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ПАНОРАМА
ОСВІТЯНСЬКИХ
ПОДІЙ

ЮНІ ОБДАРУВАННЯ
СУМЩИНИ ПОБУВАЛИ У МАРІЇНСЬКОМУ ПАЛАЦІ
Гарним подарунком напередодні Святого
Миколая талановитим дітям України стала
зустріч з Президентом України Петром Порошенком та його дружиною, під час якої юна еліта
спілкувалася між собою та з очільником держави,
мала можливість презентувати свої винаходи та
розробки.
Глава держави сказав, що для сьогоднішньої
зустрічі Маріїнський палац, де зазвичай
проводяться державні заходи найвищого рівня,
віддано у розпорядження талановитих дітей. «Ви
сьогодні – найповажніші гості, можливо навіть і
не гості, а господарі країни», – сказав Петро
Порошенко дітям.
«Ви дійсно дуже розумні і дуже талановиті. Ви
маєте безліч цікавих і прогресивних ідей і це
надихає на віру у щасливе майбутнє нашої
країни. Ви будете новими лідерами змін», –
звернулася дружина Президента до юних
винахідників.
Петро та Марина Порошенки ознайомились із
винаходами та пілотними розробками шкільної та
студентської молоді в різних сферах, зокрема з
методом ранньої діагностики онкозахворювань,
моделлю розумних теплиць для вирощування
сільгосппродукції, моделлю інноваційної очисної

системи для фільтрування води, біологічними
методами очищення ґрунтів, обладнанням для
вимірювання рівня забруднення повітря тощо.
Молоді програмісти представили свої проекти в
сфері штучного інтелекту.
Сумщину на зустрічі представляли слухачі
Сумського територіального відділення МАН
України, вихованець Роменської міської МАН
учнівської молоді, учні шкіл міст Суми, Ромни,
Конотоп та студент Сумського вищого училища
мистецтв i культури ім. Д.С. Бортнянського.
Серед юних винахідників та дослідників були
Тіщенко Дарія, Хрокало Олександр, Ющенко
Артем. Вони – обдаровані, розумні, вже мають
свої наукові напрацювання і винаходи, а
найголовніше – щире бажання присвятити себе
розквіту України.
Святковий настрій подарував присутнім молодий музикант-піаніст Семикрас Дмитро, який
зачарував виконанням музичних номерів.
Молодь – розумна, енергійна, налаштована
на досягнення і успіхи – це майбутнє нашої
країни, і нею потрібно дорожити.
Ірина ПАНАСЕНКО

СТИПЕНДІЇ ПРЕЗИДЕНТА
Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич
вручила дипломи лауреатів стипендії Президента України переможцям IV етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад з базових предметів та ІІІ
етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт МАН. Серед стипендіатів є і
школяр із Сум. Стипендію Президента України
отримав учень школи №21 Богдан Кисляк, який
посів І місце на IV етапі олімпіади з історії
(вчитель Світлана Резникова).
Загалом стипендії Президента України здобу2

ли 270 школярів та студентів, які протягом року
щомісяця отримуватимуть грошову винагороду
за свої інтелектуальні досягнення: 150 переможців учнівських олімпіад з навчальних предметів і
120 – Всеукраїнського
конкурсу-захисту. Розмір
стипендії
складає
2,6 тис. грн. на
місяць.
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Призначення стипендій Президента України для переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових навчальних предметів і Всеукраїнського
конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнівчленів Малої академії наук України
відбувається вже 13 рік поспіль. За
цей час лауреатами стипендії Глави
держави стали 3510 представників
обдарованої молоді.

МОЛОДИМ НАУКОВЦЯМ – СТИПЕНДІЯ КАБМІНУ
Стипендію Кабінету міністрів України, що
призначається на конкурсних засадах молодим
вченим,
які
успішно
проводять
наукові
дослідження, здійснюють актуальні науковотехнічні розробки та вже досягли визнаних
результатів, терміном на два роки отримуватимуть четверо молодих науковців СумДУ.

Серед стипендіатів КМУ – асистент кафедри
патологічної анатомії Микола Линдін, професор
кафедри міжнародних економічних відносин
Олексій Пластун, доцент кафедри адміністративного, господарського права та фінансовоекономічної безпеки Олег Рєзнік та старший
викладач кафедри прикладної екології Єлізавета
Черниш.

