 року.
Законовчителем і в школі, і в училищах був священик о.Антонін Сапухін, а
вчителькою Зінаїда Сапухіна.
Після смерті чоловіка мати Павла Андрійовича Любов Олександрівна
змушена була з малими дітьми переїхати до Великої Писарівки. «Осиротілій
родині допомогли жалісливі великописарівці. Толокою вони звели досить
великий будинок, звичайно, під стріхою, майже в центрі села , поряд з хатою
брата Любові Олександрівни, теж сільського священика»[ 2, с.44].
Саме тут розпочалося духовне зростання майбутнього краєзнавця. «Щоб
уявити, в якій атмосфері ріс юний Павло, досить знати: у будинку Сапухіних у
Великій Писарівці зберігалася бібліотека на 5 тис. томів. Її збирало не одне
покоління Сапухіних-священиків»[3, с.1]. Тут можна було погортати
першовидання поетів
Пушкіна, Жуковського, Лермонтова, істориків
Карамзіна, Соловйова. І поряд– Шевченко, Куліш, Костомаров. Усе це стало
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тим життєдайним джерелом, яке щедро поїло юного Павла знаннями,
формувало високий потенціал допитливості, творчої наснаги. Це також
позначилось на тому, що, закінчивши російськомовні навчальні заклади,
П.А.Сапухін дуже добре знав і любив українську мову та літературу,
долучаючи до цього й свою доньку Ладу.
З 1903 по 1908 роки Павло Андрійович здобував освіту в Сумському
духовному училищі, потім у Харківській духовній семінарії. З 1914 по 1917
роки навчався на відділенні словесності Петроградської духовної академії і
одночасно в інституті історії мистецтва. До речі, Міністерство освіти УРСР
вважало вчителів, які закінчили історичний або літературний відділ духовної
академії, особами з вищою освітою.
Повернувшись у Велику Писарівку, з 1920 року по 1939 рік працював
учителем російської мови у Великописарівській середній школі, завідував
педагогічним кабінетом Великописарівського районного відділу народної
освіти. Саме тоді розпочалася його плідна педагогічна й дослідницька
діяльність, а самого Павла Андрійовича на учительській посаді високо цінували
як діти, так і колеги. «В учнях він вбачав не лише слухачів, але й юних
істориків, своїх молодших колег у пошуках минувшини»[ 4, с.44 ].
Подвижницькі ідеї молодого вчителя, його невтомна енергія та пізнання історії
рідного краю сприяли заснуванню у 1920 році одного з найперших у нашій
країні шкільного краєзнавчого музею, а через два роки він очолив шкільний
краєзнавчий гурток. «Отже, П.А. Сапухіна цілком можна визнати одним із
фундаторів шкільного краєзнавства України, яке в той час знаходило підтримку
з боку Народного комісаріату освіти УСРР»[ 4, с.44]. Саме тоді в республіці
плідні наслідки давала політика українізації і до навчальних програм
семирічних шкіл вводилися предмети краєзнавчого циклу. Гурткову роботу
Павло Андрійович не полишав і після переїзду з Великої Писарівки до Сум.
Але, як зазначає доктор історичних наук Д.В. Кудінов у своїй праці
«Організація П.А. Сапухіним краєзнавчої роботи у Великописарівській
середній школі» « найпліднішою добою його краєзнавчої діяльності став саме
великописарівський період його життя »[ 4, c.45 ].
Юні гуртківці на чолі з своїм невтомним керівником досліджували
церковні архіви, збирали інформацію з історичної топоніміки, відшукували
фольклорний матеріал, що дозволило пояснити походження назв населених
пунктів району. «Особисто нами в межах свого району вдалося зібрати три
приходські літописи, велику кількість приватних листів, усіляких офіційних
клопотань, рапортів, судових актів»,– зазначав П.А. Сапухін. Плідні результати
дали археологічні пошуки грунтового могильника Ніцаського городища, які
здійснювалися за науковою методикою. Члени гуртка винаходили або збирали
в земляків чимало артефактів сивої давнини: сокири, молотки, зернотерки,
фрагменти кераміки, бронзові наконечники стріл, печатки тощо. Це дозволило
поповнити фонди шкільного краєзнавчого музею, а в 1940 році відкрити
районний краєзнавчий музей.
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У роки війни П.А. Сапухін був разом з сім’єю в евакуації в Башкирії.
Повернувшись до Великої Писарівки у 1944 році, продовжував працювати на
ниві освіти. У 1948 році переїхав до Сум, працював методистом Сумського
інституту вдосконалення кваліфікації вчителів, інспектором шкіл Сумського
обласного відділу народної освіти, заступником директора Сумського інституту
вдосконалення кваліфікації вчителів.
Павло Андрійович підготував і опублікував сотні праць краєзнавчого
характеру, завдяки чому став відомим краєзнавцем в Україні. Понад 50 років
тривала його активна дослідницька й літературна діяльність. Найулюбленішою
його темою були зв’язки видатних людей з Сумщиною.
Ним написано велику кількість досліджень про біографічні і творчі
зв’язки з Сумщиною видатних діячів культури. Це брошури «Т.Г.Шевченко на
Сумщині», «Павло Грабовський у рідному краї», ґрунтована праця «Чехов на
Сумщині» В інших статтях висвітлено перебування Лесі Українки, Миколи
Гоголя, Володимира Короленка, Григорія Сковороди, Антона Чехова, Марка
Вовчка на теренах Сумщини. « Однак талановитий дослідник ніколи не
обмежувався висвітленням фактів, він завжди намагається розкрити, як сумські
враження відбилися у творчому доробку майстрів слова чи пензля, в поезіях,
картинах», – скаже про Сапухіна Юрій Ступак у статті «Золота нитка історії»,
надрукованій у 1968 році [ 5 ].
Інший патріот-краєзнавець, який вважав П.А.Сапухіна своїм учителем,
Григорій Петров зазначить: «Йому, як нікому, ми зобов’язані обізнаністю з
краєм, в якому живемо. Він перший у незнаних доти масштабах взявся за
вивчення літературного минулого Сумщини, першим дав уявлення , яка багата
історією наша земля, який високий потенціал вона таїть. Доля подбала, аби
було кому донести до нас звістку про давні часи, про тих, що колись на
Сумщині жили і діяли» [3, c. 3].
П.А. Сапухін брав участь у написанні цілого ряду путівників по
Сумщині, довідкових видань, досліджував також окремі питання топоніміки,
архітектури, охорони пам’яток історії та культури, літературне минуле краю.
Усі ці дослідження й публікації були результатом величезної копіткої праці,
пов’язаної з виявленням і вивченням літературних, архівних джерел. Він також
широко відомий як книголюб, колекціонер, збирач рідкісних речей.
Для великописарівців цінні його дослідження з історії Великої Писарівки
і сіл району. Він узяв активну участь у написанні „Історії міст і сіл Української
РСР, Сумська область‖.
Про народного співця, відомого кобзаря
Слобожанщини Єгора Мовчана Павло Андрійович повідомляв ще у 1930 році.
Відомі його публікації про історію Троїцького монастиря с. Попівки, про
перебування П.А. Грабовського в с. Тарасівка. Ним ґрунтовно досліджене
заснування села Вільне та інших сіл, які стоять біля витоків нашого краю.
Навряд чи доля пошле нашій Великописарівщині такого дослідника,
краєзнавця, таку величну постать.
Ім’я П.А. Сапухіна не забуте. З нагоди 125-річного ювілею від дня його
народження у квітні 2018 року на базі Комунального закладу «Сумська обласна
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універсальна бібліотека» відбулася обласна науково-практична конференція
«Краєзнавство Сумщини в контексті вивчення історичної, духовної
і
культурної спадщини регіону», під час якої відбулася презентація книги
«Павло Андрійович Сапухін: портрет розбудовника краєзнавства на Сумщині».
В основу книжки покладене дослідження «П.А.Грабовський за молодих років»,
написане й підготовлене автором до видання ще на початку 1960-х років, але
так і не опубліковане. Подані основні дати життя і діяльності П.А.Сапухіна,
статті про нього, світлини. Діяльність і доробки П.А.Сапухіна – це скарб
м.Суми й області. Усі присутні зійшлися на думці, що в місті має з'явитися
меморіальна дошка та одна з вулиць з його іменем.
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ВІН МАВ У СЕРЦІ ТЕ, ЩО НЕ ВМИРАЄ…
(Присвячується О. О. Мосягіну – художнику, закоханому в
красу рідного краю)
В Україні немає немальовничих місцевостей. Карпати, Крим, Таврійські
степи, Полісся, Слобожанщина… Немає схожих одне на одне міст чи сіл: у
кожного своє обличчя, свій, тільки йому притаманний образ.
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Невимовно прекрасна наша земля – Велика Чернеччина, Липняк,
Вільшанки. Біля них протікає тихоплинний Псел. Наш земляк, відомий на
Сумщині поет А. Семенюта писав:
Люблю життя
І радості в житті,
Люблю безмежжям океану снити,
Та коли спрага – бачу в забутті
Не океану бризки золоті, а рідний Псел
Із нього можна пити!
Захоплення природою – зміст, суть, душа творчості народного самородка
Олександра Олександровича Мосягіна. Природа в усьому її багатстві й
розмаїтті, в усьому сяянні барв – головний герой полотен та малюнків
художника. Але природа була для Мосягіна не тільки предметом замилування.
У своїх краєвидах він прагнув передати й передавав найскладніші думки і
почуття.
Потяг і талант до малювання передалися Олександру Олександровичу від
батька та діда, які теж були живописцями.
Дідусь Пилип Євстратійович Мосягін – відомий художник-іконописець,
був освіченою людиною, навчався у Олексія Саврасова. Є припущення, що
саме він створив образ чудотворної ікони „Христос – Нова Пасха‖, який уперше
з’явився 30 листопада 1887 року у Храмі Всіх Святих у селі Мала Чернеччина
Сумського повіту.
У народі цей образ називали „Спас кровоточивий ‖. На чудотворній іконі
Христос зображений на повний зріст. Він стоїть на точені (жертовнику у
вигляді металевого дискосу), руки й ноги вкриті ранами. Величне зображення
напівоголеного Ісуса Христа в духовному розумінні уособлює нове прочитання
Христового Воскресіння та зішестя в пекло. У малочернеччинському образі
втілена ідея євхаристії або жертвоприношення.
Пилип Євстратійович зібрав велику бібліотеку та колекцію картин
відомих художників того часу. Він часто гостював у маєтку Харитоненків.
Батько Олександра Олександровича – Олександр Пилипович теж був
відомим іконописцем. Художники Мосягіни розписували Покровську церкву,
що знаходилась у центрі міста Суми й була знищена більшовиками.
Олександр Олександрович народився 20 лютого 1910року в селі Липняк
поблизу міста Суми, виховувався в багатодітній сім’ї: 6 синів і 4 доньки. Сини
мали хист до малювання, але не всі пов’язали життя з малярством. Рано помер
батько, тож учитися в Олександра Олександровича не було можливості.
Його „університети‖ та „академії‖ – це поле, річка, ліс, сільська околиця.
„Кафедри‖ й „аудиторії‖ – лісові дороги й мальовничі пагорби. А головний
учитель – природа понад річкою Псел, матінка-земля.
У 1925 році в селі Велика Чернеччина відбулася волосна виставка, де
були представлені найкращі зразки кустарних виробів. У цій виставці взяв
участь і 15-річний О.О. Мосягін. За свої живописні роботи був відзначений
премією – 1 пудом борошна.
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У 23 роки відбулася перша виставка робіт молодого художника. На
полотнах – українське село: верби над ставом, човни, біленькі хатинки,
соняшники, мальви, дівчата у вишиванках.Від цих полотен віяло добром,
щирістю, тихою й ліричною українською піснею.
Виставка мала успіх, але молодий художник сталінською владою був
попереджений про те, що життя скінчить на Колимі, якщо буде малювати
«українську хату».
З того часу й почалося протистояння. Олександр Олександрович
ненавидів комуністичний режим, бо, як він сам говорив, ця влада зруйнувала
все його життя: у тридцяті роки –розкуркулення родини, далі – заборона
малювати ікони й розписувати храми, бо насаджувався атеїзм; пізніше –
звинувачення в українському націоналізмі. Після війни над Мосягіним О.О.
висіло клеймо «той, що був у полоні», хоча Олександр Олександрович з
першого дня був на війні. Після втечі з полону владою міста Суми бронею був
залишений для викладацької роботи у ремісничому училищі. У 1968 році
чоловіки у цивільному шукали картини на релігійні теми, бо хтось дописав
доноси, що художник малює ікони.
Та він ніколи не скаржився на свою долю, а, навпаки, завжди
життєрадісно усміхався прийдешньому дню, котрий надихав на нові мистецькі
творіння. Від будь-якого смутку і труднощів його рятувала краса. Краса рідної
природи.
Зображена на полотнах і стінах природа передана у всій насиченості й
мерехтінні кольору. Фарби й відтінки більш декоративні та яскраві, ніж у живій
природі, проте саме це відзначає індивідуальний почерк нашого земляка.
Об’ємність, рельєфність, неабияка чіткість і разом з тим якась неповторна
чарівність і казковість – ось що приваблює в пейзажах Олександра
Олександровича Мосягіна.
Про нього писали в газетах: „Серед професіоналів, у тому числі й
сумських членів Спілки художників, знайдеться небагато, котрі вміють
передавати сонячну днину. У аматора пензля Олександра Мосягіна – сонця у
творах достатньо, у цьому проявляється його весела вдача і оптимізм…‖, –
зазначає В. Власов у статі „Останній із Могікан‖. «Летять літа, немов на
крилах… Та не старіє душею ветеран. Бере в руки пензель і малює, малює… Не
про болячки та побутові нелади розповідає людям, а про красу рідного
краю..»(Б. Вейсберг «Самородок»).
За 74 роки своєї творчої діяльності Мосягін О.О. намалював більше
тисячі великих і малих картин.
Найбільше розцвів самодіяльний талант художника в нашій школі, де
митець виконав понад 40 творів. Заходиш до зали першого поверху –і стіни
ніби зникають, бо навсібіч дивовижні пейзажі. Тут і майстерно зображені пори
року, і зачарована місячна ніч у лісі, і вранішні та вечірні зорі. Але, мабуть,
найбільше всіх захоплює остання настінна робота майстра на другому поверсі
нашої рідної школи – картина „Село‖.
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Актова зала школи під пензлем О.О. Мосягіна перетворилася у кімнату
казок. Таке враження, неначе якийсь добрий чарівник зібрав сюжети
улюблених казок і подарував дітям. Скільки ніжності, теплоти й величі
міститься в роботах цієї безкорисної людини.
Олександр Олександрович умів бачити те, чого ми за своїми клопотами
не помічаємо. Понад усе любив ліс. Майже щодня бував у ньому, навіть
узимку.
Прокидався до світанку й ішов до лісу. Спостерігав за звірами: знав, де
оселився борсук, коли косулі приходять на водопій до копанки, де можна
зустріти лося, а взимку – де заліг заєць, пробігла лисичка, виходять у пошуках
корму дикі кабани.
Усе життя садив дерева, особливо липи, аби Липняк відповідав своїй
назві. До дерев ставився, як до живих істот, тому посеред городу росли пишна
яблуня-кислиця й груша-дичка, бо вони красиво квітли, у саду пишалися дуб,
каштан, черемха, що було зовсім не зрозумілим для практичних, поміркованих
сусідів.
Не одна картина Олександра Олександровича прикрашає зараз затишні
оселі наших земляків не тільки в Сумах, Києві, Харкові, Полтаві, а й у
Рейк’явіку, Бонні, Нью-Йорку, Оттаві та інших містах планети.
І ось там, серед далеких чужих країв, – рідні українські хати, гаї і луки,
ліси й озера, майстерно вимальовані на полотнах, завжди нагадуватимуть
прихильникам творчості митця Україну.
Людина помирає, але залишає по собі пам’ять. Сонячного ранку 24
червня 1999 року серце людини, що творила навколо себе таку красу, перестало
битися. В той день у Липняку ранок був незвичайно довго росяним. Мабуть, то
природа тихо прощалася зі своїм надзвичайним шанувальником і другом.
В Олександра Олександровича завжди було відкрите до людей серце. Це
притягувало й вабило до нього представників різних поколінь і соціальних
статусів. У його домі бували і високопосадовці, і відомі та маловідомі актори, і
художники, і багаточисленні родичі до сьомого коліна, і приятелі, і просто
незнайомці чи навіть безхатченки-волоцюги.
Частим гостем у О. О. Мосягіна був Федір Лукич Панасенко, член Спілки
кінематографістів СРСР. Визнаний актор писав: «Залишаюсь під глибоким
враженням… Здавалось би, природа – і більше нічого… Та за природою митець
бачив саме людину В цьому, мабуть, найголовніше. Спасибі таким «маленьким
художникам.»
Що ж можна назвати «феноменом О. О. Мосягіна»? Це роками,
десятиліттями вироблена постійна готовність до натхненної творчої праці. Чи
можна планувати, або, як тепер кажуть, програмувати натхнення? Досвід
Олександра Олександровича переконує: можна! З перших днів свого понад
семи десятилітнього життя в мистецтві він запрограмував себе на безупинну
натхненну працю і жодного разу не порушив цієї програми. Здається, він не
відав утоми, не потребував перепочинку: до останнього подиху – у
буквальному смислі цього слова – працював, творив. У його кімнаті на
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мольберті залишився незавершений пейзаж. Друг і послідовник Олександра
Олександровича, Савченко І. Є. написав:
Так і жив…
Чи то будень, чи свято,
Холод, спека, а він все одно
Звик до рук як святиню брати
Фарби, пензлі і полотно.
Ходив в поле, аж ген під гору,
В ліс заходив, немов у храм,
Посміхавсь молодим осокорам
І кремезним старим дубам,
Збирав квіти на мокрім лузі,
Вдихав ранки над тихим Пслом,
І всі звірі були йому друзі,
І вітали птахи крилом.
Потім в хаті біля віконця
За мольбертом творив дива;
І сіяло з полотен сонце,
Шелестіла в росі трава,
Над водою гілля вербове
Ніжив лагідно вітерець…
Так і вмер,
Мов затих на півслові,
В руці стиснувши олівець.
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Ларіна Любов Миколаївна,
культорганізатор Лебединського
медичного училища імені
професора М.І.Сітенка
«ДУША В ПОЕЗІЇ КУПАЄТЬСЯ»
(Про роботу поетичного гуртка училища «Оксамитові рядки» та його
друга–іменитого поета Лебедина Летюки Івана Васильовича )
Почну з такого поняття, як культура.
Культура – одне з найцікавіших і найдревніших явищ, яке тісно пов'язане
з діяльністю людини. Кожен час ставить перед культурою свої завдання. Однак
на будь-якому етапі розвитку суспільства необхідно робити все для збереження
існуючих традицій і надбань та привносити щось нове, притаманне певному
навчальному закладу чи глядацькій аудиторії. У цьому напрямку постійно
працюють у Лебединському медичному училищі імені професора М.І.Сітенка.
Готуючись до відзначення 80-річчя з дня заснування Сумської області нами
було заплановано цикл тематичних заходів, значення традицій в історії
сучасності та були визначені пріоритети, за якими проводиться ця робота в
училищі з творчо обдарованими студентами.
Серед гуртків та творчих об’єднань, які працюють в училищі, я хотіла б
зупинитися на роботі літературного об’єднання «Оксамитові рядки». До його
складу входять студенти , поети-початківці першого-четвертого курсів.
Учасники гуртка активно пропагують поезію українських поетів та
письменників, поетичну творчість поетів Сумщини та Лебединщини.А поезіяце завжди неповторність .
З метою виявлення обдарованих студентів у написанні віршів, на початку
кожного навчального року
ми проводимо тестування та співбесіди з
першокурсниками. З цього й починається робота з ново виявленими
обдаруваннями. З метою збереження та примноження мистецьких традицій
сучасності та систематизації плановості роботи гуртка, ми створили картотеку
учасників та гостей об’єднання «Оксамитові рядки», кожен учасник має своє
портфоліо, яке постійно поповнюється. Студентами ведеться творчий пошук
нових ідей, вносяться пропозиції щодо інноваційних підходів до проведення
літературних посиденьок. Жоден училищний захід не проходить без участі
наших поетів-початківців. Учасники «Оксамитових рядків» є постійними
членами волонтерського загону «Пульс», який працює в училищі. Свої
поетичні твори вони присвячують також людям з обмеженими фізичними
можливостями, воїнам АТО, соціальним працівникам, людям поважного віку,
учасникам клубу «Золоте надвечір’я» і постійно виступають у різноманітних
тематичних заходах.
Не залишилися поза нашою увагою діти-інваліди міськрайонного
товариства «Мрія». Для них ми систематично проводимо літературні читання і
зустрічі-спілкування.
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Поети початківці прийняли активну участь у міському фестивалі
творчості учнівсько-студентської молоді «З Сумщоною у серці назавжди». Не
залишили байдужими присутніх лебединів поетичні рядки студентки Петренко
Яни.
Наші поети та прозаїки є активними дописувачами міськрайонної газети
«Життя Лебединщини», де публікуються їх твори, несучи читачам традиції
сучасності. Нашу участь у міських конкурсах, училищних заходах висвітлюють
в рубриках «Яскрава Шевченкіана Лебединщини», «Україна понад усе» тощо.
Хочу зазначити, що до написання статей в місцеві газети долучаються як
студенти, так і викладачі училища. Є і їхні власні дописи, де при написанні
заміток враховуються авторські ідеї та побажання.
Хочу відзначити, що студенти видають поетичні збірки і публікуються в
поетичних Альманахах. Вірші наших студентів зібрані в добірці « Поезія
студентів в оксамитових рядках», один екземпляр збірки був подарований в
скарбничку творчих надбань наших земляків. Ми гордимося, що наш студент
Роман Волошин за роки навчання в училищі написав багато поетичних творів,
які відображені у Незалежному літературно-художньому альманасі «Vintage»,
літературному альманасі «Софія», збірці «100 творів, які ватро прочитати цього
літа», альманасі «Поет патріот», збірці «Дух землі (24 річниці незалежності
України присвячується)». Сьогодні Роман навчається в університеті імені
Марії Склодовської-Кюрі в Польщі, вже став професійно друкуватися в жанрі
публіцистики, має свою сторінку та пошановувачів.
Випускниця Світлана Горова зібрала свої вірші у добірці «Крокую
сходинками по життю…». Студентка Дарина Удовиченко прийняла участь у
Всеукраїнському поетичному конкурсі і стала його переможцем, її вірш був
опублікований у Альманасі «Творчі канікули». Не зупинившись на
досягнутому, свою поетичну творчість Дарина видала у збірках «Увертюра»,
«Дара», де пише українською та англійською. Постійним учасником наших
засідань є викладач-ветеран училища Павло Давидович Рева, який є прикладом
для гуртківців і також видав свою добірку віршів «Струни лірики».
Стало доброю традицією на наші творчі зустрічі в медичне училище
запрошувати метрів пера, іменитих поетів, друзів нашого об’єднання. У тісному
дружньому поетичному колі ми проводимо свої засідання і зустрічі.
Кожен поет – це таємниця, його історія унікальна. Поезія та Проза
хвилюють, викликають високі почуття і, говорять, що вона живе в душі
автора.То як вона народжується, про що говорить, ми і запитуємо у поетівпочатківців та гостей наших засідань: етнографа, прозаїка, дослідника
Голодоморів 1932-33 років, Члена Спілки письменників України Бориса
Ткаченка; Члена міжнародного співтовариства письменницьких спілок
слов'янофільських народів (Польщі, Чехословаччини, Угорщини, Росії...), члена
обласного літературно-мистецького клубу «Грань»– Івана Васильовича Летюки
[Іван ЛІВ]); Члена Національної Спілки журналістів України, української
письменниці і поетеси Марії Петрівни Кулішенко; творчої родини – Інни
Володимирівни та її доньки Олександри Борисенко; поета Анатолія
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Васильовича Удода. І, як вони говорять:«Поезія для нас– стан душі, плюс
робота над словом. Поезія – це доля». Підібрати інші слова було просто
неможливо, говорячи про цих людей. Дійсно, поезія і проза для них – доля,
стиль життя і вираження думок. Нашим студентам, можливо, трішки
доводиться і напружувати свої творчі струни, щоб краще зрозуміти поезію
своїх старших колег по перу, але ми бачимо, що вони все глибоко розуміють.
Однією із форм роботи є зустрічі «У колі друзів» у центральній
районній бібліотеці. Нещодавно гуртківці зустрілися з відомою на Сумщині
поетесою, Членом спілки письменників України-Людмилою Ромен, яка
презентувала та подарувала свою книгу «Поезія-вона врятує націю…».
На даний час свої поетичні надбання студенти присвячують ювілейній
Сумщині і у березні місяці на базі Лебединського медичного училища імені
професора М.І.Сітенка буде проведено міський поетичний вернісаж «Наша
поезія-ювілейній Сумщині». На літературні посиденьки до нас із задоволенням
приходять талановиті учні міських шкіл разом із викладачами української мови
та літератури. Дуже цікаво представляють свої проби пера і розповідають, що
любов до поезії, прози вони почерпнули від батьків або любих учителів.
Приємною відзнакою роботи поетичного гуртка «Оксамитові рядки»
стало нагородження Грамотою директора Лебединської центральної районної
бібліотеки Тетяни Савеліївни Ольховик.
Я хочу сказати, що ми тримаємо тісний зв'язок з нашими випускниками
різних років. Колишні наші учасники поетичного гуртка постійно з нами на
зв’язку. У них уже створилися родини, з’явилися дітки, але з поезією вони і
досі. Тому нам приємно, що на літературні засідання ми отримуємо від них
поетичні відео звернення, які дуже цінуємо і зберігаємо в своєму архіві.
А ще наш гурток налагодив зв’язки з такими ж літературними
об’єднаннями, які працюють у медичних училищах області, наприклад, у
Глухівському медичному училищі. Ми проводимо онлайн-засідання гуртківців.
Завершити свою статтю хочу розповіддю про одного з наших поважних
поетів Івана Васильвича Летюку (Іван ЛІВ).
Іван Васильович – обдарована людина від Бога. Він справжній поліглот –
знає багато мов: українську, російську, німецьку, польську, казахську,
узбецьку, киргизьку, татарську. Його життєва стежина багатобарвна і цікава: не
цурався й зараз не цурається важкої праці. Протягом багатьох років створював і
створює поетичні шедеври, як ліричного, так і гумористичного плану, пише
прозу. Постійно йде в ногу з часом, відкрито і щиро навчає молодь,вносить
великий вклад в розвиток культурних традицій сучасності.
Родом Іван Васильович з села Біловоди Миропільського району Сумської
області. Життя не дуже балувало талановитого хлопця та він не втратив
найкращі людські якості. У 1955 році Іван Летюка закінчив 10 класів. Вступив
до Роменського агрономічного технікуму. У 1960-му Іван Летюка з відзнакою
закінчив Петропавлівський індустріально-педагогічний технікум механізації та
індустріалізації сільського господарства. Був направлений на роботу до ПахтаАральського училища механізації сільського господарства, працював майстром
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виробничого навчання в Сари-Агацькому училищі механізації. Після
Ташкентського землетрусу повернувся в Україну, на рідну Сумщину.
Хліборобські корені та щира сердечна любов до слова боролися у відкритій
людям талановитій душі Івана Летюки, він прагнув писати, працювати та
вчитися. Тому заочно закінчив філологічний факультет Сумського державного
педагогічного інституту імені А.С.Макаренка за спеціальністю «Російська мова
і література». Зараз Іван Васильович на заслуженому відпочинку, але не
полишає писати-писати вірші, щоб сучасна молодь могла черпати з них
найкраще і корисне. Прозаїк та поет-філософ, він завжди друкувався і
друкується під псевдонімом ЛІВ . На перший погляд, це абревіатура
йогопрізвища, імені та по-батькові – Летюка Іван Васильович, проте у
псевдонімі, як він сказав по-секрету, зашифроване дещо вагоміше значення –
«летописец исторического времени». Дійсно, якщо переглянути вісім книг,
написаних Іваном Летюкою, приходиш до висновку, що це твердження
правильне: його проза та поезія описують увесь той історичний час, бо він живе
і пише, а псевдонім доводить значимість майстерності.
Іван Летюка почав писати з раннього віку. Перша поезія була написана
під впливом прочитаних віршів Миколи Некрасова. На сьогоднішній день
палітра його творчості розширила свої межі. Член міжнародного співтовариства
письменницьких спілок слов'янофільських народів (Польщі, Чехословаччини,
Угорщини, Росії...), він друкується під рубрикою «Наш гость» у щомісячному
альманасі «Страна озарения», альманасі «Харківський міст», у газеті «Югра»
Ханти-Мансійського автономного округу Тюменської області. Автор книг
віршів: «И в шутку, и всерьез» (2011), «Ностальгия», «Души прекрасные
порывы» (2013), «Грань» (2014), «Не хлебом единым»; художнього романуепопеї, присвяченого 70-річчю перемоги радянського народу над нацистською
Німеччиною, «Не поле перейти...» (2014), автобіографічної повісті, що
складається із двох частин «Целинная одиссея» (2015) і «Свободный полет»
(2016). Іван Васильович Летюка є одним із співзасновників Лебединського
відділення міжрегіональної спілки письменників України, членом обласного
літературно мистецького клубу «Грань», літературного клубу Лебединської
центральної районної бібліотеки, мудрий наставник молоді, чуйний учитель
молодих талантів. Іван ЛІВ закликає молодь іти по життю впевнено,
націлювати свій вибір на збереження культурних і національних цінностей. І
нам приємно, що саме велику частину свого таланту і вільного часу, Іван
Васильович приділяє розвитку роботи поетичного гуртка «Оксамитові рядки»
Лебединського медичного училища імені професора М.І.Сітенка. Ми дуже
горді, що у нас на Сумщині народжуються і живуть такі талановиті люди.
Кажуть, що талант завжди родом із дитинства. І що кожна людина
народжується із зернятком у руці. Тільки треба знайти поле, де це зерно
найкраще проросте. Таким полем у Лебединському медичному училищі імені
професора М.І.Сітенка є поетичний гурток «Оксамитові рядки», де обдаровані
діти можуть розкрити свої таланти.
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Лєоньков Андрій Михайлович,
викладач-методист
Путивльського колледжу СНАУ
НАЦІОНАЛЬНЕ-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ У КОЛЕДЖІ НА
МАТЕРІАЛАХ КОВПАКІВСЬКОГО РУХУ НА СУМЩИНІ
«Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 20162020 роки», затверджена Указом Президента України від 13.10.2015 року,
зазначає, що у національно-патріотичному вихованні дітей та молоді важливо
використати і виховний потенціал, пов’язаний із героїзмом українців, які
боролися в арміях держав-учасників Антигітлерівської коаліції та в рухах опору
нацистській Німеччині та її союзникам під час Другої світової війни 1939-1945
років, учасників міжнародних операцій з підтримки миру і безпеки.
Минуле Сумщини дає багатий матеріал для національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на прикладі партизанського руху проти нацистських
загарбників у 1941-1944 рр.
Теоретичні та практичні аспекти питання застосування історії рідного
краю в навчально-виховному процесі представлено в працях методистівісториків: М. Кузіна, М. Лисенка, О. Родина, О. Стражева, П. Уховської та ін.
На сучасному етапі дослідженням цієї проблеми займаються вчені-історики:
Т. Завгородня, С. Золотухіна, О. Сухомлинська, М. Чепіль, М. Крачило,
М. Костриця та ін. Цікаві думки сучасних педагогів можна знайти в статтях
В. Серебрій, В. Бугрія, С. Луценко, О. Третьякової, О. Тімець та ін.
Метою статті є спроба проаналізувати необхідність вивчення історії
рідного краю як ефективного засобу національно-патріотичного виховання
дітей та молоді на прикладі партизанського руху на Сумщині у роки Другої
світової війни.
Вивчення партизанського руху на Сумщині може включати різноманітні
форми і методи, зорієнтовані на поглиблене вивчення краєзнавчих об'єктів
учнями. Серед них визначальними є:
методичні схеми і рекомендації вивчення краєзнавчих об'єктів;
екскурсії до краєзнавчого музею, тематичні розповіді екскурсовода і
викладача;
навчально-практичні роботи, лабораторні (з документами, архівними
матеріалами з історії краю);
зустрічі з ветеранами;
тематичні походи та експедиції;
конференції з історії краю;
організація тематичних виставок і занять з бібліографії краю;
робота з краєзнавчими текстами;
тематичні бесіди і діалоги;
семінари;
метод проектів.
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Студенти Путивльського коледжу СНАУ в курсі історії України можуть
обрати для дослідження такий краєзнавчий об'єкт, як історія свого роду. Серед
орієнтовних питань плану творчих робіт, які складаються у підсумку такої
роботи, обов’язково є питання про участь рідних студента у подіях Другої
світової війни. Так, нещодавно коледж закінчила правнучка відомого партизана
Олександра Ілліча Коренєва («партизанський Дід Мороз»). Документи з її
домашнього архіву викликали інтерес не тільки студентів, але й викладачів.
При збиранні сімейних документів студенти користуються відкритими
архівами Міноборони в Інтернет-мережі.
У позакласній роботі визначним аспектом є зв’язок із районним
краєзнавчим музеєм та іншими музеями району.
Студенти коледжу у рамках курсу історії відвідують відомий Музей
партизанської слави «Спадщанський ліс» філію Путивльського державного
історико-культурного заповідника. Ефект такої екскурсії посилюється
можливістю одночасно відвідати Музей зброї та військової техніки. Це
дозволяє використати екскурсію не лише в межах курсу історії, а й при
викладанні «Захисту Вітчизни». Експозиції, присвячені подіям АТО, зв’язують
історичне минуле із сучасністю. Ці відвідини сприяють розширенню знань
студентів про свій край, про людей, які зробили свій внесок в історію
Сумщини, вихованню патріотизму, національної свідомості.
Музей Семена Васильовича Руднєва в с. Руднєве був нещодавно
відкритий силами громади та місцевих ентузіастів. Експозиції музею
дозволяють вивчити тактичні прийоми партизанських загонів. Жваву дискусію
викликає питання про можливість партизанських дій в сучасних умовах
військових конфліктів, коли, наприклад, масово використовуються тепловізори
(інфрачервоні камери) та безпілотні апарати.
Студенти на прикладі ковпаківців вивчають юридичний статус
комбатантів та некомбатантів.
Серед міських музеїв, які відвідують діти, можна згадати Народні музеї
С.В. Руднєва в педагогічному коледжі та музей юного партизана Радіка Руднєва
в ЗОШ №1.
Відвідування музеїв активізує і «слабких» і «сильних» учнів, тому що
створює можливість індивідуально сприймати музейну інформацію, а також
виховує бережливе ставлення до історії, культури минулого і сучасного, навчає
толерантності, яка допоможе зберегти історію в майбутньому.
Пошукова робота посідає важливе місце в національно-патріотичному
вихованні коледжу. В навчальному закладі є гуртки історії та краєзнавства,
одним з видів роботи яких є проектний метод.
Перевагою проектного навчання можна вважати його спрямованість на
розвиток в учнів умінь самостійно здобувати знання, орієнтуватися в
інформаційному просторі, формувати критичне мислення.
Мета виконання проектів організація самостійної дослідницької роботи
учнів, створення умов для їх самонавчання, розвитку ініціативи, окреслення
інтересів та особистих прагнень.
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Метод проектів передбачає певну сукупність навчально-пізнавальних
прийомів, що дозволяють розв'язати ту чи іншу проблему в результаті
самостійних дій учнів з обов'язковою презентацією цих результатів.
Хоча проектне навчання є не найкоротшим шляхом отримання знань і
потребує великих витрат навчального часу та неабиякої кваліфікаційної
підготовки вчителя, можливе широке використання проектів при
патріотичному виховання як під час навчання, так і в процесі позаурочної
діяльності – в гуртковій роботі, роботі з учнівським колективом.
Студенти коледжу працюють за проектами: «Моє село» та «Моя родина».
Найкращі роботи постійно представляються на конференціях та виставках в
бібліотеці для широкого ознайомлення. Жвавий інтерес викликали презентації з
вивчення історії сіл Линове, Бунякине, Нова Слобода, Веселе та інших.
Результати своєї роботи студенти представляють у різних формах:
письмових творчих роботах, буклетах, мультимедійних презентаціях,
виставках, фотоколажах для представлення підсумків після походів, екскурсій
та велопробігів, статтях у газеті коледжу «Колос».
Ще однією формою національно-патріотичного виховання є велопробіги
по містах бойової слави, (до Спадщанського лісу) та щорічні забіги, присвячені
Дню Перемоги. Такі заходи вражають своєю кількістю учасників та духом
єдності.
Отже, існує велика кількість різноманітних методів та форм національнопатріотичного виховання, які можна використовувати в навчальних закладах.
Все це сприяє засвоєнню програмового матеріалу, допомагає дітям усвідомити
нерозривний зв’язок, єдність історії свого села чи міста з історією та
сьогоденням країни; відчути причетність до них кожної людини, кожної
родини; прилученню підростаючого покоління до духовної та історичної
скарбниці свого народу.
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Литвин Микола Іванович,
керівник історико-краєзнавчого музею
ім.Г.Петрова, Хотінської спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенівХотінської селищної
ради Сумського району
ХОТІНСЬКИЙ АРХІТЕКТУРНО-ПАРКОВИЙ АНСАМБЛЬ ХІХ ПОЧАТКУ ХХСТ. ТА ЙОГО ПОДАЛЬША ДОЛЯ
У даній пошуково-дослідницькій роботі розкривається тема, що дає
можливість прослідкувати історію розвитку архітектури в Україні в ХVІІІ-ХІХ
століттях. Українська земля, її чудова природа давала можливість розвиватися
талантам в різних напрямках: у класичній архітектурі, у майстерності
художника, в жанрах літератури. На прикладі Хотінського архітектурнопаркового ансамблю ХІХ століття пошуковці пересвідчуються, що поштовхом
для творчості окремих особистостей, які відвідали і перебували тривалий час у
Хотіні були хотінські краєвиди, її прекрасна природа. Для того, щоб
пересвідчитись у цьому учні та вчителі на базі шкільного музею ім. Г.Петрова
протягом багатьох років досліджували історичні матеріали, що друкувалися в
академічних та періодичних виданнях. Досконало і в деталях науковці
ознайомилися з виданням «Старинные усадьбы Харьковской губернии» за 1917
рік (автор мистецтвознавець і архітектор Григорій Лукомський). Історичні
дослідження відомого краєзнавця Сумщини Геннадія Петрова, зустрічі і бесіди
з сучасниками, зв’язки з музеями міста Сум та Києва дали можливість історію
створення, хоча і не в повній мірі, існування палацу, але ж для науковців
відкрилася цілісна картина про Хотінський архітектурно-парковий ансамбль
ХІХ століття, макет трьох споруд виготовлений учнями школи, що прикрашає
вхід до шкільного музею. Історія Хотінського архітектурно-паркового
ансамблю знайшла своє відображення в серії «Літопис малої Батьківщини –
Хотінь в історії рідного краю» (2013р.) – автор видання керівник краєзнавчого
музею Литвин М.І.
На жаль, про Хотінський архітектурно-парковий ансамбль ми згадуємо в
минулому часі. Як склалася його подальша доля піде розповідь далі.
Серед чудової хотінської природи, серед багатовікових дубів і осокорів
височать два флігелі колишнього графського маєтку, що був зведений на зламі
XVIII-ХІХ століть. А сам маєток був побудований курським губернатором
Михайлом Івановичем Комбурлеєм, який одружився на Ганні Андріївні
Кондратьєвій, правнучці Герасима Кондратьєва – засновника м.Суми. В кінці
90-х років ХVІIIст. за проектом Джакомо Кваренгі виростає на місті сільського
кондратьєвського будинку величезний палац з двома флігелями. Головний
палац мав 87 кімнат, які вирізнялися своїм оздобленням (вишукані меблі,
скульптури, бібліотека, художні картини). До речі, споруд у стилі грекоримського класицизму за проектом архітектора Дж.Кваренгі було зведено в
Україні лише 3: у Новгород-Сіверському, Кременчуці та Хотіні, цим самим
підкреслюється історичне значення Хотінського ансамблю. Обабіч головного
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корпусу палацу знаходилися два двоповерхові флігелі для гостей. Обидва з
парадного боку прикрашені чотирма колонами з римсько-іонічними портиками.
В шкільному музеї на одному із стендів розміщено декілька дещо пожовтілих
від часу фотографій. Вони повідують про сумну історію останніх років
існування палацу, яким пишалися хотінці в ХІХ столітті. І не тільки хотінці.
Палац відомий не лише в Україні, а й за її межами. Ця чудова споруда
приваблювала до себе багатьох діячів культури, зокрема, засновника
Харківського університету В.М.Каразіна, письменника Туманського, учасника
Вітчизняної війни 1812 року Д.В.Давидова, історика Д.П.Бутурліна та багатьох
ін..
У 1869-1871рр Хотінський маєток відвідав російський
художник
Ф.Васільєв, а в 1881році – художник-передвижник Іван Крамський. Вони
знайшли в Хотіні чудові краєвиди для своїх майбутніх картин, які потім будуть
прикрашати найбільш відомі музеї світу.
Але, не проіснувавши і століття, палац почав впадати в запустіння. Його
останній власник граф Строганов П.С. не турбувався про його подальшу долю.
У 1911 році господар маєтку помирає, не залишивши спадкоємців. Численні
родичі, налетівши на багату спадщину, хапалися скоріше спродати все, що
можна. Спустошений будинок, без догляду, поступово руйнувався. У 1914 році
садиба зустріла мистецтвознавця і архітектора Григорія Лукомського забитими
в’їзними ворітьми й пооббиваними фасадами. На другому поверсі знаходився
санаторій для туберкульозних дітей. Пригадує завідуюча закладом Литвинова
О.М.: «Палац своєю красою мене вражав, чудові розписи янтарної кімнати,
неповторна краса залів і кімнат, запам’яталась мені на довгі роки».
У 1918 році від пожежі загинула головна споруда Хотінського палацу.
Мабуть, у селян були свої рахунки з барчуками, а підпалюючи палац, не думали
про його історичне значення. Ось як описує пожежу в своїх спогадах дочка
першого директора школи Шестопалова Катерина: «Пам’ятаю, як горів великий
дім (Хотінський палац) і полум’я виривалося із вікон і дверей, з гуркотом,
розкидаючи на всі сторони тисячі іскор, падали колони. Біля палаючого
будинку стояли вози, навантажені всяким скарбом, а коло них грабіжники.
Деякі з них хапали палаючі головешки, намагаючись підпалити школу, що
знаходилася неподалік в одному із флігелів. Та батько, разом з учнями,
врятували школу».
У 1924 році видатний український художник і поет Никанор Онацький,
перебуваючи в Хотіні, зробив олівцем малюнки залишків архітектурної
споруди Хотінського палацу.
Залишилось від маєтку лише два флігелі. Яка ж доля спіткала цих свідків
старовини в подальшому?
До кінця 90-х років минулого століття вони вірою і правдою служили
народній освіті. У них навчалися діти Хотіні та навколишніх сіл. Зрозуміло, що
флігелі були переобладнані для занять школярів. В одному з них були квартири
для вчителів, актова зала, кімната для практикантів.
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Прийшла непрохана війна в 1941-1945 рр., яка внесла свої корективи в
життя старовинних споруд. Два роки «хазяйнували» нацисти. В одному з
корпусів (за свідчення очевидців) німці намагалися організувати для хотінських
дітей початкову школу. За іншими свідченнями, тут німці обладнали стайні для
коней. Так історичні споруди були приречені на повну загибель.
Прийшов 1943 р. – рік останнього перебування німців у Хотіні. Після їх
розгрому на Курській дузі влітку 1943 року почалося вигнання німців з
української землі, у тому числі із Хотіні. Під час обстрілу хотінських позицій
декілька снарядів влучило в один із флігелів. Першого жовтня 1943 року
розпочалося шкільне життя у флігелі, що вцілів від артобстрілу. Разом з
навчальним процесом відбувалися відновлювальні роботи постраждалої
перлини. І лише на початку 80-х років минулого століття силами жителів Хотіні
та будівельної організації було відбудовано зруйнований флігель. У ньому було
облаштовано одну із найкращих у районі спортивну залу, майстерні по дереву й
металу для трудового навчання старшокласників, шкільну їдальню. А в
підвалах, де господарі строганівського палацу зберігали вина і різні соління,
для учнів школи зберігали все необхідне для калорійного харчування.
У стінах школи навчалися діти – майбутні герої Радянського Союзу
Олександр Ройченко та Омелян Просяник, що засвідчує меморіальна дошка.
А поруч ще одна, на якій зроблено напис, що старовинні будівлі, як
архітектурна пам’ятка охороняється законом. Але сьогодні архітектурні
споруди XIX ст. невпинно руйнуються.
Дивишся на них і душа щемить від нашої безпорадності й втрати всякого
інтересу до архітектурних споруд. А коли б знайшлися меценати, які б звернули
увагу на ці історичні будинки, то вони ще довго б слугували нашим простим
громадянам на користь держави.
Наприкінці XX ст. (1996 р.) на місці колишнього Хотінського маєтку
піднялася новітня споруда – сучасна Альмаматер для дітлахів Хотіні та
Писарівки. Так зустрілися серед чудової природи дві епохи – одна доживає
свого віку, бо в полум’ї людської безрозсудності загинув один із шедеврів
архітектурного зодчества, що до болю так мало проіснував, інша – сучасна
школа – вже з іншими архітектурними обрисами. Зустрілися дві цивілізації –
сучасна і минула! Краса, досконалість, гармонія – завжди ідуть поруч з добром.
Давайте ж не руйнувати їх більше ніколи!
Учителі історії та географії Хотінської спеціалізованої школи I-III
ступенів XXI ст. на своїх уроках з теми «Рідний край» вивчають з учнями
історію Хотінської перлини XIX ст., школярі створюють міні-проекти,
реферати, узагальнюючи свої наукові дослідження, підкреслюючи пізнавальне
значення для Хотінського краю цих архітектурних пам’яток.
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Лебединської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6
СІМ ЧУДЕС СУМЩИНИ
У статті висвітлені історико-культурні пам’ятки, які були
представлені в межах акції «Сім чудес Сумщини» і за визначенням експертної
ради визнані кращими.
Історико-культурна спадщина належить до найцінніших надбань
людства. Вона зосереджує в собі кращі здобутки, є золотим скарбом народу.
У наш час модно виїздити за кордон, щоб «побачити світ». Нажаль, люди
забувають своє коріння та особливості свого краю. Отже, на сьогоднішній день,
варто показати, що на Сумщині є місця, які треба відвідати та з цікавістю
розповідати про них. Дослідники вже обстежили та підготовили статті про 922
пам’ятки археології, 1900 – історії, 118 – монументального мистецтва, 326 –
архітектури і містобудування.Членами редакційної колегії вже сформовано
загальний словник пам’яток історії та культури Сумської області, що містить 3
465 різноманітних об’єктів (археології, історії, архітектури, монументального
мистецтва). У повному обсязі підготовлено матеріали з історії та культури
Глухова,
Лебедина,
Сум,
Шостки,
Білопільського,
Буринського,
Липоводолинського, Шосткинського та Ямпільського районів.
Сумщина є одним з насичених історико – культурною спадщиною
регіонів України: майже 1,5 тис. пам’яток історії, 780 археології, 102
пам’ятники монументального мистецтва та 373 пам’ятки архітектури, 6 садово
– паркових архітектурних ансамблів, 3 монастирські ансамблі. Через Сумщину
пролягла межа з «Диким полем», де об’єдналась культура багатьох народів і ще
від часів Київської Русі.
Багатовікова історія Сумщини відбилася в численних пам'ятках
матеріальної та духовної культури. Місто Кролевець було єдиним містом
Північної України, яке мало Магдебурзьке право. А найдавніші міста Сумщини
– Глухів, Путивль, Ромни – мають тисячолітню історію. Вони згадуються ще в
літописах. Ці три міста Сумщини включені до списку важливих історичних
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міст України і входять до Національної системи туристичних маршрутів
«Намисто Славутича». Багато історико-культурних об'єктів знаходиться на
Путивльщині. Давньоруське місто Путивль, яке існує з Х сторіччя– оспіване в
пам'ятці світової літератури «Слово о полку Ігоревім». Глухів – одне з
найдавніших міст, яке веде свою історію з 1152 року. Це– колишня столиця
Гетьманської України. Роменський край – скарбниця археологічних пам'яток.
Сліди перебування первісної людини на теренах сучасної Роменщини вірогідно
сягають кінця раннього палеоліту (35-150 тисяч років тому). До перлин
Сумщини належать міста Суми, Кролевець, Тростянець, Лебедин, де існує
багато унікальних історичних та природних об'єктів, які захоплюють туристів.
Протягом квітня-травня 2007 р. в усіх районах та містах області
проходила обласна акція «Сім чудес Сумщини». Всього було представлено 70
найкращих пам’яток області. Експертна рада, до складу якої увійшли провідні
архітектори області, історики, краєзнавці, враховуючи думку громадськості,
визначила 7 найцікавіших пам’яток.
Ця обласна акція була частиною всеукраїнського конкурсу «Сім чудес
України». Метою акції була популяризація туризму до Сумщини та збереження
архітектурних і пам'ятних місць цього краю.
Однією із семи історичних надбань Сумщини було визнано Пам’ятник
мамонтові. Єдиний в Україні пам’ятник мамонтові знаходиться в селі
Кулішівка Недригайлівського району. У 1839 р., будуючи спиртзавод,
робітники натрапили на кістки величезних розмірів. Серед тисяч кісток були
знайдені мамонтові кістки, кістки й зуби дикого коня, зуби слона, рештки копит
північного оленя. Зробив це відкриття спеціально запрошений український
вчений І. Калініченко. Для того щоб вивести останки з села знадобилося шість
підвід. Кулішівський пам’ятник мамонтові – один з найстарших в Україні.
Також саме тут раніше проходила межа між двома державами – Московськими
землями і Річчю Посполитою. Все це і послужило приводом для побудови
пам`ятника в 1841 році. 1957 р. – відреставрували монумент, після зруйнування
більшовиками. Спорудження виконано з чавуну
і являє собою усічену
піраміду на п`єдесталі кубічної форми. На одній грані є напис, який говорить
про те, що тут проходить межа, на іншій йдеться про останки мамонта. І ще
один напис оповідає, що кістки були перевезені до університету в Харкові . З
2007 року пам’ятник став однією з пам’яток Державного історико-культурного
заповідника «Посулля№, а з 2013 року – входить до маршруту, який пропонує
туристичний кластер «Посулля».
Унікальною спорудою Тростянця відзначили «Круглий двір»,
побудований у 1749 р. Йосипом Надаржинським. Фортецю за всю історію
експлуатували як стайню, склад та театр. Внутрішнє планування двору, має
схожість з давньоримським амфітеатром, де в далекому минулому
організовували вистави для знаті, під відкритим небом. Будівля овальної форми
(65х85) має 4 трьох ярусні вежі, а по периметру розташовані одноповерхові
приміщення. Найбільш рання громадська споруда східної частини України, що
збереглася до нашого часу.. Круглий двір є невід’ємною частиною системи
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підземних ходів, має вихід до панського дому і Благовіщенської церкви. У 2000
р. вдалося перетворити «Круглий двір» із руїни в окрасу міста.На жаль, зараз
відновлювальні роботи призупинені через брак коштів. Сучасники теж не
забувають про історичну пам’ятку. Цікаво, що у Круглому Дворі проводять не
лише концерти, такі як «Схід-Рок», але й сучасні лицарські бої: реконструктори
обожнюють це місце за автентичність та красу. Тут проводиться щорічний
фестиваль «Стара Фортеця»
Софроніївський монастир – православна чоловіча обитель, заснована
близько 1630 року. Розташований у селі Новій Слободі на горі Чудна.
Унікальний комплекс Софроніївського монастиря розташований серед
дубового лісу, на високих пагорбах над рівнинною заплавою Сейму. Ця
споруда є духовною святинею стародавнього Путивлю. З 1692 р. Почали
називати Софроніївським за ім’ям ігумена цього монастиря – Софронія.
Подорожуючи 1744 р. до Києва, російська імператриця Єлизавета Петрівна
взяла участь в освяченні новозбудованої споруди. У 1999 р. Софроніївський
монастир передано Православній Церкві, в 2000 р. тут поселилося кілька
ченців, а в 2004 р. було відреставровано Покровську церкву.
Скіфські
кургани
зустрічаються
на
території
майже
усієї
сучасної України. Але велика кількість скіфських пам'яток на Сумщині дала
підставу вченим виділити їх в окрему Посульську групу. До неї також входять
скіфські пам'ятки середніх течій Псла та Сейму, що концентруються навколо
скіфських
курганних некрополів біля
міста Ромни.
Найбільші
групи
розкинулись поблиз сіл Пустовійтівка, Великі Будки, Басівка. Посульська група
– пам’ятка про Скіфську державу в нашому краї. За свідченням археологів, їх
було споруджено в VI-V ст. до н.е. Перше місце серед курганів Посулля
належить скіфському некрополю, найбільшим з них є «Стара Могила» висотою
21 м. Скіфські кургани у Пустовійтівці – історична цінність краю.За більш ніж
2,5 тисячі років більшість малих курганів було розорано і зрівняно із землею, а
значну кількість великих пограбовано ще до нашої ери і розкопано понад сто
років тому. На жаль, пам’ятка поступово знищується місцевими агрофірмами.
Жителі поселення намагаються зберегти пам’ятник, але місцеве управління вже
давно полишило справу.
Трьох-Анастасіївська церква – найбільша архітектурна споруда
історичного центру м. Глухова. 1717 р. коштом Анастасії Скоропадської було
споруджено муровану церкву. У різниці церкви було знайдено чимало
рідкісних книг: «Євангеліє учительне» 1606 р., «Апостол» 1695 р., «Пролог»
1763 р. та ін. Пам'ятка поставлена на захід від Спасо-Преображенської церкви,
поблизу неї. З багатьох видових точок вони сприймаються разом, формуючи
гостро характерний комплекс пам'яток різних епох і стилів. ТрьохАнастасіївська церква в об'ємно-просторовій композиції Глухова є
поєднувальною ланкою між домінантами двох головних майданів –
Миколаївською церквою на Соборному майдані та Спасо-Преображенською
церквою на колишньому Торговому майдані.Протягом 1941-1943 рр. унаслідок
бойових дій центральна баня храму була зруйнована, її відбудували по війні в
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трохи змінених формах –висоту підбанника дещо зменшили, а первісний
еліпсоїдний
купол
замінили
сплющеним
сферичним.
Пам'ятка
використовується за прямим призначенням. У 1983 р. її ремонтували. До
ремонту центральну баню вінчав первісний "розквітлий хрест", виконаний за
кресленикам автора храму А.Л.Гуна для одного з бічних верхів.ТрьохАнастасіївська церква є визначною комплексною пам'яткою архітектури й
монументального мистецтва доби історизму, місцем поховання видатних
історичних діячів родини Терещенків. З 1979 р. є пам'яткою архітектури (нині –
національного значення) під охоронним № 1537.
Покровський собор в Охтирці. У квітні 1753 р. був закладений СвятоПокровський собор. Він побудований за проектом видатного зодчого
Ухтомського, відкритий і освячений 2 липня 1768 р. Свято-Покровський собор
в Охтирці є одним з кращих зразків українського бароко. Ікона Покрови
Пресвятої Богородиці – та на честь якої і збудовано собор, та в 1903 р. її
вивезено до Санкт Петербурга. Сьогодні краса і велич 46-метрового собору
манить до його стін багато туристів. Особливо привабливим є інтер’єр храму,
прикрашений пілястрами з капітелями іонічного ордера, ліпленням рослинного
та рокайльного мотивів. Якщо дивитися на собор із неба, за формою він нагадує
велетенський корабель завдовжки 24, завширшки 14 і заввишки 30 сажнів
(староруська одиниця виміру).
Поле конотопської битви. 16 вересня 1658 р. в Гадячі Виговський
підписав угоду з Польщею, за якою Київське, Чернігівське та Брацлавське
воєводства складали «Велике Князівство Руське». Для вирішення долі
України царський уряд відправив в Україну величезне військо під
проводом князя О. Трубецького. 16 квітня 1659 р. Трубецькой підійшов до
Конотопа, який мужньо боронили лише 4000 козаків та місцеві жителі на чолі з
ніжинським полковником Гуляницьким. 24 червня 1659 р. об’єднане козацьке
військо вирушило до Конотопа. Дорогою вони розбили великий московський
загін і підійшли до багнистої річки Соснівка. 27 червня 1659 р. Виговський з
невеликим загоном козаків бродом перейшов Соснівку і вдарив з тилу по
царських військах, які тримали облогу Конотопа. Конотопська битва для
російських військ мала катастрофічні наслідки. У боях полягло близько 40 000
царського війська та 15 000 потрапило до татарського полону. Після перемоги
під Конотопом Виговський припинив переслідування царського війська й
відмовився від гетьманства. У 2008 р. було прийнято рішення про масштабніше
відзначення 350-річної роковини Конотопської битви, зокрема з участю
державних структур. В лютому того ж року в с. Шаповалівка, на місці битви
був встановлений хрест і капличка. Також була відкрита експозиція присвячена
битві. 11 травня 2008 р. Президент України Віктор Ющенко підписав указ про
заходи стосовно відзначення цієї битви. Був оголошений конкурс на створення
історично-меморіального комплексу на місці битви в Шаповалівці та в
м. Конотоп.
Отже, Сумщина – є скарбницею історико-культурних пам’яток. Вона
багата чудесами, які є національною гордістю України.Кожен мешканець
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Сумщини має усвідомлювати, що живе на унікальній території: з величним
минулим, славетними історичними постатями та визначними місцями.
Сумщина – це регіон, що динамічно розвивається, рухається вперед,
приділяючи значну увагу історичним аспектам.
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ЗНАЧЕННЯ НАРОДНИХ ТРАДИЦІЙ В ІСТОРІЇ СУЧАСНОСТІ
Народні традиції – неоціненна спадщина українського народу.
Кожна нація, кожен народ, навіть кожна соціальна група мають свої
традиції, звичаї, обряди та свята, становлення яких відбувалося протягом
багатьох століть. Традиція – це те, що передається від покоління до покоління
як загальноприйняте, загальнообов’язкове, перевірене минулим досвідом,
визнане необхідним для забезпечення подальшого існування й розвитку
індивіда, колективу, держави, суспільства. Мета традиції полягає в тому, щоб
закріплювати й відтворювати в нових поколіннях уставлені способи
життєдіяльності, типи мислення і поведінки. Форми реалізації традицій
різноманітні, але основними з них є звичай, свято й обряд.
Звичай – загальноприйнятий порядок, спосіб дій, загальноприйнята норма
поведінки: те що стало звичним, засвоєним, визнаним, що увійшло у вжиток.
Таким чином, звичай – це звичка робити щось певним чином у праці, в побуті, в
суспільному, духовному житті. Соціальна роль звичаю та ж, що й традиції.
Вона служить засобом збереження та передачі досвіду, освячення порядків і
форм життя, які встановилися, регламентацію й контроль поведінки людей,
зміцнення їх зв’язку із тією нацією, суспільством, до якої вони належать.
Обряд – це особлива колективна символічна дія, яка призначена для того,
щоб наочно – образними засобами оформити й відзначити важливі події
суспільного й особистого життя. Відмінною особливістю обряду є його
символічність, умовність, образність. Характерним для обряду є художнє
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оформлення всього його комплексу. Але якщо в обряді головним є особлива
символічна дія, то у святі – безпосередній вираз почуттів, настроїв, переживань
у зв’язку з пам’ятними подіями в житті суспільства, колективу, сім’ї, особи.
Свята й обряди були і є відносно самостійними явищами культури, засобами
передачі досвіду від покоління до покоління.
Роль традицій в розвитку людства можна порівняти з роллю пам’яті в
розвитку окремої людини. Основна функція пам’яті полягає в збереженні
набутого досвіду. Молодшим поколінням не треба започатковувати культурний
рух: їм залишається продовжувати і вдосконалювати те, що вже здобули
предки. Націю звичайно визначають як цілісність поколінь минулих, сучасних і
майбутніх. Таку цілісність підтримують передусім традиції. Завдяки їм
зберігається все те, що створює обличчя народу, що відрізняє його від інших
народів. Отже, відмовлення від національних традицій рівнозначне
відмовленню від своєї національності. Тому поки нація дотримується своїх
традицій, можна сказати, що вона справді існує.
Родина – природній осередок найглибших людських почуттів. Коріння
української родини сягає в сиву давнину. Адже сім’я з її побутом, тобто
загальним укладом життя, сукупністю виховних звичаїв і традицій, складалася
упродовж багатьох століть і зміцнювалася в ході історичного розвитку людства.
Найбільш характерною та звичною для українського етносу є велика сім’я, що
як і будь-яка інша звалася родом. Це була суспільна група – невелика, але дуже
суцільна, злучена кровними зв’язками й спільними інтересами. За своїх членів
рід солідарно заступався, обороняв їх від кривд. Згодом рід утратив давню
сутність і розпався на малі, самостійні родини.
Родина була тим соціальним осередком, де кожен її член мав певні
обов’язки перед іншими членами родини й громадою. Тому родинно-трудові
традиції завжди допомагали розвивати в дітей моральні якості, формували
світоглядну свідомість та ціннісні орієнтації. Традиції спільної систематичної
праці привчали до відповідального ставлення і поваги до роботи. Традиції
майстрів і трудових династій розвивали в юного покоління риси старанності,
самодисципліни, наполегливості, комунікабельності, виховували дбайливого
господаря.
Трудові свята – традиційна форма передачі від старших поколінь
молодшому соціального досвіду та духовних цінностей, моральних норм і
принципів. Вони розкривають красу і значення праці, возвеличують її,
оновлюють духовну і фізичну снагу кожного члена родини, виховують у дітей
зацікавленість справами батьків, усвідомлення значущості своєї праці,
стимулюють соціальну активність дитини. Здоров’я є не лише запорукою
матеріального благополуччя, а й джерелом життєрадісного настрою і краси,
добрих стосунків з людьми. Тому родинно-оздоровчі традиції обумовлюють
систему поведінки членів родини, а це: раціональне харчування, творча
активність, формують готовність зміцнювати фізичне й моральне здоров’я,
зокрема такі риси, як гуманізм, порядність, витримку, людяність. У правильно
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побудованій грі розвиваються спритність, витривалість, рішучість, ініціатива,
бажання радіти, допомагати, підтримувати іншого.
Рідне слово сіє людяність у дитячих душах, виховує ціннісне бачення
світу, формує національну психологію, характер, світогляд філософськосвітоглядний чинник «я». У родині завжди привчали до культури мови:
коректності у висловлюваннях, стриманості й зваженості, чіткості й
доступності. Традиції раціонального користування словом виховували пошану
до думки іншої людини, правильність, виразність, ясність, точність, стислість,
доцільність мовлення, тобто виступали своєрідною наукою й мистецтвом
переконуючої комунікації. В основі традицій національного гумору –
привітність, щирість, доброзичливість до співрозмовника, шляхетність. Вони
розвивають емоційно-вольову сферу людини, сприяють дружнім стосункам між
людьми, є громадським фільтром народної моралі.
Список використаних джерел
1. Крип’якевич І. П. Історія України, Львів, 1990. – 340 с.
2. Маковій Г. П. Затоптаний цвіт: Народознавчі оповідки. – Київ:
Український письменник, 1993. – 205 с.
3. Стельмахович Г. П. Виховний потенціал української родини // Учитель,
1998. – № 6, С.52-55.
Малиш Ольга Миколаївна,
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Комунального закладу Сумської обласної ради
«Сумська обласна універсальна наукова бібліотека»
БІБЛІОТЕКА – СВІДОК І ТВОРЕЦЬ ІСТОРІЇ КРАЮ:
ДО 80-РІЧЧЯ ОБЛАСТІ І СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ
Сумська обласна універсальна наукова бібліотека є ровесницею нашої
області, вона створена 1 березня 1939 року згідно наказу Народного
Комісаріату освіти УРСР «Про утворення обласних бібліотек в обласних
центрах новоутворених Запоріжської, Кіровоградської і Сумської областей» на
основі Сумської міської бібліотеки для дорослих. З того часу вона стала
обласним науково-методичним та координаційним центром для бібліотек всіх
систем і відомств області.
80-річна історія нашої бібліотеки цікава і насичена, її діяльність
невід’ємна від історії області і країни.
З архівних матеріалів, тогочасних звітів дізнаємося, що вже на той час
бібліотека приділяла увагу краєзнавству, а саме в «Годовом отчет о работе
библиотеки 1949 г.» зазначено: «Бібліотека особливу увагу звертає на роботу з
краєзнавчою літературою. Складений річний план роботи краєзнавчої
бібліографії, поширені рубрики, створені додаткові картотеки, створений
каталог «Краєзнавчої бібліографії» (ДАСО,ф.3550, оп.1, д. 17).
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Найбільш активно краєзнавча робота нашої бібліотеки почала вестись з
60-х років ХХ століття. Насамперед цьому сприяло відродження масового та
наукового краєзнавства в масштабах України. Виняткову роль у розвитку
краєзнавчої діяльності відіграло «Положення про краєзнавчу роботу обласних,
крайових, республіканських (АРСР) бібліотек» (1959 р.), яке вперше на
загальнодержавному рівні визнавало пріоритет краєзнавчої роботи в активному
сприянню і вивченню краю. Саме з того часу почався процес посилення
кадрового забезпечення бібліотечного краєзнавства. В 1964 році в обласній
бібліотеці був створений методико-бібліографічний відділ, у штат якого була
введена посада бібліографа-краєзнавця. Почалась розробка краєзнавчих
бібліографічних посібників універсальних за змістом «Сумська область за …
рік» та «Календар знаменних і пам’ятних дат Сумщини», які є традиційними до
сьогоднішнього дня.
У 70-х рр. у зв’язку з активізацією дослідження історії населених пунктів,
розробки краєзнавчої бібліографії та підготовкою фундаментальної
багатотомної «Історії міст і сіл України» при бібліотеці була створена група по
збору матеріалів. Це була перша Всеукраїнська програма в галузі краєзнавства,
у реалізації якої взяли участь співробітники обласної бібліотеки. З метою
доукомплектування краєзнавчого фонду і збирання інформації про краєзнавчі
видання бібліотечні працівники виїздили до великих бібліотек України і Росії,
отримували книги через міжбібліотечний абонемент, у результаті чого було
складено бібліографічні записи на тисячу назв книг, відсутніх у фонді та
поповнено Зведений краєзнавчий каталог (1960 р.). Свідками цієї титанічної
праці є збережені близько тридцяти папок.
Вихід у світ в 1973 році «Історії міст і сіл УРСР. Сумська область»
українською мовою, а також перевидання її російською у 1980 р. значною
мірою збагатило краєзнавчий фонд бібліотеки і попри всі недоліки до цього
часу залишається єдиним виданням, в якому зібрані комплексні відомості про
Сумщину. Як наслідок участі у цій справі, наша бібліотека підготувала і видала
у 1985 р. бібліографічний покажчик «Історія міст і сіл Сумської області».
Другим етапом загальноукраїнського масштабу, який засвідчує внесок
нашої бібліотеки в історію краю, є її участь в документному і інформаційному
забезпеченні авторського колективу з підготовки «Зводу пам’яток історії та
культури УРСР», започаткованого в 1980-х рр. Працівники краєзнавчого
відділу здійснили значну роботу щодо виявлення і опрацювання друкованих
матеріалів про пам’ятки історії і культури Сумської області. Це значно
поповнило Зведений краєзнавчий каталог і стало основою для складання
науково-допоміжного бібліографічного покажчика «Памятники истории и
культуры Сумской области» (1987 р.) спільної роботи бібліотеки і Сумської
обласної організації Українського товариства охорони пам’ятників історії і
культури.
У 1988 р. обласна бібліотека не випадково була обрана місцем
проведення республіканської наради інспекторів обласних управлінь культури,
директорів республіканських, наукових, обласних бібліотек, присвяченої
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підвищенню соціальної ролі бібліотечних установ в умовах перебудови.
Приємно те, що сумським бібліотекарям було чим поділитися з досвіду
проведення змістовної і творчої роботи, організації літературних свят, зустрічей
з цікавими людьми, створення клубів за інтересами.
Поліпшенню краєзнавчої роботи бібліотеки сприяло створення у 1986 р.
(у зв’язку з переїздом у нове приміщення за теперішньою адресою)
краєзнавчого відділу як самостійного структурного підрозділу (до цього був
сектором при бібліографічному відділі).
Здобуття Україною незалежності стало могутнім стимулом відродження
краєзнавства як сфери науково-практичної діяльності та громадського руху.
Бібліотека є обласним депозитарієм краєзнавчої літератури – скарбницею
національної пам’яті, найбільшим власником краєзнавчої літератури в області.
Впорядковуючи фонд місцевого обов’язкового примірника документів,
бібліотека вирішує важливі соціальні задачі: гарантує збереження документної
регіональної пам’яті, забезпечує доступ користувачів до всіх первинних і
вторинних краєзнавчих документів, сприяє формуванню національної
свідомості і патріотизму. На сьогодні краєзнавчий фонд становить приблизно
12 тис. одиниць збереження. Газетний фонд складають періодичні видання:
обласна газета «Більшовицька зброя» («Ленінська правда», тепер «Сумщина») з
1948 р., районні з 1960 р.
За результатами соціологічного дослідження «Краєзнавчий потенціал
центральних міських та районних бібліотек», що було проведено в попередні
роки обласною бібліотекою, був підготовлений каталог «Місцеві періодичні
видання у фондах Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки,
міських і районних бібліотек». Каталог представлений на сайті бібліотеки –
http://www.ounb.sumy.ua і до сьогодні залишається актуальним, бо має
інформацію про місцеві газети, що зберігаються у фондах публічних бібліотек.
У краєзнавчому фонді зберігаються книги, які вийшли друком у сумських
видавництвах цього періоду і представляють цінність і сьогодні:
«Геологический очерк Сумской области» (1947), Сапухін П. «Перебування
Т. Г. Шевченка на Сумщині» (1956) та «П. А. Грабовський у рідному краї»
(1957), «Театру імені М. С. Щепкіна – 25 років» (1958), «Світанок: літ-худ.
алм.» (1958), «Краеведческие записки. Ахтырка, 1961 г.», «Записки краєзнавців:
з історії та природи краю, м. Ромни, 1963 р.» і ін.
За роки незалежності в Сумах і області активізувалась видавнича
діяльність, з’явилися численні місцеві видавництва, значно збільшився
репертуар газет і журналів, що сприяє кількісному збільшенню краєзнавчого
фонду бібліотеки і підвищенню рівня забезпеченості користувачів
краєзнавчими документами.
Крім формування краєзнавчого фонду бібліотека вважає однією з
основних своїх задач створення наукової регіональної бібліографії, яка
забезпечує інформацією про документи, пов’язані з життєдіяльністю нашого
краю.
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Усистему краєзнавчих бібліографічних видань бібліотеки входять
універсальні («Сумщина за… квартал», «Книги Сумщини за… рік»), тематичні
і персональні. Саме актуальні тематичні бібліографічні покажчики бібліотеки є
яскравими свідками історії нашого краю і нашої участі в ній. Це «Відроджені
імена Сумщини», «Роде наш красний» (на допомогу вивченню народознавства),
«Промисловець, благодійник, меценат» (До 175-річчя від дня народження
І. Г. Харитоненка), «Історичні маєтки Сумщини та їх володарі. Родоводи»,
«Геральдика і символіка Сумщини», «Тарас Шевченко і Сумщина»,
«Українська народна республіка і наш край» (До 100-річчя Української
революції 1917-1921 рр. та участі уродженців краю у становленні першого
уряду УНР), «Хто, як не ми?» (Пам’яті сумчан, полеглих за Україну 2014-2017)
та ін.
90-ті роки відзначилися початком активної праці над створенням
краєзнавчих ресурсів, зокрема наших краєзнавців. Всім відомо, що Сумщина
багата на імена самовідданих людей, які в різні часи і за різних обставин
творили правдивий літопис нашого краю. Тому вважаємо своїм обов’язком
зібрати біографії та творчий доробок дослідників краю і ввести їх імена до
наукового обігу. За 24 роки роботи над серією «Краєзнавці Сумщини» (1995)
вийшли ювілейні бібліографічні покажчики: Г. Петров, В. Терлецький,
П. Сапухін, Л. Сапухіна, Г. Діброва, Б. Ткаченко, Я. Кривко, С. Побожій,
В. Голубченко, П. Кисиленко, В. Дудченко, В. Звагельський, Ю. Ступак,
І. Абрамов, І. Рябенко, М. Андреєв, І. Рябінін, І. Лисий, Л. Покидченко. Стаття
«Провідники історичної пам’яті: до 20-річчя серії «Краєзнавці Сумщини»
надрукована в журналі «Краєзнавство» за 2015 р. – № ¾. Хочеться сподіватися,
що ця бібліографія стане основою для подальших видань збірників публікацій
наших краєзнавців. Так, як це сталося з покажчиком «Г. Петров: до 75-річчя від
дня народження». Саме він був використаний Державним архівом Сумської
області при підготовці книги «Геннадій Петров. Щоденники. Нариси Статті»
(2016, 977с.). Ініціатором виходу цієї книги стали працівники бібліотеки.
Працівники бібліотеки приймали участь і у створенні енциклопедичного
видання «Сумщина в іменах» (2003), аналогів якого на той час не існувало в
інших областях.
На всі події міста і області бібліотека відгукується соціокультурними
заходами. Без сумніву епохальним в 1991 р. був вечір-пам’яті І. Багряного, який
засвідчив повернення на Україну і на батьківщину імені нашого земляка,
талановитого письменника і політичного діяча за участю гостей з Києва,
Німеччини, Канади, США. У 1994 р. відбулася зустріч з онуком відомого
українського поета-емігранта Олександра Олеся – Олегом Кандибою з Канади.
Останніми роками активізувалась робота по популяризації імен земляків,
які стояли у витоків творення української історії. Спільна співпраця обласної
бібліотеки і Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти:
науково-краєзнавча конференція «Актуальні питання історії, культури та
етнографії Сумщини» (2014), науково-краєзнавчі діалоги «Сумчани в колі
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Грушевського» присвячені 150-річчю від дня народження М. С. Грушевського
(2016), обласна науково-краєзнавча конференція з онлайн-зв’язком
«Краєзнавство Сумщини в контексті вивчення історичної, духовної і культурної
спадщини регіону» (2018) присвячена 125-річчю від дня народження
краєзнавця П. Сапухіна до якої долучилися науковці Харкова, Полтави.
З метою популяризації краєзнавчих видань на сайті бібліотеки
http://www.ounb.sumy.uaпредставлені найцінніші бібліографічні видання і
матеріали конференцій. Матеріали науково-краєзнавчої конференції,
присвяченої 125-й річниці від дні народження П. А. Сапухіна та Треті
«Петровські читання» розміщеніна сайті Сумського історичного порталу
http://history.sumy.ua/research/books.html
Бібліотека ініціювала і підготувала до видання альбом «Володимир
Ратнер. Графіка» і книгу «Павло Андрійович Сапухін: портрет розбудовника
краєзнавства на Сумщині» (в обох подана бібліографія публікацій і літератури
про них), які вийшли в Сумах за Програмою соціального і економічного
розвитку області. На сьогодні, бібліотека працює в плані підготовки видання до
200-річного ювілею Пантелеймона Куліша. Завдяки інформації Зведеного
краєзнавчого каталогу вдалося віднайти унікальні статті наших земляків про
Куліша в найбільших бібліотеках України.
Діяльність Бібліотеки завжди була підпорядкована служінню громадянам,
саме тому вона була успішною протягом всієї історії її існування, залишалася у
всі часи сучасною, прогресивною, креативною, оптимістичною, а головне –
потрібною людям.
Марченко Алла Іванівна,
провідний бібліотекар абонементу для юнацтва
Комунального закладу Сумської обласної ради
«Сумська обласна універсальна наукова бібліотека»
РОЛЬ ВИЗНАЧНИХ ОСОБИСТОСТЕЙ СУМЩИНИ У
СТАНОВЛЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ 1917-1918 РР.
Становлення української державності 1917-1918 рр. пов’язане зі
створенням та діяльністю першого українського парламенту – Центральної
Ради. Говорячи про Сумщину в цей час, маємо на увазі території сучасної
області, які по 1917 рік перебували у складі чотирьох колишніх російських
губерній: Харківської, Чернігівської, Полтавської, Курської. 1917 рік відкрив в
історії України нову добу, основним змістом якої став шлях до свободи. І
почався він із створення Української Центральної Ради. 1917-1918 роки – один
із найбільш складних періодів у розвитку української державності. Це час
ствердження суверенітету Української Народної Республіки як повноправного
суб’єкта міжнародних відносин, створення чотирьох Універсалів, виходу на
державницькій рівень української мови, початок розвитку національної освіти
та культури.
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Совєтська історіографія наполегливо зображала Центральну Раду як
контрреволюційну, буржуазно-націоналістичну інституцію, ворожу інтересам
українців, навіть не згадуючи людей, які стояли у витоків української
державності, боячись самої ідеї незалежності країни, такої бажаної для імперії.
Ідеологи тоталітарного режиму подбали про те, щоб ці імена назавжди зникли
із свідомості багатьох поколінь українців, як і сама подія – поява на карті
Європи нової держави – Української Народної Республіки.
Серед активних державотворців цієї доби чимало уродженців Сумщини,
які проявили себе під час Української революції 1917-1921 рр. в різних галузях
суспільного життя, в тому числі брали активну участь у розбудові українських
державних інституцій та у діяльності головного органу влади – Української
Центральної Ради. Важливу роль у залученні до цієї роботи відіграв
М. Грушевський як її голова, особисто знайомий з багатьма із наших земляків.
Дослідження цих зв’язків обговорювалось під час науково-краєзнавчих
діалогів, проведених на базі обласної бібліотеки у 2016 році, «Сумчани в колі
Грушевського»,
присвячених
150-річчю
від
дня
народження
М. С. Грушевського.
Так відразу після Лютневої революції до Центральної Ради на посаду
заступника голови був запрошений Микола Прокопович Василенко, відомий на
той час вчений-історик та авторитетний юрист. Народився Микола Прокопович
у с. Есмань Глухівського повіту. Був членом Центральної Ради першого складу.
У січні 1918 року його було обрано членом колегії Генерального суду УНР. В
подальшому – в. о. Голови Ради Міністрів Української Держави
(П. Скоропадського), міністр народної освіти та мистецтв (1918), президент
Державного Сенату (1918). Але основна діяльність Миколи Прокоповича була
тісно пов’язана з організацією та створенням Української Академії наук,
другим президентом якої він і став. Академія наук України виникла не на
порожньому місці. Кращі представники української інтелігенції як в Росії, так і
в Австро-Угорщині завжди мріяли про власну Академію наук – не
імператорську і не цісарську. В ній вони вбачали один із засобів національного
відродження. Але її створення стало можливим тільки після 1917 року. Треба
розуміти, що діяльність УАН розгорталась у політично нестабільній обстановці
війни, і вклад науковців, в тому числі нашого земляка М. П. Василенка –
неоціненний. Репресований, як і багато інших, у 1924 році, засуджений до 10
років позбавлення волі, офіційно звільнений під тиском міжнародної
громадськості і науковців Академії М. П. Василенко проніс тавро
контрреволюціонера не тільки до кінця свого життя – 1935 року. Радянська
влада затаврувала «українського буржуазного націоналіста»: довгий час ім’я
вченого було викреслено з історії України, замовчувалась його наукова і
суспільна діяльність. «Історія Академії наук Української РСР» (1982)
лицемірно не згадує, що створення Української Академії розпочинається зовсім
не з 1919 року, періоду встановлення радянської влади, а значно раніше – з
буремного для України 1918. Свідомо піддавалось забуттю ім’я людини, яка ще
за часів царизму віддавала всі сили розвитку в Україні історичних досліджень,
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правознавства та етнографії. Лише вузьке коло фахівців усвідомлювало
несправедливість такого стану. Тільки 28 червня 1991 року вирок було
скасовано, а кримінальна справа щодо нашого земляка Миколи Прокоповича
Василенка – закрита.
Знаний у світових наукових колах сумчанин Павло Іванович Зайцев –
учений-літературознавець, шевченкознавець, який зібрав велику кількість
невідомих автографів численних творів Т. Г. Шевченка, розкиданих по всій
Росії, знайшов рукопис українською мовою «Книг битія» М. Костомарова –
залишався маловідомим на Батьківщині тільки тому, що у свій час приймав
активну участь у створенні суверенної української держави. З вересня 1917
року Павло Іванович займає помітне місце серед керівництва Центральної Ради,
ставши начальником канцелярії Генерального секретаріату освіти, веде активну
педагогічну діяльність в Науково-Педагогічній академії, чималу увагу приділяє
новоствореній Академії наук. Член Ради Міністерства закордонних справ УНР,
в. о. міністра праці та інформації УНР (1921). В 1919 році змушений був
покинути Київ і включитися у визвольні змагання українського народу цієї
доби. В 1920 році він – начальник культурно-освітнього відділу Армії УНР. З
1921 року – на еміграції. До кінця свого життя Павло Іванович працює для
України та українців: допомагає українським емігрантам у Європі, викладає
українську мову в українських освітніх закладах, починає видання творів
Тараса Шевченка в 16 томах, створює монографію «Життя Тараса Шевченка».
Помер у 1965 році у Мюнхені.
У сім’ї губернського секретаря слободи Самотоївка Краснопільської
волості Охтирського повіту народився Борис Георгійович Іваницький,
донедавна відомий як засновник української школи лісівників, автор першої
книги з лісівництва українською мовою. Поза увагою залишалася його
політична діяльність та участь в українському державотворенні 1917-1921 рр.
Після початку Лютневої революції 1917 року Борис Георгійович бере активну
участь в роботі уряду, працюючи в напрямку розбудови фахових структур.