П’ЯТА МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
6 грудня 2018 року у КЗ Сумський обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти відбулась п’ята Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка».
Партнерами Сумського ОІППО в організації
конференції стали: Інститут педагогічної освіти і
освіти дорослих НАПН України (Київ, Україна),
Сумський державний педагогічний університет
імені А.С. Макаренка (Суми, Україна), Казахський
національний університет імені аль-Фарабі
(Алмати,
Казахстан),
Узбецький
науководослідний інститут педагогічних наук імені
Т. Н. Кари Ніязі (Ташкент, Узбекистан), Телавський державний університет імені Якоба Гогебашвілі, Гданська Вища Гуманітарна Школа (Гданськ,
Польща).
Цього року глобальні питання сучасної освіти
об’єднали науковців із 11 країн світу: Білорусі,
Грузії, Ізраїлю, Казахстану, Німеччини, Польщі,
США, Туреччини та
ін. У роботі конференції взяло
участь близько
130

представників з різних міст України: Вінниці, Глухова, Дніпра, Запоріжжя, Житомира, Києва, Хмельницького, Черкас.
На пленарному засіданні було виголошено
низку важливих доповідей, що стосувалися різних аспектів розвитку сучасної освіти. На особливу увагу заслуговують доповіді закордонних учасників. виголошені у форматі телеконференції, яку
традиційно розпочала доктор педагогічних наук,
професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Казахського національного університету імені аль-Фарабі А. К. Минбаєва, повідомивши про технології профілактики стресу і розвитку
стресостійкості студентів із застосуванням креативних методів. Член європейської професійної
психотерапевтичної ліги, директор компанії
«DMA Medhilfe», керівник психологічного центру
«Ключ до себе» В. В. Дарвіш розповіла про особливості створення і передачі родових і сімейних
традицій у Німеччини. Досвідом здійснення початкової освіти у школах Ізраїлю поділилась учитель англійської мови Школи Кацнельсон
Д. М. Андрєєва.
У контексті конференції було проведено шість
майстер-класів.
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ІННОВАЦІЇ

УЧАСТЬ ПЕДАГОГІВ-ФІЛОЛОГІВ
У ПРОЕКТНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Концепція «Нова українська школа», як
стратегічний документ, змінила орієнтири й підходи до освітнього процесу в цілому. Перед інститутами післядипломної педагогічної освіти,
методичними службами, керівниками закладів
освіти та вчителями постали нові виклики щодо
успішного
втілення
стратегічних
завдань
удосконалення всіх ланок шкільної освіти. Однак,
реалізація норм нового закону «Про освіту»
вимагатиме особливої уваги до розвитку
індивідуальної траєкторії для кожного учня в
умовах нового освітнього простору сучасної
української школи. А значить повинна змінитися
роль учителя, робота якого має бути спрямована
на створення ситуації успіху та
ефективної
діяльності. Інноваційні підходи в роботі з учителями допоможуть формуванню творчої активної
особистості педагога, спроможної вдосконалюватися самостійно.
Методична служба м. Суми разом з учителями-філологами бере участь в реалізації Всеукраїнського
експерименту
з
упровадження
науково-педагогічного проекту «Філологічний
Олімп» (далі – Проект).
На сьогодні Проект реалізується в дев’яти
областях (Київській,
Волинській, Рівненській,
Тернопільській, Чернівецькій, Одеській, Харківській, Сумській, Донецькій). На чолі Проекту стоїть
координаційна рада, до складу якої входять
автори, науковий керівник проекту, психолог та
координатори в кожному регіоні – методисти, які
керують практичною діяльністю вчителів зарубіжної літератури, української мови та літератури й
відповідають за якість вивчення предметів.
Координаційна рада складає план і програму
освітньої діяльності учасників проекту з урахуванням їхніх запитів та побажань, підтримує
ініціативи, інноваційний пошук учителів, сприяє
розвитку педагогічної творчості, компетентності й
майстерності словесників, організовує навчання
в кращих майстрів педагогічної справи, здійснює
моніторинг досягнень у Проекті.
Стратегічною метою Проекту є формування у
вчителів-практиків прагнення до професійного
саморозвитку, набуття майстерності, упровадження в
освітній процес інноваційних технологій, бажання
творчо працювати в закладі освіти в період
реформування.
До Проекту долучаються по два науковці від