Виступає одним з організаторів Лісового департаменту Генерального
Секретаріату земельних справ та Всеукраїнської лісової спілки, проводить
роботу по запобіганню вирубці лісів. За його участі видається наказ про
охорону лісових масивів, приймається закон «Про ліси в Українській Народній
Республіці», за яким усі ліси та землі, що були придатні для лісорозведення,
оголошуються власністю держави. Не полишає наукової роботи. В цей час
побачили світ його праці «Ліси України» та «Лісова господарка України».
Розділяючи разом з урядом всі тяготи еміграції, не полишає створювати
українські освітні заклади, спілки, веде педагогічну, просвітницьку, громадську
роботу. Перебуваючи в еміграції, Б. Іваницький активно займається політичною
діяльністю: входить до керівництва Державного Центру Української Народної
Республіки в екзилі (вигнанні). Помер1953 року, був похований у Детройті. В
1980 році відбулось перепоховання на православному кладовищі у штаті НьюДжерсі.
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Життя і діяльність роменчанина Олександра Михайловича Коваленка
були наповнені подіями двох революцій. Людина-легенда, він виринав на арену
історії, здавалося для того, щоб, зробивши свою справу, знову канути у небуття.
Про нього і про історичні потрясіння, героєм яких був талановитий
революціонер та математик писали багато, писав спогади і він сам. Та, видані в
еміграції, ці матеріали тільки в наш час стали відомими широкому загалу на
Батьківщині. Згадку цю людину треба починати з 1905 року. Саме тоді він
служив інженером-механіком на славнозвісному броненосці «Потьомкін», на
якому у червні того ж 1905 року вперше в історії російського флоту спалахнуло
збройне повстання моряків. До повстання крім унтер-офіцерів добровільно
приєднався тільки один офіцер – Олександр Коваленко, взявши на себе
відповідальність за долю і арештованих офіцерів, і повсталих матросів.
Радянські історики у свій час створили для підручників красиву легенду про це
повстання, показану у фільмі С. Ейзенштейна «Потьомкін», яка стала
офіційною версією цих подій. Свідчення очевидців, та й ім’я Олександра
Коваленка, стали зникати із досліджень, які друкувались в СРСР, а сам
легендарний броненосець у 1923 році був за наказом Леніна розібраний на
металобрухт. Не хотіли привертати увагу до того факту, що більшість команди
на броненосці – українці. Серед них були і наші земляки з Роменського,
Лебединського, Сумського повітів, список яких приводить сумський
краєзнавець Г. Іванущенко. Після поразки повстання Олександр Михайлович
живе у Швейцарії та Франції, викладає математику в середній школі, стає
автором двох підручників, видає у Лозанні журнал «L’Ukraine». Коли почалася
Українська Революція 1917 року, Олександр Коваленко повертається в Україну,
де, враховуючи високий професіоналізм, його призначають директором
департаменту морської освіти в Міністерстві морських справ. Завдяки його
авторитету за короткий час 20 військових кораблів Чорноморського флоту
підняли прапори УНР. Серед них і броненосець «Потьомкін», що увійшов до
складу Українського військово-морського флоту та змінив назву на «Борець за
свободу». В 1919 році з переговорів з представниками Антанти розпочалась
його дипломатична служба. Потім була Румунія, консульство в Царгороді,
українська дипломатична місія у Парижі, де в 1920 році брав участь в асамблеї
Ліги Націй як секретар української делегації. Еміграція починається з 1922
року. коли він переїздить до Чехії на запрошення Української Господарської
Академії (УГА). Тут він викладає вищу математику та механіку. Видавниче
товариство при УГА друкує його підручники з аналітичної геометрії,
теоретичної та прикладної механіки українською мовою.Це був колосальний
внесок в розвиток української і світової наукової літератури того часу. Недарма
один російський професор, побачивши на виставці в Празі підручники УГА, в
розпачі вигукнув: «Так це їм і наша книжка вже не потрібна» (із спогадів
Б. Мартоса). Помер у Женеві у 1963 році.
Михайло Микитович Ковенко – військовий і політичний діяч, інженер,
член Центральної Ради і Всеукраїнської ради робітничих депутатів, один з
організаторів українського Вільного козацтва (1917), військовий комендант
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Києва (1918) народився у Білопіллі (по іншим даним у с. Грязне Охтирського
повіту). Офіційна скупа на факти біографія цієї яскравої людини завдяки
розвідкам сумських краєзнавців Г. Іванущена та В. Власенка, знайденим ними
документам набула нових кольорів, висвітлюючи життєпис цієї непересічної
постаті. Ще до початку Української революції Михайло Ковенко вступає до
Української соціал-демократичної робітничої партії і, як її представник, у липні
1917 року стає членом Центральної Ради. Він твердо стоїть на державницьких
позиціях. Тому з завзяттям береться за надзвичайно складну в умовах війни і
революції справу – 17 вересня 1917 року стає директором Виборчого бюро у
складі Генерального секретарства внутрішніх справ (прообраз сучасної
Центральної виборчої комісії). Та події, які відбувались у країні, змінили рід
діяльності енергійного інженера. Його подальша участь в революції тепер
пов’язана з організацією Вільного козацтва, що стало засобом народної
самооборони від численних збільшовичених банд та дезертирів російської
армії, що заполонили українські села. Особливо потрібними Україні військові
формування стали після розв’язання ленінським урядом війни проти УНР. З
січня 1918 року Михайло Микитович Ковенко – військовий (особливий)
комендант Києва. Широкого розголосу в УЦР набув здійснений ним арешт у
будинку засідань її членів – М. Полозова, Г. Михайличенка, О. СівероОдоєвського, О. Шумського та інших, які намагались, порозумівшись із
більшовиками, розпустити УЦР і привести до влади Раду робітничих,
солдатських і селянських депутатів. У цій загрозливій ситуації єдиним, хто
проявив рішучість, був саме Михайло Ковенко. Отримавши військові
повноваження Михайло Микитович не один раз рятував зі своїми загонами
український уряд. 5 січня загони Вільного козацтва захопили завод «Арсенал»,
де тривала підготовка повстання, роззброїли пробільшовицькі формування та
вивезли із заводу велику кількість зброї, згодом ліквідувавши і саме повстання.
У лютому прикривали відхід уряду з Києва під час навали карателів
М. Муравйова. З 1920 року Михайло Микитович живе на еміграції в Румунії.
Можна було б сказати, що на цьому його слід загадково губиться. Та наші
краєзнавці продовжують пошукову роботу.
З-поміж активних діячів Української революції 1917-1921 рр. донедавна
маловідомим залишалося ім’я нашого земляка Івана Івановича Мірного. Навіть
місце народження було з’ясоване лише нещодавно: с. Самотоївка
Краснопільскої волості Охтирського повіту. Вибраний до Центральної Ради у
квітні 1917 року, він займає відповідальні посади, які вимагають
пунктуальності, акуратності, відповідальності: жовтень 1917 – заступник
Генерального писаря, листопад 1917 – Генеральний писар, січень 1918 –
Державний писар УНР, приймає активну участь у підготовці тексту IV
Універсалу та низки законів УНР. Ділові якості Івана Мірного цінували всі
уряди того часу: після гетьманського перевороту він очолив канцелярію
Міністерства закордонних справ. Помер у Празі 1937 року.
Завідуючим секретаріату Української Центральної Ради був ще один наш
земляк, запрошений на цю посаду М. Грушевським – Євген Дометійович
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Онацький, який народився у м. Глухові. Як представник від Чернігівської
губернії був введений до складу Центральної Ради, ідеї якої палко захищав на
переговорах із урядом козацьких військ у Катеринодарі та Новочеркаську. А в
1919-1920 рр. представляв Українську Народну Республіку на мирній
конференції в Парижі. Проживши майже 60 років на чужині, залишив глибокий
слід в українській історії та культурі, створивши унікальну етнологічну
«Українську малу енциклопедію», що була надрукована в Буенос-Айресі у
1957–67 роках. Від більшості енциклопедій світу вона відрізняється тим, що це
праця однієї людини, близько 2200 сторінок – колосальна праця, на яку він
поклав усе життя. У фондах обласної бібліотеки знаходяться перші два тома
цієї енциклопедії, що є передруком видання 1957-1967 років. Помер Євген
Онацький 1979 року в м. Буенос-Айрес.
З січня 1918 року на посаді міністра хліборобства УНР перебував
Аристарх Григорович Терниченко, який народився в м. Охтирка. На момент
створення Української Центральної Ради мав і досвід, і авторитет аграріяпрактика. Пізніше займав посаду заступника міністра земельних справ.
Не можна не згадати і той факт, що з самого початку існування УНР
значна увага приділялась створенню державних символів. За ініціативи
М. Грушевського була створена спеціальна комісія з розробки державного
гербу України. Її головою став П. Зайцев, членами – наші земляки Георгій
Нарбут, Василь і Георгій Кричевські.
Наше минуле багате не тільки на героїчні події, але й на визначних
людей. Їх національно-патріотичні переконання, чітке розуміння українського
національного відродження на рівні державотворення визначили подальший
життєвий шлях кожного з них. З падінням української держави, більшість із
них опинились в еміграції, але і там не полишали відстоювати право народу
творити власну державність, продовжували працювати над розвитком науки,
техніки, культури для слави України і її утвердження в світі.
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Михайловський Олександр Володимирович,
викладач історії та суспільних дисциплін
ДНЗ «Сумський хіміко-технологічний
центр професійно-технічної освіти»
РОЛЬ ЕТНІЧНИХ НІМЦІВ У СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНОМУ
РОЗВИТКУ СУМЩИНИ
Леопольд Єгорович Кеніг, Юлій Леопольдович Кеніг, Карл Густавович
Шольц, Густав Карлович Шольц, Олександр Антонович Крінер – здібні
підприємці й меценати, управлінці й технологи, талановиті архітектори,
майстри своєї справи. Ці видатні особи – німці за походженням, але їх
долятісно пов’язана з Сумщиною, де вони своєю наполегливою працею
залишили відбиток в історії сумського краю у вигляді передових та
прибуткових підприємств, бережного відношення до землі та природи,
турботливих відносин до робітників своїх підприємств, меценатства та
благодійності, чудових архітектурних споруд, що відносяться до пам’ятників
архітектурної спадщини.
Історія м. Тростянець, його економічний розвиток і добробут пов’язані з
підприємництвом та благодійністю Леопольда Єгоровича Кеніга та його синів.
Народився Леопольд Кеніг у 1821 році в родині петербурзьких німців.
Його батько володів невеличкою пекарнею. Леопольд мріяв стати архітектором,
але пожежа знищила все родинне майно Кенігів та зруйнувала всі плани
молодого Леопольда. Невдовзі він влаштувався працювати в цукроварній сфері,
пройшовши шлях від учня до головного майстра. У 1846 році Леопольд
Єгорович придбав цукровий завод у Петербурзі, згодом заснував свою
компанію. З метою вивчення прогресивної парової системи цукроваріння у
1855 році Леопольд Кеніг здійснив поїздку до Німеччини. На початку 60-х
років ХІХ ст. Кеніг входить до двадцятки найбагатших підприємців Російської
імперії.
Леопольд Єгорович у 1870-х роках придбав 40 десятин землі в
Лебединському та Охтирському повітах. Згодом ним було придбано в
м. Тростянець два цукрових і один рафінадний заводи, де запроваджувалися
передові технології виробництва та обладнання того часу. Крім цукрових та
рафінадного заводів Кенігам належали лісопильний, паркетний, винокурний
заводи та паровий млин[9].
З метою вирощування сировини для цукрових заводів, а саме цукрових
буряків, Кеніги з 1880 по 1893 роки викупили близько 7850 десятинне
рентабельної сільськогосподарської землі. Для підвищення рентабельності
земель була проведена титанічна робота: запровадження сівозмін, боротьба з
ерозією ґрунтів, внесення органічних добрив.
За досягнення в сільському господарстві фірмою «Л.Є. Кеніг –
Спадкоємці» на Всеросійських сільськогосподарських виставках було отримано
7 золотих, 15 срібних та 5 бронзових медалей.
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Чисельність робітників на підприємствах сягала близько 2500 осіб.
Заробітна плата складала від 16 до 33 карбованців у місяць. Для робітників
було організовано триразове безкоштовне гаряче харчування, працювала лазня.
У вихідні дні для персоналу влаштовувалися народні читання, на яких
ознайомлювали з літературними та науковими виданнями. І все це
організовувалося безкоштовно[1].
Як зазначено вище, Кенігам належали лісопильний та паркетний заводи,
виробнича діяльність яких була пов’язана з деревиною, вирубкою лісу. Тому
найважливішим завданням було відновлення лісу. Леопольд Єгорович займався
питанням нових лісових насаджень. За це в 1884 році він був нагороджений
золотою медаллю та грошовою премією [6].
Після смерті Леопольда Кеніга всі його володіння разом із заводами
перейшли до його синів Карла, Федора, Олександра та Юлія, які створили
товариство «Л.Є. Кеніг – Спадкоємці», власником якого став, за згодою братів,
Юлій Кеніг. На кошти Кенігів у 1877 році побудовано приміщення залізничної
станції Смородино, у 1910 році – початкову школу, у 1894 році – нову лікарню,
приміщення поштово-телеграфної станції.
Юлій Леопольдович Кеніг у 1913 році завершив будівництво
Вознесенського храму в Тростянці. Коли розпочалася І світова війна, Юлій
Леопольдович організував лазарет для поранених та опікувався жертвами
війни. Економічна й благодійницька діяльність Кенігів була зупинена
більшовицьким переворотом 1917 року. Їх майно було націоналізовано. Родина
Кенігів вимушена була емігрувати за кордон. Унікальні підприємницькі та
організаторські здібності Леопольда Кеніга знали тоді й бізнесмени-початківці,
і досвідчені підприємці. Кредо успішності Кеніга полягало в формулі «Кадри.
Якість. Капітал».
У Сумах, на вулиці Троїцькій, знаходиться Троїцькій собор, на вулиці
Герасима Кондратьєва – краєзнавчий музей (земська управа), у районі Басів –
колишній будинок поміщиці Парасковії Штерічевої, будівля Окружного суду
на перетині вулиць Петропавлівської та Першотравневої. Ці будівлі пов’язані
з відомими архітекторами Карлом Густавовичем Шольцем та його сином
Густавом Карловичем Шольцем.
Карл Густавович Шольц народився 1837 року в Пруссії. До Російської
імперії приїхав наприкінці 1860-х років на запрошення князів Барятинських. У
1880-х роках Карл Шольц познайомився з Павлом Івановичем Харитоненком і
був запрошений як досвідчений фахівець. Після цієї події доля родини Шольц
була пов’язана з м. Суми.
У 1884-1886 роках за проектом Карла Шольца була побудована будівля
земської управи в Сумах. Двоповерхова цегляна споруда збудована в стилі
неоренесансу. Домінуючою в ній є її кутова частина, де розташований головний
вхід і парадні сходи. На апсиді спарені видовжені вікна чергуються з
пілястрами та нішами. Зверху вони об'єднані рядом віконних арочних прорізів,
які повторюють ритм порталу. Широкий карниз, над яким здіймається купол,
підтримують спарені кронштейни [4].
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На вулиці Ювілейній м. Суми знаходиться палацовий комплекс графині
Штеричевої. Спочатку садиба належала родині Донець-Захаржевських.
Наступною власницею садиби стала Парасковія Штеричева. Після її смерті в
1812 році маєток перейшов у володіння її рідного брата. На території садиби
діяла церква. У 1890-х роках головний будинок був реконструйований К.Г.
Шольцем у стилі англійської неоготики[3].
На сьогодні він є пам’яткою архітектури національного значення.
На кошти місцевого підприємця та мецената Павла Івановича
Харитоненка побудовано Троїцький собор. Урочисте закладення храму було
приурочено до дня народження російського імператора Миколи ІІ 6 травня
1901 року. Авторами та керівниками будівельного проекту стали архітектори
Карл Шольц та його син Густав Шольц. Будівництво собору тривало до 1914
року.
Початок спорудження був бурхливим, але, починаючи з 1904 до
1911року, будівництво майже зупинилося через внутрішньополітичні та
зовнішньополітичні проблеми в Російській імперії: економічну кризу, війну з
Японією та революцію 1905-1907 років.
На всіх будівлях, споруджених Карлом Шольцем, є багато фірмових
елементів. Стиль автора простежується досить чітко. До таких елементів
зовнішньої і внутрішньої обробки можна віднести ліпнину, європейський стиль,
фронтон, колони при вході, бокові флігелі, балясини й поручні сходів, елементи
кованих сходів, оздоблення інтер'єрів деревиною. Багато елементів інтер'єрів,
наприклад ковані сходи, ліпнина, різьблені роботи по дереву, були виготовлені
в його власних майстернях. Навчився Карл Шольц виготовляти різні вироби з
дерева ще в Німеччині. У XIX столітті в Пруссії склалася традиція, коли
архітектори зазвичай були вихідцями з родин потомствених майстрових, так
званих Baumeister. Після складання іспитів майстри отримували звання і
ліцензію «Königlicher Baumeister». Тому, крім діяльності архітектора, Карл
Шольц був чудовим майстром токарних і різьблених робіт, і цей досвід допоміг
йому в його творчій діяльності архітектора.
У 1907 році Карл Шольц помирає. Справу батька продовжує його син
Густав. Саме під його керівництвом у 1914 році було завершено будівництво
Троїцького собору. Для того, щоб втілити проект у життя, Павлом
Харитоненком були запрошені найкращі майстри: іконописець М. Нєстєров,
художник І. Новінський, скульптор В. Кузнецов, архітектор О. Щусев. Собор
зведений у неокласичному стилі. Основою композиції є тип п'ятибанного храму
з великою центральною банею та чотирма малими, поставленими на діагоналях
планового квадрату. Під усією спорудою розташований цокольний ярус,
перекритий хрестовими склепіннями [8].
На вулиці Петропавлівській у 1914-1917 роках було збудовано Окружний
суд. Проект споруди розробив академік архітектури В. Пруссаков, будівельні
роботи велися під керівництвом міського архітектора Густава Шольца. Будівля
виконана у монументально-трактованих формах неокласицизму. Основний
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об'єм має п'ятидільну структуру фасаду з глибоким центральним та невеликим
боковими ризалітами [4].
Карл Шольц похований на Петропавлівському кладовищі м. Суми. Після
бурхливих подій 1917 року доля нащадків Карла Шольца склалася трагічно.
Його син, Густав Шольц, який також був відомим архітектором, став жертвою
сталінських репресій у 1939 році, а його сім’я була виселена до Казахстану.
У 2013 році нащадки Карла Густавовича Шольца приїздили в Суми для
відкриття меморіальної таблички при вході до Троїцького собору.
У 1869 році в Сумах Іван Герасимович Харитоненко побудував цукровий
завод, який був названий Павлівським на честь його сина. Економічні процеси
вимагали застосування передових технологій та обладнання, а також залучення
іноземних спеціалістів. Виробничим процесом на Павлівському заводі керували
іноземні майстри та інженери О.А. Крінер, Я.О. Емке, Р.Г. Штангер. Олександр
Антонович Крінер був запрошений власниками заводу Іваном та Павлом
Харитоненками.
Олександр Крінер, зайнявши посаду управляючого рафінадним заводом,
заборонив наглядачам примушувати працівників виконувати роботи, що не
відносилися до їх посадових обов’язків, брати хабарі. Наслідком недотримання
цих вимог було звільнення. За часів Олександра Антоновича на підприємстві
була підвищена заробітна плата, покращилось харчування, а також оплачувався
вимушений простій. Крінер, будучи професіоналом своєї справи, застосував
новий метод безвідходного виробництва рафінаду. Дуже чітко контролювався
технологічний процес виробництва від вилучення соку з буряка і кристалізації
до фільтрації через кістяне вугілля[2].
О. Крінер протягом 1908-1909 років спорудив мурований заводський
комплекс, який включав центральну чотириповерхову споруду власне заводу
здев'ятьма паровими двигунами, механічні майстерні, склади, пожежну
частину, заводоуправління тощо [5].
За роки його правління виробництво цукру збільшилось у порівняні з
попередніми роками на 65%, а чисельність робітників складала більше 2000
осіб. Тільки за добу Сумський рафінадний завод виробляв 107 тон цукру.
Завдяки високопрофесійній діяльності Олександра Крінера як управлінця та
технолога Павлівський завод став не тільки найпотужнішим підприємством
Сум, а й найбільшим цукровим заводом тодішньої Європи.
І. Харитоненко дуже високо цінував діяльність Крінера й оплачував його
роботу золотом. На ці кошти Олександр Антонович збудував чудовий будинок,
який знаходиться і зараз на вулиці Троїцькій 33. Свого часу місцеві старожили
називали цю будівлю «будинком Мефістофеля».
Діяльність Л.Є. Кеніга, Ю.Л. Кеніга, К.Г.Шольца, Г.К. Шольца,
О.А.Крінера стала вагомим внеском у соціально-економічний розвиток
Сумщини. Прибуткові підприємства з передовими технологіями, дбайливе
ставлення до підлеглих, бережливе відношення до природних ресурсів,
меценатство – саме це є прикладом їх вдалої підприємницької діяльності. А для
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нас вони залишили не тільки чудові архітектурні споруди, але й приклад, як
треба вести власну справу, жити не тільки для себе, а й для інших.
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УКРАЇНСЬКА ВИШИВКА – МАЙСТРИНІВИШИВКИ СЕЛА САЇ
У невичерпній спадщині духовної культури нашого народу є особлива,
винятково важлива її частина – вишивка.
Вишивка – це духовний символ українського народу, рідного краю,
батьківської оселі, тепла материнських рук.
«І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала,
І рушник вишиваний на щастя,на долю дала».
Ці рядки відомої пісні на вірші видатного поета Андрія Малишка
засвідчують, що на манівцях життя нашою супутницею є вишивка. Хрестик чи
гладь, мереження чи вирізування на лляних, конопляних, бавовняних тканинах
споконвіку милують око, радують душу, дають думу, дають працю рукам і
думці.
Вишивка – поширений вид декоративного й ужиткового мистецтва. В
якому узори та зображення виконуються вручну, або іншим способом на різних
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тканинах, шкірі, та інших матеріалах нитками, а також бісером, коштовними
камінцями тощо.
Перші згадки про вишивку зустрічаються у давньогрецьких істориків,
мабуть, ніколи не зможемо довідатись, хто і коли вперше втілив у вишивці
красу природи, свої почуття, любов до рідної землі. Однією із причин цього є
те, що тканини недовговічні, і наука позбавлена можливості точно визначити
час виникнення цього виду мистецтва, тому ми змушені приймати на віру
здогадки і припущення дослідників.
Дані археологічних розкопок, свідчення літописців і нотатки
мандрівників минулого дають змогу вважати, що початок мистецтва вишивання
на території, яку займає сучасна Україна, сягає у глибину віків. Його розвиток
триває з незапам'ятних часів і до наших днів. Він ніколи не переривався,
оскільки вічною є духовність народу, його творчість, прагнення до найвищих
вершин прекрасного.
Традицію вишивання свято шанують і жителі села Саї, що на
Липоводолинщині. Справжніми майстринями своєї справи, які своє життя
присвятили вишивці є: Євтушенко Людмила Іванівна, Поклонська Ніна
Миколаївна, Валюх Євдокія Петрівна, Цюпка Галина Миколаївна, Валюх
Світлана Іванівна. У колекції цих рукодільниць не один десяток вишивок.
Серед них є сорочки, рушники, скатертини та серветки, картини та килими.
Адже вишивка – це наше таке національне, віками закладене та генетично
виведене заняття, його не викоріниш вже ніяк.
Вишиванки, які створюються руками справжніх майстринь, унікальні та
неповторні. Проте, усі вишивки мають деяку схожість між собою. Адже
найчастіше у нашій місцевості використовують рослинний та геометричний
орнаменти.
Найбільш поширеними елементами вишивки, як і в наших предків, є
символи, які позначають стихії сонця та води. Сонце зображують у вигляді
восьмикутної зірки або свастики, а воду – у вигляді хвилястих ліній. Ці
символи служать захистом від злих сил.
На сорочках часто зображують один з українських національних символів
– калину. Калина вважається уособленням вогненної трійці – Сонця, Місяця та
зірок. Червоний колір калини символізує кров нації та безсмертя роду.
На чоловічих вишиванках можна зустріти зображення дубу. Дуб символізує
чоловічу силу, енергію життя та розвитку.
Символом щасливого сімейного життя є виноград. Виноградні грона
вишивальниці зображують не тільки на сорочках, але й на рушниках та
скатертинах.
Барвінок, який часто можна побачити на вишивках, означає молодість,
цілеспрямованість, розвиток. Хміль має приблизно таке ж значення.
Червоний мак на вишивці вважався оберегом роду та захистом від зла. У
повоєнний час, якщо в родині були загиблі воїни, жінки з цієї родини
зображували на своєму одязі маки, як пам’ять про них. Троянда уособлює
любов і милосердя, соняшники символізують життя, енергію, щастя.
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Сакральне значення мають не лише візерунки на вишивках, але і їх
кольори:
червоний – колір сонця, удачі, захисту, любові й пристрасті;
зелений – символізує процеси народження та росту;
жовтий – колір сонячної енергії, життя, радості, багатства і процвітання;
синій – символ жіночої енергії, спокою, колір води і неба;
білий – колір чистоти, святості, незайманості (білі сорочки носили
незаміжні дівчата).
чорний – означає біль і страждання, негативну енергію, енергію смерті
(чорні вишиванки традиційно надягали на померлих).
Найчисельнішою і невід’ємною річчю у колекції кожної майстрині є
рушник. Адже, з давніх давен рушник відігравав значну роль в українській
культурі й на сьогоднішній день не втратив свою актуальність, своє символічне
значення. Тож жодна визначна подія і в житті саївчан не проходить без його
участі. Найпоширенішою тематикою серед рушників наших рукодільниць є
«Хліб і сіль», «На щастя. На долю» і просто заквітчані полотна з кетягами
калини та винограду. Це наша гордість, наша спадщина.
Вишивка – мистецтво всенародне і інтернаціональне за своєю суттю. У
ній через віки пронесене і збережена колективна народна мудрість, художня
пам'ять, естетичні ідеали краси.
Українське народне декоративне мистецтво –унікальне явище
національної культури. Воно завжди правдиво показувало світові життя нації, її
духовне багатство, рівень культури, творчі сили і здібності, енергію, виступало,
як феномен незнищенності.
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ШЛЯХЕТСЬКО-КОЗАЦЬКИЙ РІД ПОЛЕТИК В ІСТОРІЇ
РОМЕНЩИНИ
Роменщина – самобутня і неповторна земля, край глибоких культурних
традицій, мальовничий і благодатний. Сьогодні, при вивченні історії цього
краю, виникають суперечливі питання, відкриваються незнані сторінки історії.
В історії Роменщини багато славних родів, династій, фантастичних людських
доль, особистостей які творили історію.
Козацько-старшинський рід Полетик відіграв помітну роль в утвердженні
й захисті прав Гетьманської держави, в обороні автономних привілеїв нащадків
козацької старшини і дворянства XVIII-XIX ст., в розвитку культури, науки,
національної історіографії та джерелознавства.
Значну роль у вивченні та публікації джерел з історії Роменщини
відіграли листування, матеріали, пов’язані зі службою, освітою, доказами
шляхетського походження роду та прав на дворянство, духовні заповіти Андрія
Павловича Полетики, його синів Степана, Григорія, а також Василя
Григоровича, папери, що підтверджують майнові права Полетик, пов’язані з
управлінням маєтностями в різних губерніях, горілчаними заводами,
господарськими заняттями, і охоплюють досить тривалий період – 30-ті рр.
ХVII ст. – 70-ті рр. ХІХ ст., матеріали по судових процесах Полетик за маєтки,
виписки історичного характеру тощо, до укладення яких у ХVIII-ХІХ ст.
долучалися такі оглядачі, як В.П. Горленко, Ю.І. Масанов, В.Л. Модзалевський,
О.М. Лазаревський, С.І. Лисенко, Є.Д. Онацький та ін.
Проте й сьогодні ми потребуємо глибшого вивчення історичних постатей
цієї західної частини Сумщини, що має значення для подальшого визначення
шляхів відродження краю.
Метою статті є вивчення внеску родини Полетик у скарбницю української
національної літератури, історії, перекладацької справи, культури, громадськополітичного життя та визначення ролі та місця козацько-шляхетського роду в
історії розвитку Роменщини.
У 26 томній «Історії міст і сіл Української РСР: Сумська область» про
славний рід Полетика згадується лише одним рядком в описі Роменського
району: «...у Ромнах працював збирач документів з історіїУкраїни XVII-XVIII ст.
В.Г. Полетика (1765-1845)» [9].
Сьогодні, на підставі відомостей з сімейного архіву Полетик ми маємо
можливість реконструювати їх родовід та біографію. Засновником роду був Іван
Полетика, який був родом з Волині [5].
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Відзначаючи внесок роду Полетик у скарбницю української національної
літератури, історії, перекладацької справи, медицини, культури, громадськополітичного життя доцільно зупинитися на характеристиці постаті Григорія
Андрійовича Полетики, ім’я якого зустрічається на сторінках багатьох
історичних документів і досліджень. Він був відомим політичним діячем
XVIII ст., широко освіченою людиною, знавцем вітчизняної історії та багатьох
іноземних мов [10].
Наукова й довідкова література не подає навіть точної дати народження
Григорія Андрійовича. Згідно з «Украинской советской энциклопедией» він
народився у 1725 р., «Советская историческая энциклопедия» подає 1723 або
1725 рр., «Енциклопедія українознавства» називає 1724 р., В. Л. Модзалевський
1723-1725 рр. Слідом за ним ці ж дати повторював Є.Д. Онацький.
Ю.І. Масанов називає 1723р. Подібні розбіжності зустрічаються і в
сучасних науково-популярних та довідкових виданнях, які не лише
повторюють уже усталені помилки, але й тиражують нові.
О.М. Лазаревський датою народження Г.А. Полетики вважав 1725 р. В
Ромнах та с. Коровинцях, на думку дослідника промайнуло його дитинство.
Вирізнявся допитливістю і нахилом донаук. Синову здібність запримітив батько і
зробив усе можливе, аби паростки натхнення не зів’яли. Відправив до КиєвоМогилянської духовної академії, яку той в 1745-му закінчив. Саме в Києві зробив
свої перші спроби на поетичному терені, але поетом не став. Досконало вивчив
кілька мов: латину, давньогрецьку, німецьку. По завершенні навчання отримав
запрошення до Петербурга. Двадцятирічний юнак був зарахований у штат
перекладачів Академії наук, підпорядкований безпосередньо Михайлу
Ломоносову, який вирішив освоїти велику програму з видавництва зарубіжної
наукової літератури [5].
Значущу роль відвела історія Г.А. Полетиці, який віддавав себе сповна,
перекладаючи твори античних, грецьких і латинських філософів, середньовічні
богословні трактати. Невдовзі талант і працелюбність перекладача запримітили в
Синоді й, незважаючи на заперечення Академії наук, перевелидо свого штату, де
Григорій Андрійович трудився майже півтора десятиріччя. Весь часцікавився
історією, особливо України.Інтелігенція того часу почала відстоювати свої
національні інтереси. Г. Полетика належав до любителів старожитностей. З-під
пера синодального перекладача з’являється кілька розвідок, зокрема про освіту в
Україні від часів Ярослава Мудрого. Ця справа стала головною для нього, навіть
залишив посаду, яку обіймав. Повернувшись на державну службу в 1764 році, був
призначений головним інспектором шляхетського кадетського корпусу та
надвірним радником, де працював до 1773 року (за власним бажанням пішов у
відставку). Морський шляхетський корпус сплачував йому сімсот карбованців на
рік. Головне, що вистачало на книжки. Адже у нього на той час була вже чи не
найкраща бібліотека у столиці. Але поза офіційних обов’зків залишалася
боротьба за автономію України, численні літературні та історичні студії [12].
Ще 1760 р. в мандрах по Україні, визбируючи по особистих архівах
потрібні документи, познайомився з родиною колишнього генерального судді
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Івана Андрійовича Гамалії. Затримався в нього, бо той дав Полетиці переписати
цікавий літопис Грабянки, складений у Гадячі 1710 р. Були там усі договірні
статті українських гетьманів з російськими царями: Богдана і Юрія
Хмельницьких, Дем’яна Многогрішного, Івана Самойловича з государем
Олексієм Михайловичем та Івана Мазепи з Петром І [5].
Відомий український історик О.М. Лазаревський опублікував документи
із сімейного архіву Полетик де зазначав що: «Получивъ отъ отца, еще при его
жизни, часть Коровинскаго имѣнія, Гр. П-ка значительно увеличилъ свое
имущество, женившись въ 1762 г., на дочери отставнаго генеральнаго судьи
Ивана Андреевича Гамалѣи, при чемъ получилъ, по особой сдѣлкѣ съ тещею,
два села около Погара, Юдиновъ и Чеховку съ хуторами. Кромѣ того, П-ка
прикупилъ немало земель къ своему Коровинскому имѣнію и сталъ однимъ изъ
богатѣйшихъ малороссійскихъ помѣщиковъ конца XVIII в., такъ какъ въ 1780
г. за нимъ числилось крестьянъ: 1346 мужч. и 1339 женщ.» [5].
Найголовнішою справою життя Г.А. Полетики стало нагромадження
бібліотеки, першу книгу до якої придбав, ще навчаючись у Київській академії. У
Петербурзі активізував пошук книг про минуле України. Особливо цікавлять його
рукописи й видання про рідний край іноземними мовами – польською, німецькою,
французькою. Бібліотека швидко розростається, збагачується унікальними книгами й
документами. Ними вже користуються не тільки Полетики, а й відомі тогочасні
історики: М.М. Щербатов, Г.Ф. Міллер, А.Л. Шльоцер та інші. Історичні
документи, надані В.Г. Полетикою, копіював А.І. Чепа[5].
Джерела доводять, що збирання рукописів і стародруків було для
Г.А. Полетики не стихійним процесом, викликаним суто прагматичними
міркуваннями, а усвідомленим колекціонуванням, яке переросло в пристрасть,
фактично – у професійний інтерес. Наявність власноручних описів книг та
рукописів, з певною рубрикацією, є красномовним підтвердженням фахового
підходу до справи. Полетикінське рукописне надбання, колекція є однією з
найкращих і представляє широкі можливості для дослідження будь-яких
аспектів ще так мало вивченої історії Лівобережжя ХVІІІ–ХІХ ст.На жаль,
книгозбірні випала трагічна доля: 23 травня 1771 р. загинула в полум’ї пожежі.
Небагато книг і рукописів удалося порятувати. Звісно, відродити таке безцінне
зібрання йому вже не вдається. Але за останні тринадцять років сільського життя
він зібрав чимало рукописів та стародруків, які розповідали про минуле України –
славне і сумне, героїчне і печальне, як і доля самого збирача.
Г.А. Полетика був практичним і вмілим господарем на Роменщині. У
його маєтках діяли млини, винокурні, дігтярні. Не гребував він і торгівлею,
зокрема, рибою, сільськогосподарською продукцією. Для задоволення своїх
шляхетських амбіцій Григорій Андрійович 1779 р. придбав австрійське
дворянство, оформлене відповідними документами [8].
В 1767 році Григорій Полетика як політичний діяч виступив з власною
програмою під час роботи катерининської Комісії і складанню проекту нового
законодавства . З історії відомо, що висновки роботи комісії так і лишилися на
папері, а вимоги депутатів-українців сприймалися як «український
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сепаратизм». Проте вибори в комісію і виступи делегатів, в тому числі
Г.А. Полетики, були надзвичайно виразним проявом тодішніх бажань і вимог
українського народу [11].
Таким чином, родина Полетиків залишила помітний слід в історії
служіння Вітчизні, зокрема в царині культури, науки, суспільно-політичного
життя, відіграла помітну роль в утвердженні й захисті прав Гетьманської
держави, в обороні автономних привілеїв нащадків козацької старшини і
дворянства XVIII-XIX ст. та розвитку національної історіографії та
джерелознавства.
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Сумська гімназія №1
РОЛЬ НИКАНОРА ОНАЦЬКОГО В АКТИВІЗАЦІЇ КУЛЬТУРНОМИСТЕЦЬКОГО ЖИТТЯ СУМЩИНИ
Никанор Харитонович Онацький – це видатний мистецький діяч
Сумщини, художник, поет, який весь свій талант і натхнення віддав чудовому
краю Полтавщини та Сумщини. Більшість його картин присвячено
відображенню сільського життя. В них правдиво і поетично передано багатство
і красу краєвидів рідної землі.
Його індивідуальна творчість формувалась під впливом реалістичних
тенденцій, які існували в Петербурзькій Академії мистецтв, де починав своє
навчання художник.
До останнього дня Н.Х.Онацький залишався відданим засадам міцної
академічної школи живопису. Майстра не цікавили новації.
Він не експериментував ані з формою, ані з матеріалом. Та скрізь
відчувається рука талановитого художника, що має свої власні естетичні
переконання і творчий шлях.
Слід відмітити, що творча спадщина автора реалістична за змістом,
колористична за формою, відтворена у розмаїті жанрів живопису: історичному,
побутовому, портретному, а також у чисельних пейзажах і натюрмортах. Така
широта творчого діапазону свідчить про багатогранність його таланту.
Никанор
Харитонович
Онацький
–
талановитий
художник,
поет, драматург, археолог, мистецтвознавець, педагог, активний громадський
діяч. Він і за життя найменше дбав про власну славу,можливо,тому і не
добивався її. Йому завади боліло, аби жила і не вмирала серед трудового люду
любов до волі, до рідної землі, до краси, аби перемагало добро і справедливість.
Він народився на Сумщині і всі свої твори, що принесли йому славу
художника і поета, написав на сумській землі. Завдяки його зусиллям маємо
зараз змогу оглядати безцінні скарби Сумського художнього музею. Створений
у тяжкі жовтневі роки, музей став ніби одним з пам'ятників революційних
років, які надали більше можливостей відкрити молоді таланти [1].
Перше десятиріччя XX ст. було у творчому відношенні надзвичайно
плідним для Н. X. Онацького. В цей період він глибоко і зацікавлено вивчає
побут і звичаї українського села, друкує невеликі розвідки в часописі "Рідний
край", робить ескізи своїх майбутніх живописних полотен. Глибину і
самобутність таланту Никанора Онацького як художника переконливо
засвідчила Перша українська артистична виставка в Києві в грудні 1911– січні
1912 рр., на якій було представлено 15 його картин. Серед них: "Хата біля
Тарасової гори" (написана під враженням поїздок до Канева в 1909-1911 рр.),
"Циганський табір", "На тирлі", "У жнива", "Похмурий день", "Вітряк" та інші.
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З 1913 р. Н. X. Онацький працює в Сумах, викладає малювання в
реальному училищі, веде курси географії, малювання і креслення в Сумському
кадетському корпусі, і, як видно, це ніскільки не заважає йому займатися
живописом, брати участь в різноманітних художніх виставках. Основним
заняттям його в Лебедині все ж таки залишалось малярство.
Про його досягнення в цій справі свідчать хоча б те, що В 1913 році у
Харкові на виставці художніх робіт учнів Харківського навчального округу
лише лебединські гімназисти удостоїлись почесного відгуку за малювання ,
креслення.
Улюблений жанр Н.Онацького – пейзаж. Сам він зріс у селі на лоні
розкішної української природи,серед полів, краса яких ще звабнішою стала від
того, що віками на них селянин сіяв хліб,будував хати,клуні,вітряки, садив
дерева [2].
Виняткова роль належить Н.X.Онацькому в розгортанні культурного
життя на Сумщині. Своєрідним незгасаючим вогнищем культурного життя
стало створення у 1920 р.,з ініціативи Никанора Харитоновича, історикохудожнього музею, яким він керував протягом одинадцяти років. Ті, хто
цікавився культурним життям на Україні, не могли не помітити нарис
Н.X.Онацького "Сім років існування Сумського музею", написаний з великим
знанням справи, усвідомленням неперехідного значення культури минулого для
духовного розкріпачення людини.
Мистецький доробок Никанора Онацького втілює кращі риси
українського образотворчого мистецтва другої половини ХІХ-поч. ХХ ст.,
розвиток якого йшов шляхом поглиблення та вдосконалення мови художніх
образів. Значна частина його творчої спадщини зберігається в Сумському
художньому музеї, крім того – у музеях Лебедина, Харкова, Луганська,
Полтави, Канева, Чугуєва, а також приватних колекціях, і, загалом налічує
понад триста творів станкового живопису і графіки, книжкових ілюстрацій,
поштових листівок, орнаментальних замальовок. Н.Онацький став
організатором і першим завідувачем Сумського художньо-історичного музею,
уповноваженим Всеукраїнського археологічного комітету АН УРСР, головою
Комісії по спорудженню пам’ятника Шевченку в Сумах [3].
Творча спадщина Никанора Харитоновича Онацького, який оспівував
Сумщину – землю, де народився, розвивалась у буремні часи на зламі епох, є
частиною великого надбання, що входить у золотий фонд українського
пейзажу ІІ пол. ХІХ- поч. ХХ століть [4].
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центр професійно-технічної освіти»
ВІРТУАЛЬНА ЕКСКУРСІЯ «ПОДОРОЖУЄМО ТРОЇЦЬКОЮ»
Вулиця Троїцька – одна з найбільших історичних вулиць Сум, розквіт
якої припав на дореволюційний період. Великий внесок у розбудову Троїцької
вулиці зробили сумські цукрові магнати І.Г. Харитоненкота його син
П.І. Харитоненко.
Територія нинішнього району по вул. Троїцькій була заселена ще на
початку XVIII ст. Відомо, що в1730 році існувала церковна парафія в ім'я
Святої Трійці. Власником найстарішої садиби в цій місцевості була родина
Богдановичів,
найвідомішим
представником
якої
був
російський
поет,перекладач та філософІ.Ф.Богданович.
У1827 році тут було зведено храм на честь Святої Трійці (саме звідси й
пішла назва сучасної Троїцької вулиці). Його будівничим був поміщик
П.М. Линтварьов.
До середини XIX ст. Троїцька лишалася бідною в архітектурному плані, і
нічим з-поміж інших вулиць Сум, окрім церкви, особливо не відрізнялася. Та
невдовзі все змінилося, бо на ній оселилася впливова родина Харитоненків, яка
збудувала одну з наймогутніших цукрових імперій в Росії та Європі.
Окрім неабиякого таланту ведення підприємницьких справ родина
Харитоненків запам'яталися перш за все своєю благочинністю, великими
меценатськими вкладами та небувалим економічним підйомом Сум.
Завдячуючи саме їм, Троїцька вулиця набула європейського вигляду,
своєрідної архітектурної елегантності.
З центру міста на вулицю Троїцьку можна пройти через бетонний міст,
який був побудований у1910 р. П.І. Харитоненком. Це перший бетонний міст у
місті Суми.
Найошатнішою спорудою на вулиці Троїцькій,1 є будинок колишнього
міського училища, пофарбований у блакитний та білий кольори і прикрашений
пілястрами з корінфським орденом. Нині- це Сумська облживспілка.
У сквері перед будинком у 1947 році встановлений бюст двічі Герою
Радянського Союзу славетному земляку С.П.Супруну (1907-1941). Льотчиквинищувач брав участь у боях у Китаї, Іспанії і на Халгін-Голі з японцями.
Загинув під час повітряного бою в небі Білорусії.
Напроти скверу знаходяться два будинки колишньої міської садибиІвана
Герасимовича Харитоненка та
головної контори торгового дому
«І.Г.Харитоненко із сином», зведені наприкінці ХІХст. у класичному стилі
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(Троїцька,4). Розкішний будинок вражає архітектурною красою барокового
стилю з неоренесансними елементами. У дворі знаходився фонтан та невеликий
парк, який виходив на берег Псла. Згодом на свої кошти звели декілька
навчальних та медичних закладів, Троїцький собор, Олександріївський банк,
Павлівський рафінадний завод, залізничний вокзал, торгівельні ряди, бруківку
на вулицях міста. Після смерті Івана Герасимовича його справу благоустрою
міста продовжив син Павло, який жив за заповітом батька: «Любіть Суми
так,як я їх любив…».
За Павла Івановича Суми, а відтак і Троїцька вулиця, набули ще більшого
розквіту. Завдяки піклуванню про персонал та гарній оплаті праці на
підприємствах Харитоненка багато працівників його фірми почали селитися на
цій вулиці. Поступово Троїцька стала місцем, де оселилася місцева еліта багатії та іноземці (німці, чехи, поляки), більшість з яких на роботу запрошував
Харитоненко. Виникла необхідність зведення храму. За наполяганням
Харитоненка за 10 років зібрали кошти і побудували на розі вулиць Троїцької
та Псільської Римо-католицький костел в ім’я Благовіщення Пресвятої Діви
Марії, освячений у 1911 р. (Троїцька,6).
Костел побудований у неготичному стилі з характерним стильовим
порталом зі стрілчатою аркою на фронтоні, високим дахом, подібним до
середньовічних західноєвропейських церков.
На вулиці Троїцькій розташувалися освітні та лікувальні заклади, які
визначили її архітектурне обличчя. Респектабельністю стриманих форм
неокласичного стилю вирізняється двоповерховий головний корпус
Олександріїської гімназії (Троїцька,5). Заснована у 1870 р. на базі повітового
училища як прогімназія, у дореволюційний час була провідним навчальним
закладом міста, у стінах якої навчався художник, поет, засновник течії
футуризму в поезії Д.Д.Бурлюк (1882-1967) та багато інших відомих
громадських діячів.
Незвичайним в архітектурному плані є колишній гімназійний пансіон, для
іногородніх учнів (Троїцька,3) побудований на кошти полковника
І. Федоровського. Він схожий на казковий англійський замок з витонченим
декором стін. Витягнуті аркові вікна, ліпні орнаменти під вікнами, вертикальні
колони, стилізовані під готику, стрілоподібні – теж зроблені в готичному стилі
– вежі, фронтони, конусоподібні шпилі з флюгерами – усе це надає будівлі
неповторності. У подібному стилі зведений і одноповерховий службовий
флігель.
Поряд навчальний заклад – ЗОШ № 8. Будівля частково втратила свій
первинний західний архітектурний вигляд. Зводилась вона наприкінці ХІХ ст.
для потреб численної німецької громади міста. Другий поверх займала
лютеранська церква. У1900-1902 рр. тут тимчасово розташовувався кадетський
корпус, а від 1903 р. друга жіноча гімназія.
Наступна дуже красива з колонами, одноповерхова ошатна садиба
Шрейнера (нині-ресторан, Троїцька, 15).
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Пам’ятка архітектури кінця ХІХ століття (Троїцька, 20). Будувалося
приміщення коштом родини Харитоненків для дитячого притулку.
Одноманітний фасад з вузькими високими вікнами та лучковими перемичками,
у центрі прикрашає ризаліт з високим фронтоном. Уся площина стіни розрізана
на горизонтальні смуги, і це створює враження, що будинок складається з
різних секцій. Але чудовий зубчатий карниз, що об’єднує весь будинок,
підкреслює оригінальність архітектурної споруди. У 1888 році був відкритий
дитячий притулок для дівчат-сиріт віком від 7 до 17 років. Дівчатка отримували
релігійно-моральне виховання, оволодівали мистецтвом рукоділля і
домашнього господарювання, опановували навчальну програму, розширену до
гімназійного рівня з початковою педагогічною освітою.
Після випуску гімназистки отримували від І.Г.Харитоненка придане,
багатьох з них він сватав за іноземних майстрів-фахівців. Геніальний
підприємець робив добру справу, піклувався про сиріт і вирішував кадрову
політику на своїх цукрових заводах. Нині тут розташовується пологовий
будинок.
Перлиною Сум є пам’ятка архітектури національного значення –
Троїцький собор сумського архітектора, німця за походженням, Густава
Шольца. Він справедливо вважається одним з найкрасивіших храмів України за
своїми розмірами, декором та вишуканим внутрішнім простором, він був би
доречним у будь-якій європейській столиці (Троїцька, 24-а).
У 1901-1914 рр. Троїцький собор був зведений за проектом Карла
Шольца на кошти П.І. Харитоненка. За композицією Троїцький собор нагадує
Ісакієвський, що в Санкт-Петербурзі. Проте чотириярусна дзвіниця із західного
боку збудована в стилі українського бароко. Храм збудований у неймовірно
красивій пластиці. Архітектура храму витримана в стилі неокласицизму з
елементами бароко. Внутрішнє убранство собору теж було багатим, подекуди
воно збереглося й сьогодні. Зокрема, стінові розписи біля купола виконані
художником І Нивинським, над вітражем та іконостасом храму працювали
живописці К. Петров-Водкін і М.Нестеров.
За Троїцьким собором можна помилуватися «блакитним корпусом»
резиденції-двоповерхової садиби купця та селекціонера І. Асмолова, яка
збудована в еклектичному стилі неокласицизму і модерну (пл.Троїцька,14).
Купець Іван Асмолов (1844-1918) меценат, власник цегельного заводу
викупив значну територію вулиці (5га), де збудував собі великий будинок і
навколо нього розбив парк. Оскільки він багато подорожував по світу, створив
чудовий куточок рукотворної природи в ландшафтному стилі з екзотичними
видам дерев, альпійськими пейзажними галявинами, виритими ставками і
фонтанами. На пташиних фермах розводив фазанів, павичів, папуг, білих та
чорних лебедів.
Нині в парку представлені близько 100 видів дерев та кущів. Дендропарк
є пам’яткою садово-паркового мистецтва.Нині тут знаходиться обласний
спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення.
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Особливо зацікавлює будинок у неоренесансному стилі за адресою вул.
Троїцька, 33. Загадковість будівлі додають горельєфи над вікнами: з круглих
рам – медальйонів виглядають, ніби виходять зі стін обличчя чоловіків і жінок
давньогерманського походження. Старожили колись називали його «будинок
Мефістофеля». Господар садиби– німець, директор Павлівського рафінадного
заводу О.Крінер, який був запрошений на роботу І.Харитоненком. Брав участь
у будівництві заводу-гіганту одного із найбільш потужного виробника (107 тон
за добу) цукру-рафінаду в Європі. Крінер мав типові німецькі риси характеру чесність, пунктуальність, акуратність, строгість (за що його недолюблювали
робітники), був великим знавцем своєї справи – запровадив новий метод
безвідходного виробництва цукру-рафінаду.
Не випадково, що саме в цьому будинку Крінера вперше в Сумах 1912
року з’явилося знамените тістечко «Наполеон».
У 1960-70-х роках будинку «наліпили» другий поверх, але не зважаючи
на це, він дихає своїм особливим шармом і загадковістю.
За адресою вул. Троїцька, 48 розташовується ще один навчальний заклад
– духовна семінарія побудована в 1880-х роках з червоної цегли у
псевдовізантійському стилі. В інтер'єрі будинку збереглися різьблені дерев'яні
двері колишньої домової церкви в ім'я Охтирської Богоматері. Своєю
величністю вражають масивні сходи на другий поверх. Нині це один із корпусів
обласної лікарні.
Проходячи тінистими алеями далі по вулиці Троїцькій, 51, вражає
незвичайний теремок з шатром і романтичним ажурним флюгером, який
говорить про дату свого народження – 1914 рік. Це аптека (колишній будинок
Петрищева) зведена у псевдоруському стилі і відразу ж вирізняється з-поміж
інших споруд на вулиці своєю оригінальною архітектурою. У ХІХ ст. ліки
дітям до 12 років видавалися безкоштовно.
Поряд архітектурна перлина – комплекс дитячої лікарні Святої Зінаїди
(Троїцька, 57), побудований Павлом Харитоненком за заповітом батька, який
доручав синові заснувати в Сумах дитячий лікувальний заклад на 20 ліжок.
Комплекс зведений у 1986 р. із використанням елементів модернізованої
англійської готики та замкової архітектури. Прикрашають будівлю пів колони,
важкі віконні лиштви, стилізовані ризаліти під вежі з кутовими зубчатими
башточками. У лікарні знаходилася спортивна зала до якої меценат завіз
тренажери та медичне обладнання з Франції, а освітлення здійснювалося зі
спеціальної компаунд-машини. Заклад був одним з найкращих у колишній
імперії, а лікування дітей було безкоштовним.
Окрім відомого нам Павлівського рафінадного заводу і машинобудівних
майстерень Бельгійського акціонерного товариства, на вулиці Троїцькій також
розміщувався чавуноливарний завод «Вулкан».
Саме в період становлення та розвитку промислового підприємства
родини Харитоненків Троїцька вулиця отримала своє неповторне архітектурне
та культурне обличчя, яке згодом, уже за радянської доби, було спаплюжене
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типовими проектами та житловими будинками, позбавленими архітектурної
витонченості та довершеності.
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ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ АРХІВНИХ УСТАНОВ СУМЩИНИ
У 30-Х РОКАХ ХХ СТ.
Кожна ювілейна дата спонукає дослідників до переосмислення вже
відомих фактів або пошуку відповідей на малодосліджені періоди чи події
нашої історії. 80-та річниця створення Сумської області відноситься саме до
таких дат. Складний шлях розвитку українського народу і держави, у значній
мірі, зафіксований в документах, які зберігаються в архівних установах.
Об'єктивний аналіз документальних матеріалів буде сприяти не лише
запобіганню окремих помилок, але й сприятиме подальшій розбудові
громадянського суспільства та демократії. У той же час необхідно зазначити,
що пріоритетні цілі використання документів визначаються владою – залежно
від загального типу політичного режиму та його конкретної специфіки [1].
Саме тому ми і вирішили висвітлити завдання і функції архівних установ у 30ті рр. ХХ ст. на теренах нашої області у найбільш трагічні для нашого народу і
суспільства десятиліття.
30-ті роки були кривавими для усіх народів, кого радянська влада
об'єднала в кордонах СРСР. Це був період монопольного панування
марксистсько-ленінської ідеології та однопартійної диктатури. Всеохоплюючий
контроль панував у всіх сферах суспільства. Архівна справа, на думку
комуністичного керівництва, повинна була також виконувати завдання
спрямовані на укріплення існуючого режиму.
Серед пріоритетних завдань, що ставила держава перед архівістами, були
збір компрометуючих матеріалів на реальних і потенційних «ворогів народу».
Пошук компрометуючих матеріалів на громадян розпочався відразу після
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встановлення радянської влади в регіоні і поступово набирає системного
характеру у 20-ті роки. У 30-ті роки він стає пріоритетним напрямком в роботі
архівів усієї держави. Науково-історичний підхід до розуміння цінності
архівних документів, відповідно, відходить на другий план.
Саме тому була реалізована ідея ідеологів комуністичної держави щодо
включення архівних установ до системи органів внутрішніх справ протягом
1938 − 1941 рр. Постанови Президій Верховних Рад − СРСР від 16 квітня та
УРСР від 10 грудня 1938 р. − говорять про передачу Центральних архівних
управлінь СРСР та УРСР у відання НКВС – загальносоюзного та
республіканського відповідно. Згодом Центральне архівне управління СРСР
було перетворено на Головне архівне управління НКВС СРСР. Про
необхідність опрацювання питань реорганізації та підготовку необхідних для
неї даних говорять грудневі 1938 р. накази ГАУ СРСР та ЦАУ УРСР, надіслані
на місця [2]. Слід зазначити, що мережа архівів України – центральних,
обласних, районних та міських, які підпорядковувалися НКВС, була створена в
1932 р.8 У 1938 – на початку 1939 рр. в межах майбутньої Сумської області
функціонувало чотири державні історичні архіви, що підпорядковувалися
Харківському (Сумський) та Чернігівському (Роменський, Конотопський,
Глухівський) обласним архівним управлінням.
В результаті таких змін обласні історичні архіви підпорядковувалися
начальникам УНКВС областей; міські і районні – начальникам міських і
районних відділів НКВС УРСР. На місцях обласні архівні управління
перетворювалися в архівні відділи НКВС областей. У січні 1939 р. до
республіканського Центрального Архівного Управління було направлено
анкети, автобіографії, ділові та політичні характеристики працівників архівів
Сумщини для вирішення питання про їх благонадійність.
Указом Президії Верховної Ради СРСР про створення Сумської області
10 січня 1939 р. зумовила відповідні зміни в організації архівної сфери нашого
краю. Згідно з нею Оргкомітету Президії ВР УРСР у Сумській області 25 січня
1939 р. було створено обласне архівне управління НКВС [3].
Процес реорганізації архівної галузі продовжується у 1940 − першій
половині 1941 рр. – як на загальносоюзному, так і на республіканському та
місцевому рівнях. Включення архівних установ до системи НКВС зумовило
зміщення керівних основ архівної справи із законодавчої до нормативнорозпорядчої сфери.
Основні напрямки, зміст та характер діяльності архівів стали визначатися
наказами НКВС та керівництва галузі, внутрішньовідомчими інструкціями,
розпорядженнями тощо. Одним із головних документів, що регулював
діяльність архівів було «Положення про Головне архівне управління НКВС
Союзу РСР» (2 березня 1940 р.). Перехід архівної спадщини народів СРСР у
повне розпорядження НКВС закріплювало «Положення про Державний
архівний фонд Союзу РСР та мережу державних архівів СРСР» (29 березня
1941 р.). Величезний масив різноманітних документальних матеріалів
дореволюційного і радянського періодів – надбання народів СРСР –
141

передавався органам НКВС. ГАУ НКВС СРСР та його місцевим органам
надавалося виключне право щодо вирішення питань про політичну, практичну
та наукову цінність архівних матеріалів, а також виділення тих, що не
підлягають збереженню. Не дивно, що у цьому переліку на першому місці було
поставлено політичний, і на останньому – науковий критерій цінності архівних
джерел. Цей факт ілюструє відношення офіційної влади до історичної
спадщини і цілей для яких їх планувалось використовувати. Друга частина
зазначеного документа визначає мережу державних архівів СРСР. На території
Сумської області це – Державний архів Сумської області (м. Суми) та його
філіали у містах Глухів, Конотоп, Ромни. На той час на Сумщині діяли
Сумський обласний історичний архів та Глухівський, Конотопський,
Роменський державні історичні архіви [4].
Структура архівів складалася з відділів дореволюційних фондів,
Жовтневої революції та соціалістичного будівництва; секретних фондів;
науково-довідкової літератури; читальний зал та ін. В контексті боротьби з
«ворогами народу» і намаганні збільшити чисельність «виявлення»
неблагонадійних у структурі місцевих відділів НКВС з’являються
контррозвідувальні відділи, які для отримання будь-якої компрометуючої
інформації активно надсилають запити до місцевих архівів.
Боротьба з «ворогами народу» не оминула і самих працівників архівної
справи. Так, у 1934 році було «викрито» і шкідницько-націоналістичне
використання архівних документів науковим співробітником Глухівського
архіву Желіговським. У січні 1936 р. ЦК КП(б)У приймає постанову, в якій
жорстко вказується на «засміченість установ ЦАУ ворожим елементом» [5]. На
виконання цієї постанови республіканське ЦАУ вимагає від керівників
обласних архівних управлінь провести «перевірку кадрів архівів Вашої
області». У березні 1937 р. на нараді керівників архівних управлінь та
директорів центральних історичних архівів голова ЦАУ УРСР Сенчило знову
закликає «… рішуче боротись з ворогами народу ...» і «... переглянути всі кадри
...» [6]. Чистка кадрів в архівах Сумщини, що були підпорядковані
Чернігівському та Харківському архівним управлінням, розгортається з 30-х рр.
У вересні 1937 р. Харківське обласне архівне управління надсилає до
Сумського історичного архіву лист ЦАУ, «присвячений» виявленню ворогів
народу в архівних органах. Республіканське керівництво галузі, залякане так
само (а може й більше), ніж прості працівники, пропонує «... ще і ще раз
перевірити і переглянути свої кадри і всі негодні викинути з нашої системи.
Висувайте на відповідальні посади людей, хоча і не мали довгої школи архівної
мудрості, але зате люблячих нашу батьківщину, нашу партію, нашого вождя
товариша Сталіна і люблячих архівну справу ...» [7].
Результатом такої «кадрової політики» стала ситуація, коли старі
кваліфіковані кадри замінювалися на політично благонадійних. А політичний
підхід замінює професійний. Особливо активно даний підхід простежувався
напередодні та після входження їх до системи НКВС СРСР. наказ НКВС СРСР
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від 9 лютого 1940 р. вимагає забезпечити районні архіви «перевіреними
робітниками».
Архівна галузь була невід’ємною частиною системи державних установ
вона розглядалася владою як знаряддя забезпечення документального підґрунтя
репресивної політики. Необхідність швидкого та максимально ефективного
використання інформації архівних джерел в оперативних цілях стало однією з
причин підпорядкування архівних установ НКВС. Поточна робота оперативних
органів за сталінських часів розпочиналася з обліку «неблагонадійного»
елементу і подальшого постійного нагляду за цією категорією населення. Потім
отримана інформація «реалізувалася» – шляхом порушення справ та
провадження слідства. Саме для здійснення початкового етапу цієї поточної
роботи органам внутрішніх справ та держбезпеки і були необхідні архівні
документи. Адже в останніх можна було знайти інформацію про діяльність
громадян в минулому.
З другої половини 30-х рр. ХХ ст. в активну роботу по виявленню
«ворогів народу» включають і місцеві державні архіви. Спочатку керівництвом
визначалися категорії ймовірних злочинців, а потім під ці категорії
оперативниками «підганялися» конкретні особи. До роботи з визначення
прізвищ цих людей і залучалися архівні працівники.
Розробка архівних матеріалів в оперативно-чекістських цілях, ставиться
владою на провідне місце. Вже у вересні 1939 р. ГАУ НКВС СРСР видає
циркуляр, в якому відмічає наявність в архівах значної кількості не
розроблених матеріалів, що представляють великий оперативний інтерес для
НКВС. Докладні вказівки по складанню списку-довідника на виявлених
«ворогів народу» надаються у спеціальній інструкції, що була розроблена ГАУ
НКВС СРСР для відділів секретних фондів державних архівів і затверджена 21
вересня 1939 р. Для внесення у список розшуку органами НКВС була потрібна
наявність так званих «установчих даних» − ПІБ, рік та місце народження, місце
служби, рід занять у минулому, а також даних, що компрометують особу.
Список-довідник був призначений для систематизації відомостей по СРСР і для
оголошення розшуку у загальносоюзному масштабі.
Отже, наведені матеріали дозволяють зробити висновок, що сталінській
тоталітарний режим включив архівні установи у новостворену репресивну
політичну систему. Архівні матеріали першочергово використовувалися в
оперативно-чекістських цілях. Для реалізації вищезазначених цілей держава
проводила відповідну кадрову політику і через низку постанов та інструкцій
формулювала цілі та завдання архівних установ.
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Обуховський Сергій Іванович,
учитель історії та правознавства
Сварківської філії опорного закладу освіти
Шалигинської селищної ради
Шалигінська ЗОШ I-III ст.
Глухівського району
ГЛУХІВЩИНА ТУРИСТИЧНА: МАЛЬОВНИЧЕ СВАРКОВЕ
Славна традиція кожної родини, країни – увічнення пам’яті, збереження
традицій рідного краю.
Відомо, що багато коштів до бюджету країн залучають від розвитку
туризму Італія, Франція, Греція. Чому б і нам не показати неповторну красу,
культурну спадщину рідної України?
Наша Сумщина багата на історичні
пам’ятки, відомі й мало невідомі легенди,
нам є чим пишатися, і час інвестувати в
розвиток віддалених місць (глибинок)
для збереження традицій.
Глухівщина
овіяна
славною
історією, особливо доби Гетьманщини. Я
розповім вам про одне із найдавніших сіл
регіону – мальовниче Сваркове. Та
проведу екоекскурсію її вулицями та
пам’ятками.
Членами
краєзнавчоетнографічного гуртка при Сварківській
школі спланована екскурсія історичними
місцями села.
Розпочинаємо від села Заруцьке,
яке поступово в сосново-дубовому лісі переходить у Сваркове, де
розташований дитячий оздоровчий табір «Сонячний», у якому кожного року
відпочивають сотні дітлахів.
Піднявшись далі на Лукичеву гору, бачимо низовину, у якій розташована
основна частина населеного пункту.
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Зупинка №1. Сварківські джерела
Повертаємо ліворуч до заплави річки Клевень. Там розташовані
фонтановидні джерела з цілющими властивостями. Зі слів спеціалістів, а проби
брали не один раз, аналогів води нема по всіх Україні. Цілий рік вона має сталу
температуру +10 градусів. Загальна площа джерел – 0,8 га. На 2019 рік, згідно з
проектом, виділено 28 тисяч гривень на окультурення пам’ятки, будівництво
альтанки та місць відпочинку.
Піднявшись на пагорб, потрапляємо до городища поселення VII-VIII
століття – одного з найдавніших поселень сіверян у регіоні. Саме тут
археологами з Києва та Глухова було знайдено рештки перших наших
мешканців: домашній інвентар, посуд, зброя, кістки людей та тварин. Звідси
спостерігаємо прекрасний краєвид на ліси, луки, річку Клевень.
Спустившись у низовину, 2 км їдемо вулицями села, де поряд із
сучасними забудовами трапляються хатинки сторічної давнини.
Зупинка №2. Центр села
Особливої
уваги
заслуговує
архітектурна
пам’ятка середини XVIII
століття – Миколаївська
церква, побудована в 1747
році Яковом Андрійовичем
Марковичем – відомим
українським
істориком,
генеральним підскарбієм.
Саме йому гетьман Іван
Скоропадський за вірну
службу подарував село в
1718 році. Тут він починає
вести
свій
відомий
«Щоденник..», який став
здобутком його життя включно до 1767 року. Володів латинською, єврейською,
вивчав французьку. Уміло вів господарство, розводив коней, займався
молочним тваринництвом, бортництвом, садівництвом, мав у селі спиртовий
завод. Як описано в «Щоденнику..», займався торгівлею, посилав товар у
Данциг та Москву, волів у Царицин, Астрахань і навіть в Іран, звідки привозив
шовк, сап’ян та інші товари. Значною частиною торгівлі був тютюн, із Криму
привозив сіль,із Черкас – рибу. У Сварковому, де жив, також поставив лікарню
для лікування венеричних та інфекційних хвороб. Лікування було
безкоштовним. Після смерті першої дружини Олени (дочки Павла Полуботка) у
1750 році одружився з Марією Прохорівною Яворською. Вона добре знала
способи лікування травами, а її ім’я було відоме по всій окрузі.
Є свідчення, що онук Якова Андрійовича, Олександр Михайлович
Маркович, проживаючи в селі після закінчення Харківського університету,
заснував у 1848 році першу школу в регіоні. Навчали читанню, письму,
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арифметиці, закону Божому. Мав прекрасну родинну бібліотеку (340 книжок),
куди приїздили працювати видатні люди, у тому числі й Микола Гоголь.
Олександр Якович допоміг відомому публіцисту Лазаревському в
опублікуванню 10-томного «Щоденника..» свого діда. Бібліотека та прекрасний
двоповерховий будинок родини Марковичів був знищений у перші роки
радянської влади. А родина емігрувала до Франції. І тільки в 2002 році в село
завітав нащадок Марковичів Мішель, який проживає в Парижі. На цей час
зв'язок з ним утрачений.
Навпроти храму, у мальовничому парку вікових лип, розташоване
приміщення школи, збудоване в 1965 році для 350 учнів. У 1982 році
педагогом, керівником художньої самодіяльності, художником Миколою
Петровичем Лисенком було створено краєзнавчий музей, у якому зібрані тисячі
експонатів, переданих односельцями для збереження пам’яті та традицій історії
села Сваркове. Тут є куточок уродженця села Сваркове Душина Михайла
Ілліча, котрому в 1947 році було присвоєння звання Героя Соціалістичної праці
за отримання урожаю пшениці 30 центнерів з гектара на площі 48 гектарів.
Найбільша кількість експонатів музею – участь земляків у ІІ світовій
війні. На фронт пішли 320 чоловік, із них 197 нагороджені орденами та
медалями, 220 не повернулися з поля бою, їх імена увічнені в списках
меморіалу загиблих воїнів, розташованих поряд зі школою.
На честь Миколи Петровича у 2002 році його син Олександр
Миколайович – заслужений художник України – відкрив художню галерею за
ініціативи спілки художників «Слобожанське буриме». Експонати постійно
поповнюються, часто проводяться екскурсії. Сам художник – член спілки
дизайнерів України, учасник міжнародних, всеукраїнських виставок. Твори
його перебувають у приватних колекціях України, Росії, Ізраїлю, США,
Франції. Зараз проживає в Харкові. Прагнення ініціативної групи – на місці
будинку Лисенків створити музей – на даний час успіхів не принесли, тому це
плани на майбутнє.
За парком у 2001 році за ініціативи тогочасного голови села Капелька
Сергія Володимировича та керівника господарства «Україна» Жибика Олексія
Миколайовича було відкрито спортивний комплекс «Україна». Найкращий на
той час в Сумській області серед сільських спортивних осередків. І зараз тут
проводяться змагання місцевого значення.
Є в центрі села приміщення сільської ради із залою для реєстрації актів
цивільного стану на 50 місць. Поруч – 3 магазини, цех по виробництву
полуфабрикатів, щойно відремонтований будинок культури на 250 місць та
кафе-бар «Кошик», де молодь села відпочиває у вільний час.
Зупинка №3. Хутірська криниця
На південь, у напрямку до села Чернєве, у мальовничому місці
знаходиться Сварківський хутір. На жаль, людей та дворів майже не
збереглось, але там є «життєдайна» освячена криниця, обладнана альтанкою та
місцями для відпочинку, стежка до якої ніколи не заростає.
Зупинка №4. Монастир Глинська пустинь
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Через луки, на відстані 2 кілометрів на північ, розташований монастир
«Глинська пустинь», відновлений у часи незалежної України. На його території
постійно проводяться реставраційні роботи, побудовано 90% кам’яної огорожі,
та скоро ми знову зможемо говорити про існування одного з найдавніших та
найбагатших духовних надбань, де миряни, туристи зможуть побачити не
тільки чудотворну ікону, а й велич духовної спадщини України.
З мап України зникають населені пункти. Депопуляція, яка розпочалася
на Чернігівщині в 70-і роки ХХ століття, вирує в наш час на рідній Сумщині, і
кому, як не нам, історикам, та просто небайдужим громадянам до славних
традицій рідного краю, відкрити маловідоме минуле та зберегти, розвинути,
передати наступним поколінням.
Говорити про красу й велич рідного краю можна дуже довго, але краще
один раз побачити, ніж 100 разів почути, тож я запрошую вас до екотуру по
славній Сумщині, Глухівщині, до мальовничого Сваркового.
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Державного ліцею-інтернату з посиленою
військово-фізичною підготовкою
«Кадетський корпус» ім. І.Г. Харитоненка
РОЛЬ ВІДОМИХ ПИСЬМЕННИКІВ У СТАНОВЛЕННІ СУМЩИНИ
Яка не є – вона у нас одна.
Трава і квіти стеляться побіля.
Нехай ростуть. Аби лиш не зрад-зілля.
І щоб своя маленька вітчина.
О. Вертіль
Сумщина – благословенний край, з глибокою історією, прекрасним
сьогоденням і талановитими людьми. У різні часи вона подарувала світу
немало видатних творчих особистостей, чиї імена назавжди вписані в історію
нашого краю. Письменник, журналіст, громадський діяч, Гриценко Микола
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Семенович, пише в одному зі своїх віршів: «Я на землю прийшов перед літом,
і весна мені сили дала ...».
Гриценко Микола Семенович народився 9 травня 1962 року в селі
Тимченки Недригайлівського району Сумської області у звичайній сільській
родині. Потяг до слова у хлопця з'явився рано. Навчаючись у Козелянській
середній школі, став юнкором Недригайлівської районної газети «Світло
жовтня», де й було опубліковано його «перші проби пера». Після завершення
школи подає документи на вступ до факультету журналістики Київського
державного університету імені Тараса Шевченка. Успішно склавши творчі та
обов'язкові іспити, 1979-го року стає студентом першого курсу
найпрестижнішого столичного вузу.
Після служби у війську, з листопада 1986-го, працює в Сумському
обласному комітеті телебачення та радіомовлення: редактором радіомовлення,
редактором телебачення, зав. відділом телебачення. У 1988 році, при створенні
головної редакції телебачення, він стає першим головним редактором
телебачення Сумської обласної телерадіокомпанії (наймолодшим серед колег
– головних редакторів телебачення України). Микола Гриценко запам'ятався
багатьом сумчанам як автор і ведучий багатьох циклів авторських телепрограм,
у яких уникає політичної кон’юнктури того часу, він завжди стояв на боці
простого громадянина. Його програми, особливо «прямі ефіри», були досить
популярними серед телеглядачів, бо порушували найзлободенніші питання
повсякденного життя. Завдяки сміливим, безкомпромісним програмам Миколи
Гриценка на Сумщині віруючим було вперше повернуто споруду колишнього
храму, порушене питання про недоцільність спорудження в Сумах шкідливих
«білкових установок» та багатьох інших проблем
На початку 1990-х розпочалося публічне входження нашого земляка в
літературу. Дмитро Білоус у своєму попередньому слові до поетичної добірки
М. Гриценка в журналі «Дніпро» благословляє молодого поета як талановитого
автора. У 1993 році Миколу Гриценка (члена Спілки журналістів України)
приймають іще до однієї творчої організації – Спілки письменників України.
1995 року при створенні в незалежній українській державі нового
конституційного органу – Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення – Миколу Гриценка призначають на посаду представника
Національної ради в Сумській області. Він бере безпосередню участь в розробці
та реалізації концепції розвитку телерадіомовного простору Сумської області,
стає одним із фундаторів Українського фестивалю дитячого кіно і телебачення
«Кришталеві джерела», до співорганізаторів якого долучилася і Національна
рада України з питань телебачення і радіомовлення
У різні роки М. Гриценко був співкоординатором Всеукраїнських
літературних конкурсів «Коронація слова» (2000-2006 рр.) та «Золотий лелека»
(2007-2009 рр.). 2000-го року переїжджає до Києва, працює в центральному
апараті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення:
начальником відділу зв'язків зі ЗМІ та громадськістю Національної ради,
головним редактором журналу «Вісник Національної ради України з питань
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телебачення І радіомовлення». Паралельно з цим займається документальним
кіно. Він автор сценаріїв понад 10 документальних фільмів. Цього ж, 2000-го, у
київському видавництві «Вопа mепtе» виходить друком солідна поетична
книга Миколи Гриценка «Книжка».
Микола Гриценко – автор ідеї та натхненник спорудження в Сумах
пам'ятного знаку «Сумка», який став нині одним із символів міста над Пслом.
Він – автор тексту гімну міста Сум та Сумського земляцтва, низки популярних
пісень, що стали лауреатами пісенних Всеукраїнських фестивалів: «Сумська
мелодія», «Сумщино моя», «Дві долі», «Україно моя», «Юності пора».
Наш талановитий земляк – Лауреат Всеукраїнських літературних премій
імені Леоніда Глібова, Олександра Олеся, міжнародної літературної премії ім.
Івана Кошелівця, нагороджений почесними відзнаками Сумського земляцтва
та «За заслуги перед м. Суми», а також Знаком «Хрест Петра Калнишевського».
Нікому України не віддам –
Собі залишу, дітям та онукам,
На вічне щастя чи на вічну муку _
Нікому України не невіддам!
Нікому Україн не віддам!
Я душу в неї переллю, крилату,
Я буду з нею в будень і у свято –
Нікому України не віддам!
Нікому України не віддам!
Хай нелегкою буде моя ноша.
Ні за принади ні за які гроші –
Нікому України не віддам!
Нікому України не віддам!
Бо дерево мого рясного роду
Лиш тут росте, заквітчується, родить –
Нікому України не віддам!
Володимир Григорович Дудченко – відомий журналіст, краєзнавець,
поет, почесний журналіст України, Почесний член Всеукраїнської спілки
краєзнавців, Всеукраїнського товариства пам’яток історії і культури.
Народився у Лебедині, у сім’ї потомственого залізничника. У 1952 р.
Володимир закінчив десятирічку Лебединської СШ № 1. Відразу ж після школи
влаштувався будівельником на відбудові військового містечка у Лебедині,
працював у пошуковій бригаді, яка проектувала новий військовий аеродром
стратегічної авіації, потім – у гарячому цеху цегельного заводу. Далі – у
ремонтно-будівельному управлінні при міськвиконкомі. Одночасно був
дописувачем і робсількором нині міськрайонної газети «Життя Лебединщини».
Влітку 1955 року Володимира прийняли на посаду коректора районної
газети. Писав інформації, репортажі, кореспонденції, нариси, фейлетони,
гуморески. У 1956 році став одним з фундаторів літературного, а згодом
літературно-краєзнавчого об’єднання «Обрій», яке очолював майже 30 років.
Тривалий час по сумісництву працював фотокореспондентом, закінчив
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загально-науковий факультет журналістики КДУ і філологічний факультет
Сумського педінституту імені А. С. Макаренка.
Навесні 1963 року Володимира призначили редактором районного
радіомовлення, якому віддав близько 40 років. Разом з тим, не поривав творчих
зв’язків з районною та іншими газетами Сумщини і України. Володимир
Дудченко виховав молоду плеяду літераторів, краєзнавців та журналістів
місцевої преси. Видав три віршовані збірки краєзнавчої лірики і авторського
гумору.
Початок краєзнавчого інтересу припадає на другу половину 50-х років
минулого століття. Дудченко вніс значний вклад у вивчення Шевченкіани, яку
досліджував з 1965 року. Записав перекази та спогади про Т. Шевченка від
місцевих старожилів, в т. ч. від правнучки братів Залеських, в Лебединську
садибу яких поет приїздив у 1859 р. Значну увагу краєзнавець приділив і князю
М. Г. Репніну, копію портрета якого перемалював Т. Г. Шевченко. В районних
та обласних газетах опублікував близько 30 матеріалів про Т. Г. Шевченка.
Володимиру Дудченку належить розвідка про той факт, що перший
сільський телефон на Україні і в тодішній Російській імперії з’явився саме у
Лебединському повіті у 1899 році. Також дослідив тему «Розвиток проводового
радіомовлення на Лебединщині». Він брав активну участь у підготовці
енциклопедичного довідника «Сумщина в іменах» (Суми, 2003). Публікації
краєзнавця були використані авторським колективом енциклопедії при
написанні біографічних довідок дипломата Б. Г. Алексенка, поета і
письменника Євгена Васильченка, доктора медичних наук Д. М. Калюжного,
громадського діяча і мецената Я. В. Кучерова, Героя Соціалістичної Праці
І. М. Остапенка, поета Михайла Петренка, оперного співака І. Н. Стешенка,
Т. Г. Шевченка.
Не випадково Національна спілка журналістів України у 2004 році
присвоїла пошуковцю високе звання «Почесний журналіст України», а у 2008
р. – звання «Журналіст року». У 2007 році Всеукраїнське товариство
краєзнавців присвоїло журналісту звання «Почесний краєзнавець України».
Як поталанило Сумщині мати таку обдаровану і світлу особу як
Людмилу Ромен.
Ти питаєш, з якого я краю?
Із мальовничого краю,
Де ромен-цвіт розквітає,
Між Сулою, в степу безкраїм.
Вона народилася 28 січня 1959 року в м. Ромни Сумської області в сім’ї
робітників. За національністю українка. Тут в Ромні 1976 року закінчила
середню школу № 11 та музичну школу по класу фортепіано. Продовжила
навчання в Сумському культосвітньому училищі на диригентсько-хоровому
відділі, яке і закінчила в 1983 році. Долучившись до хорового мистецтва,
почала писати фортепіанні, хорові та пісенні твори. В її доробку 30
фортепіанних творів, 16 партитур для хору, більше 100 пісень на власні слова
та твори українських поетів. Серед них: Олександр Олесь, Олег Ольжич, Олена
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Теліга, Микола Вороний, Василь Симоненко, Вадим Крищенко, Олекса
Ющенко, Михайло Шевченко, Надія Степула.
Особливий композиторський доробок – 19 пісень та 4 партитури на слова
О.Олеся. Як композитор і виконавець власних пісень брала участь у фестивалях
та конкурсах.
Неодноразово нагороджувалась почесними грамотами та
дипломами.
Людмила Ромен – одна з найактивніших громадських діячок Сумщини
кінця 80-их-90-их років. Одна із засновників та організаторів краєзнавчолітературно-мистецького товариства «Спадщина». Козацький ансамбль, яким
вона керувала, першим в області розпочав популяризувати тоді ще небезпечні і
невідомі українські патріотичні пісні (стрілецькі). Саме цей ансамбль заспівав
Гімн України під час першого підняття українського національного прапора в
Сумах над міською радою. Активна учасниця всіх політичних і громадських
акцій.
Людмила Ромен автор поетичних збірок: «На вітрянім вогні», «Горобина
ніч», «Мовчать дерева роду» та «Яблука з неба», «Білий лебідь – лебідь
Чорний», «Вірую».
До серйозної праці над словом та музикою додалося ще захоплення
художнім ткацтвом. Її роботи мали успіх на виставці «Мальовничий Ромен» в
Роменському музеї, присвяченої 1100-ліття Ромен. ЇЇ творчі здобутки як
майстра народного мистецтва, поета, композитора та виконавця були високо
оцінені фахівцями. Так в 2001 році Людмила Шевченко стала членом
Національних Спілок України: Спілки майстрів народного мистецтва, Спілки
письменників та Асоціації Діячів естрадного мистецтва України. А 2003 року її
обрано відповідальним секретарем Сумського обласного відділення
Національної спілки письменників України. Її роботи є в приватних колекціях
Великобританії, Росії, Білорусії, Канади, Австралії. У 2003 році стала
лауреатом премії 28-го літературного конкурсу Світової Федерації Українських
Жіночих організацій ім. Марусі Бек.
Людмила Ромен – член Національної Спілки письменників України,
поетеса, композитор, громадський діяч, Член Української Міжнародної
Академії Оригінальних Ідей.