регіону, які забезпечують процес трансформації
наукових досягнень у педагогічну практику. Саме
взаємодія та співпраця представників вищої
школи, методичної служби та вчителів допомагає
реалізовувати стратегічну мету Проекту.
Організація інноваційного освітнього середовища для розвитку професійної майстерності
педагогів-філологів здійснюється відповідно до
етапів: І етап – вивчення стану організації
навчання
й
самоосвіти
вчителів-практиків
(систематизація актуальних питань та вивчення
потреб учителів-філологів) – 2016 рік; ІІ етап –
створення
освітнього
контенту
філологів
(планування заходів щодо навчання та обміну
досвідом учасників Проекту) на допомогу
вчителям, які викладають літературу, – 2017 рік;
ІІІ етап – укладання моделі неперервного професійного зростання вчителя-філолога під час
реформування освіти України – 2018-2019 роки;
ІV етап – презентація змісту й результатів реалізації Проекту під час науково-методичних заходів
(проведення моніторингу якості освіти на заняттях слухачів проекту) – 2020 рік.
У складі творчої групи м. Суми 29 учителів
української мови та літератури, зарубіжної літератури
22-х закладів освіти:
№№2, 4, 5, 6, 7, 9, 10,
12, 13, 15, 17, 19,
20, 21, 22,
23, 24, 25,
26, 29,
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НВК №16, гімназії №1, які виявили бажання
навчатися, обмінюватися досвідом і працювати
в інноваційному режимі сучасної школи.
З початком реалізації Проекту в місті
з’явилася нова форма методичної роботи –
особистісно
зорієнтована
школа,
школа
ініціативи, творчості та майстерності, що має на
меті сприяти особистісному та професійному
розвитку й самореалізації педагога. Це дає
можливість створити
інноваційний освітній
простір, у якому підтримується вчитель-практик,
упроваджуються інноваційні технології, стимулюються індивідуальна й колективна творчість,
прагнення до професійної майстерності.
Педагоги-експериментатори збираються на
засідання (не менш ніж 4 рази на рік) для
обговорення результатів роботи, звітують про
інноваційну діяльність закладу на міських
(обласних, усеукраїнських) науково-практичних
конференціях. За два з половиною роки проведено 13 методичних заходів: майстер-класи, творчі
марафони,
семінари-практикуми,
тренінги.
Переконані, що професійне зростання вчителя
буде ефективним, якщо розвивати прагнення до
нових знань і умінь; здатність до самостійного
професійного зростання; творчо використовувати
набуті знання та навички в освітній практиці, на
що саме й направлені зусилля координаторів
Проекту в регіонах.
Родзинкою заходів є вернісаж майстер-класів
«Наш бренд – творчість і талант», який передбачає презентацію напрацювань з упровадження
сучасних технологій у практичній діяльності,
власних продуктів (посібників, мультимедійних
додатків, конспектів уроків тощо), пов’язаних
з
навчально-методичним
забезпеченням
предметів.
Робота в межах Проекту надає кожному
вчителю-філологу
можливість
створювати
професійний стиль відповідно до своїх поглядів,
принципів та орієнтацій; розширювати пошук
оптимальних освітніх форм навчання, здійснювати педагогічний експеримент, продукувати й
узагальнювати самобутній досвід в освітній
діяльності.
Перші результати впровадження науковопедагогічного проекту «Філологічний Олімп»
доводять, що система взаємодії учасників
Проекту
допомагає
вчителю-словеснику
переорієнтуватися
в
умовах
реалізації
Концепції
«Нова
українська
школа»,
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спонукає неперервно поповнювати свої знання,
визначати пріоритети у виборі навчального
змісту і методик, які формують в учнів уміння
і навички, необхідні для життєвого й професійного вибору: самостійно вчитися, критично
мислити, бути здатними до самопізнання та
самореалізації в різних видах творчої діяльності.
Одним з головних завдань на ІІ (концептуально-діагностичному) етапі було вироблення
критеріїв та індикаторів ефективності діяльності
вчителя-філолога в інноваційному освітньому
просторі.
У березні 2018 року сумчани провели міжрегіональний науково-практичний семінар «Актуальні тенденції вивчення філологічних дисциплін
в умовах реалізації Концепції «Нова українська
школа», на якому представили свої напрацювання.
З метою організації інноваційного освітнього
середовища для учасників Проекту було
проведено конкурс-огляд учнівської творчості
«Стежками літературних героїв» та конкурс для
вчителів «На хвилі сучасності». В учнівському
конкурсі-огляді буктрейлерів та фанфікшинів
«Стежками літературних героїв», метою якого
була активізація та стимулювання творчої
ініціативи
вчителів-філологів;
упровадження
інноваційних форм у процес вивчення літератури; створення сприятливих умов для формування духовно багатої особистості, здатної орієнтуватися в сучасному літературному просторі;
забезпечення умов для розвитку особистості
відповідно до її здібностей, індивідуальних нахилів; мотивація учнів до читання, у 2017 році здобули перемогу 11 сумських школярів, у 2018 – 16.
В учительському конкурсі-огляді «На хвилі
сучасності», метою якого було визначити рівень
володіння
вчителями-практиками
новими
сучасними технологіями та їхню майстерність
(представлення власних методичних розробок
щодо впровадження інноваційних технологій
навчання мови та літератури, здобуття та
популяризації передового педагогічного досвіду
вчителів), у 2017 році перемогу здобули
6 сумських педагогів, у 2018 – 5, що підтверджує
високий професіоналізм філологів.
Науково-методичний супровід професійного
розвитку вчителів в умовах модернізації освітнього простору здійснюється за допомогою сучасного
фахового
електронного
журналу
«Філологічний Олімп», навколо якого об’єднуються словесники України з метою самовдосконалення, самовираження для підняття іміджу філолога та якісного рівня викладання гуманітарних
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дисциплін. Протягом 2016-2018 років в електронному журналі «Філологічний Олімп» опубліковано
123 статті 13-ти вчителів зарубіжної літератури
та 16-ти вчителів української мови та літератури.
Сумські
педагоги
поділилися
досвідом
упровадження інноваційних технологій у власній
практичній діяльності. Участь у Проекті дозволяє
створити позитивний імідж сучасного вчителяфілолога, спроможного забезпечити високу
якість освітніх послуг, який не тільки навчає