Кожний день її – у творчості та боротьбі:
Я – та, що не ховалася на піч від Світу,
Я не відсиджувалася, коли громи
Трощили Душу України. Крила вітер
Сердито рвав не раз, та вирвати не зміг.
Список використаних джерел
1. Микола Гриценко – поет, прозаїк, публіцист // Сучасні письменники
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Прощайло Володимир Михайлович,
методист державного ліцею-інтернату
з посиленою військово-фізичною підготовкою
«Кадетський корпус» імені І.Г.Харитоненка
«ДЕРЖАВНИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВОФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ «КАДЕТСЬКИЙ КОРПУС» ІМЕНІ
І.Г.ХАРИТОНЕНКА – ПЕДАГОГІЧНА ПЕРЛИНА СУМЩИНИ»
Охоплюючи поглядом історію нашої області-ювіляра з можна гордістю
констатувати: ми маємо пишатися її досягненнями в різних галузях діяльності в промисловому виробництві, сільському господарстві, науці, культурі та
інших. Славні традиції минулого зберігаються і примножуються і сьогодні.
Яскравим прикладом зв’язку попередніх і нинішнього покоління слугує
історія створення та діяльності державного ліцею-інтернату з посиленою
військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені І.Г.Харитоненка.
За ініціативою та зусиллями полковника Свідлова Ю.І. та команди його
однодумців, за активної участі депутатів Сумської обласної ради на базі
колишнього Сумського військового інституту ракетних військ і артилерії у
2008 році був створений Комунальний заклад Сумської обласної ради
державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою імені
І.Г. Харитоненка, який з 2011 року набув статусу «Кадетського корпусу».
Навчальний заклад розміщується в архітектурному ансамблі, який є
історичною пам’яткою початку ХХ століття, на території де з 1918 до вересня
2007 року здійснювалася діяльність з підготовки офіцерів артилеристів
Сумським військовим артилерійським командним училищем та Військовим
інститутом ракетних військ і артилерії ім. Б. Хмельницького Сумського
державного університету, який було розформовано в 2007 році.
Сьогодні навчально-матеріальна база закладу розміщена (на земельній
ділянці площею 3 га) в головної будівлі колишнього Сумського військового
інституту ракетних військ і артилерії, і включає:
два кабінети «Захисту Вітчизни» з інтерактивними дошками;
інтерактивний лазерний тир;
стройовий плац;
кабінет військово-професійної підготовки;
залу для боротьби;
тренажерну залу;
майданчики для спортивних ігор;
гімнастичний майданчик;
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смугу перешкод;
спортивну залу комплексу «Олімп» (спільно з військовою частиною);
два кабінети інформатики;
спеціалізований кабінет фізики з інтерактивною дошкою; спеціалізований
кабінет хімії з інтерактивною дошкою;
кабінет української мови і літератури;
кабінет іноземної мови – лінгафонний кабінет;
спеціалізований кабінет історії з інтерактивною дошкою;
кабінет біології;
клас хореографії;
музей історії навчального закладу;
бібліотеку з читальною залою на 50 місць;
клуб на 600 місць;
актову залу;
народознавчу світлицю.
Кожен взвод (клас) має клас самостійної підготовки.
Головними завданнями ліцею є:
виховання громадянина України на кращих традиціях українського народу
самовідданого служіння Україні, готовності до захисту її незалежності і
територіальної цілісності, поваги до Конституції України, державних
символів України, почуття власної гідності, відповідальності перед
законом за свої дії;
надання базової та повної загальної середньої освіти відповідно до
Державних стандартів загальної середньої освіти;
забезпечення набуття ліцеїстами знань і навичок з військової та фізичної
підготовки;
підготовка
фізично
здорових,
високоморальних,
вольових,
дисциплінованих осіб, здатних до свідомого вибору відповідної професії,
служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях;
підготовка ліцеїстів до подальшого навчання у вищих навчальних закладах
Міністерства оборони України, Державної прикордонної служби України,
Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства надзвичайних
ситуацій України та інших центральних органів влади.
Ліцей-інтернат за короткий термін став гордістю Сумщини, педагогічною
візитівкою Сум. Його діяльність не залишилася поза увагою регіональної та
державної влади. Всього лиш через 2 роки з часу заснування, на обласному
святі«Перлини Сумщини», яке стало своєрідним підсумком досягнень Сумської
області в самих різних сферах його життя, в повну силу пролунало ім’я ліцею.
На цьому форумі вшановували сімнадцять кращих людей нашого
краю. Відбирали номінантів, з огляду на їх причетність до подій, які стали
знаковими для історії розвитку області в 2010 році. Серед них був і начальник
нашого ліцею-інтернату – на той час полковник Свідлов Ю.І., що стало
свідченням вагомих досягнень навчального закладу.
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Більш ніж трьохсотрічна світова історія кадетських корпусів виробила
складну педагогічну систему кадетської освіти та виховання з великим
практичним досвідом, що, безсумнівно, є цінним і для майбутнього. Саме це
покладене в основу життєдіяльності Сумського Кадетського корпусу імені
І.Г. Харитоненка.
Україна не може існувати без патріотів. Любов до Батьківщини, відчуття
приналежності до Держави, її історії повинно будуватись на повазі до подвигу
предків.
Яскравим прикладом патріотичного виховання в нашому закладі є
випускники 2011року Кадетського корпусу, а нині офіцери - випускники
Академії військово-морських сил Харченко Олексій і Артем Колодка, які гідно
витримали іспит на патріотизм. Відданні присязі Україні, вони з товаришамикурсантами виконали Державний Гімн України під час подій в середині березня
2014 року на стройовому плацу Академії Військово-Морських Сил імені
П.С. Нахімова у м. Севастополі.
На даний час близько 200 наших випускників захищають мир і єдність
нашої держави на Сході України, втілюючи в життя девіз сумських кадетів:
«Душу – Богові, життя – Вітчизні, честь – нікому!»
За 10 років роботи педагогічний колектив Кадетського корпусу показує
стабільні результати в навчанні та спорті.
Навчальний заклад закінчили та нагороджені: золотою медаллю «За
високі досягнення у навчанні» – 14, срібною медаллю «За досягнення у
навчанні» – 14 випускників.
68 кадетів стали переможцями ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських
олімпіад з базових дисциплін та 4 кадети стали переможцями ІV етапу цих
олімпіад. Один ліцеїст став призером малої академії наук України.
У 2018/2019 навчальному році кадети Сергієнко Є.С. (8 клас) та
Кайдаш А.О. (11 клас) стали переможцями III етапу Всеукраїнських учнівських
олімпіад з української мови та літератури та англійської мови, виборовши
відповідно II та I місця.
Про успішну діяльність навчального закладу свідчать також і результати
вступу випускників Кадетського корпусу до вищих навчальних закладів, вищих
військових навчальних закладів та закладів інших силових структур. За час
свого існування Кадетський корпус відкрив шлях у доросле життя 1 232
випускникам, із яких до вищих навчальних закладів вступили 1 172. З них 854 –
курсанти вищих військових навчальних закладів та закладів інших силових
структур. Більше 400 наших випускників стали офіцерами.
На сьогодні в Кадетському корпусі здійснюється навчання в 8-11 класах.
500 ліцеїстів розподілені по 16 взводах. Вступили на навчання вони на
конкурсній основі.
У навчальному закладі навчаються діти із категорій, які потребують
соціального захисту, а саме:
діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування – 15;
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діти військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок отриманих
ран чи при виконанні службових обов’язків – 3;
діти учасників бойових дій – 53;
діти з багатодітних сімей – 42;
діти, які визнані Законом, як постраждалі внаслідок Чорнобильської
катастрофи – 5;
діти з малозабезпечених сімей – 4;
діти з сімей, які проживають на тимчасово окупованих територіях та в зоні
проведення антитерористичної операції – 4.
Виховують і навчають майбутніх захисників Вітчизни досвідчені
педагоги. На сьогоднішній день в ліцеї працює 172 працівників із яких 97 педагогічні працівники в тому числі:
заслужений працівник освіти України – 1;
кандидати наук – 3;
доценти – 2;
учитель-методист – 3;
старший учитель – 8;
старший вихователь – 2;
спеціалістів вищої категорії – 22;
спеціалістів першої категорії – 15;
спеціалістів другої категорії – 24;
вихователів (офіцерів запасу) – 13.
Усі 25 офіцерів Кадетського корпусу мають вищу педагогічну освіту з
освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр».
Серед військовослужбовців та працівників ліцею працюють і проходять
службу 15 учасників бойових дій.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного
суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання
військового обов’язку 2 військовослужбовці нагороджені державною
нагородою «Орденом Богдана Хмельницького» ІІІ ступеню, 1 - орденом
«За заслуги» ІІІ ступеня.
8 вчителів ліцею відзначені грамотами та подяками Міністерства освіти і
науки та 5 вчителів подяками Ради національної безпеки та оборони
України.
Очолює навчальний заклад генерал-майор Свідлов Ю.І., кандидат
військових наук, доцент, заслужений працівник освіти України.
Все вище наведене свідчить про те, що державний ліцей-інтернат з
посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені
І.Г. Харитоненка має всі можливості для організації якісного освітнього
процесу. Завдяки системності та послідовності у реалізації поставленої мети за
короткий час свого існування він здобув репутацію справжньої школи
мужності, офіцерської честі та відданості Батьківщині.
Пухно Світлана Михайлівна,
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заступник директора з виховної роботи
Лебединського медичного училища
імені професора М.І.Сітенка
ФОРМУВАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ'ЯТІ, ГРОМАДСЬКОЇ
САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ МОЛОДІ, ПАТРІОТІВ СУМЩИНИ,
ЗАСОБАМИ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
У статті приведені приклади із досвіду роботи Лебединського медичного
училища імені професора М.І.Сітенка з національно-патріотичного виховання
молодого покоління.
Без любові до Батьківщини, готовності примножувати її багатства,
оберігати честь і славу, а за необхідності – віддати життя за її свободу і
незалежність, людина не може бути громадянином.
«Патріотичне виховання молоді сьогодні є одним з найголовніших
пріоритетів гуманітарної політики в Україні, важливою складовою національної
безпеки України» – зазначено в Концепції національно-патріотичного
виховання молоді.
У Лебединському медичному училищі імені проф.М.І.Сітенка важливе
місце у навчально-виховному процесі займає виховання у студентської молоді
історичної пам'яті, патріотизму, духовності, формування національної
самосвідомості, високих моральних якостей, необхідних для відданого
служіння Батьківщині.
З метою виховання почуття гордості за Українську державу традиційно
перший урок навчального року, присвячений Україні – «Україно, ти в моєму
серці назавжди», «Україна суверенна, незалежна», «Щоб у серці жила
Батьківщина» та інші; місячник військово-патріотичного виховання; науковопрактичні конференції «Україна – земля героїчного народу».
Студентське самоврядування активно приймає участь у проведенні
родинних та обрядових свят, вивченні родинних дерев, проведенні мистецьких
конкурсів, конкурсів народних ремесел, спортивних змагань, у районних та
міських конкурсах юних літераторів та екологів, у проведенні виховних годин
«Доброта починається з тебе», «Світом править добро».
Традиційно, з метою відновлення та збереження історичної пам’яті,
формування національної ідентичності та відродження інтересу сучасної молоді
до історії України, її культури, традицій і звичаїв в училищі проводиться
місячник історії та суспільних дисциплін. Всі заходи підпорядковуються девізу
«Немає пам’яті – немає ідентичності. Немає ідентичності – немає нації». У
ході місячника виявляються обдаровані, творчі та креативні студенти, які
залучаються до роботи в історико-краєзнавчому гуртку «Слідами історії» та до
дослідницької діяльності, яка сприяє активізації інтересу молодих людей до
минувшини рідного краю, формуванню навичок критичного погляду на
історичні події, вмінню робити висновки. Студенти обирають теми для
пошукових проектів, наприклад:
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«Герої АТО»;
«Портрет солдата»;
«Історія Лебединської ЦРЛ»;
«Сімейна реліквія»,
«Сумщина в іменах»,
«Я – горджусь своїм татом, учасником АТО»,
« Михайло Сітенко – видатний хірург, уродженець Сумщини»,
«Костянтин Зільберник – основоположник медицини Лебединщини» та
інші.
Проектні роботи «Чупахівський цукровий завод», «Люди правди. Щоб
світ знав! Борис Іванович Ткаченко» відправлені на Всеукраїнський конкурс
мультимедійних проектів «Врятувати від забуття».
Студенти училища працювали над проектом «Портрет солдата» про
випускника училища Іллю Селюкова і представляли його на Всеукраїнському
конкурсі пошукових робіт «Україна – понад усе!», де проект дістав схвальну
оцінку та отримав відзнаку. Ілля Селюков – це молодий патріот, уродженець
Сум, який після закінчення нашого училища, не пропрацювавши і місяця,
пішов у військкомат, але йому відмовили у призові із-за молодого віку, ледь
виповнилося 18 років. Ілля почав їздити добровольцем в зону АТО на тиждень,
два: дві ротації захищав Донецький аеропорт. Він був стрільцем та надавав
лікарську допомогу пораненим, при ньому завжди був укомплектований
медичний рюкзак, тому і отримав позивний «Медик». Працював по ситуації,
якщо потрібна була більше медична допомога, то і асистував при операціях, і
надавав сам допомогу, і доводилося робити малі операції. Ілля є прикладом
мужності: не дивлячись на те, що переніс дві контузії, першу – на СавурМогилі, другу – в аеропорту, вже біля 4 років їздить надавати допомогу
побратимам. Нашим студентам є на кого рівнятися і з кого брати приклад.
З метою формування у молоді відданості та вірності українському
народові, готовності до захисту України, забезпечення її суверенітету,
територіальної цілісності та недоторканості, забезпечення вшанування
героїчного подвигу захисників Вітчизни та збереження пам’яті про масовий
героїзм в нашому училищі традиційними стали проведення виховних годин
«Бійцям, що мир несли в наш край, встеляйте квітами дорогу», «Героям
України вічна слава», круглих столів «Запікається кров'ю історія…»,
«Учасники АТО – наші випускники», училищного конкурсу читців «Муза в
солдатській шинелі». Створений училищний Web-сайт, де студенти
розміщують свої твори-роздуми «Про що болить моя душа», «Роздуми біля
Вічного вогню», «Спогади мого дідуся», «Пам’ятати навіки», «Пам’ять не
згасне», «Лист солдату АТО» та власні вірші.В училищі започаткований
конкурс презентацій «Я горджусь своїм татом, учасником АТО». Студенти
активно підтримали даний проект, в якому було представлено 23 презентації.
Взірцем патріотизму є викладач
«Основ захисту Вітчизни»
Лебединського медичного училища імені проф. М.І.Сітенка, справжній
кадровий офіцер з бойовим досвідом майор Олег Вікторович Верхов. На
-
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Донбасі він командував батареєю 122-міліметрових самохідних установок на
самому початку бойових дій, доброволець. Поталанило студентам навчатися у
Олега Вікторовича, тому що на посаді викладача військової справи справжній
кадровий офіцер з бойовим досвідом, може навчити стріляти, ходити в
розвідку, володіти ситуацією, вчасно реагувати на надзвичайну ситуацію, а й
ще надавати допомогу пораненим, виносити їх з поля бою, вміти захистити себе
і товаришів.
Традиційно в переддень травневих свят всі студенти та викладачі
училища ходять в похід «Дорогами війни». Завданням самоврядування кожної
групи є проведення пізнавальної, краєзнавчої діяльності, що передбачає:
вивчення району майбутнього маршруту туристського походу
партизанськими стежками, стежками бойової слави ;
під час походу – збір краєзнавчого матеріалу відповідно до посадових
обов'язків, проведення відповідної пізнавальної та краєзнавчої діяльності;
підготовку історичного усного звіту за зібраним матеріалом з наступним
звітуваннями перед групою;
аналіз результатів спостережень, досліджень з описом у літературі, за
фотографіями чи розповідями .
Щорічно змінюється маршрут і населений пункт: то Пристайлове, то
Курган, то Червлене, то Токарі, то Михайлівка. Наприклад, похід до села
Пристайлове відбувся під гаслом «Миру мир». Розпочався він літературномузичною композицією «Ми живемо, щоб пам'ятати», присвяченою Дню
пам’яті та примирення і річниці Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій
війні. Під час пішої ходи вшанували пам'ять
загиблих в роки війни
покладанням квітів до пам’ятників невідомим солдатам. На природі провели
спортивні змагання «Веселі старти» серед першокурсників. Студентистаршокурсники провели військову естафету по наданню домедичної та
медичної допомоги під час бою, навчали студентів молодших курсів накладати
турнікети для зупинки кровотечі, робити тугі тампонади рани, проводити
транспортну іммобілізацію.
Заслуговує на увагу проведення Маршу Миру студентами училища в
вересні місяці. Розпочався захід на центральній площі міста театралізованим
дійством «Ні – війні! Ми – за МИР!» з участю керівників міста та району. Потім
студенти медучилища зробили ланцюг єдності від медучилища до меморіалу
Слави та закликали всіх людей приєднуватися до Маршу Миру, наголосивши,
що молодь виступає за єдність, територіальну цілісність України, її
недоторканість. Продовжили наш захід походом до села Курган, де кожна
студентська група мала можливість позмагатися в спритності, витривалості.
Патріотичний дух студентство підтримувало емблемами, плакатами,
літературно-музичними композиціями, які ще раз підкреслювали нашу мету
«Україна понад усе!». Доповнили свій похід кейс-уроком «Сумщині
присвячуємо», де кожна група готувала
повідомлення про географію,
населення, відомих уродженців району, пам’ятки району та представляли мапу
району, який входить до складу Сумщини: Лебединського, Недригайлівського,
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Тростянецького,
Охтирського,
Липово-Долинського,
Білопільського,
Ямпільського, Буринського, Шосткінського, Великописарівського, Сумського,
Глухівського,
Середино-Будського,
Конотопського,
Путивльського,
Краснопільського, Роменського, Кролевецького. Цікаво пройшла й презентація
плакатів на одну із тем «Сумщина в моєму серці назавжди», «Я люблю
Сумщину».
З метою пропаганди національної свідомості молодого покоління,
виховання небайдужості та шанобливого ставлення до історії, української
культури, формування любові
до національних цінностей, історичної
спадщини рідного краю та громадян України, започаткували і провели міський
фестиваль творчості, присвячений 80-річчю заснування Сумської області «З
Сумщиною у серці назавжди» за підтримки управління молоді, сім'ї та спорту
Сумської обласної державної адміністрації. Свою творчість на фестивалі
представляла талановита молодь медичного училища, педагогічного коледжу,
учні Лебединських ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1, 3, 4, 5, 6, 7, ВПУ лісового
господарства. Учасники фестивалю та жителі міста стали свідками творчого
підходу до розкриття запропонованої тематики заходу, оригінальності та
стильності учасників. З натхненним молодіжним запалом дарували свої
виступи учні шкіл: «Сумщино рідна, ти моя надія», «Сумщина – це Україна»,
«Друзі єднаймося», «Квітни Сумщино», «З Сумщиною у серці». Фіналом
заходу став масштабний флешмоб студентів-медиків «Сумщині присвячуємо»,
в якому прийняло участь 140 студентів. Студентсько-учнівська молодь
Лебединщини ще раз довела, що любов да Батьківщини, до рідного краю, до
своєї Сумщини – це найсвітліші і найвищі почуття. Коли така любов є в серці,
тоді людина добра, щира, відважна.
Нова українська школа повинна ґрунтуватися на партнерських якостях
між викладачами та студентами. Тільки тоді співпраця ефективна, коли
викладачі володіють сучасними педагогічними знаннями й уміннями,
застосовують їх практично, не стоять осторонь, а беруть активну участь у
навчально-виховному процесі вищої школи. Завдячуючи співдружності
педагогічного та студентського колективів рік у рік, день у день ми виховуємо
у студентів високі почуття громадянина України, повагу до людей праці,
любов до своєї Батьківщини, готовність віддати для її блага всі свої сили і
професіоналізм.Таке виховання включає розвиток любові до батьківщини,
національної самосвідомості й гідності; дбайливе ставлення до рідної мови,
культури, традицій; відповідальність за природу рідної країни; потребу
зробити свій внесок у долю батьківщини; інтерес до міжнаціонального
спілкування; прагнення праці на благо рідної країни, її народу.
Студенти своїми вчинками і справами ще раз підтверджують слова
В.О.Сухомлинського: «Патріотичне виховання – це сфера духовного життя, яка
проникає в усе, що пізнає, робить, до чого прагне, що любить і ненавидить
людина, яка формується».
Список використаних джерел:
1.
Концепція національно-патріотичного виховання молоді. – 2016.
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2.
Виховання громадянина: Сутність громадянського виховання
/ П. Ігнатенко,В. Поплужний, Н. Косарєва, Л. Крицька// Шкільна бібліотека. –
2003. – № 8. – С. 3-19.
3.
Калінічев А. Знаймо і пам’ятаймо свою історію! Про патріотичне
виховання в сучасній школі // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. – №2. –
С. 35-36.
Рева Гульнара Еркинівна,
вчитель історії
Лебединської ЗОШ І- ІІІ ступенів №1
Лебединської міської ради
НЕВИЧЕРПНЕ ДЖЕРЕЛО ОСВІТЯНСЬКОЇ ДИНАСТІЇ ПОДВЕЗЬКІВ
Усім відомо: людина – то цілий всесвіт, а особливо та, хто натхненною працею,
могутнім талантом, неординарними вчинками свого часу вплинула або сьогодні
впливає на сучасників, на історію, змінюючи траєкторію її руху, на вітчизняну та
світову культуру. Україна багата на талановитих людей, життя яких віддзеркалюється
в результатах їхньої праці. На жаль, на малій батьківщині багато людей ще й досі
залишаються маловідомими, а іноді й зовсім невідомими широкому загалу. Тому
важливо, щоб люди знали таких особистостей, своїх земляків, які сприяли розвитку
освітянської галузі в нашій місцевості.
Професія вчителя унікальна. Бог створив велике Диво – людину. Він дав їй
життя, вдихнув у неї душу і випустив людський човен у безмежний океан життя. Буря,
негода, шторм підстерігають людину на цьому важкому шляху. Але є той, кому
небайдужа її доля, хто хвилюється, хто прихистить від негоди під своїм крилом, хто
просто любить. Це Вчитель. І саме таким педагогом була Світлана Георгіївна
Подвезько. Хочеться про неї згадати, бо у цьому році вона зустріне свій 70-річний
ювілей. Назвати її просто жінкою з невгамовним характером – це не сказати нічого.
Назвати її вчителем із Великої літери теж буде недостатньо. Назвати активісткою
сучасного буремного життя – це лише вказати на її життєву позицію. Тож як хочеться
розповісти про всю нестримну енергію жінки, яка вчила жити, перемагати, упевнено
йти до мети, бачити позитив у будь-якій ситуації і невпинно створювати його самим.
Народилася Світлана в селі Нижня Сироватка Сумського району в багатодітній
сім’ї вчителів у березні 1949 року, коли оживає природа після зимового сну, а земля
пахне розквітлими пролісками й рястом. Батьки, Маслов Георгій Вікторович та
Маслова Тетяна Михайлівна, працювали в Лебединській школі-інтернаті. Батько
гарно співав, грав на гітарі, цікавився політикою, літературою, мовою. Тато, учитель
фізичного виховання, нагороджений грамотами Міністерства освіти. Зараз у
Лебединській школі-інтернаті діє музей, у якому один із стендів присвячений батькові
Світлани Георгіївни. Його учень, Михайло Фігура, став заслуженим майстром спорту
Радянського Союзу, 5-разовим чемпіоном Радянського Союзу, чемпіоном XIII
Всесвітніх ігор серед глухих у 1977 році. Увіковічив пам'ять про Маслова Г.В. й
колишній учитель фізичної культури ЗОШ №6 Радченко В. Г. у своїй книзі
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«Спортивні зірки Лебединщини». Мама Світлани Георгіївни – вихователь. Вона була
працьовитою, піклувалася про своїх вихованців, вправно вела домашні справи.
1956 року маленька Світланка пішла до Нижньосироватської середньої школи,
де провчилася 2 роки. А потім батьки забрали її в Лебедин. Навчання продовжила в
першій школі, де класним керівником була Тимченко Парасковія Тимофіївна. У
1965 році був відкритий новий навчальний заклад, і Світлана разом зі своїми
однокласниками розпочала навчання у школі № 6. Із дитинства дівчинка звикла
робити все швидко і впевнено, мала організаторські здібності, завжди була в центрі
цікавих справ, подій, не давала нікому навкруг себе сумувати, користувалася повагою
однолітків. У 9 та 10 класах виконувала безліч громадських доручень: старости класу,
заступника секретаря комсомольської організації, брала участь в організації
танцювального гуртка. На згадку про перший випуск десятикласники посадили
яблуневий сад.
Свою трудову діяльність Світлана Георгіївна розпочала в 16 років із заводу
поршневих кілець у місті Лебедин. Працювала у ливарному цеху сортувальником,
фрезерувальником. Була гарним та відповідальним робітником, але мріяла про інше.
Брала активну участь у культурному житті заводу і, можна сказати, стала там зіркою.
На тому ж заводі зустріла майбутнього чоловіка.
Світлана Георгіївна потрапила в родину Подвезьків у 19 років. Жінки цієї сім’ї
підтримали її бажання стати педагогом. Саме вони були ініціаторами переведення
Світлани Георгіївни до відділу технічного контролю на заводі, а потім – і вступу до
педагогічного училища у 1969 році. Ентузіазм і організаторські здібності Світлани
помітили й тут. Її обрали старостою групи, а потім – профоргом.
Варто згадати свекруху Клавдію Михайлівну та ще двох педагогів цієї родини
– Марію Михайлівну та Лідію Михайлівну Подвезьків, які, за словами Світлани
Георгіївни, зробили величезний вклад у розвиток освіти на Лебединщині. Ці жінки
надзвичайно скромні, порядні, дуже працелюбні. Клавдія Михайлівна працювала
секретарем-діловодом в учительському інституті (нині педагогічне училище ім.
А.С.Макаренка). Тут навчалися її сестри: Марія Михайлівна і Лідія Михайлівна. Марія
Михайлівна була дуже красивою, бездоганно володіла російською мовою, грала на
фортепіано, довгий час працювала вчителем російської мови та літератури в ЗОШ №
4. Лідія Михайлівна – викладачем математики у Лебединському педагогічному
училищі. Була відмінником освіти України. Має багато послідовників учителівматематиків, які до цього часу працюють, згадують і пишуть про неї. Людина була
кришталевої чистоти, не підвищувала голос, не ображала студентів, а допомагала їм.
Світлана Георгіївна не тільки невтомна в праці й щедра душею, а й любляча і
турботлива донька, мати, сестра, бабуся та прабабуся. Сьогодні пишається своїми
дітьми, яких у неї троє. Вони мають вищу освіту, працьовиті, дуже талановиті. Старша
донька Ольга Євгеніївна має 25 років педагогічного стажу, працювала вчителем
початкових класів в ЗОШ № 2, потім – у ЗОШ № 1. У 1996 році стала переможницею
2-го етапу першого Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», взяла участь у
третьому заключному етапі конкурсу, нагороджена грамотами Міністерства освіти.
Має прекрасну колекцію ляльок, зроблених своїми руками, реставрує меблі.
Прекрасні шедеври, виготовлені власноруч, щедро дарує гостям та жителям міста,
161

проводить виставки в краєзнавчому музеї. Донька Тетяна працює в краєзнавчому
відділі обласної центральної бібліотеки у місті Суми, гарно в’яже і вишиває мініатюрні
картинки. Син Юрій закінчив Сумський університет, досконало володіє технікою,
ремонтує мобільні телефони, комп’ютери. Найтепліші слова бабуся Світлана говорить
про онучку Лідочку, доньку Ольги, яка вже закінчила Сумський державний
педагогічний університет, має подяки, грамоти. Але найбільшу любов і турботу
Світлана Георгіївна віддає своєму правнуку Марку.
Подвезько С. Г. педагогічну діяльність розпочала, переступивши поріг
Лебединської середньої школи №1, яка радо й широко відчинила свої двері перед
молодим спеціалістом – вихователем групи продовженого дня. Маючи високі
моральні якості, Світлана швидко влилася в учительський колектив. Через деякий час
керувала хореографічним гуртком. Любили її учні, колеги, поважала адміністрація
школи за гострий розум, щире слово, багатогранність душі, ініціативу і творчість. А
потім було навчання на заочному відділенні історичного факультету Харківського
державного університету.
І полинуло в освітянському колі ім’я Світлани Подвезько. Працювала вчителем
історії, була класним керівником. Конспекти, уроки, заходи, навколо – учні, які
прислухалися до кожного її слова. А згодом – і безліч доручень, у виконання яких
вкладала всю душу, як голова профспілкового комітету школи, завідуюча музеєм
В.І.Леніна, начальник піонерського табору в с. Токарі.
Із 1982 року наказом обласного і районного відділів освіти її призначили
директором Лебединської восьмирічної школи № 2.
Директор школи… Який глибокий зміст цього слова! Це і вчитель, і порадник, і
товариш, і організатор. Якщо вчитель спілкується в основному з дітьми, то директор –
і з колективом школи, і з батьками, і з громадськістю. А коли він прагне зробити
навчання змістовним, цікавим для дітей, враховуючи індивідуальні особливості
кожного, уникає формальних підходів у своїй роботі, то це творча людина. Таким і був
директор ЗОШ № 2.
Скільки добрих і корисних справ зробила вона разом із учителями, учнями,
батьками! Ще в перший рік, працюючи на цій посаді, провела капітальний ремонт
школи, повикидавши пічне опалення, повністю замінила її покрівлю. За допомогою
спонсорів (колись вони називалися шефами) – ФПФ (Фабрика пластмасової
фурнітури) та ЗВВ (Завод верстатних вузлів) за ініціативою Світлани Георгіївни була
підведена до школи теплотраса та зроблена добудова до корпусу №2, де навчалися
учні початкових класів. У 80-ті роки велике значення мали технічні засоби навчання. І
директор школи, доклавши чимало зусиль, придбала для школи різноманітні прилади:
графопроектори, кіноапарати, фільмоскопи. Лебединська школа №2 першою
підключилася до всесвітньої мережі Інтернет. Працював комп’ютерний гурток, де учні
як старших, так і початкових класів оволодівали навичками роботи на комп’ютері.
Але Світлана Георгіївна не зупинилася на досягнутому. Мріяла створити на базі
школи музей. Учнів, котрих запалила вогнем знань, бажанням працювати і творити,
об’єднала в гурток пошуковців, які зібрали краєзнавчий матеріал. У 1995 році був
урочисто відкритий музей Бойової Слави. У його створенні допомагав Петро
Тимофійович Тронько, доктор історичних наук, професор, академік НАНУ, почесний
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громадянин міста Лебедина. Одночасно школі було присвоєно звання Героя
Радянського Союзу Дмитра Карабана. За значний вклад у створенні музею Бойової
Слави нагороджена медаллю «50-річчя Великої Перемоги».
Ця жінка-керівник напрочуд гармонійно поєднує в собі енергійність,
допитливість, наполегливість, вимогливість із чарівною жіночністю, лагідністю,
добротою, людяністю. А її творчість, оригінальність і неповторність, здається, не
мають меж. Найбільше Світлана Георгіївна любила той час, коли на порозі школи її
зустрічали діти, усміхалися, віталися, про щось запитували чи розповідали. Для неї усі
шкільні справи, і великі, і малі, були важливими. Вона віддавала їм свої сили, знання,
досвід. Бо саме професія педагога становила основний зміст її життя.
Урок історії для Світлани Георгіївни – це радість спілкування зі своїми
вихованцями, це – пісня і стан її душі. Вона заряджала учнів своєю енергією,
допитливістю, знаннями. А вони, в свою чергу, давали ту радість, яку одержує кожний
вчитель, коли з перших хвилин спілкування приходить із ними до взаєморозуміння.
Тема рідного краю для неї – одна з найулюбленіших. Має власну багату бібліотеку.
Свої уроки Світлана Георгіївна будувала так, щоб не зникали вогники в дитячих
очах, не зникало захоплення від розповідей учителя. Як історик,вона вчила заново
переживати події. За 45 хвилин її вихованці ставали ніби свідками того часу, який
вивчали. Педагог пишалася своїми учнями, які неодноразово були учасниками і
призерами міського, обласного етапів предметних олімпіад. У 1992 році Світлана
Георгіївна взяла участь у конкурсі «Учитель року» та була нагороджена дипломом,
стала учасником Маршу миру «Братерство».
Світлані Георгіївні завжди боляче дивитися на сиріт і хворих дітей, які
навчаються у школі. Вона застрахувала дівчинку-сироту за власні кошти. Тому
Подяка, яку висловив Дитячий фонд України, для неї особливо дорога. І сьогодні
Світлана Георгіївна продовжує піклуватися про дітей, які потребують допомоги. Так,
перед новорічними святами, Подвезько С.Г. відвідала школу-інтернат для глухих і
подарунками привітала школярів із Новим роком. Мріє й надалі здійснювати
благодійну допомогу.
І хоча вона зараз на заслуженому відпочинку, але на досягнутому не
зупиняється. Учитель вищої категорії, старший учитель, Відмінник освіти України
Світлана Подвезько – активний громадський діяч. Вона – член наукової ради
Лебединського художнього музею ім. Б. К. Руднєва. Готуючись до святкування 200річчя із дня народження Т.Г.Шевченка(2014р.), працівники центральної районної
бібліотеки підготували експозицію «Шевченко і наш край». Світлана Георгіївна брала
активну участь у її створенні, а також підготувала екскурсоводів, учнів школи №1.
Людина тонкої душі, закохана у рідну природу і чарівну українську народну
пісню, наділена співочим талантом, вона – організатор заходів і виступів вокального
жіночого ансамблю РБК «Любава», який має велику кількість нагород, керівник
об’єднання РБК «Берегиня». І скрізь – заходи, зустрічі, репетиції, підготовча робота,
пошук нового матеріалу. Усе повинно бути зроблено, вчасно проведено, причому на
найвищому рівні. Інакше не можна! Вона так звикла, вона так працює.
Такою є Світлана Георгіївна – вчитель, директор. Хоча, неправда –
вчителі колишніми не бувають! Освітянський вогник променіє в її серці,
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охоплюючи душу невимовним почуттям любові до всіх і кожного, адже саме
вчитель любить, опікується не лише знаннями та поведінкою своїх вихованців,
а й переймається їхнім життям, турбується про них.
Вона – вчитель, як то кажуть, від Бога, і піти саме за цією стежкою їй
судилося долею. Світлана Георгіївна має безліч подяк, грамот та дипломів за її
відданість справі, сумлінну працю та любов до дітей та вчителювання. Про
таких людей потрібно розповідати! Тож пишаймося нашими земляками!
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Лебединської спеціалізованої школи
І-ІІІ ступенів №7
«З РОБОТОЮ В ПАРІ ВСЕ ЖИТТЯ» (М.Х. САВЧЕНКО)
Моя розповідь про людину, життя якої стало подвигом, праця якої
привела до всенародного визнання і слави. Її ім'я – символ багаторічної
бездоганної праці, трудової звитяги, що є яскравим прикладом для
наслідування нинішнього і прийдешніх поколінь. Спілкуючись з тими, хто знав
видатну трудівницю, я намагалась віднайти ще подібну особистість, яка б
відзначалася непереборною жагою до роботи, безвимірною любов'ю до тварин.
Були подібні. Але такої талановитої в непростій тваринницькій галузі не було.
На основі документальних фактів, літературних джерел, спогадів очевидців про
двічі Героя Соціалістичної Праці М.Х. Савченко, я намагалась розкрити її
життєвий і трудовий подвиг, її кредо: «Працюй так, щоб праця за тобою не
скучала...», а також основні віхи життєвого шляху та трудових звершень М.Х.
Савченко, праця якої є без сумніву зразком для подолання вершин успіху в
сільському господарстві.
«Молоко може замінити будь-який продукт, але немає такого продукту,
який би замінив молоко»
К. Еклз, американський учений
Найкращим у світі продуктом називала молоко й Марія Харитонівна
Савченко – новатор колгоспного виробництва, заслужений працівник
сільського господарства УРСР, двічі Герой Соціалістичної Праці, яка свого
часу доклала багато зусиль для збереження виведеної в передвоєнні роки
Лебединської бурої породи великої рогатої худоби. Життя та праця задля
суспільного блага, приклад для молоді, увага до оточуючих та опікування
їхніми проблемами – нині ці слова звучать пафосно і дещо відірвано від реалій.
Але люди з такими характеристиками є головним багатством країни, без них
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рух суспільства вперед не можливий. Саме такою, з трудовим поривом, із
колосальним почуттям відповідальності не тільки за сьогодення а й за
майбутнє, з глибинним розумінням проблем людей і бажанням їх розв'язати
постає М. Х.Савченко.
Запис про народження у метричний книзі П'ятницької церкви с. Токарі
(Бережки) Лебединського повіту Харківської губернії від 14 квітня 1913 року
розпочинає документальну історію життя Марії Харитонівни. Дитинство, як і у
багатьох дітей тієї буремної пори першої чверті 20-го століття, пройшло з
присмаком гіркоти. Втрата батьком здоров'я у походах Першої світової війни та
скора його смерть, тяжка праця матері, яка залишилася з двома дітьми у вирі
подій 1917-1920 років, знущання вітчима, невдячна праця у наймах, – такі
спогади зберігала Марія про своє дитинство. Вона в усьому допомагала матері:
з ранньої весни та до пізньої осені доглядала власний невеличкий клаптик
землі, а взимку порала панську худобу. У свої юні роки вона не з чуток знала
про тяжку працю селян. Хотілося всіляко покращити матеріальний стан
родини, але розуміла, що працюючи на чужій ниві, буде дуже важко досягти
своєї мрії. Намагання жити краще, віра у власні сили, напевно, допомогли
вижити і вступити з надією у новий етап життя.
Час ішов. Змінився суспільний лад. Марійка трудилася у польовій бригаді
на славу, її заздрісній непосидючості та неймовірній працездатності дивувались
односельці. Працювали дуже тяжко, зранку до вечора. Повертаючись смерком з
поля, Марія затягувала пісню. Де тільки сили ті бралися! Сім років трудилася
дівчина в полі, вирощуючи хліб. Та Марію не покидали думки про престижну,
як їй здавалося, роботу доярки. Навички догляду за худобою у дівчини вже
були. На той час комуну перейменували у артіль, а пізніше в колгосп «Червона
зоря», правління якого з радістю підтримало прагнення Марії Савченко йти у
тваринники. Знаючи про працьовитість та запальну вдачу дівчини, їй доручили
доглядати телят. На тваринницькій фермі першим, хто її зустрів, був дояр Іван
Тимофійович Хобот. Він потис маленьку, проте вже натруджену, дівочу руку,
ввів у курс справи. Якби ж то знала тоді Марія, що той знаний дояр, який
змусив її зашарітися, колись стане її чоловіком...
Для молодої телятниці розпочалися трудові будні. Робота на фермі
вимагала великої самовіддачі, а в ті важкі роки ще й самопожертви. Саманнодерев'яні хлівці, вкриті очеретом та соломою, світились наскрізь. Протяги
дошкуляли як робітникам, так і телятам. На тваринах шерсть ставала «дибом»,
поголів'я молодняка хворіло. В таких умовах телята, як малі діти,потребували
особливої уваги. Марія будь-що прагнула виходити майбутніх теличок.
Розвиток колективного сільського господарства дав можливість провести у село
електрику, що в певній мірі полегшило працю тваринників.
З року в рік працівники червонозорянської артілі покращували здобутки у
тваринництві. Вони тримали першість у районі з рекордних надоїв молока та
середньодобового доважку молодняку. В цих перемогах була частка титанічної
праці і молодої тваринниці Марії Савченко. Невдовзі артіль стала опорним
господарством Лебединського держплемрозплідника бурої породистої худоби.
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Тож результатом вдалого господарювання стало представлення трудових
здобутків у 1939 році на Всесоюзній сільськогосподарській виставці у Москві.
Серед дев'ятьох кращих тваринників артілі «Червона зоря» свої
досягнення демонструвала і Марія Савченко, яка протягом п'яти років
виростила більш ніж триста телят до шестимісячного віку з рекордними
показниками середньодобового доважку живої маси, а її улюбленець, бичок
Радист, набирав щодоби 1200 грамів, а це – небувалі результати. Та й корови,
вирощені невтомною телятницею, ставали рекордистками, учасницями
Всесоюзної виставки народного господарства в Москві. Які хвилювання
переповнювали Марію перед поїздкою до столиці! Перший раз у Москві,
представляє у сільськогосподарському павільйоні здобутки тваринників артілі
такому широкому загалу, що там-всій крані! Худоба, вирощена токарівськими
трудівниками була визнана кращими експонатами виставки, а молочнотоварній
фермі присуджено диплом другого ступеня. Тож додому, у Токарі, тваринники
повертались переможцями. їм були вручені медалі учасників виставки, грошові
премії та мотоцикл.