школярів, а й сам активно та систематично розвивається, презентує власні напрацювання.
Педагог стає коучем і консультантом, виховує
творчу особистість учня.
Вікторія ЗАКОРКО,
методист Інформаційно-методичного
центру управління освіти і науки
Сумської міської ради

ІНКЛЮЗИВНА
ОСВІТА

У ЗНАННЯХ – СИЛА

Сумський
центр
соціально-психологічної
реабілітації дітей області – заклад соціального
захисту дітей віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, створений
для надання їм комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших
видів допомоги. У закладі значну увагу приділяють навчально-виховній діяльності – розвитку
освітньо-пізнавального простору вихованців.
З метою ознайомлення вихованців з поняттям «інтелект», «інтелектуальність», надання
інформації про найрозумніших людей планети,
розвинення прагнення до знань, збудження
прагнення підлітків продемонструвати свої
знання, розвинення вміння застосовувати свої
знання в незвичайних ситуаціях була розроблена
інтелектуальна-пізнавальна конкурсна програма
«Ерудит», яка поділена на чотири етапи –
«Осінь», «Зима», «Весна», «Літо» – у формі гри.
Так, восени 2018 року в Центрі відбувся
осінній етап конкурсної програми «Ерудит» –
інтелектуальна-пізнавальна гра «Воруши мозок».
Гра, яка проходила під девізом «Сильний той,
хто може, може той, хто знає, в знаннях сила!»,
була поділена на три тури. У грі брала участь
суддівська колегія в складі директора СЦСПР
дітей області Прудіус Лариси Іванівни, заступника директора Сергієнко Вікторії Володимирівни,
заступника директора з навчально-виховної
роботи машинобудівного коледжу СумДУ Щербак Світлани Олексіївни (в цьому коледжі навчаються вихованці – випускники центру).
Перед початком гри асистенти ведучого
Суботин Дмитро, Самусенко Дмитро, Безбабних
Роман, Щепанюк Євгенія, Івлев Вадим, Краглик
Сергій інформували учасників гри та присутніх
глядачів про найрозумніших людей планети.
Переможця гри визначали члени журі по
кількості отриманих балів кожною із команд.
Гравців команд було нагороджено грамотами та