Вересневий день 1941 року вона запам'ятала на все життя. На світанку до
Токарів вже долинала артилерійська канонада, фронт докотився до
Лебединщини. Село облетіла звістка, що німці взяли Штепівку...
На луках, понад Пслом, все ще випасалось «артільне багатство» – череди
корів та телят Лебединської породи, що було гордістю не тільки району а й
всієї області. На позачергових артільних зборах селяни вирішили терміново
евакуювати стадо породистого молодняка та високоудійних корів на схід
країни. Переганяти стадо худоби довелося жінкам-телятницям Марії Савченко,
її подругам Парасці Клименко, Галині Романовій та сивочолому діду Костю
Свиридовичу Звягольському.
Марія залишала вдома стареньку хвору матір та одинадцятилітнього сина
Миколку. Вони проводжали найріднішу їм людину, здавалося, в страшну
безодню, проте свято вірили у швидке її повернення.
Стадо виряджали в далеку дорогу всім селом: склали на вози нехитрий
крам, змайстрували шатра та й рушили в тисячокілометрову далечінь. Марія
Харитонівна свого часу розповідала, що їхній шлях проліг через Бєлгород до
Воронежа. Важкою видалася дорога в тил.. Серед постійної метушні та безладу
на дорогах-кілометр за кілометром, з ранку до вечора рухалася шестисотголова
бура череда. Та справжні випробування чекали на табір біля донських берегів.
Неподалік проходив фронт. Переправа через Дон була геть розбита. Іншого
виходу, як чекати, коли річка візьметься кригою, не було.
І ось почалася справжня зима. Здавалося, двадцятиградусного морозу не
витримає ніхто. В снігах розкладали вогнища, кругом яких грілися і люди, і
худоба. У Вольському районі Саратовської області наших земляків щиро та
привітно зустріли працівники тамтешнього навчального господарства:
надали українським тваринникам прихисток у своїх оселях, забезпечили всім
необхідним. Не оминули увагою і племінне стадо лебединських корів,
виділивши достатньо кормів та приміщення.
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За час, проведений в евакуації, молодняк виріс. Марія Савченко, яка в
дорозі, в силу відомих обставин, без будь-яких наказів та призначень стала
дояркою, докладала немало зусиль, аби зберегти все поголів'я корів та телят.
Повернулись на рідні лебединські простори ясної вересневої днини 1944
року. Пройшовши понад чотири тисячі кілометрів, додому повернулося десяток
телят і сто чотири корови – потомство відомих рекордисток Лєнки, Охри,
Нюньки та Крайнючки, а з ними і бугай-плідник Відбій.
Зі сльозами на очах зустрічали односельці своїх рідних, близьких та
друзів, які постали перед ними справжніми героями, зумівши зберегти безцінне
стадо Лебединської породи – гордість усього району. Дочекалася свою Марійку
і сивочола Ганна Гнатівна, яка пережила фашистські катування через те, що
донька евакуювала племінну худобу з села. А вона, Марія Савченко,
повернулася до Токарів, щоб показати всій країні, як треба любити роботу на
землі, щоб стати жінкою-легендою.
Фронт відкотився на захід, та кожен житель відбитого у фашистів
клаптика землі розумів, що успіх на передовій значною мірою залежить від
роботи тилу. Починати роботу в рідній артілі Марії Савченко довелося разом із
усім сільським людом із відбудови ферми, адже ворогом було знищено
більшість приміщень. Покрівлю споруд латали соломою та очеретом, а
прогалини в стінах – в'язками з кукурудзи, соломи, обаполами, бадиллям з
картоплі та всяким мотлохом. Працювали цілодобово, аби лишень забезпечити
худобу якомога кращими умовами для існування та якнайшвидше взятися за
відновлення племінного молодняку.
Сутужно було того часу з кормами, бракувало у господарствах чоловічих
рук. Токарівські тваринниці зустрічали ранкові та вечірні зорі на луках біля
Псла, облаштовуючи літні табори для утримання худоби. Але вже влітку
необхідно було дбати про годівлю тварин у зимовий період. Тому кожен, хто
міг тримати косу чи то серп, ішли у вибалки, на узлісся, обніжки, косили осоку
аби забезпечити худобу кормами.
Титанічна праця у важкі післявоєнні роки догляду, роздоювання та
належної годівлі корів, з відбору племінних особин, дала свої результати. Вони
кращали з кожним роком, і надої сягали 4800-5500 кг молока від кожної
корови, тоді як у передових господарствах району були не вищими за 1500
кілограмів. Уже в 1947 році Марія Харитонівна надоїла по 5810 кілограмів
молока від кожної корови, закріпленої за нею групи. Тож наступного, 1948
року, за таку трудову доблесть вона була удостоєна звання Героя
Соціалістичної Праці та стала першою серед доярок країни, хто носив це високе
звання. Вона ніколи не зупинялась на досягнутому, постійно змагаючись, в
першу чергу, сама з собою, виступила ініціатором по догляду за укрупненими
групами корів за рахунок упровадження комплексної механізації на фермах.
Щороку Марія Савченко надоювала від корів, що за нею були закріплені,
на 350-400 кілограмів молока більше. А коли у 1957 році надоїла по 8271 кг
молока від кожної корови в групі, то в 1958 році держава нагородила відому
трудівницю другою золотою медаллю «Серп і молот» та орденом Леніна.
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Звичайно, за цими нагородами стояла велика щоденна праця. У 1959 році
Марія Харитонівна перекриває власний рекорд і надоює від кожної лебединки
по 8905 кілограмів молока за рік. І це був найвищий результат майстра
машинного доїння корів М.Х. Савченко.
Нова і велика сторінка у житті нашої героїні розпочалась у 1962 році,
коли їй запропонували очолити токарівську молочно-товарну ферму, на якій
пропрацювала двадцять шість років дояркою. Своїми неабиякими здобутками у
тваринництві знана українська доярка корів охоче ділилася з колегами з Росії та
з-за кордону, відвідавши Болгарію, Чехословаччину, Німеччину, Польщу,
Угорщину. До Токарівської «молочної академії» потяглися за досвідом тисячі
молодих та вже достатньо відомих тваринників. Марія Харитонівна із
задоволенням розкривала секрети своєї майстерності, практично навчала всіх
охочих премудростям доярської справи. Незважаючи на важку працю, Марія з
головою поринула у громадську роботу, основою була депутатська діяльність у
Верховній Раді України з 1947 по 1985 роки
В одному з численних своїх інтерв'ю Марія Харитонівна сказала:
«Я щаслива своєю долею. І якби довелося починати все заново, знову
обрала б вже пройдений шлях».
Досліджуючи трудовий і життєвий шлях Марії Харитонівни Савченко,
напрошується висновок, що з висоти столітнього ювілею великої героїні вона
залишається тим взірцем величності для прийдешніх поколінь, який є вагомою
складовою історії українського народу
На берегах Псла народились ось ці рядки, які стали крилатими і які Марія
Харитонівна при нагоді любить повторювати:
«Працювати для рідної держави, служити українському народові – чи
може бути кращою участь для людини, що має совість і Бога в серці? Як би там
не було, а все ж я рада, що випала мені в житті така доля – на своїй ділянці
роботи приносити користь країні, народові. І в цьому я вбачаю своє щастя. А
ще я пишаюсь тим, що навчала уму-розуму багатьох молодих людей,
прищеплювала їм любов до праці і до матері-України. І сьогодні я бажаю
молоді міцного здоров'я, щастя, миру благополуччя, щоб молоді люди краще
працювали, щоб дисципліна була на належному рівні. Без цього успіху не
досягнути. Повірте, як не буде дисципліни, а пануватиме розхлябаність, така й
віддача буде від роботи. Тож старайтеся працювати для нашої рідної держави, і
все добре буде.
Саме за таким принципом довгі-довгі роки й працювала, діяла знатна
людина України Марія Харитонівна Савченко».
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КУ Сумський навчально-виховний комплекс № 16
імені Олексія Братушки Сумської міської ради
ГЕОРГІЙ НАРБУТ– «БАТЬКО» УКРАЇНСЬКОЇ ГРИВНІ
Георгій Нарбут досить яскрава і непересічна постать в історії України,
але на малій батьківщини, а народився майбутній художник 25 лютого 1886
року на хуторі Нарбутівці біля Глухова , мало хто розповість про його життя
та досягнення в живописі. В той же час завдяки цьому автору, ми можемо
відчути епоху 1917-1921 рр., через переживання які були відображені
Г.Нарбутом в грошових одиницях УНР, адже паперові грошові знаки (бони)–
це є писемні історичні джерела, об’єктивні свідки багатьох історичних подій,
які відіграють важливу роль у системі соціально-економічних, політичних
відносин як всередині країни, так і між державами, адже саме в грошовій
одиниці відображені не тільки символи країни, а й можливі національні ідеї,
завдання для народу на певному етапі державотворення.
На початку Української Революції переїхав до Києва та відразу поринув
у бурхливі державотворчі процеси – створюючи ескізи військових мундирів
армії України, а після того як УЦР проголосила Третій універсал 20 листопада
1917 року, згідно якого утворювалася Українська Народна Республіка,
Центральна Рада запровадила в Україні нову національну валюту приступає до
її зовнішньої розробки. Первісно такою валютою було визначено український
карбованець, вартість якого дорівнювала 17,424 долі щирого золота (1 доля =
0,044 г золота). Ухвалою Центральної Ради від 19 грудня 1917 року було
видруковано перший грошовий знак Української Народної Республіки –
купюру вартістю у 100 карбованців. Автором першого українського грошового
знака був визначний художник-графік Георгій Іванович Нарбут. Працюючи над
малюнком першого українського грошового знака, Георгій Іванович не
копіював наявних банкнот, а створив особливий глибоко національний
малюнок у стилі українського бароко.
Слід відмітити те, що Георгій Нарбут, проектуючи ескіз купюри у 100
карбованців, звернув увагу на тризуб, як знак, характерний для найдавніших
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національних грошей України – златників та срібників князя Володимира
Великого, і вмонтував його до композиції ескізу. Оригінальний знак одразу
запам'ятався українським патріотам. Після введення купюри в обіг майже
одразу ж було зафіксовано випадки її фальшування. З огляду на те, а також на
деякі політичні причини (так, УНР, яка за Третім універсалом визначалася як
складова частина федеративної Росії, проголошувалася за Четвертим
універсалом 22 січня 1918 року «самостійною, ні від кого не залежною
державою») Центральна Рада 1 березня 1918 року прийняла закон про
запровадження нової грошової одиниці – гривні, яка поділялася на 100 шагів і
дорівнювала 1/2 карбованця.
Протягом 1918 року в Берліні було видруковано грошові знаки у 2, 10,
100, 500, 1000 та 2000 гривень (проекти двох останніх було виконано вже після
проголошення гетьманату на чолі з Павлом Скоропадським. Георгій Нарбут
створив ескізи українських грошей номіналом 10, 100 і 500 гривень. Їх
мистецьку вартість відзначали найкваліфікованіші майстри друкарства з
Франції і Німеччини, тому українські банкноти можна вважати і художніми
творами. В першій українській банкноті лише на одній зі сторін Нарбут
використав 9 варіантів оригінального шрифту.
Гетьман Павло Скоропадський, прийшовши до влади в Україні у квітні
1918 року, одним з кроків фінансової політики відновив як основну грошову
одиницю Української Держави карбованець, що поділявся на 200 шагів, але
після переходу влади в Україні у грудні 1918 року до рук Директорії на чолі з
Володимиром Винниченком та Симоном Петлюрою основною грошовою
одиницею відновленої УНР знову було проголошено гривню.
У 1919 році уряд Директорії під натиском більшовиків переїхав з Києва
до Кам’янця-Подільського, який став фактично столицею Української Народної
Республіки. Керівництво Держбанку УНР ухвалює друкувати в місті гроші,
було випущено в обіг так звані думські гроші, тобто місцева грошова одиниця,
а також 100-гривнева банкнота за рисунком Нарбута, проект якої зроблено 1918
р., на якій зображено молоду українську селянку зі снопом пшениці та чоловіка
у фартуху, що спирається на молот, – символ українського робітництва (в
подальшому більшовики фактично копіюють задум Григорія Нарбута в
відомому пам’ятникові більшовицького режиму «Робітник та Колгоспниця»), в
обрамленні вінка з квітів, плодів, овочів, пшениці. На зворотному боці – тризуб
у лавровому вінку.
Історичний розвиток України на початку ХХ ст. дістав відбиток на
грошових знаках новоствореної Української Народної республіки. Історія
грошового обігуналежить до проблем традиційно мало досліджуваних у
вітчизняній історіографії, не зважаючи на те, що її розробка дає змогу ввести
нові характеристики до вивчення фінансово-економічної історії Української
держави
В період радянської влади, питання українських грошових знаків
обходили та не розглядали, адже як відомо грошова одиниця є одним з
головних елементів державотворчих процесів, а відтак і факти з біографії
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Георгія Нарбута, як автора української гривні
не мали відображення в
широких наукових колах
Його творчість – це яскрава сторінка в українському мистецтві. Його
цілком справедливо називали одним з найвизначніших графіків сучасності.
Рання творчість зазнала значного впливу широковідомого об'єднання
художників «Світ мистецтва». Крім творчості художників «Світ мистецтва» у
галузі театрально-декораційного мистецтва та книжкової графіки, визначальний
вплив на Нарбута справило давнє українське, геральдика українських родів,
графіка українських рукописів і стародруків. З часом Нарбут виріс у глибоко
оригінального митця, довкола якого утворилась ціла школа з його
послідовників у галузі графіки й ілюстрування книжок. Саме Георгія Нарбута
започаткував стильові ознаки українського мистецтва 20-30-х років ХХ століття
в графіці.
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учитель історії Білопільської спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів №1
Білопільської районної ради
СТАН ОСВІТИ В МІСТІ БІЛОПІЛЛЯ ПРОТЯГОМ ХІХ –
ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ
З кінця ХVІІІ ст. посилився процес інкорпорації українських земель до
складу Російської імперії. Землі Наддніпрянщини стали звичайною провінцією
імперії. На них був поширений загальноімперський адміністративний устрій.
Зокрема територія Слобожанщини була перетворена у звичайну губернію, яка
називалася Слобідсько-Українською, а з 1835року – Харківською.
За реформою 1765 року Білопілля стає центром комісарства і входить до
складу Слобідсько-Української губернії. А з 1780 року місто є центром
Білопільського повіту губернії. Та в 1835 році Білопільський повіт
розформовано, а саме містечко було виведено за штат.
Національно-культурна політика царського уряду в Україні була
спрямована на посилення процесу уніфікації та ґрунтувалася на вимогах
контролю за українцями й прискорення їхньої русифікації. Українське
населення позбавлялося права на вільне використання рідної мови;
обмежувався вільний розвиток української культури, освіти.
Таким чином уже на початку ХІХ ст. було повністю зруйновано
традиційну систему освіти на українських землях, яка існувала ще за часів
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Гетьманщини .Із 1803 р. в Наддніпрянщині стали поширювати нову
загальноімперську систему освіти. Установлювалися такі типи загальноосвітніх
навчальних закладів: початкові парафіяльні училища, повітові училища та
гімназії. Офіційно закріплювався становий характер права здобуття освіти.
Парафіяльні училища призначалися для дітей «нижчих станів» і навчали в них
лише Закон Божий, арифметику та грамоту.
На початку ХІХ ст. зростання суспільного поділу праці призвело до
збільшення міського населення. У Білопіллі в 1837 р. мешкало 10920 жителів.
Більшу частину населення –8061 осіб становили державні селяни, 1758 чоловік
належали до міщанського та купецького станів. Головною прибутковою
статтею міського бюджету був шинковий відкуп, який приносив більше 6 тис.
рублів. Найпоширенішими промислами, як і раніше, були млинарський і
гуральницький. 1781 року в Білопіллі налічувалося 65 гуралень, 46 вітряних і
26 водяних млинів. Місто стає важливим торговельним пунктом. Тут щорічно
відбувалися 3 ярмарки. Товари доставлялися з Путивля, Курська, Воронежа,
Бєлгорода, Тули, Сум, Полтави.
У 1812 році в Білопіллі було відкрито міське училище, яке працювало з
перервами до 1858 року. Контингент учнів щоразу змінювався. У 1812 році
навчалися 53 хлопчики, а в 1814 – лише 17. 1844 року в ньому було 72 учні, а в
1853– 22. Такий стан свідчив про те, що переважна більшість населення не
могла здобувати освіту через нестатки й злидні.
12 грудня 1843 року при соборній Різдва Богородиці церкві було відкрито
приходське училище для навчання дітей державних селян з кількістю учнів у 64
душі. Першим наставником у ньому був священик Костянтин Прокопович.
Становище в галузі освіти стало поліпшуватися після проведення реформ
60-80-х років у Російській імперії. Було запроваджено "Положення про
початкові народні училища" 1864 р., яким розпочалося реформування освіти.
Згідно з реформою 1864 року до початкових народних училищ віднесено
елементарні школи всіх відомств, міські й сільські ті, що утримувалися за
рахунок казни, громад і приватних осіб. Навчання тривало 2-3 роки , могло
бути платним або безплатним. Викладання в обов’язковому порядку велося
виключно російською мовою. У них викладали Закон Божий, читання, письмо,
чотири арифметичні дії й (дуже часто) церковні співи.
Було організовано єдину систему освіти. Усі народні училища, що
раніше перебували у віданні різних відомств, підпорядковувалися Міністерству
освіти, а церковно-приходські школи – синоду. Для керівництва навчальновиховною роботою шкіл створювалися повітові й губернські училищні ради,
уводилася посада попечителя народних училищ. Школа мала позастановий
характер.
Спеціальними правилами 1884 р. були створені церковнопарафіяльні
школи, головна увага в яких приділялася вихованню покори властям і
дотриманню церковних канонів. Церковнопарафіяльні школи розташовувалися
переважно в сільській місцевості й підпорядковувалися синоду. У його ж
віданні перебували й школи грамоти.
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Разюча темрява народу покликала до життя появу системи позашкільної
освіти дорослих. Вона з'явилася з ініціативи й діяла завдяки безкорисливій
діяльності прогресивної громадськості, об'єднаної в різні освітні товариства,
комітети, комісії. Мережа позашкільної освіти дорослого населення складалася
з недільних шкіл, вечірніх та повторних класів, народних читань і народних
бібліотек. Викладачами в них працювали, як правило, студенти, учителі,
прогресивне чиновництво та творча інтелігенція. Вони ж готували для
недільних шкіл підручники й посібники. Навчання мало переважно світський
характер і в більшості випадків виходило за межі програм початкових
навчальних закладів. Крім традиційних шкільних предметів, у них викладалися
географія, історія, природознавство, основи сільського господарства, гігієна.
Учителі вели викладання українською мовою та домагалися її офіційного
визнання в школах.
Згідно зі статутом 1864 р. середню освіту надавали гімназії двох типів:
класична (з викладанням давніх латинської та грецької мов) і реальна ( без
давніх мов). Обидві мали семирічний термін навчання. Випускники класичної
гімназії могли вступати до університетів, реальної – тільки до вищих
спеціальних навчальних закладів. У реальних гімназіях більше часу
відводилося на вивчення математики, природознавства, фізики та космографії,
креслення, а також двох європейських мов. У класичних – перевагу надавали
стародавнім мовам і формальній логіці. Російська мова й література, географія,
історія в гімназіях різних типів мали приблизно однакову кількість годин.
Для свого часу статут гімназій 1864 р. був досить прогресивним. За ним
доступ до середньої освіти мали хлопчики всіх станів і віросповідань.
Розширювалися права та функції педагогічних рад гімназій. Директор не міг
відміняти їхні рішення, а лише оскаржувати їх попечителю учбового округу.
Кожна гімназія повинна була мати бібліотеку з книг, допущених для
навчальних закладів спеціальними каталогами.
Саме в цей час Білопілля переживає період розквіту. Бурхливо
розвивається підприємництво: були засновані салотопні, шкіряні та
свічкосальні підприємства, круподерні. Але серед інших видів підприємництва
пріоритет належав торгівлі. Торгували рибою, сіллю, дьогтем, худобою... А за
обсягами хлібної торгівлі на Лівобережжі Білопілля поступалося лише Харкову.
Дуже розвинений був чумацький промисел, завдяки чому процвітала гуртова
торгівля рибою та сіллю. За Всеросійським переписом населення у 1897 році в
містечку проживало 15215 чоловік ( до речі, зараз у Білопіллі проживає 16 170
осіб).
На жаль, рівень розвитку освіти в Білопіллі наприкінці ХІХ століття був
досить невисоким. Адже діяли лише такі заклади освіти: п'ять церковноприходських шкіл, міське двокласне учил
-кімната») – єврейська релігійна початкова школа, де вчилися виключно
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хлопчики; навчалися азбуки та читання єврейських текстів без перекладу,
світські навчальні дисципліни не вивчалися).
Саме в Білопільському двокласному залізничному училищі Міністерства
народної освіти у 1895 році розпочав навчання семирічний Антон Макаренко. У
час, коли юний Макаренко навчався в 3-му відділенні, на чолі училища став
нерядовий педагог Костянтин Максимович Сальников, який у процесі
формування професійного світогляду майбутнього вихователя посів місце
першого яскравого взірця високої педагогічної майстерності. Як писав
публіцист Б. Волков, Волганівська учительська семінарія, яку К. М. Сальников
закінчив два роки тому, не змогла приглушити в ньому здорового селянського
начала. Він викладав арифметику і природознавство, але першою турботою
вважав залучення всіх учнів до праці.
Училище мало садибу, обсаджену декоративними деревами, великий сад,
город, пасіку та баштан. Завідувач формував із учнів, відповідно до віку,
трудові бригади, демонстрував техніку сівби, висаджування і обробки
сільськогосподарських культур. Учні, починаючи з 4-го відділення, працювали
в слюсарних і столярних майстернях, що теж існували при училищі. Крім
цього, К. М. Сальников влаштовував загальнодоступні читання на історичні або
моралістичні теми, які ілюстрував ―туманними картинками‖ за допомогою
―чарівного ліхтаря‖. Як згадує друг дитинства А. С. Макаренка І. І. Чернишов,
уже тоді навколо майбутнього педагога завжди збиралася купка дітей, на
шкільних вечорах він зазвичай був в ударі, із захопленням брав участь у всіх
дійствах, але ніколи не грав на подвір’ї в ―бабки‖, вважаючи це нецікавим і
непотрібним. Автор спогадів упевнений, що саме трудове виховання, отримане
в білопільському училищі, приклад неформального шефства над нею інженерамеханіка вагонних майстерень В. І. Бартницького вплинули в подальшому на
педагогічні пошуки А. С. Макаренка.
Крім того, у 1908-1909 роках за сприяння місцевих купців було відкрито
дві гімназії – чоловічу та жіночу. У гімназіях Білопілля навчалися переважно
діти купців, заможних міщан і селян. Через скрутне матеріальне становище
далеко не всі діти могли отримати навіть початкову освіту.
Ці навчальні заклади розпочали роботу в нових, просторих приміщеннях
(будівля жіночої гімназії і зараз використовується за призначенням, там
навчаються вихованці Білопільського закладу загальної середньої освіти №5 ім.
А.С.Макаренка). Решта закладів освіти, особливо початкової, де навчалися діти
незаможних городян, були розмішені в тісних, непристосованих будівлях. І,
нарешті, у 1912році було збудоване нове приміщення земської школи (нинішнє
приміщення школи І ступеня Білопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів
№1). Це була велика двоповерхова споруда, збудована за типовим проектом.
Земська школа – це однокласне народне училище Міністерства народної
просвіти, найбільш поширений тип навчальних закладів Російської імперії з
1874 р. по 1917 р. Такі школи мали трирічний курс навчання. Учні в них були
розділені на три групи й одночасно навчалися в одній класній кімнаті з єдиним
учителем. Але Білопільська земська школа відносилася до нового типу шкіл з
174

чотирирічним терміном навчання, двома класами ( по дві групи в класі) та
двома вчителями. У закладі викладалися російська мова й чистописання,
арифметика в найпростішому викладі, Закон Божий і церковнослов’янська
мова, церковний спів. Основним завданням такої школи визначалося надання
учням «…стійких навичок грамотності». Навчання здійснювалося виключно
російсько мовою. Викладанням у школі на постійній основі займалися народні
вчителі та навчителі Закону Божого – місцеві священики. Навчалися діти віком
від 8 до 12 років, спільно хлопчики й дівчатка, без станових обмежень та
різниці у віросповіданні. Діти навчалися 5 днів на тиждень по 4-5 уроків щодня
з 10 хвилинною перервою. Навчальний рік у земській школі був дуже
коротким і продовжувався сім місяців (з 1 жовтня по 1 травня), з яких
приблизно місяць припадав на Святки, Страсний і Святий тижні.
Усі господарські та фінансові проблеми школи, забезпечення вчителів
платнею повністю покладалося на Білопільське земство, при якому діяла так
звана «училищна рада». До складу цієї ради входили: призначений
губернатором чиновник, представники Міністерства внутрішніх справ та
духовного відомства.
Але вчителів для роботи в народних школах не вистачало, оскільки
праця була важкою і не досить добре оплачувалася. Тому за наказом
Міністерства освіти у 1908 році в Білопіллі було відкрито учительську
семінарію. Вона діяла на підставі Положення про учительські семінарії від 24
травня 1871 р. Перебувала у віданні Міністерства народної освіти.
Безпосередньо підпорядковувалась попечителю Харківської навчальної округи.
Готувала вчителів для початкових училищ. Для практичного навчання учнів
при семінарії було відкрите двокласне початкове училище.
Таким чином напередодні Першої світової війни, у 1914 році, у місті
працювала вчительська семінарія, дві класичні гімназії, міське двокласне
училище, ремісниче училище, залізничне двокласне училище з 5-річним
терміном навчання й чотири початкові школи.
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Скорик Тетяна Миколаївна,
вихователь групи продовженого дня
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КУ Сумська спеціалізована школа І ст. № 30
«Унікум»Сумської міської ради
ЕКСКУРСІЯ, ЯК ВАГОМА СКЛАДОВА ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВВ УМОВАХ ЗАПРОВАДЖЕННЯ НУШ
В умовах сьогодення багатоаспектна та інноваційна діяльність стають
необхідною складовою переходу від школи знань до школи компетентностей.
На серпневій конференції 2018 року Міністр освіти Лілія Гриневич оцінила
набуття ключових компетентностей в Новій українській школі. Та виділила ті,
що додадуться: уміння вчитися впродовж життя; соціальні та громадянські
компетентності; загальнокультурна грамотність; обізнаність та здатність до
самовираження у сфері культури; екологічна грамотність і здоровий спосіб
життя; підприємливість, економічна компетентність. В їх основу закладено
формування рис характеру, різних способів мислення та соціальної поведінки
особистості.
Для активізації пізнавальної діяльності школярів та формування в них
цілісного уявлення про навколишній світ – доцільно використовувати саме
інтегроване навчання. Основне джерело інформації для учнів – це навколишнє
середовище, все, що нас оточує. Тому презентації, відео – це зручно, і вже стало
невід’ємною частиною шкільного заняття, але не слід забувати, що навколо нас
є не менш цікаві та пізнавальні ресурси, якими ми іноді нехтуємо.
Робота в класі включає різноманітні форми та методи, є певні установлені
правила, нехай навіть придумані самими учнями, але це – шаблон, до якого діти
звикли. Вихід за межі території школи – це розкутість, непередбачуваність та
можливість поглянути на, давно знайомих вам, учнів з іншої сторони. То чому
б нам не допомогти дітям показати себе?
Працюючи в школі повного робочого дня, починаєш розуміти, що
екскурсії є вагомою складовою у вихованні молодших школярів. Вони
розвивають спостережливість, уміння помічати те, що раніше залишалося поза
увагою, розширюють кругозір учня. Свіже повітря, додаткова рухова
активність та ще й досвід поведінки в громадських місцях, якого в наш час
дітям особливо не вистачає.
Під час екскурсії учні можуть отримати більш цілісну картину теми, ніж
це можливо зробити в обмежених стінах класної кімнати. Використання всіх
органів чуття (слух, зір, нюх, дотик і смак) – збагачує навчальний досвід і
надає можливість засвоїти більший об'єм матеріалу, ніж традиційна форма
відтворення почутого та прочитаного.
Сучасний учень досить багато часу проводить в школі, тому умови
перебування повинні бути максимально комфортні. Саме тому Нова українська
школа передбачає поділ приміщення класної кімнати на 7 осередків. Пропоную
ці зони спроектувати на наше місто Суми. Отже, «Сім екскурсійних осередків
нашого міста», які допоможуть реалізувати ключові компетентності Нової
української школи.
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Осередок відкриттів або досліджень безпосередньо можна пов’язати з
уроками всесвіту. Відчути себе маленькими дослідниками або великими
захисниками природи учні зможуть, відвідуючи парк ім. Асмолова або
Ботанічний сад міста Суми. Це єдиний парк у місті, в якому на досить
короткому і зручному маршруті можна ознайомитися із значною колекцією
дерев, кущів і квіткових культур.
Осередком тиші можуть бути тихі куточки на березі річки Псел чи в
парку ім. Кожедуба. Саме тут діти мають можливість спостерігати за пташками,
вчитися милуватися природою, порівнювати тишу із буденним ритмом життя,
аналізувати та формувати вміння раціонально користуватися природними
ресурсами. На прикладі таких екскурсій і відбувається реалізація однієї з
компетентностей – екологічна грамотність і здоровий спосіб життя дітей.
Осередком матеріалів слід назвати заводи і фабрики. Користуючись
багатьма речами, діти навіть і гадки не мають про процес їх створення. Для
реалізації такої складової, як підприємливість, економічна компетентність учні
нашого міста мають можливість відвідати Сумський фарфоровий завод, СНВО
ім. Фрунзе, Сумський комбінат хлібопродуктів та Молокозавод.
Комунікативний осередок – забезпечує не тільки вміння спілкуватися,
вести діалог, а й слухати. Саме екскурсії до Сумських обласних краєзнавчого
музею та художнього музею ім. Н. Онацького, Сумського обласного театру для
дітей та юнацтва та академічного театру драми та музичної комедії імені
М. С. Щепкіна дають можливість для реалізації такої компетентності, як
обізнаність та здатність до самовираження у сфері культури.
Осередок вчителя або тематичний включає в себе пам’ятники відомим
людям чи певним подіям в історії нашого міста: Івану Харитоненку, Івану
Кожедубу, воїнам-афганцям, жертвам Голодомору 1932-1933, пам’ятник знак
«Сумка» і Альтанка. Знати, цінувати минуле рідного міста – саме це і є
обов’язком свідомого громадянина та визначає рівень загальнокультурної
грамотності учня, як однієї з ключових компетентностей Нової української
школи.
Уміння вчитися впродовж життя – це здатність до пошуку та засвоєння
нових знань, набуття нових вмінь учнями і втілення цієї складової можливе не
тільки під час занять в класі. Осередок новин – це різноманітні виставки,
зустрічі з цікавими людьми, участь у міських заходах.
Отже, якісна освіта забезпечує всебічний розвиток, виховання і
соціалізацію особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої
взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення й навчання
впродовж життя.
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Сорока Ганна Вікторівна,
викладач історії та правознавства
Державного професійно-технчного
навчального закладу
«Хотінський професійний аграрний ліцей»
ОБ'ЄКТИ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
СУМСЬКОГО РАЙОНУ
Сумський район – один із 18 районів Сумської області. Розташований він
на її сході. Адміністративний центр району – місто Суми. Населення району –
близько 62 тисяч осіб. Поза сумнівом, цей край цікавий історико-архітектурною
спадщиною, культурою, самобутнім побутом. Самою природою даровані
мальовничі ландшафти, наділені багатими лікувально-рекреаційними
ресурсами. Можна стверджувати – край має значний туристичний потенціал.
Нині туризм має вирішувати важливе завдання – стати комерційною галуззю
господарства країни, реальним джерелом поповнення бюджету. Світовий
досвід засвідчує, що в багатьох країнах світу туризм дає 10-15 відсотків усіх
прибутків держави, а в Україні нині він складає набагато менше одного
відсотка усіх фінансових надходжень. Одним із основних завдань державної
політики в галузі туризму є залучення громадян до раціонального використання
вільного часу, проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з історикокультурною спадщиною, природним середовищем, організація оздоровлення
населення. Також представлений регіон має значний потенціал і для розвитку
сільського зеленого туризму, особливо враховуючи зростаючий надлишок
робочої сили серед населення, що звільнилося з сільського виробництва.
Враховуючи відсутність потрібних капіталовкладень на створення нових
робочих місць, в регіоні необхідно приділяти увагу сільському зеленому
туризму, що давно практикується в Україні. Отже, створення перспективних
туристсько-краєзнавчих маршрутів, безсумнівно, є актуальним завданням
сьогодення.
Туристсько-краєзнавчий
маршрут
«Об'єкти
історико-культурної
спадщини Сумського району» пролягає через населені пункти на півночі
Сумського району Сумської області, такі як селище міського типу Хотінь, села
Стецьківка, Писарівка, Іволжанське, Кияниця, Могриця, Юнаківка та Басівка.
Метою даного туристсько-краєзнавчого маршруту є ознайомлення
громадян з історико-культурною спадщиною, яка є невід’ємною частиною
Сумського району, залучення громадян до раціонального використання
вільного часу, оздоровлення населення, вивчення рідного краю молодим
поколінням.
За 10 кілометрів на північ від обласного та районного центру – міста
Суми, на автотрасі Суми-Курськ (Росія), на колись пустельному місці стоїть
велике, красиве село з добротними будинками, багатими господарствами,
178

заводами, магазинами, квітучими садами і могутніми лісами. Це Стецьківка –
село, центр сільської ради. Розташоване воно на річці Олешня, за 10 кілометрів
від її впадання до Псла. Засноване в 1659 році переселенцями з Правобережної
України [2, с. 57-58]. Окрасою села є діючий храм святого Великомученика
Димитрія Салунського (або Свято-Димитрієвський храм, Дмитрівська церква).
Насправді в центральній частині села на початку XIX століття вправними
руками народних майстрів у стилі кращих взірців російської і української
архітектури були закладені дві церкви. Проте, нажаль, після встановлення
радянської влади на селі обидві церкви продовжували діяти лише до 1935 року,
коли їх було закрито. У 1936 році місцеві активісти почали руйнувати куполи
та хрести на Іллінській церкві, скидати дзвони. Ікони і церковний інвентар, в
основному, були розбиті. Діє церква і до цього часу. Є при церкві і недільна
школа. Все частіше молодь заходить до храму взяти благословення на шлюб,
помолитися за свої рідних та близьких, або ж просто пізнати радість спільної,
соборної молитви до Бога [1, с. 6-7].
Далі на північ, по автотрасі Суми-Курськ, за 20 кілометрів від міста Суми,
розташоване село Писарівка, яке належить до Хотінської об'єднаної
територіальної громади. Засноване воно було у 1662 році. За часів Великої
Вітчизняної війни воно майже повністю було спалене німецько-фашистськими
окупантами, і лише після війни відбудоване. З 1977 по 1995 рік воно входило до
складу селища міського типу Хотінь.
За 5 кілометрів на захід від автотраси Суми-Курськ та села Писарівка, за
25 кілометрів від міста Суми, на річці Олешня, знаходиться перлина Сумського
району – центр селищної ради, селище міського типу Хотінь. Назва селища
походить від українського дієслова «хотіти, бажати» і дослівно означає
«бажане місце» [9, с. 3]. На межі XVIII-XІX століть в Хотіні було побудовано
розкішний архітектурний ансамбль за проектом російського зодчого
італійського походження Джакомо Кваренгі. Власником маєтку та ініціатором
будівництва був курський, а потім волинський генерал-губернатор Михайло
Іванович Камбурлей, який був одружений із правнучкою Герасима Кондратьєва
Ганною Андріївною, їй хотінські землі відійшли у спадок. Головний палац мав
два поверхи, портик із шести колон, в ньому нараховувалось 87 парадних
кімнат, які своїм оздобленням не були схожі одна на одну. Меблі, картини,
дзеркала, оздоблення стін палацу відповідали найвибагливішим смакам. Була
тут і багата бібліотека. Палац нагадував будівлі Кваренгі у Санкт-Петербурзі –
Смольний інститут, Маріїнську лікарню на Літейному проспекті. По обидва
боки палацу було споруджено двоповерховія флігелі з іонічними
чотириколонними портиками. Поблизу була розміщена оранжерея. Околиці
архітектурного ансамблю були обсаджені рідкісними породами дерев, а пізніше
навколо ансамблю було посаджено парк і в долині річки Олешні створено
ставок [3, с. 112]. Після ліквідації самодержавства у 1917 році в Хотіні було
проголошено владу Рад, але на початку квітня 1918 року вона була окупована
німецькими військами, союзниками Української Центральної Ради. В ці важкі
часи в результаті грабіжницьких дій окупантів та їх підсобників згорів
179

головний корпус архітектурного ансамблю. В полум’ї загинула чудова
бібліотека, художні твори та картини, що прикрашали зали будинку. Від
пожежі вціліли лише два бокові флігелі, в яких до 1996 року знаходилась
Хотінська середня школа [4, с. 45].
За 25 кілометрів від міста Суми, на схід від села Писарівка, на автотрасі
Суми-Курськ, розташоване село Іволжанське, яке належить до Кияницької
сільської ради. У цьому селі знаходиться ТОВ «Завод Еко-Продукт», широкий
асортимент безалкогольних напоїв якого добре відомий не лише в області, а й
за її межами. Всі вони виготовлені на основі місцевої природної води
«Іволжанська» [5, с. 87].
Далі по автотрасі Суми-Курськ, за 30 кілометрів від міста Суми,
розташоване село Кияниця, центр сільської ради. Відоме воно з XVІІІ століття.
З 1866 року в селі діяв цукровий завод, який припинив своє існування на межі
тисячоліть, виявившись неприбутковим. Нині про його минулу велич
нагадують лише залишки стін та височенна заводська труба [6, с. 9]. В селі
розташований Кияницький парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва
державного значення (Кияницький дендропарк, або лісопарк). Розміщений він
на східному березі великого ставу. З 2000 року знаходиться у віданні
Сумського державного аграрного університету. Займає площу 55,7 гектарів [6].
При в’їзді до Кияниці із обласного центру очам відкривається панорама
місцевого пейзажу: над водяною гладдю ставу та на фоні мовчазно величавого
дубового пралісу захоплено чарує досить об’ємний двоповерховий палац.
Збудований у стилі ренесансу, палац вже понад 100 років є окрасою населеного
пункту та довкілля [1]. Палац відзначався декоративним інтер’єром, чудовим
зимовим садом, розкішним акваріумом. Після драматичних подій 1917-1918
років Кияницький палацево-парковий ансамбль був не просто занедбаний, а
спустошений. Пізніше в лісопарку дещо із зруйнованого відновили і він
увійшов до складу земель радгоспу імені С. Кірова. У 1960 році статус
Кияницького лісопарку змінився, його віднесли до природно-заповідних
об’єктів. Нинішній господар лісопарку, Сумський державний аграрний
університет, докладає значних зусиль щодо його реконструкції та відновлення.
Між селами Кияниця та Могриця розташований ботанічний заказник
загальнодержавного значення «Банний яр». Заказник «Банний яр» – один з
найважливіших в Україні об’єктів охорони східноєвропейських липовокленово-дубових лісів, занесених до Зеленої книги України. Заказник з
прилеглими до нього лісами є перспективним для створення тут природного
заповідника або національного природного парку [7, с. 8].
На території виявленого поблизу села Могриця давньоруського городища
(VІІІ-X століття) кожного літа (наприкінці червня – на початку липня) вже 12
років поспіль проводиться Міжнародний ленд-арт симпозіум «Могриця»[7].
Ленд-арт (з англійської мови – мистецтво землі) поєднав прагнення художників
до естетичного освоєння ландшафту із необхідністю вийти за межі стандартних
культурних установ – галерей та експозиційних залів. Замість фарб та полотна
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матеріалами для митців стали вода, каміння, пісок, листя, лід або сніг, сонячні
промені чи блискавки [8, с. 6].
Останнім населеним пунктом на території України, розташованим на
автотрасі Суми-Курськ, є село Юнаківка. Це село є центром сільської ради,
розташоване воно на річці Локня (впадає в річку Суджа, притоку Псла), за 40
кілометрів від міста Суми. Юнаківка (до середини XІX століття – Юноківка)
була заснована в 1685 році вихідцями із Волині [2]. В Юнаківці знаходиться
храм Різдва Пресвятої Богородиці. Зведений він був за проектом архітектора
Олександра Паліцина, будівництвом керували священик Кирило Могилянський
та церковний староста Михайло Уланський. На місці старої церкви Миколи
Чудотворця (навколо якої розташовувався цвинтар) храм будувався 13 років. 17
вересня 1806 року малиновий дзвін сповістив про відкриття у Юнаківці храму
Різдва Пресвятої Богородиці. Збудований він у стилі класицизму і є визначною
пам’яткою архітектури не лише Сумського району, а й усієї України.
Юнаківський храм своєю архітектурою відбиває багаті духовні традиції краю і
його відродження. Священик Кирило Краснокутський у 1823 році на свої кошти
та кошти прихожан збудував дзвіницю і огорожу навкруги храму. У 1905 році
храм було реставровано за кошти прихожан, допомогли також місцевий
поміщик Ліщинський та уродженець Юнаківки, котрий виїхав на Далекий Схід.
Розташований храм майже на кордоні з Російською Федерацією. Село
Юнаківка є першим селом при в’їзді з Росії в Україну і над міжнародною
автотрасою Суми-Курськ стоїть цей величний храм, він є ніби воротами в
Україну [4]. 10 листопада 2004 року на 14-ій сесії 24-ого скликання Сумської
районної ради було затверджено герб і прапор Сумського району, на яких
зображено Юнаківський храм Різдва Пресвятої Богородиці. У липні 2004 року
було розпочато реставрацію цієї церкви, але через відсутність коштів у вересні
цього ж року було призупинено. Нині цей величний храм духовності стоїть
напівзруйнований, напівзабутий і кличе небайдужих допомогти у реставрації,
щоб він, як і раніше, служив людям [3].
«Найвіддаленішим» селом Сумського району називають село Басівку,
центр сільської ради. Розташоване воно за 53 кілометри від міста Суми, на
північ від села Юнаківка та автотраси Суми-Курськ, на берегах річки Локня. На
цій території, між селами Басівка та Локня (входить до Басівської сільської
ради, розміщене між Басівкою та Юнаківкою), довгий час зберігалися залишки
штучних споруд, що вказують на підтвердження версії про існування тут у XІXІІІ століттях Локнянського городища (на річці Локня). За переказами, при
копанні погребів та ям селяни викопували склепи, стіни та підлога яких мали
сліди обпалу, на підлозі – зола, обгорілі кістки, крем’яні вироби, черепки від
посуду, іржаві залишки мечів, щитів, головних уборів. Розкидані по полю
близько Басівки могили теж є пам’ятками старовини і доказом існування
Локнянського городища. Локнянське городище здавна було прикордонним
укріпленням української території і через те частіше терпіло напади ворогів
(половців, монголо-татар) [5]. Село Басівка вперше в історичних документах
згадується в 1662 році. В 1906 році в Басівці, на місці нещодавно згорілої
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церкви, було закладено, а в 1912 році освячено в ім’я ікони Божої Матері
Казанської храм (Свято-Казанський храм). Для розпису стін, малювання фресок
у храмі художників запрошували із самої Москви. За роки свого існування храм
двічі закривали, двічі скидали з нього хрест, двічі знімали дзвони, двічі
перетворювали його на склад, намагались зробити в ньому клуб. Нині стежки
до храму позаростали бур’яном, східці напівзруйновані, вікна без скла, замок на
важких кованих дверях вкрився іржею, навколо купола попроростали паростки
дерев. Та все ж стоїть храм і приваблює кожного своєю величчю, нагадує про
історичне минуле [10, с. 3].
Таким чином, можна стверджувати, що всі ці культурні об'єкти є
духовними святинями нашого рідного краю, і вони є окрасою і гордістю
нашого краю. Надзвичайно важливе значення для нашого молодого покоління
має вивчення своєї рідної місцевості. Молоде покоління має знайомитись із
рідним краєм, усвідомлювати його чарівність та неповторність – тоді воно і
шануватиме, і цінуватиме, і любитиме його.«Краса врятує світ» – писав Федір
Достоєвський. Спогади та споглядання величного живлять та зцілюють душу,
допомагають випростатися. Краса, досконалість, гармонія – завжди ідуть поруч
із добром. І потрібно пам’ятати – той, хто не знає свого минулого, не має і
майбутнього.
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Стукалова Тетяна Георгіївна,
старший викладач кафедри
соціально-гуманітарної
освіти КЗ СОІППО
КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНА СПАДЩИНА ТРОСТЯНЕЧЧИНИ
Славне історичне минуле, культурі надбання предків, природню красу
має кожне місто нашої держави. Тростянець – місто з неповторною природою:
джерельно-чистими річками та озерами, смарагдовими мережами лісів, урочищ
та парків, що оздоблюють як саме місто, так і його околиці, надаючи особливої
чарівності будь-якої пори року. Заглянувши в сторінки історії, знаходимо
багато цікавих фактів про події, особистостей минулого.
Заснували Тростянець переселенці З Правобережної України у 1660 році.
Спочатку Тростянець називався слободою, а його населення не було
закріпаченим. Слід зазначити, що тростяницями в старовину на Україні
називали заболочені місця, густо зарослі різною болотною рослинністю[2,с.94].
Річка Тростянка протікала серед пишних дібров із столітніми дубами, впадала у
річку Боромлю, яка з 1571 року використовувалася як водний шлях, якими
пливли сторожові пости, охороняти кордони від нападів кримських татар.
У міст, як і в людей, – своя історія і своя доля: які між собою
переплетені.
Однією із перших історичних постатей, який відіграв велику роль в
розвитку міста, був Тимофій Васильович Надаржинський. Народився він в
с. Тростянець десь 1660-1670 р.р.. Спочатку був простим священиком, а згодом
– протоієреєм церкви Вознесіння Господнього. Високі духовні якості стали
відомими російському царю Петру І, і в 1703р. він призначається протоієреєм
придворного Благовіщенського собору в Москві, стає духівником государя.
Петро І високо цінував його діяльність, й у нагороду подарував в 1720р.
Тростянецький маєток.
Одна із перших архітектурних споруд, яка збереглася і до сьогоднішнього
часу, є Благовіщеньська церква, яка була побудована Йосипом Тимофійовичем
Надаржинським – сином Тимофія Васильовича. Її будівництво тривало шість
років – з 1744-го до 1750р. Храм зведений у стилі раннього бароко з цегли,
поштукатурений, хрестовий на основі з напівкруглою центральною і
прямокутною боковими апсидами. Із західного боку – дзвіниця. Проходять
століття, а богослужіння триває і понині: відбувається духовний зв’язок
поколінь.
Ще одна споруда завдячує своїм існування сім’ї Надаржинських. У 1949р.
завершується будівництво Круглого двору. Садиба входила до складу
величезного помістя. За зовнішнім виглядом споруда схожа на середньовічний
замок із глухими високими стінами й чотирма круглими баштами.
Архітектурна пам’ятка – найбільш рання громадська споруда східної частини
країни, що збереглася до нашого часу і є унікальною, бо за своєю архітектурою
не має в Україні аналогів серед будівель середини ХVІІІст.
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З 2007 року Круглий двір посідає почесне місце серед Сіми чудес
Сумщини. І по цей час споруда є місцем дозвілля для тростянчан та гостей
міста, у червні проходить міжнародний фестиваль історичної реконструкції,
відродження бойових мистецтв різної епохи «Стара фортеця. Подорож крізь
століття».
До сучасних днів зберігся Палац ХVIII-XIXст., саме він є композиційним
центром помістя, заснованого династією Надаржинських, потім перейшов у
спадок Голіциним – князівському роду.
Палац побудований у стилі класицизму з елементами бароко із цегли й
оштукатурений. Головний вхід розташований за подовжньою віссю будинку в
ложі, фланкірованої колонами. На верхньому поверсі по ширині – тераса, по
боках якої розміщені барельєфи. В інтер’єрі збереглися парадні дерев’яні сходи
й танцювальний зал, прикрашений ліпленням і скульптурою, каріатидами
[1,с.56].
Саме за роду Голіциних в Тростянці почало оживати світське життя.
Шанувальник мистецтва князь О.В.Голіцин організовував зі своїх кріпаків три
театральних групи – драматичну, циркову, балетну. У Круглому дворі
обладнали арену, а під стінами для глядачів установили трьох’ярусні ложі, що
нагадували давньоримський амфітеатр.
Олексій Голіцин приятелював із студентом Петербурзької консерваторії
Петром Чайковським, який на його прохання літо 1864р. провів у
тростянецькому маєтку Голіциних. Петро Ілліч, тоді лише ще 24-літній студент,
уперше познайомився з Україною, яка ще довго хвилюватиме його світлими
спогадами. « Я не приховую, що мені тут дуже добре, – повідомляє
Чайковський у листі до сестри Олександри. – «Гроза» моя швидко
посувається»[3,с.21]. До кінця літа молодий П.Чайковський написав тут свій
перший симфонічний твір – увертюру до драми О.Островського «Гроза».
Сучасні мешканці з пошаною згадують про події того часу. В день
народження видатного композитора П.І. Чайковського відбувається фестиваль
класичної музики «Чайковський Fest».
Символічно, що в палаці Голіциних, здебільше саме так називають
споруду тростянчани, проходять шлюбні церемонії, вечори класичної музики,
відкрита картинна галерея.
Визначну роль у подальшому економічному зростанні та духовному
відродженні Тростянця відіграв Леопольд Єгорович Кенінг зі своїми синами,
які зробили місто відомим завдяки виробництву рафінаду. Крім цукровопіскового і рафінадного заводів, мала їх фірма пальцевий млин, винокурний,
лісопильний і паркетний заводи, головну контору, будинок власних фірм,
квартири службовців головного управління, лікарню, бібліотеку. Стараннями
Кенінга через місто згодом пройшла залізниця. Також фірма Кенінга виділяла
кошти для шкіл Тростянця й навколишніх сіл.
У 1913 р. син Кенінга Юлій закінчив будівництво новий Вознесенський
храм. Храм побудований у російсько-візантійському стилі, цегляний, усередині
– оштукатурений, зовні – облицьований червоною цеглою. Дзвіниця
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двох’ярусна: нижній ярус – четверик, два верхні – восьме брами. Фасади
основної будівлі та дзвіниці декоровані арками, нішами поясами арочок і
зубців, колонами. Особливістю споруди є розміщення різниці та дияконника
центрального нефа за боковими аспидами. Споруда вирізняється чітким
силуетом, що відображає архітектурний напрямок кінця XIX-початку XXст. [1,
с.75].
Влада Кенінгів тривала 43 роки – до Жовтневої революції 1917р. За цей
період Тростянець перетворивсь у населений пункт зі значним економічним та
освітньо-культурним потенціалом.
Край «лебединих озер», завдяки своїй неповторній природній красі, став
джерелом натхнення для живописця ХІХ ст. І. Соколова. У 80-х роках XIX ст.
Тростянець відвідали А. Чехов та П. Грабовський.
Навіть коротке знайомство з історичним минулим Тростянця засвідчує,
що тут жили волелюбні, хоробрі, сміливі, талановиті, підприємливі і
хазяйновиті люди, котрі гаряче любили свою землю і вміли вирощувати на ній
хліб, знали йому ціну і завжди були готові героїчно її боронили від недугів,
хлібом-сіллю і дзвінкою піснею завжди зустрічали гостей і друзів.
Його неповторна природня краса, культурні надбання, духовне багатство
минулого та сучасного, усе це робить Тростянець особливою та самобутньою
«перлиною Сумщини».
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АВТОРСЬКА ПІСНЯ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ЯВИЩЕ СУМЩИНИ.
ДІЯЛЬНІСТЬ КЛУБУ АВТОРСЬКОЇ ПІСНІ «БУЛАТ»
Пісня є однією з самих активних форм впливу на психоемоційний стан
людини. У супротив розважальній, популярній пісні, авторська (бардівська,
поетична) пісня – унікальне явище культурної спадщини слов'янських народів,
це пісня, що вступає в діалог з людиною, збуджує її думки про сенс існування,
пригортає погляд до свого внутрішнього світу, розвиває при цьому кругозір та
поглиблює знання про світ.
Авторська пісня – це озвучена співом поезія (у всіх своїх напрямках) та
виконавець (можливо, й автор), який веде діалог із глядачем. Авторська пісня
завжди наповнена глибоким змістом, що пишеться «мислячими людьми для
мислячих». Цей жанр має високі вимоги до якості тексту, музики й виконання.
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Авторська пісня – унікальний інструмент розвитку особистості: як автора, що
пише текст і музику, так і слухача, без активності якого пісня не буде
сприйнята в повному обсязі.
Авторська пісня як соціокультурне явище виникла у 50-60 роки ХХ
століття в СРСР. Засновником цього руху став Булат Окуджава. Біля витоків
авторської пісні стояли Юрій Візбор, Михайло Анчаров, Новела Матвєєва,
пізніше – Володимир Висоцький, Юлій Кім, Олександр Галич. До цих імен
сьогодні можна додати тисячі. Це люди різних професій: вчителі, лікарі,
математики, фізики, доктора різних наук, техніки, артисти, туристи і т.д.
Авторській пісні довелося пройти через гоніння, заборони, переслідування,
закриття клубів і фестивалів, тому що більшість авторів відкрито говорили про
режим того часу. З одного боку, авторська пісня сформувалась як соціальне
явище (клуби АП, фестивалі, зльоти тощо), з іншого – як явище мистецтва
(літературне, музичне, драматургічне).
Осередком авторської пісні на Сумщині став клуб авторської пісні
«Булат», заснований у 1988 році у м. Суми Петром Картавим. З 1991 року
керівником клубу є Ігор Добровольський.
Сьогодні «Булат» – один з небагатьох активно працюючих клубів
авторської пісні в Україні. Це некомерційне, неполітичне об’єднання
однодумців, любителів та цінителів авторської пісні. Основними цілями й
завданнями клубу є підтримка жанру авторської пісні, пошук самобутніх
авторів, допомога їм у творчій реалізації, виховання смаку та відчуття
прекрасного, створення культурних цінностей, духовне зростання молоді.
Серед успішних проектів «Булату» не тільки концерти й фестивалі, але й
молодіжна студія авторської пісні, проект «Урок авторської пісні», молодіжний
майданчик на міжнародному фестивалі «Булат», участь у Меморіалі пам’яті
друзів та фестивалі «СТРЕКОЗА», ряд телевізійних проектів на місцевих
каналах, сумісні проекти з громадськими організаціями та творчими
колективами. За час існування клубу (а це вже понад 30 років) «булатівці»
ставали дипломантами та лауреатами фестивалів різного рівня.
Місто Суми називають столицею авторської пісні в Україні. Клуб
«Булат» має вагомий авторитет серед інших осередків авторської пісні не
тільки в Україні, але й країнах ближнього зарубіжжя і вже 30 років проводить
міжнародний фестиваль авторської пісні «Булат» та 18 років – міський
фестиваль авторської пісні та співної поезії серед учнівської молоді.
У січні 2008 року клуб «Булат» був зареєстрований як громадська
організація – Сумська обласна молодіжна організація «Клуб авторської пісні
«Булат» та став одним із засновників Творчого союзу діячів авторської пісні
України. У 2008, 2009 та 2013 роках булатівці брали участь в організації
поїздки української делегації на Грушинський фестиваль, на якому проходили
концерти українських авторів-виконавців, а також були отримані лауреатства та
винагороди.
У 2008 та 2011 році «Булат» реалізував проект «Урок авторської пісні»,
що проходив при підтримці міського управління освіти та охопив більше ніж
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6,5 тисяч учнів навчальних закладів міста Суми та Сумської області. На уроках
представники клубу розповідали учням про авторську пісню, її історію,
розвиток, традиції, особливості. Звучали пісні класиків жанру, сучасних та
сумських авторів. Учні мали змогу долучитися до морально-естетичних
цінностей: пісенно-поетичної творчості, здорового способу життя, культури
спілкування. Цей проект став одним з переможців обласного конкурсу проектів
громадських організацій та розглядався як один з кандидатів на номінацію у
сфері культури престижного обласного конкурсу «Перлини Сумщини».
Важливим кроком у розвитку авторської пісні стало рішення клубу про
заснування молодіжної студії у 2008 році, метою діяльності якої стало
розкриття перед вихованцями унікальних можливостей авторської пісні як
засобу морально-етичного, естетико-виховного, духовного та культурнорозвиваючого, емоційно-оздоровчого впливу на особистість (як саме виконавця
пісні, так і слухача), розкриття її творчого потенціалу, сприяння розвитку
авторської пісні в Україні, використовуючи та вдосконалюючи найкращі
мистецькі світові традиції, ознайомлення з надбаннями духовної культури
людства, знайомство з різними жанрами музики, визначення пріоритету
загальнолюдських цінностей, розвиток естетичного смаку. Молодіжна студія
дала можливість залучити талановиту молодь, організовувати її дозвілля,
виховувати смак до справжньої поезії, розширювати світогляд та кругозір,
оволодіти основними видами гітарного акомпанементу, формувати навички
аранжування пісні, засвоїти
вокальні навички,
навички акторської
майстерності, навчитися працювати з мікрофоном, триматися на сцені,
виступати публічно, брати участь у вечорах відпочинку, концертах, фестивалях,
майстер-класах, займати активну життєву позицію. Вихованці студії –
прибічники активного відпочинку. Під час літніх канікул дозвілля студійців
цікаве та різноманітне. Це і фестиваль здорового образу життя «СТРЕКОЗА» в
Зеленому Гаю, і бард-табір «Адміральський» на Кінбурнській косі, походи,
сплави, пісні та спілкування.
За більше ніж 10 років існування студія виховала немало творчих
особистостей та отримала багато досягнень і перемог. Студійці – неодноразові
переможці міжнародних, всеукраїнських та міських фестивалів у номінаціях
«автор», «виконавець», «поет».
Отже, клуб авторської пісні «Булат» став осередком культурного та
творчого життя Сумщини, який на своїх концертах, фестивалях, проектах
збирає навколо себе талановитих людей та виховує молодь, що є великою
цінністю для суспільства. Майбутнє України багато в чому залежить від того,
наскільки ефективним буде розвиток обдарованих молодих людей, як вони
реалізують свій творчий, особистісний потенціал. Робота в студії авторської
пісні «Булат» є одним із факторів, завдяки яким молодь має можливість
самореалізації, творчого зростання та отримання високої оцінки своєї
творчості.
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КРОЛЕВЕЦЬКИЙ РУШНИК – ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ
«Рушник – це не просто шматок тканини. Тим паче кролевецький
рушник. Якщо він витканий з молитвою, з вірою у Бога, за усіма законам та у
нього вкладена душа – це сакральна річ, яка приносить людям щастя,
добро, благополуччя», –Олена ПЕТРОВА–майстриня ткацтва.
Історія Кролевецького рушника сягає 380-літньої давнини. Перша
письмова згадка про ткані кролевецькі рушники датується 1639 роком, ткала їх
жінка на ім'я Андріїха разом зі своїми чотирма синами.
На початку XVIII століття кролевецьке ткацтво набуло характеру
промислу з цеховою структурою організації виробництва. З тих часів залишила
по собі згадку на довгі роки родина ткачів Кошуків. У середині XIX ст.
кролевецькі ткані рушники завойовують славу як на місцевих щорічних
ярмарках – Вознесенському та Воздвиженському, так і по всій Україні.
Неабияка заслуга в цьому Лавріна Риндіна - відомого кролевецького
підприємця. Червоні весільні кролевецькі рушники стали відомими у Бельгії,
Франції, Англії, Тунісі, Канаді, Японії.
Полотняні, лляні та бавовняні шедеври з Кролевця полонили своєю
неповторною красою, довершеністю орнаментів
Видатні майстри другої половини XVIII ст. виготовляли квітчасті
килими, рушники, ткані червоним по білому, вибійку із зображенням птахів,
квітів, ромбів. У 1863 р. у місті налічувалось 208 ткачів. Наприкінці XIX ст.
візерункове ткацтво стало кустарним промислом. Найбільшу славу візерункові
кролевецькі рушники здобули в XIX ст.
Історія залишила деякі імена ткачів, кожний з яких мав свій стиль,
своєрідну манеру виконання. Це Настя Іваницька, Петро Бідний, Лаврентій
Ринда та його син Євтихій, онуки Іван та Василій. Для кролевецьких рушників
характерним є використання традиційної техніки перебору з ремізночовниковим ткацтвом.
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На давніх рушниках кролевецьких майстрів поширені стилізовані квіткові
мотиви, восьмикінцеві розетки, медальйони, півні, журавлі. Цвітуть «дерева
життя», вазони з квітами. Улюбленими були малюнки так званих «свічників», з
яких, піднімаються вгору червоні квіти. Поширені були так звані «орляні»
рушники із двоголовими орлами. Для кролевецьких рушників характерне
поєднання білого і червоного кольорів. На білому тлі між густо червоними
паралельними смугами ткався багатий орнамент, яким ткачі передавали
навколишній світ умовними знаками. Зокрема, пряма горизонталь означала
землю, хвиляста – воду, хрест – вогонь. На кролевецьких рушниках часто
зображується квітка, яка в народному розумінні означала початок життя.
Художник, мистецтвознавець Олекса Грищенко (1883-1977), так описував
кролевецьке ткацтво: ―... З усієї України, та навіть з Московщини, приїздили на
ярмарок 14 вересня – на Чесного Хреста – закуповувати квітчасті рушники. У
кожній хаті, в околицях міста, було чути рівномірний стукіт верстатів: крізь білі
нитки основи, вліво і вправо, швидко бігали човники з різнобарвними нитками
піткання. Рушники з білого полотна, один метр завдовжки на сорок сантиметрів
завширшки, що прикрашали в наших домах божники, мали на кінцях, вишиті
хрестиками, пишні червоні узори, що зображували фантастичних райських
птахів, вигаданих звірів, людські постаті й стилізовані дерева та рослини‖.
Найпоширенішим орнаментом на кролевецьких рушниках було «дерево життя»
у вигляді гілки з квітами або фігурками.
На початку XX ст. з’являються новації: поширюється хрестиковий шов, у
вишивку разом із фабричними нитками проникає поліхромія, з’являються нові
сюжети, зокрема жанрові сцени.
Г.Сірик згадує, що з 1933 по 1941 роки Кролевець перетворився на
мовчазне, безлюдне обдерте місто: ― Дерев’яні крамниці на ярмарковій площі
зникли, сама площа і міський сад заросли бур’янами і реп’яхами, у 1940 році
навіть парашутна вежа, була вже напівзруйнована. Кам’яниці понад площею
стояли з повибиваними вікнами і дверима‖. У 1940-1941 роках лише артіль
―Відродження‖, пише автор, нагадувала, що Кролевець ще не без людей і по
хатах ткали рушники.
У радянські часи в місті працювала фабрика, де якій працювало близько
800 осіб. Кролевецька вишивальна мануфактура в ці часи не цуралась
демонстративного прославлення щасливої радянської дійсності, комуністичних
свят, з'їздів КПРС тощо. Саме тому цей традиційний промисел дійшов до
наших часів, а не був знищений.
Нині в Кролевці близько десятка майстринь, які працюють вдома. Також
рушники виготовляє комунальне підприємство «Кролевецьке художнє
ткацтво».
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методист з історії навчально-методичного
відділу координації освітньої діяльності
та професійного розвитку СОІППО
ЗАСТОСУВАННЯ КРАЄЗНАВЧОГО ПРИНЦИПУ
НА УРОКАХ ІСТОРІЇ
Анотація: у статті проаналізовано необхідність застосування
краєзнавчого принципу, використання краєзнавчого (місцевого) матеріалу на
уроках історії та виявлено, що краєзнавчий компонент курсу допомагає
усвідомленому засвоєнню учнями найскладніших питань соціально-політичного,
економічного та культурного розвитку країни загалом.
Ключові слова: краєзнавчий принцип, освітній процес, краєзнавча
освіта, навчання, виховання.
Краєзнавча освіта є важливою стороною навчання та виховання
сучасної молоді. Саме вона сприяє вихованню громадянина, патріота своєї
країни. Для багатьох шкільних дисциплін краєзнавство є важливим
регіональним компонентом, який можна використати для вивчення історії,
культури, природи, літератури.
Історичне краєзнавство – це не самостійний предмет шкільного
вивчення, а принцип навчання і виховання на місцевому матеріалі.
Сьогодні, для формування історичної компетентності, залишається
пріоритетним зв’язок навчання з життям, а саме поєднання теоретичної і
практичної підготовки учнів. Підвищення теоретичного рівня не можна
вважати ефективним, якщо воно не супроводжується прищепленням
практичних навичок. Дієвою формою зв’язку шкільної історії з життям є
краєзнавчий принцип навчання.
Краєзнавчий принцип дає можливість пов'язувати в єдине ціле процес
навчання та виховання, перетворювати теоретичні знання учнів на конкретні
вміння та навички. Викладати історію України на краєзнавчій основі означає
організувати освітній процес так, щоб місцевий краєзнавчий матеріал був
вихідним
для
формування
історичних
уявлень,
понять
і
закономірностей. Знання свого краю необхідні для безпосередньої участі в його
перетворенні, формуванні поваги до національних здобутків народу.
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Краєзнавство народжує почуття патріотизму – глибокої любові до
Батьківщини..
Основним завданням шкільного краєзнавства є всебічне вивчення рідного
краю, збирання та узагальнення краєзнавчого матеріалу. Краєзнавчий принцип
передбачає систематичне встановлення зв’язків між вивченням історії і тими
знаннями, які здобувають учні в результаті безпосереднього дослідження краю.
Краєзнавчий принцип це один з педагогічних принципів навчання, який
означає уточнення, конкретизацію, розкриття та підтвердження наукових
досліджень. Використання краєзнавчого принципу навчання допомагає
всебічно розвивати світогляд учнів, прищепити їм навички дивитись на світ
очима дослідника, розуміти суть історичних явищ. Застосування даного
принципу навчання історії вимагає від учителя вмілого поєднання
різноманітних методів і прийомів навчальної роботи. Краєзнавчий матеріал
матиме ефект в освітньому процесі тоді, коли він:
– є не тільки засобом ілюстрації й конкретизації загальноісторичних подій
та явищ, але й джерелом отримання нових знань, розширення наукового
кругозору учнів;
– зручний для порівняння, зіставлення із загальнодержавним;
– тісно пов’язаний із загальноісторичними подіями і розкриває специфічні
особливості розвитку краю.
Краєзнавчий матеріал дозволяє будувати пояснення методом індукції і
дедукції, тобто йдучи від особистого до загального, коли на місцевому,
знайомому учням матеріалі розкривається зміст наукових положень, і, навпаки,
– від загального переходити до розгляду особистого, місцевого.
Історія України як шкільний предмет має бути зорієнтований на
формування в учнів широкого спектру світоглядних знань, а знання – сприяти
соціалізації особистості, підготовки її до життя, раціональної продуктивної
творчої діяльності.
Знання про рідний край необхідні для духовного розвитку дитини, як
уміння читати і писати. Вивчення місцевої історії сприяє формуванню у молоді
історичної свідомості та національної гідності.
На сьогоднішній день, існує суттєва проблема, пов’язана з розробкою
навчально-методичного матеріалу, націленого на вивчення того чи іншого
окремого регіону. Якщо загальні приклади конспектів занять з краєзнавчої
тематики на сьогодні є, то питанням створення навчальних посібників,
довідників, розробок уроків тощо конкретно по певному населеному пункту чи
району, мають займатися фахівці на місцях.
Практика засвідчує, що використання краєзнавчого матеріалу на уроках
не тільки не викликає перевантаження учнів, а, навпаки, значно полегшує
засвоєння курсу історії, робить знання учнів більш міцними і глибокими.
Залучення краєзнавчого матеріалу на уроках історії допомагає вирішенню
нагальних завдань навчання та виховання. Так, під час вивчення теми
«Україна в I світовій війні» досліджується участь мешканців краю в легіоні
Українських Січових Стрільців. При вивченні теми «Наш край у 1917-1921
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роках»: обговорення подій Української революції, як вони вплинули на життя
краю, як жителі краю брали участь в цих подіях. Учні готують повідомлення,
опрацьовують відповідну краєзнавчу літературу.
Звертаємо увагу, щопід час вивчення теми «Культура і духовне життя в
Україні (1917-1921 рр.)» доречним буде звернути увагу учнів на відомого
історика та державного діяча часів Української революції Василенка М.П.,
уродженця села Червоне Глухівського району Сумської області; дослідити
життєвий шлях, громадсько-політичну та освітню діяльність, показати його
взаємовідносини з Українською ЦР, основоположника української історикоправової науки, міністра освіти часів гетьмана Павла Скоропадського, один з
фундаторів Всенародної бібліотеки України (нині – Національна бібліотека
України імені В.І. Вернадського).
Тільки у відновленні зв’язку поколінь, обговоренні, глибокому аналізі
історичних фактів – запорука успішного засвоєння уроків нашого минулого,
адже, як говорив В’ячеслав Липинський: «Навіть найкращі підручники історії
ще нікого в світі історії не навчили: її треба в своїй крові, в своїй традиції і у
своїй культурі мати».
Отже, вивчення місцевої історії сприяє формуванню у молоді історичної
свідомості та національної гідності.
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НАРОДНІ РЕМЕСЛА І ПОБУТ ЛЕБЕДИНЩИНИ
Соціально активну і духовно багату особистість сьогодні неможливо
уявити без глибокого знання рідної мови, історії рідного краю, його
національних і культурних традицій. Сьогодні наша духовність у
занедбаному стані і рани наших душ глибокі. Вони відкрилися внаслідок
деформації суспільних цінностей, історичного безпам'ятства, морального і
духовного зубожіння, спричинених відходом від природного народного
кореня духовності, нівелюванням, затоптуванням, знищенням живлющих
народних джерел.
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Протягом не одного десятиріччя культу і застою ми жили з роздвоєною
душею: проголошували одне, а насправді робили інше, протилежне. Це було
сторіччя колоніального стану формування національності.
І лише тепер ми переконалися і дедалі більше упевнюємося в тому, що
без повернення апробованого століттями педагогічного досвіду народу ми
не можемо виховати справжню людину.
Українське краєзнавство – одна із ланок виховання учнів. Бо народне –
істинне. Отже, треба повертатися до виховного досвіду народу, до тих
духовних коренів, із яких ростемо. Відродження України неможливе без
пробудження національної свідомості українського народу, насамперед
молоді.
Тому особливе занепокоєння нині викликає відсутність у більшості
юнацтва усвідомлення себе як частини народу, співвідношення своєї
діяльності з інтересами нації.
Виховання починається із засвоєння дітьми духовних надбань рідного
народу: мови, усної народної творчості, усієї спадщини батьків, дідів.
Виховання в єдності виробничих і духовних здобутків.
Без оволодіння в сім’ї, дитсадку, школі культурою свого народу,
пізнання його самобутнього
національного обличчя, практичного
продовження культурно-історичних традицій, звичаїв годі й говорити про
успіх навчально-виховного процесу.
Колись мудрий провісник сказав: «Краса врятує світ!». Саме сьогодні
ми підійшли до того , коли вже треба світ рятувати. Від бездуховності й
цинізму, озлобленості й злочинності… Краса рідного краю – це народна
творчість, неоціненні національні скарби, українська мова, мелодійна пісня,
вишивка, посуд, різьблені меблі…
Культура кожного народу, зокрема українського, включає в себе, крім
матеріальної, і духовну народну творчість, народну мораль, національні
традиції, звичаї і обряди, народні знання про різні сфери життя. Народна
культура (освіта, театр, архітектура тощо) відображає цілісний культурно історичний шлях народу, зміст і дух його життя.
Засвоєння фольклору (родинно-побутових пісень, казок, прислів'їв,
приказок, дум, легенд), у тому числі й дитячого (колискових пісень, різних
забавлянок, закличок, лічилок), сприяє прилученню до народних традицій,
пізнанню джерел мудрості й благородства наших предків, вихованню любові
до рідної землі і людей, які живуть на ній.
Слід окремо виділити важливе значення народних ремесел і художніх
промислів для виховання молоді. Україна особливо славилася ними. Тут
люди від покоління до покоління займались, причому масово, гончарством,
ковальством, вишиванням, теслярством, різьбярством, чинбарством
(обробкою шкіри), шевством, лозоплетінням, декоративним розписом. Деякі
села і регіони мали свою техніку і культуру виконання в кожній із галузей
народного мистецтва й виробництва. Трудові вміння і навички виготовлення
виробів, що призначались насамперед для повсякденних потреб, ведення
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домашнього господарства, влаштування зручного і красивого побуту,
передавалися з роду в рід. А отже, усі види народного мистецтва, ремесел і
промислів постійно розвивалися, удосконалювалися й відігравали величезну
роль у вихованні підростаючих поколінь. Вироби народних умільців України
славилися на весь світ.
У південній частині Сумської області, на берегах річки Вільшанки,
лівої протоки Псла, розташований Лебедин – місто районного
підпорядкування, адміністративний центр Лебединського району.
На околиці міста розкинулось озеро Лебедин, від якого й походить
назва міста.
Петро Жур у своїй книзі "Третя подорож" (хроніка останньої зустрічі
Т. Шевченка на Україні) пише про місто Лебедин так: "Лебедин і його
околиця були напрочуд мальовничі. Тихо плинула річка Псел, її береги
поросли вербами і шелюгами. Поля йшли впереміж з борами й дібровами.
На правому березі Псла височіли пагорби, здалеку нагадуючи Шевченкові
наддніпрянські гори. Там, де зелена гарба з пагорбів з'їхала в долину,
оглядалися червоні, голубі, оранжеві, жовті глини – ніби хто розвісив на
схилах різнобарвні килими."
Лебедин сховався за лісом у сухій піщаній долині, за вісім верст від
Псла, і ділився річкою Вільшанкою на дві частини. Звичайне українське
містечко XVIII століття. На дві тисячі дерев'яних будинків у ньому було
лише п'ять кам'яних будівель. А духовні потреби десяти тисяч його
мешканців з успіхом обслуговували одна кам’яна і дванадцять дерев’яних
церков. Усього в повіті було 56 церков і тільки 7 училищ. Грамотних –
близько шести відсотків. У І пол. 19 ст. на Україні організували декілька
навчальних закладів для дівчаток.
Серед таких була перша в Росії школа для освіти дівчаток, яку заснував
у 1825 році поміщик Н.С. Стремоухов у власному маєтку в Лебединському
повіті Харківської губернії.
Селянська дівоча школа в маєтку Н.С. Стремоухова мала явно
практичну направленість: із кріпосних готували прислуг-умільців. Крім
Закону Божого, церковнослов’янського співу, читання, письма, початкової
арифметики, у ній навчали шити, вишивати, плести із соломи й коренів.
Старших учениць практично навчали хатньої роботи – готувати різні
страви, збивати масло, робити сир й інші молочні продукти, солити і
заготовляти овочі, м’ясо тощо.
Улітку самі учениці по черзі варили в полі обід. Навчання
обмежувалося одним – двома ранковими годинами, після чого дівчата ,
поснідавши, ішли працювати в сад, город або в поле.
«Левовою часткою землі володіли поміщики…Вони багатіли на
цукроварному
виробництві – в повіті було зосереджено чверть усіх
цукрових заводів Харківщини. Повіт віддавна славився також бджільництвом
і розведенням тютюну.
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Мешканці Лебедина були хліборобами. Крім того, вони плели відомі
усім кольорові пояси з простої вовни».
Можна відзначити в Лебедині з самого його заснування наявність
ремісничих цехів. У цехи об'єднувались козаки-ремісники. Вони поділялися
за спеціальностями на корпорації. На чолі цехів стояли цехмістри. У
Лебединському краєзнавчому музеї є кілька цехових прапорів початку 19 ст.
Зокрема, це прапор бублейників. На червоному полотнищі зображені пекарі.
До нас дійшли відомості про те, що баба Варвара і дід Кіндрат Вишні
жили в Лебедині і займалися саме цим промислом. Великий гуморист Остап
Вишня не згадував про своїх предків у "Автобіографії", але, може, саме вони
стали прототипами його відомих героїв.
Також у музеї зберігається цехова скринька із написом на
внутрішньому боці: "Року 1691 соружена скринька сія на той час будучого
цехмістра Гаврила Остаповича Сендецького".
Існує навіть цехова ікона м. Лебедина. Отже, за даними 1780р.,
Лебединський повіт за кількістю ремісників посідав одне із перших місць у
Харківському намісництві. У самому Лебедині було цехових майстрів 1567
чоловік.
Розвивалося також млинарство. У 1785 році тут діяли чотири млини.
Частина мешканців їздила на Дон по рибу, а також до Перекопу по сіль. У
місті налічувалося понад 30 крамниць. Тричі на рік відбувалися ярмарки.
У середині 19 ст. У Лебедині працювали підприємства: селітряне,
свічкове, три салотопні. Три крохмальні, бровар, три водяні млини. 66
вітряків.
У другій половині 18 ст. – першій половині 19 ст. На Слобожанщині
виникли невеликі суконні підприємства, серед них – мануфактури князя
М. Голіцина в с. Писарівка Охтирського повіту і генерала П. Коновніцина в
с. Нікітовка Лебединського повіту. Робоча сила складалася із кріпосних
людей. У Коновніцина працювало
11 чоловік. Фабрики Голіцина і
Коновніцина виготовляли тканину для «своїх» потреб і місцевого базару.
Великого
розвитку
набувала
металообробна
промисловість.
Виготовлення мідного посуду і винокурних котлів було дуже прибутковим,
воно приваблювало увагу і дворян. Лебединський земський ісправник у
1807 році повідомляв у губернську канцелярію, що у поміщика У.Соловйова
був «медно-расковочний» завод, на якому виготовлялася мідна, винокурна і
«протчая посуда». На заводі працювало 16 кріпосних. Невідомо, як був
налагоджений
видобуток
боровенської
руди (с. Боровенька
Лебединського повіту), але той факт, що місцеві люди брали участь у
випробуванні руди, говорить про те, що вони вміли видобувати і обробляти
залізо.
Були заводи по випалюванню вапна. Полковник М. Васильєв у своїх
лебединських володіннях у 80-х роках 17 ст. відкрив виготовлення вапна,
мабуть, із метою постачання на будівництво Сумського собору, місцевого
монастиря і для інших потреб.
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Найпершим місцем видобутку і обробки мельничого каменю і кремнію
для кресал було с. Кам'яне Лебединського повіту. Виготовлення жорна і
кременю продовжувалось протягом 17-18 ст.
У цей час зароджувалась винокурна промисловість і цукроваріння.
Займалися місцеві жителі і бджільництвом.
У документі про тяжбу жителів Лебедина з гадяцьким полковником
М. Васильєвим за землі в 1681 році згадуються пасіки лебединського сотника
Супруна. Головну частину пасіки складали вулики. У кінці 18 ст. вони
залишились такими ж, як і в 17 ст., їх опис ми знаходимо у "Відповідях на
економічні питання". Редактори "Відповідей" по всіх провінціях відмічали,
що вулики складалися із невеличких вербових і вільхових колод.
Дід поета-краєзнавця В. Дудченка М.Ф. Дудченко робив такі вулики. У
нього була найбільша пасіка в Лебедині. Вулики бджоляр робив зі старих
шпал модрини. З цього ж матеріалу виготовляли меблі .
І до нашого часу збереглися і розвиваються народні ремесла і
промисли. Радують око людей і нагадують їм про давнє минуле, про свої
корені і витоки народного мистецтва.
Любов до землі, де виріс, пошана до матері і батька, світлої пам'яті
своїх предків, родоводу, відчуття належності до свого народу, прагнення
пізнати, відстояти і примножити його духовні й культурні надбання та
передати їх у спадок своїм дітям, наступним поколінням загалом – природні
почуття людини кожної національності, що живлять її патріотизм. Неньчина
колискова пісня та її ніжне слово, мовлене рідною мовою, батькова мудра
настанова і наука, бабусині казочки та дідусеві легенди, родинні традиції і
звичаї, приземкувата хата серед вишневого цвіту, лелечине гніздо на клуні,
спокійне плесо річки, школа, куди ходив щодня за наукою, задушевна пісня в
тихому надвечір’ї – із усього цього виростає патріотизм. Бо все згадане
глибоко западає в душу й ніколи не забувається, постійно кличе повернутися
в отчий край із далеких та нелегких життєвих доріг.
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«ІСТОРІЯ ПИШЕТЬСЯ НЕ ЧОРНИЛАМИ…»
(СУМСЬКА ОБЛАСТЬ ПІД ЧАС ГОЛОДУ 1932-1933 рр.)
Якби птахи вміли малювати, то нашу Україну побачену з височини серед
літа, вони б намалювали зеленими фарбами…
Якби птахи вміли малювати, Сумську округу, побачену з височини серед
осені, вони б намалювали тільки жовтими кольорами. Світло-жовтими – поля,
налиті важким колосом…
Якби птахи вміли малювати, то рідну землю, побачену з височини серед
зими, вони б намалювали б у двох кольорах: чорні стріхи хутірських хат на
білому-білому обширі, який мерехтить, аж синіє, і переходить у небо. І
спробуй, розбери – на землі ті хати, чи вже на небесах?
Але як відомо, до зими птаство не добуває, а осінньої пори відлітає в
теплі краї. Тому, якби і вміло воно малювати, то чорно-білі кольори не суджені
йому ніколи. І слава Богу!
Україна тридцять третього… Край скелетів гігантських цвинтарів, край
смерті. Біль і страх у нашій генетичній пам’яті.
Чи задумувалися ми, чому так вбивали голодом кожного третьогочетвертого українця.
Ми всі родом із тридцять третього, з того червоного пекла, де життя і
гідність людини знецінилися до рівня гвинтика – замінять і не помітиш.