дипломами. Враховуючи думку вболівальників,
які також брали активну участь, в номінації
«Найрозумніший» була нагороджена як кращий
гравець призом «Сова» Лебедь Марина (10 років).
Виховний захід у такому форматі допомагає
створити сприятливі умови для формування стійкого інтересу до навчання, до самоорганізації.
Була досягнута виховна мета та практична мета:
формування позитивних рис характеру – ініціативність, наполегливість у досягненні мети, сміливість, винахідливість; сприяння розвитку пізнавальної активності, набуття досвіду самоосвіти;
формування освітньої культури.
Ми – дорослі, мусимо визнати: діти, які опинилися у складних життєвих обставинах, прагнуть
бути успішними, самодостатніми, освіченими, і
ми повинні в цьому їм допомагати.
Світлана ЯЦУРА,
педагог-вихователь СЦСПР дітей області
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СПРОТИВ ГЕНОЦИДУ – ДРУГИЙ ЕТАП
ДОСЛІДЖЕНЬ ГОЛОДОМОРУ 1932-1933 РОКІВ
14 листопада 2018 року. Роменський
краєзнавчий музей, що є частиною Державного
історико-культурного заповідника «Посулля».
Тут відбувається непересічна подія. Учні 10-х
класів комунального закладу Сумської обласної
ради «Сумська обласна гімназія-інтернат для
талановитих та творчо обдарованих дітей»,
члени гуртка «Літературна діяльність» (керівник
Л. М. Говійна) комунального закладу Сумської
обласної ради – обласний центр позашкільної
освіти та роботи з талановитою молоддю представляють свої дослідження руху опору Голодомору на території нинішньої Сумської області
працівникам музею. Чому саме тут? Бо герої
досліджень у страшний період 1932-1933 років
діяли саме на території Роменського району,
територія якого за ХХ століття змінювалася
кілька разів.
Спротив геноциду – це найбільш не вивчена тема у дослідженнях Голодомору 1932-1933
років в Україні. Існувало три напрямки руху опору: пасивний (саботаж роботи в колгоспах, приховування зерна, створення нової їжі), активний
(мирні бунти, стихійні мітинги, збройні повстання), офіційний (звернення до різних органів
влади письмово – листи, звернення, усно –
одиночні, колективні, організація ходоків до
Києва, Москви).
Дарина Шульга і Юлія Ніштенко досліджували перший напрямок руху опору, Олександр
Зайченко і Олександр Коритник – другий. Єгор
Чеботарьов у процесі досліджень практично застосував чинне законодавство України для увічнення пам’яті про людей, які, ризикуючи своїм
життям і життям своїх рідних, рятували людей
від загибелі, Яна Горобець – відтворила їжу періоду Голодомору 1932-1933 років за рецептами, зібраними відомим дослідником, краєзнавцем, художником Миколою Бондаренком у його
всесвітньо відомій виставці графічних робіт
(ліноритів) «Україна-1933: кулінарна книга».
Дослідження літгуртківців у формі есе
представлені у цьому спецвипуску газети
«Педагогічна трибуна», що присвячений спротиву геноциду – другому етапу досліджень
Голодомору 1932-1933 років в Україні – відповідно до Указу Президента України №523/2016
«Про заходи у зв’язку з 85-ми роковинами
Голодомору 1932-1933 років в Україні –
геноциду Українського народу».

Запалила свічку, запалила,
Щоби більше лихо не ходило,
Хай палає свічка світлом білим,
Щоб в бабусі серце не боліло…
Щоби більше не прийшло те горе,
Хай горять свічки Голодомору.
Чуєш – душі аж до неба кличуть!
Хай горять вогненні білі свічі!
Пам’ятники болю – з колосками.
Нехай світить кожен дім
свічками,
Хай в цей вечір в кожному віконці
Буде крапля вогняного сонця…
Оля СТАСЮК
(Із сайту http://probapera.org)

СПЕЦВИПУСК
про роботу Центру
досліджень голодоморів
на базі Сумського міжрегіонального
Вищого професійного училища
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Яна ГОРОБЕЦЬ

Яна Горобець, 2001 року народження, з села Кровне Сумського району. У ДНЗ «Сумське міжрегіональне вище професійне училище» здобуває професії «повар» та «кондитер». Любить читати і писати «для себе». Другий рік поспіль у Центрі досліджень голодоморів, що розгорнутий
у Сумському міжрегіональному вищому професійному училищі, Яна Горобець разом з учнями училища
Віталією
Бакалець
та
Владиславом
Гончаровим
проводять
практичні
заняття з виготовлення їжі періоду Голодомору 1932-1933 років.