Ті, хто вижили в тридцять третьому передали нащадкам не тільки рецепти
біологічного виживання. Відчайдушно хапаючись за життя, вони усвідомили
найвищий його сенс[1, с.45].
Перші колгоспи виникали 1917-1920 рр., як результат об’єднання
селянських господарств.
24 лютого 1930р. С. В. Косіор підписав інструктивний лист ЦК ВКП(б) із
закликом «Степ треба цілком колективізувати, за час весняної кампанії, а всю
Україну до осені 1930р.» [5, с.155].
Селяни не бажали відмовлятися від власності та передавати її задарма.
Лише погрози, обіцянки заможного життя змушували їх вступати в колгоспи.
Насильницькій колективізації чинили опір заможні селяни Сумщини. Так,
упродовж зими 1930р. лише в Конотопському округу здійснено 10 підпалів і 12
замахів на більшовицьких активістів. Для втихомирення селян викликали
збройні загони, як наприклад, в с. Марчихіна Буда Ямпільського району, де
відбулися арешти селян. До осені тридцятого року в Україні з них вийшла
приблизно половина селянських господарств[4, с.206].
Наприклад, у колгоспах Охтирського району заяви про вихід з колгоспу
подали 722 людини. За даними 8 районів Харківської області, серед тих, хто
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подав заяви про вихід були: бідняків – 1739 (39,7%), середняцьких – 1207
(27,3%), «куркульсько-заможних» – 473 (10,7%). Тенденція про вихід з
колгоспу бідняцько-середняцьких мас не на жарт стурбувала більшовицьку
владу.
В Буринському районі в червні 1932 р. подали заяви про вихід 141 особа.
Тому владою застосовувалися репресивні заходи.
Встановити приблизну кількість громадян, які загинули в ті страшні роки
неможливо. По-перше, відомості – найважливіша державна таємниця. Щев
1934р. документи про облік померлих були вилучені з органів ЗАГС та сільрад
НКВС і назавжди зникли. По-друге у той час Сумська область як
адміністративно-територіальна одиниця не існувала, її територія входила до
складу кількох областей України.
Можна засвідчити людські втрати лише за окремими сільрадами
Сумщини, у ті страшні роки голодомору. Наприклад, за даними
сільгоспподатку, у 1932 до січня 1933 року кількість господарств у
Великовисторопській сільраді Лебединського району скоротилася з 891 до 803,
а населення з 4269 до 3212 осіб, у Ворожбянській сільраді – з 2212 до 1808
господарств, а населення з 13863 до 8045 чоловік.
Досліджуючи працю Генадія Іванущенка «Діагнози про смерть в період
Голодомору 1932-1933 років, як джерело створення персональних даних»,
сказано, що в книгах РАЦСу по Недригайлівському, Сумському,
Конотопському,
Путивльському,
Білопільському,
Роменському,
Тростянецькому, Краснопільському, Глухівському районах записані різні
медичні діагнози смертей: голодування, ослаблення організму, харчове
отруєння, міокардит, припинення серцевої діяльності, смерть настала під час
роботи в полі.
Співвідношення кількості померлих по місту Суми – 1930р. – 863, 1931р.
– 1018, 1932р. – 1314, 1933р. – 3908 чол.
За свідченнями очевидців тих часів та даними архівних документів на
місця вимерлих з голоду сіл в Україну переселяли жителів з Івановської,
Горьковської Центрально-чорноземлеробських регіонів Росії, Білорусії та
інших регіонів Радянського Союзу.
Комуністична партія стверджувала, що голоду в Україні немає і
забороняла будь-які кіно – і фото зйомки. Тому сьогодні ми можемо уявити і
побачити опухлих від голоду людей, висушені недоїданням тіла дітей,
скотомогильники заповнені трупами українських селян лише із свідчень
пережитих ті страхітливі дні. Проте масштаби цієї трагедії, і зокрема в нашій
області, були настільки великими, просто-таки жахливо великими, що попри всі
свої старання – Партія не змогла приховати голод. Масове голодування селян
розпочалося у грудні 1931-го і тривало до вересня 1933 року (22 місяці)[4, с.15].
Та найбільше від голоду страждали діти. Діти залишалися без догляду,
коли вмирали батьки. Інколи їх залишали в державних установах, на вокзалах
на вулиці. В листі Роменського райздороввідділу за серпень 1932 року
зазначено «що з березня місяця є великий наплив підкидьків». Лише в
198

Охтирському районі з 21 квітня по 19 серпня 1933 року було підібрано 3197
бездоглядних дітей, з яких 30% були пухлих від голоду, 814 врятувати не
змогли. З праці Л. А. Покидченко – начальника відділу організації та
координації архівної справи Державного архіву Сумської області[3, с.13].
У протоколі № 3 Засідання бюро Миропільського району було описане
незадовільне виконання хлібозаготівлі та покарання за зрив хлібозаготівлі голів
сільських рад Миропільського району.
У селі Будилка Лебединського району 12 березня 1932 року було
затримано Мусія Олександровича Шапошнікова, який вночі для всієї родини
(сім’я – з 9 чоловік, які не мали нічого їсти вдома) назбирав на полі – 45 кг
картоплі.
В Охтирському районі КП(б)У був підписаний інформаційний лист «Про
випадки голодування дітей шкільного віку» в Яблучневській сільраді
Охтирського району.
Доведені до відчаю люди хоч якось намагалися порятувати свої сім’ї.
Селяни зверталися до правлінь колгоспів з проханням виділити продукти
харчування. Якщо в 1932році вони ще просили борошна, то в 1933році прохали
хоча б буряків. Та майже на всіх заявах стоїть одна резолюція – «Відмовити».
Як на заяві Надточія Трохими Івановича с. Заруддя Роменського району, під
якою могли б підписатися майже всі громадяни України. «… Я і сам занепав, а
також і мої діти. Нема ні хліба, ні картоплі, ні буряка, нічого. Тому прошу дати
хоча б буряків.» «Прошу я Вас дати пособія моїй сім’ї. Тому що я уже опух, на
роботу не гожуся. Сейчас сім’я моя теж… жінка опухла… як піддержки не
дасте, то прошу виключити з артілі і повернуть мою шкапу, бо я з голоду
здихаю. На цей день не маю нічого їсти собі і дітям своїм»… писав Ілько
Ничка, з артілі «Більшовицька Перемога» також с. Заруддя Роменського району
[3, с.15].
Гурин Віра Петрівна, 1915р., с. Терещенки (Білопільський район)
«Хто був у колгоспі, то тільки недоїдали, бо давали харчі. А хто не був то
з голоду пухли. Особливо, весною, раннім літом багато померло людей з
голоду. Ховали спочатку на кладовищі, а потім, коли вже не вистачило сили
туди дотягти, то посадках, під хатами. А пізніше просто скидали в старі
погребища, бо навіть закопати не могли. Така смерть найстрашніша. Ніхто вже
не скаже, скільки людочок полягло. Ніхто тоді не рахував. По інших селах і
людоїдство було, злочини страшні, нелюдські. А в нас цього не було. Тихо на
лавках чи по дворах лежали, як янголи, тихо мерли. Земля їм усім пухом…» [6,
с.811].
Тарасенко Григорій Іванович, 1922р., с. Ободи
«Найважчий, на мій погляд, був 1933 рік. Люди їли все, що потрапляло на
очі. Ніде не бачив навіть кінського щавлю. Їли листя бересту, сушили чи так
варили листя липи, калачі добре йшли в їжу, тепер я навіть не бачу, що ми їли,
нема того бур’яну» [4, с.812].
Коломієць Ірина Терентіївна, с. Стеценкове (Королівщина,
Северинівська сільська рада)
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«Мені було 9 років, коли нас «розкуркулювали». Забрали 2-х коней,
корову, сівалку, батьків повбивали, хату спалили. Залишилась я одна, сестра
вийшла заміж в с. Северинівку, забрала мене до себе.
Врожай був хорошим, але хліба не давали. На базарі продавали
«холодець» з мертвих людей, різаних дітей. Біля кожної лавки стояли юрби
голодних, пухлих дітей, які висмикували з рук куплений «холодець».
Почали приїздити солдати та забирали людей, не говорячи куди.
Ми ходили на поле збирати картоплю, яка залишилася з минулого року. З
неї варили кисіль» [1, с.11].
Борисов Михайло Пилипович, с. Линтварівка
«В с. Линтварівці в 1933році бабуся Крикуненко зарізала свою онучку. Їй
було приблизно 8 років. Вона й засолила її в діжку для того, щоб було що їсти.
Коли дізналися про це в сільській раді, то діжку забрали, а бабу засудили.
Їли гнилу картоплю, змішували її з мукою і випікали макорженики, так і
виживали. Люди, у яких був кращий стан здоров’я їздили в Курськ, Тьоткіно,
Глушкове, де не було голоду, обмінювали одяг на харчові продукти для того,
щоб вижити»[1, с.13].
Тригуб Лідія Романівна, с. Северинівка
«Люди були пухлі, худі і дуже в селі померло. Я ходила боса, збирала
мерзлу картоплю під Степанівкою, влітку вибирали та їли кропиву, бур’яни і
висадки, їли мололи на млинці. Буряки сирі жарили. Я ходила на поле, збирати
колоски, а коли принесла додому, то сусідка заявила в суді матір забрали до
«участка» розбиратися. На щастя міліцію вдалося переконати, що житні
колоски з нашого городу…» [1, с.17].
Від голоду у нашому краї вимирали цілими хуторами і навіть селами.
Особливо постраждали від голодного мору Лебединський, Охтирський,
Роменський, Глухівський, Липоводолинський райони. Але смерть торкнулася
практично кожного села на Сумщині, кожного його родини.
Щоб селяни «не рипалися» Партія затвердила проти них репресивні
заходи. Всі ми знаємо, що у серпні 1932 року було прийнято закон, який
передбачав смертну кару за розкрадання соціалістичної власності. Будь-який
чоловік, жінка, чи дитина, затримані зі жменькою на полі, могли бути страчені,
або – у вигляді особливої милості – каралися 10-ма роками каторжних робіт.
Для виконання планів хлібозаготівлі на село надсилали «штурмові ударні
бригади». У селян відбирали останнє, що у них залишилося – землю.
Такої трагедії не знав, мабуть, жоден народ в історії людства. Гортаючи
документацію, які збереглися в державному архіві Сумської області, вражає
запис: «Під час голоду 1932-1933 рр. в Україні вмирало за день 23 тисячі
людей. Це майже 100 щогодини, 17 щохвилини, кожні 3,5 секунди вмирала
людина». Страшна статистика. Але точну цифру загиблих від голоду земляків
визначити надзвичайно важко[3, с.19].
Минають роки, тяжкі спогади раз у раз виникають у нашій пам’яті,
образи померлих від голоду людей наче вимагають розповісти нащадкам про
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страшний геноцид, який був на нашій землі. Спогади про голодомор стають
вражаючим документом цілої епохи. Це – вікова трагедія української нації.
Усе це змушує задуматися над актуальними і болючими проблемами
сьогодення. В тому числі і неоголошену війну на Сході нашої країни. Ми
зобов’язані знати історію рідної землі, всю її правду. Пам’ятаймо страшні
сторінки історії нашого народу. Адже історії не перепишеш, пам’яті не зітреш.
Вона нетлінна і вічна. Тому, що це наша спільна пам'ять – пам'ять усіх
поколінь, які жили і будуть жити на нашій землі.
Наші молитви, наші слова поминання і прощення перед тими, хто загинув
голодною смертю – і нехай вони долетять до неба, де живуть душі померлих.
Світла і вічна пам'ять загиблим в роки голодоморів. Честь і слава живим
героям. Нехай на українській землі завжди буде мир та злагода!
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Химич Тетяна Тарасівна,
головний зберігач фондів
Лебединський міський
художній музей імені Б.К.Руднєва
ТВОРЧА РОДИНА КРИЧЕВСЬКИХ
Роль визначних особистостей, які народилися на Сумщині без
перебільшення визначна. Це саме завдяки їм про нашу малу Батьківщину
знають у всьому світі. Наша Лебединщина також відома своїми талановитими
уродженцями. Про одну із відомих родин художників піде мова у моїй доповіді.
Це творча родина Кричевських. Кричевські… Це прізвище давно і міцно
увійшло в історію українського образотворчого мистецтва. Це найбільша в
Україні родина художників, коріння якої знаходиться на Слобожанській землі,
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на Лебединщині. Старовинний український рід Кричевських дав у ХХ століття
рясне гроно видатних діячів української національної культури, що залишили
по собі щедру творчу спадщину. Це родина справжніх майстрів, митців
найвищого ґатунку. Родина Кричевських репрезентує українське мистецтво в
багатьох його галузях. Усі вони переважно живописці, а частково– архітектори,
графіки, дизайнери та художники театру і кіно. По-різному склалася їхня
творча доля. І одним із пріоритетів в роботі Лебединського міського
Художнього музею є збереження та пропаганда їх неоціненної творчості.
У нашому музеї було відкрито меморіальну кімнату
«Мистецькі
дивосвіти родини Кричевських», де представлені художні твори, листівки,
фотографії, меморії шести представників трьох поколінь цієї високоталановитої
династії – Василя Григоровича (1873-1952), Федора Григоровича (1879-1947),
Миколи Васильовича (1898-1961), Василя Васильовича (1901-1978), Олени
Євгенівни (1892-1964) та Катерини Василівни (1926 р.) , що відображають
особливості їх життєвого шляху та внесок у світову мистецьку скарбницю
Славна родина митців Кричевських збагатила скарбницю українського
образотворчого мистецтва, прославляла свою Батьківщину та її культуру за
кордоном. Глибоко національна за духом (особливо у В.Г. та Ф.Г. Кричевських
та К.В. Кричевської-Росандіч), творчість Кричевських живилася і від
французького (М.В.Кричевського), і від американського (В.В.Кричевського)
мистецтва.
На зламі ХХ-ХІХ століть Лебединська Кричевськіана поповнилась
десятками творів різних представників роду Кричевських. Це дозволило
відкрити в музеї спочатку меморіальний куточок «Мистецтво родини
Кричевських», а згодом – і меморіальний зал «Мистецькі дивосвіти родини
Кричевських».
Отже, на сьогодні Лебединська Кричевськіана нараховує 160 експонатів.
В експозиції меморіального представлено майже 50 оригінальних експонатів,
яких об’єднують український національний колорит, велич і могутність
волелюбного духу Кричевських. Експозиція чітко поділяється на вступну
частину, 6 тематико- персональних комплексів і заключну частину.
Розпочинається вона стендом «Славетна династія», де подано родовід
Кричевських, прес-реліз, стаття «Три покоління Кричевських», ксерокопії
унікальних фотографій.
Наступний комплекс – «Творець українського стилю В.Г. Кричевський».
На стенді подано хронічку його життя і творчості, статті про нього , фото. Далі
експонуються живописні етюди «На Півдні» і «Квітка гарбуза», акварельні й
олівцеві малюнки лебединської тематики, ескізи і начерки селянських хат,
мальовничі краєвиди України і Франції, орнаментальні композиції для
текстилю.
На третьому стенді – «В сузір’ї визначних митців: Ф.Г. Кричевський» –
також представлені хроніка життя і творчості, стаття про видатного живописця,
репродукції з його відомих картин. Поруч експонується єдина картина Федора
Кричевського в колекції музею – «Дівчинка в блакитному» (Портрет молодшої
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сестри Марії, 1900). А вгорі над стендом – портрет молодого митця, виконаний
його учнем М.Н. Гусаченком.
Творчість Миколи Кричевського представлена мальовничими краєвидами
Франції («Париж»), Італії («Венеція») та натюрмортами («квіти», «Чайник»,
«Зелені яблука»).
Василь-Другий чи Василь-молодший (так називають Василя Васильовича
Кричевського) репрезентований типовими для нього пейзажними етюдами
(«Крим», краєвиди Каліфорнії).
Далі експонується єдина в музеї картина Олени Кричевської «Мати».
Вона відзначається певною умовністю композиції сюжету, чіткістю малюнка,
невеликою гамою ніжних тонів, чіткою розробкою світла і тіні.
На 4-му стенді – «К. Кричевська-Росандіч: дар Сумщині» – подано
біографічну довідку про мисткиню, кольорові репродукції з її творів (у вигляді
поштових листівок). На пейзажних етюдах бачимо витончені мініатюрні
краєвиди Гейдельберга і Каліфорнії. Тут же – ніжні натюрморти «Рожевий
цвіт» і «Букет троянд».
Увінчує експозицію меморіального залу комплекс «На батьківщині
Кричевських». На стенді вміщено статтю Н.С. Юрченко «Мистецька спадщина
Кричевських на Сумщині», а також кольорові фотографії із села Ворожба на
Лебединщині, у тому числі й хати Кричевських, що збереглася донині. Нижче
експонуються мініатюрні замальовки Ворожби і пейзаж «Водяний млин на
хуторі Нові» з детальним планом. Всі ці роботи належать пензлеві В.В.
Кричевського.
Ось таке воно, це могутнє родове древо, вкорінене у рідному мистецтві, –
Кричевські. Полотна родиниКричевських – золота, яскрава й неповторна
сторінка українського образотворчого мистецтва, яка дедалі більше увіходить у
культурний контекст України, збагачуючи її духовно. Твори Кричевських –
окраса експозиції будь-якого українського музею. Творчий доробок кожного з
6-х Кричевських і всіх разом становить величезну культурну цінність
українського і світового значення.
Рід Кричевських належить до відомих українських художніх династій,
творчість яких була направлена на збагачення національних традицій.
Художники цього року працювали в багатьох областях художньої культури: в
архітектурі і дизайні, живопису і графіці, в кіно і театрі, а їх кращі твори стали
національним скарбом.
Про роль і місце в українській культурі Василя Кричевского, старійшини
династії, добре сказав його молодший сучасник, художник і поет Святослав
Гординський: «Якщо уявити собі мистецтво будь-якого народу як храм, що
спирається на колони, то явно однією із таких колон українського мистецтва
був Василь Григорович Кричевський».
Завданням нашого музею є подальша робота по пропаганді та знайомству
молодого і підростаючого покоління з шедеврами родини Кричевських та
вихованню у них гордості за наших земляків. Щиро запрошуємо Вас відвідати
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Лебединський міський Художній музей і доторкнутися до прекрасного і вічного
мистецтва.
Чхайло Людмила Михайлівна,
старший викладач кафедри
соціально-гуманітарної освіти
КЗ СОІППО
АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ І СУМЩИНА
На Сумщині бували багато знаменитостей: письменники Олександр
Купрін і Володимир Короленко, юрист і письменник Анатолій Коні,
композитори Чайковський і Рахманінов, скульптор Іван Кавалерідзе,
художники Крамськой і Маковський... . Кожен з них залишив пам'ять про себе.
Але А.П. Чехов ‒ це наша гордість, це письменник, який полюбив наш край і
оспівав його в своїх творах.
Чехов і Україна ‒ поняття взаємопов'язані. Письменник народився в
Таганрозі, який до ХХ століття відносили до території етнічної України. Його
бабуся по материнській лінії Єфросинія Омелянівна Шимко була «щирой»
українкою, завдяки якій онуки, а особливо Антон, який пізніше інших дітей
виїхав з Таганрога до Москви, прекрасно знали українську мову і національні
традиції. Єфросинія Омелянівна була побожна і страшно боялася нечистої
сили. У спогадах Марії Чехової (сестри письменника) є кілька анекдотичних
історій про бабусю-хохлушку. Особливо виразний епізод гастрономічного
властивості. Його відображення знаходимо в оповіданні Чехова «На чужині».
Чехов багато і з задоволенням подорожував по Україні. Однією з його
«зупинок» було с. Лука Сумського повіту Харківської губернії. Зараз це район
нашого міста. Тут Антон Павлович провів два літа (1888, 1889), і є відомості,
що ще один раз він приїжджав до Сум на Різдвяний святвечір і затримався тут
на 2-3 дні. Тоді ж у Линтварьових гостювали професор хімії Харківського
технологічного інституту Тимофєєв, двоюрідний брат Наталії Линтварьових
професор філософії Лейкфельд і ін. Сім'я Чехових відпочивала в маєтку
Линтварьових і влітку 1890 році, коли сам письменник подорожував на о.
Сахалін.
Вперше Антон Чехов приїхав на Луку влітку 1888 р свої 28 років він уже
був відомим письменником і драматургом. Хтось із столичного творчого
бомонду порадив йому погостювати у сумських поміщиків Линтварьових.
Справа в тому, що старший брат письменника Микола Чехов, популярний
художник, був серйозно хворий. Столичні лікарі, випробувавши на ньому всі
відомі засоби боротьби з туберкульозом легень, порадили відвезти хворого на
2-3 місяці в екологічно чисту місцевість з помірним кліматом, схожим на
московський. Так брати Чехови виявилися на Луці. Сумські враження
відбилися в оповіданнях «Имены», «Скучная история», п'єсах «Леший» і
«Чайка», в багатьох листах. У 1902 році Чехов працював над п’єсою
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«Вишневий сад». Більше 10 років минуло з того часу, як А.П.Чехов відпочивав
на Луці. Але враження виявились настільки сильними, що з’являються в творі.
Про приїзд до Сум А.П. Чехов ні хвилини не шкодував. Більш того, він
був в захваті від місцевих пейзажів і звичаїв. Кращим доказом цього є його
листи.
Садиба Линтварьових розташовувалася на березі р. Псел в с. Лука, зовсім
поруч з повітовим містом Суми. А.Чехов, бажаючи незалежності, оселився у
флігелі, побудованому в першій чверті XIX століття. Тут Чехов консультував і
лікував місцевих селян, які дуже скоро зрозуміли, що приїжджий пан ‒
хороший лікар, який не потребує плати за прийом. Лікування займало у Чехова
багато часу, але він був задоволений своєю медичною практикою на Луці.
Сумській краєзнавець Павло Сапухін, автор книги «А.П. Чехов на
Сумщині », вважав, що прототипами багатьох чеховських героїв стали сумчани.
З листів Чехова ми дізнаємося, як симпатична письменникові була сім'я
Линтваревих, і зокрема Наталя Михайлівна.
Про лікарської діяльності письменника на Луці згадував і сумчанин
Григорій Васильович Різдвяний, батько якого був псаломщиком в ІоанноПредтеченської церкви на Луці, дуже любив живопис, багато малював і
подружився з Миколою Павловичем Чеховим, коли той приїжджав на Луку в
1888 р. Художник часто відвідував сім'ю Різдвяних.
У квітні 1889 року брати Чехови знову приїхали на Луку.
Живучи на Луці, Чехов подорожував по дивно красивих місцях: Суми ‒
Шпилівка ‒ Межирічі ‒ Лебедин ‒ Пристайлово ‒ Веприк ‒ Гадяч ‒ Сари ‒
Рашівка ‒ Бакумівка ‒ Хомутець ‒ Миргород ‒ Сорочинці, про яких писав:
«Був я в Лебедині, Гадячі, в Сорочинцях і багатьох прославлених Гоголем
місцях. Що за місця! Я позитивно зачарований».
На початку вересня 1889 р Антон Павлович Чехов виїхав з Сум. Влітку
1894 року писав Линтваревих з Італії: «Аббація і Адріатичне море чудові, але
Лука і Псел краще». Більше він не приїжджав відпочивати в наше місто, на
відміну від своїх родичів. Але настрої його душі під час проживання в с. Лука
висловив його друг поет Плещеєв, який сам прожив тут три безтурботні,
насичені і плідні тижні.
Завдяки приїздів Чехових на Луку Суми «зріднилися» з письменницькохудожньої сім'єю: дочка сумського міщанина Василя Лагодін Антоніна вийшла
заміж за племінника Антона Чехова Георгія Митрофановича (1870-1943).
Познайомилися вони в Сумах.
Перебування Антона Павловича Чехова в Сумах залишило помітний слід
в культурному житті Сумщини і в творчості видатного письменника.
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Шевченко Микола Сергійович,
керівник гуртка воєнно-патріотичного
виховання Лебединської спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів Лебединської міської ради
ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ОЛЕКСІЯ КАПНІСТА ТА ЙОГО РОЛЬ У
СТАНОВЛЕННІ ЛЕБЕДИНЩИНИ
Значну роль у розвитку української культури відіграли дворянські родини.
В їхніх маєтках і садибах зберігалися цінні архіви, бібліотеки та мистецькі
твори. Рід Капністів має політичних, громадський та культурних діячів.
Значне місце в історії Лебединщини посідає граф, статський радник,
камергер двору, громадський діяч, благодійник – Олексій Васильович Капніст.
Народився 1879 р. в селі Михайлівка. Закінчив Харківський університет,
служив у Петербурзі у гвардійському кінному полку.
1904-1917рр. – гласний Лебединського повітового та Харківського
губернського (з 1907р.) земств.
У роки Першої світової війни – очільник дворянства Лебединського
повіту. Голова з’їзду мирових суддів Лебединського повіту, повітової
землевпорядкувальної комісії, училищної ради, комітетів піклування про
народну тверезість і дитячих притулків, завідувач військово-кінною дільницею,
опікун Олександрійського народного училища (с. Михайлівка), член
опікунської ради Лебединського ремісничого училища, Лебединської жіночої
гімназії.
Приблизно у 1906 р. граф організував у Михайлівці хор чисельністю у 50
чоловік, який виступав не лише у рідних місцях, а й у Харкові та Москві.
Олексій Васильович був активним учасником хору, любив співати і мав гарний
голос. Тоді ж Капніст допоміг юному талановитому співакові Івану Стешенку
в навчанні, а потім відправив земляка до Італії, де той став оперним артистом.
Володарем маєтку Михайлівка молодий граф став після смерті батька
Василя Олексійовича у 1910р. У спадок дістався знаменитий кінний завод, що
спеціалізувався на постачанні орловських рисаків та фуражу до царської армії і
став одним з найвідоміших у Російській імперії.
Випаси для коней простягалися від Михайлівки до нинішньої
Недригайлівщини. До їх складу входили землі, де зараз розташований
заповідник Михайлівська цілина. Зліва від дороги з Михайлівки на Лебедин на
луках біля Псла знаходився іподром, де об’їжджали заводських коней. Капніст
дуже любив цих тварин і не шкодував грошей, щоб вони були найкращими.
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Улюбленим заняттям графа був кінний спорт. На бігових доріжках він
долав відстань понад 10 км від Михайлівки до залізничної станції
«Лебединська» за 12 хвилин. Постійно виїздив до Петербурга, Москви та Києва
для участі в скачках і майже завжди здобував призи.
Капніст мав кілька тисяч десятин орної землі. Великі партії озимої
пшениці він постійно продавав власникам потужного лебединського парового
млина. В с. Грунь Михайлівської волості граф збудував гуральню, в якій
працювало 64 робітники – найбільший винокурний завод у повіті.
У Михайлівці йому також належав водяний млин.
Володів Капніст великим красивим палацом, у якому нараховувалось
близько 50 кімнат. Розташований палац був неподалік церкви, під горою,
майже на березі Псла. Родовий архів, багата бібліотека та цінні мистецькі твори
надавали неповторного образу цій садибі. Деякі портрети із зібрання Капністів
експонувалися на виставці ХII археологічного з’їзду в Харкові. П’ять портретів
із зібрання Капністів були репрезентовані на виставці портрету у Таврійському
палаці в Петербурзі у 1905 р.
Немало грошей витратив він на будівництво бруківки з Михайлівни до
Лебедина та спорудження залізобетонного мосту через річку.
Після Лютневої революції 1917р. у Михайлівці був створений волосний
земельний комітет, що закликав селян до порядку і спокою. На зібраннях
неодноразово виступав Капніст. Він говорив: «Не називайте мене графом.
Тепер ми всі рівні.» На що селяни заперечували: «Яка може бути рівність між
графом, який має 1400 десятин землі, і селянином з двома десятинами.» 24
липня 1917р. в селі зібрався сход з 300 чоловік і обрав комісію з підготовки
виборів до Рад селянських депутатів і видав наказ прискорити передачу
поміщицької землі біднякам.
У серпні 1917р. Олексій Васильович разом з дружиною назавжди покинув
Михайлівку. Трохи більше, ніж за рік, палац Капністів згорів. Багато картин,
меблів, виробів із порцеляни та бронзи вціліли. Їх зібрав у садибі графа
мистецтвознавець Борис Руднєв. Вони й стали основою для створення 20
листопада 1918р. В Лебедині історико-краєзнавчого музею, що згодом був
перейменований у художній музей.
Щодо того, як склалася подальша доля Олексія Васильовича, є різні дані.
Згідно з одними джерелами, Капніст проживав на півдні Франції, у Марселі, де
йому належали чотири фабрики. За іншими, він емігрував до Парижа, де став
жокеєм. За розповідями михайлівських старожилів, навіть після війни, десь у
1946-му році, на Михайлівську сільську раду надійшов лист із Франції від
графа Капніста, в якому він цікавився, чи збереглися його конюшні. Цей лист
начебто був опублікований у районній газеті. І через газету йому дали
відповідь, що в його конюшнях нині дійсно продовжують стояти коні, але...
залізні.
Коли помер Олексій Васильович, теж достеменно невідомо. Називають
1956 або 1958р.
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Спадок Капністів є великим культурним надбанням, який має право на
вивчення. Маєток роду і досі є архітектурною пам’яткою, проте через
невблаганність часу потребує реставрації. Таким чином, Олексій Васильович
зробив колосальний внесок у соціальний і економічний розвиток Лебединщини.
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Шиян Ольга Миколаївна
учитель вищої категорії, «старший учитель»
історії та правознавства Лебединської
ЗОШ І-ІІІ ст. № 3
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ
ІМЕНІ Б.К.РУДНЄВА: ІСТОРИЧНИЙ НАРИС
Нещодавно відбулися урочистості з нагоди сторічного ювілею від дня
заснування Лебединського міського художнього музею імені Б.К.Руднєва.
20 листопада 1918 р вважається днем заснування Лебединського
художньо-історичного музею ім. Т.Г. Шевченка (так він називався у перші 20
років свого існування), бо саме вона згадується як перший день роботи в музеї
його засновника – Бориса Кузьмича Руднєва.
У перші роки свого існування Лебединський музей займав кілька кімнат
будинку, де тепер знаходиться ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5. Із самого початку він
викликав значний інтерес у місцевого населення. Музейна колекція
поповнювалася за рахунок як дарованих чи експропрійованих речей із панських
маєтків, так і завдяки передачі до фондів установи з боку пересічних громадян.
З різних куточків Лебединщини надходили вишивки, ікони, стародруки,
археологічні знахідки, зброя тощо.
Відкриттю музею передувала виставка українських старожитностей, яка
відбулася у приміщенні земської управи. Про це 10 серпня 1918 року
повідомляла місцева газета «Земские известия». Автор статті зазначав, що були
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представлені килими, рушники, різні вишивки, посуд, костюми, портрети
українських діячів, багата література сучасних українських письменників і
письменників минулого століття, а також підручники і посібники українською
мовою.
Відома меценатка Варвара Капніст разом з колекціонером Олексієм
Красовським надали мистецькі твори на першу виставку української старовини
в Лебедині, організовану місцевим земством та за безпосередньої участі
уродженця Лебедина, Стефана Таранушенка. З-поміж експонованого були
робота Т.Г.Шевченка «Кобзар з поводирем», портрети родини Полуботків,
рушники,
вишиванки,
українські
килими,
порцеляна.
Відомий
мистецтвознавець підготував каталог до експозиції. У передмові до каталогу
йшлося про необхідність «улаштувать по старих церквах Лебедина екскурсії і
відкрити виставку української старовини».
Відкриваючи виставку, міська влада сподівалась на те, що ця подія «буде
мати величезне виховне значення для громадянства і буде одним із засобів
щодо охорони пам’яток старовини». На заклик міської управи відгукнулись та
згодились надати предмети із своїх колекцій графиня Варвара Василівна
Капніст, поміщик Лебединського повіту Олексій Андрійович Красовський,
колекціонери Варвара Кузьмівна Демченко, Сергій Васильович Сбітнєв,
Катерина Максимівна Сучкова-Заліська, Леонід Порфирович Колупаєв, Микола
Андрійович Грищенко. Загалом, колекціонування предметів старовини і
художніх творів було складовою культурного процесу початку ХХ століття і
свідчило про інтерес до української історії та культури.
Із каталогу також відомо, що на виставці експонувалось 223 предмети,
найбільше – 129 експонатів – із колекції Олексія Красовського. Серед них такі:
вишиванки, хустки, рушники, пояси, запаски, миски, дерев’яні фігури янголів,
килими.
Під час Української національно-демократичної революції 1917-1921 рр. і
розрухи працівникам музею доводилося здійснювати «рятувальні» акції зі
збереження художніх пам’яток, що залишалися у церквах і монастирях, які
було закрито внаслідок так званої активної боротьби з релігією 1920-1930-х
років. Хоча вдавалося рятувати не всі приречені художні цінності, музейні
працівники намагалися зберегти якомога більше речей. Ситуація у культурному
житті міста на той момент була катастрофічною. Місцеві мешканці розкрадали
садиби, знищували цінні речі та антикваріат. Б. К. Руднєв разом із очільником
Лебединського повітового ревкому Юрієм Івановичем Базавлуком почали
рятувати все, що можливо, із покинутих господарями поміщицьких маєтках
Лебединського повіту (графів Капністів у Михайлівці, Анненкових у
Бобровому, Красовських у Куличці, Бразолів у Рябушках, Хрущових у
Лихвиному). Найбільше вдалося врятувати з садиби графів Капністів у
Михайлівці. І зроблено це було вчасно, бо пізньої осені 1918 р. двоповерховий
палац згорів повністю. Звідси вдалося вивезти художні меблі з цінних порід
дерев, порцелянові вироби, чимало оригінальних картин та багато інших
мистецьких творів, що зараз складають красу і гордість музею.
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У 1930-х роках колекція музею продовжувала поповнюватися завдяки
зусиллям свого першого директора: потрапила низка творів Сергія
Васильківського – 15 робіт, одна із яких – неперевершений етюд «Зимовий
вечір».
У 1937 році місцевий художньо-історичний музей отримав статус
державного закладу і став називатися Лебединський державний художній
музей. У зв’язку з цим фондова колекція значно збагатилася за рахунок
надходжень з Української картинної галереї в Харкові та Музею образотворчих
мистецтв ім. О. С. Пушкіна в Москві. Перед Другою світовою війною фонд уже
налічував до 1000 експонатів.
У 1940 році з експозиції музею було конфісковано і передано районній
міліції старовинну зброю: французьку гвинтівку на один патрон (1819 рік),
мисливський вінчестер з гравіюванням голів тварин на мідній поверхні (ХІХ
століття); пістольна гвинтівка невідомої фабрики (ХІХ століття) (Додаток З).
Зброя вилучалася з формулюванням, «щоб не була використана для
контрреволюційної діяльності»[10,с.41]. Подальша доля предметів старовини
не відома. Не збереглися записи, які б засвідчили, за чиїм наказом проводилося
вилучення. В архіві міститьсялише акт передачі від 10 червня 1940 року
підписаний Борисом Руднєвим та секретарем районного відділу міліції (підпис
не розбірливий) [9,с.52]
У 1941 році черга дійшла до унікальних предметів XVI-XVIII століть, що
були окрасою музею: церковний хрест часів Івана Грозного (XVI століття),
Євангеліє часів Єлизавети Петрівни (XVІІI століття), а також пістоль
саксонської роботи XVI століття.
Відповідне доручення від начальника Управління у справах мистецтв за
№ 8/26 від 4 червня 1941 року надійшло на ім’я директора музею Бориса
Руднєва. Вказані предмети планувалося передати на користь Центрального
Історичного музею в місті Києві (нині – Національний історичний музей). Вже
11 червня 1941 року визначені у дорученні предмети були передані
представнику Історичного музею – Ф.М. Демченку, про що складений
відповідний акт.
Слід відзначити, що у вигляді компенсації за вилучені предмети, у 1941
році Лебединський художній музей отримав із Київської бази Управління
мистецтв чотири живописні роботи художників, у числі яких: Кричевська О.Є.
«Мати» (1937), Садиленко Ю.Х. «Мати приїхала» (1936), Лось І.П.
«Бортмеханік Івашина» (1935), Кобцев А.А. «Діти на березі моря» (1938).
Настільки це була рівноцінна заміна судити важко. Проте, головне, що з
1941 року музей повністю втратив колекцію вогнепальної зброї, а через 14
років із музею була вилучена вся холодна зброя, в числі якої унікальні козацькі
шаблі, колекція зброї часів Північної війни (1700-1721) між Росією та Швецією,
а також кольчуги та шоломи.
Та найважчі випробування випали на долю Б. К. Руднєва і очолюваного
ним музею під час німецької окупації в 1941-1943 роки. У цей період він вів
щоденник, у якому ретельно занотовував все, що відбувалося в ті тяжкі часи.
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Лебединська місцева влада не надавала ніяких вказівок щодо подальшої долі
мистецького закладу й мала намір спалити його, якщо не вдасться евакуювати.
Завадив цьому перший директор музею. Найцінніші експонати він заховав на
горищі, дещо закопав у садку в дворі музею, а на їх місце помістив другорядні
речі. Аби захистити мистецьку колекцію, багато разів цілодобово чергував у
своєму дітищі. Та все ж музейна колекція зазнала втрат. Під час окупації
Лебедина зникла частина картин. Музей також втратив частину свого
іконописного зібрання. Доля вивезених до Німеччини експонатів досі не
з’ясована.
Після звільнення Лебедина Борису Кузьмичу довелося звернутися із
доповідною запискою «Лебединський музей в тяжкі дні німецької окупації» до
начальника Сумського обласного відділу мистецтв І. Петренка. У ній він
пояснював, що довелося пережити працівникам музею у 1941-1943 роках.
Ситуація була критичною, бо розірваний неподалік артилерійський набій
знищив районну бібліотеку, а також музей фельдшерсько-акушерської школи,
переведений із Сум, який містив унікальні матеріали. Директор музею постійно
чергував, щоб не було мародерства. А 18 серпня 1943 року, коли відбувалося
визволення міста, 6 снарядів розірвались на площі перед художнім музеєм,
пошкодивши вікна. Щоб урятувати цінні експонати, Б.Руднєву довелося
зіставляти на підлогу під стіну посуд, меблі, статуетки. Через пережиті стреси
відомий музейник захворів. На жаль, незабаром, 11 грудня 1944 у віці 65 років
Борис Кузьмич помер.
У післявоєнний час посилився процес пошуку нових культурних
цінностей для доукомплектування фондів, відновилися експедиції по Україні,
внаслідок чого зібрання музею суттєво поповнилося.
У 1964 році музей було реорганізовано у філію Сумського державного
обласного художнього музею. Від 1 липня1997 року музей знову став
самостійним музейним закладом – Лебединським міським художнім музеєм. А
з 23 травня2008 року рішенням сесії Лебединської міської ради йому присвоєно
ім’я засновника і першого директора Б. К. Руднєва.
На сьогодні в експозиції закладу репрезентовані український старовинний
іконопис й унікальні зразки українських портретів парсунного типу XVIII ст.,
твори українських і російських художників ХІХ-початку ХХ ст.:
С. Васильківського, П. Левицького, О. Молінарі, О. Цеге фон Мантейфеля.
Цінним надбанням музею є картини відомих російських художниківпередвижників В. Максимова, Г. Мясоєдова, В. Полєнова, В. Сєрова, порцеляна
Волокитинської фарфорової мануфактури А. Миклашевського, художні меблі
стилів «бароко», «рококо», «класицизм», «ампір» та «модерн», вилучені з
панських маєтків дворянських родин, що проживали на Лебединщині.
Справжнім відкриттям для відвідувачів музею є твори маловідомих
художників, уродженців Лебединщини, Олексія Красовського та Юлії
Бразоль, які також були і колекціонерами, і меценатами.

211

Значне місце в експозиції посідають твори радянського періоду –
живопис О. та П. Басанців, М. Глущенка, І. Їжакевича, графіка В. Касіяна, Є.
Кацмана, В. Цимпакова, скульптура І. Зноби, І. Кавалерідзе, І. Мельгунової.
На Лебединщині знаходиться коріння найбільшої в Україні мистецької
династії Кричевських. Тому в музеї з 2003 року діє меморіальний зал
«Мистецькі дивосвіти родини Кричевських» – своєрідний «музей у музеї», де
представлено творчий доробок кожного з шістьох Кричевських – Василя і
Федора Григоровичів, Миколи та Василя Васильовичів, Олени Євгенівни та
Катерини Василівни Кричевської-Росандіч.
Протягом перших десятиліть ХХІ ст. колекція художнього музею
поповнилася новими експонатами. Серед надходжень твори живопису, графіки
та прикладного мистецтва, подаровані музею митцями та меценатами.
Отже, серед перших музеїв, створених на Сумщині протягом 1918-1922
рр. був і Лебединський художньо-історичний музей ім. Т.Г. Шевченка (1918 р.).
Він став першим культурно-освітнім закладом, у якому були представлені
неперевершені зразки художньої культури різних епох.
Нині Лебединський міський художній музей ім.. Б.К.Руднєва є безцінним
пластом національної культури, який зміцнює духовні засади української
держави, сприяє процесам націотворення.
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