СТОРІНКА ІЗ ЩОДЕННИКА
10 жовтня 2018 року, місто Суми, гуртожиток Державного навчального закладу «Сумське міжрегіональне вище
професійне училище». На годиннику ще й п’яти немає, а я
вже проснулася. Будильник продзвенить о 7.00. На вулиці
ще не сіріє. Дівчата солодко сплять, а я знаю, що не засну.
Ось уже рік щосереди прокидаюся так рано – і нічого не
можу з собою вдіяти. По середах я демонструю виготовлення їжі періоду Голодомору 1932–1933 років.
Рік тому на базі нашого училища було розгорнуто
Центр досліджень голодоморів. Спочатку з Обласного
центру позашкільної освіти та роботи з талановитою
молоддю прийшла Людмила Миколаївна Говійна, а разом
з нею унікальні виставки. Так все училище перетворилося
на Центр.
Локація №1 – це виставка Українського інституту
національної пам’яті «Спротив геноциду», вона
розпочинається на першому поверсі і повністю
експонується на другому.
Локація № 2 – це виставка малюнків дітей з міста
Конотоп «Голодомор очима дітей». Частину малюнків
можна побачити на першому поверсі, в холі, причому
дивитися знизу вгору, а потім піднятися на другий поверх,
підійти до перил – і роздивлятися на рівні очей, бо роботи
розміщено на стіні міжсхідцевого майданчика.
Локація №3 – філософська виставка графічних робіт
відомої конотопської художниці Лариси Шапошниченко
«Барикади думок».
Локація №4 – актовий зал, де демонструються
документальні матеріали про Голодомор 1932-1933 років,
фільми, телепередачі, ролики, сюжети з випусків новин.
Ще там є столик, на якому портрет і особисті речі Тимофія Тихоновича Назаренка, голови колгоспу імені Тараса
Григоровича Шевченка, який під час Голодомору
1932-1933 років врятував село Бистрик Кролевецького
району від вимирання. Він із однодумцями протягом
однієї ночі заховав зерно і потім тихенько роздавав його
людям. Тимофія Тихоновича ніхто не видав владі, тож
Бистрик і вижив, а якби здали – загинули б усі. Смертельними в ті часи були доноси, бо гинули тоді всі – і ті, хто
писав чи говорив, і ті, про кого розповідали владі, що
вони приховують зерно.
Локація №5 – їдальня, це моя локація. Тут я показую,
розповідаю і даю можливість людям долучитися до
процесу виготовлення їжі періоду Голодомору 1932-1933
років. Рецепт, один із багатьох, ми знайшли в книзі відомого художника з Буринського району Миколи Михайловича Бондаренка «Україна-1933: кулінарна книга. Пам’ять
людська». Мене до глибини душі вразила ця книжка. Усе
життя Микола Михайлович збирав свідчення очевидців

Голодомору 1932-33 років. А потім усе це зобразив у графічних роботах (лінорити). Вони й увійшли в книжку, а
ще – свідчення очевидців. Я тоді й подумати не могла, що
побачу виставку на власні очі, доторкнуся до неї руками.
Як же все починалося? Спочатку наш викладач історії, заступник директора Тетяна Василівна Сорокіна розповіла нам про причини, жертви і рух опору Голодомору
1932-1933 років, про те, що відповідно до Закону України
«Про Голодомор 1932-1933 років в Україні» він офіційно
визнається геноцидом Українського народу. Пригадую,
була зустріч усього нашого училища з драматургом Богданою Олександровською (це псевдонім Людмили Миколаївни Говійної), де вона і розповіла про те, що ДНЗ
«Сумське міжрегіональне вище професійне училище» ще
у 2015 році долучилося до народного історикопатріотично-мистецького проекту «Герої нації». В основі
проекту була вистава «Із Тарасом – через Морок» у постановці Конотопського театру «МИ» (режисер Марина Люшина), що створена за однойменною п’єсою Богдани Олександровської і яка стала переможцем Міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова». Телеканал UА:
СУМИ того року зробив 4-годинний телемарафон, протягом якого в режимі он-лайн показували виставу, виставки,
архівні матеріали, розповіді істориків, краєзнавців,
транслювали
свідчення
очевидців
Голодомору
1932-1933 років. Вистава – про опір Голодомору. Щоб
люди краще змогли усвідомити масштаби трагедії і велич
сили опору геноциду, зрозуміли зміст вистави, учні
нашого училища, які здобувають професії «повара» та
«кондитера», вперше створили (неможливо сказати
«випекли») маторженики.
Коли мені запропонували спробувати робити їжу
Голодомору 1932–1933 років, то я відразу погодилася.
Cтало цікаво: як це? що це? Спочатку ми з майстром
Ольгою Олександрівною Набокою (на фото - ред.) уважно ознайомилися з книгою Миколи Михайловича Бондаренка, вибрали із багатьох тих страшних рецептів один і
намагалися спекти. З Сумського обласного управління
лісового та мисливського господарства (керівник – Віктор Чигринець) нам привезли кору дуба, берези, жолуді,
каштани, а ще нам передали полови, квасолі. Надзвичайно
важко було це все перетворити на борошно. Кора – не
мололася, бо наші сучасні потужні, як нам здавалося, електромлинки не могли осилити цю сировину. І тоді одна з
наших учениць Анна Шинко розповіла, що у неї вдома
збереглися жорна ще з тих голодних часів. От на тих автентичних жорнах її дідусь і змолов борошно для створення
маторжеників.

8

Педагогічна трибуна

Листопад-грудень, 2018 №11-12 (144-145)

Як ми тільки намучилися, доки призвичаїлися до цього випікання: у духовці не пропікається, на сковороді –
горить, адже тоді не було і краплі жиру, тож і ми не використовували. Додумалися поєднати випікання і пропарювання. Це вже ми додумалися, бо у Миколи Михайловича
у збірці «рецептів» лише перелік інгредієнтів, але не
описано процес створення страви. Хоча, звичайно, важко
назвати стравою те, що у нас вийшло. Вперше ми створили маторженики і дали скуштувати та показали як це
робиться учням нашого училища. Ніколи не забуду тиші,
що настала після «дегустації» і запитання, яке немов
повисло у повітрі: «Як це можна їсти?».
Тетяна Василівна Сорокіна розповіла про фізіологію
людини, коли вона потрапляє в умови голоду, про те як
починає зовсім по-іншому функціонувати мозок, про те як
починають домінувати тваринні інстинкти щодо виживання, про випадки, коли в графі «причини смерті» в ті часи
писали: «українець». А потім Тетяна Василівна
запропонувала всім висловитися.
Обговорення було дуже емоційним. Кожен, хто
вставав і говорив, тримав в одній руці маторженик, а в
іншій шматок справжнього хліба, який ми також випекли
(для порівняння). Говорили не тільки учні, а й наші вчителі розповідали свої родинні історії про той страшний
великий голод.
У процесі обговорення ми разом дійшли висновку,
що всі, хто вижив сам і допоміг вижити іншим, – герої
нації. І такі герої нації є в кожній українській родині, адже
ми живемо сьогодні, живуть наші батьки, бабусі і дідусі.
Ми всі живемо, завдячуючи тим, хто вижив під час
геноциду. І треба знати імена своїх героїв, записати
родинну історію, розповідати її іншим, щоб не забулося,
щоб наші діти знали, щоб діти наших дітей пам’ятали.
Так ми з Віталією Бакалець із 44-ї групи та Владиславом Гончаровим із 46-ї групи і стали демонструвати та
пояснювати створення
їжі
періоду Голодомору
1932-1933 років. Екскурсії і демонстрації проводяться по
середах. І щосереди я прокидаюся так рано. Хвилююсь?
Я б не сказала. Ні. Просто я налаштовую себе на те, що
сьогодні у мене дуже відповідальна робота, можливо,
найважливіша в житті, бо я долучаюся до історії
українського народу і долучаю до неї інших. І я повинна її
так зробити, так розповісти, щоб люди, які прийдуть, зрозуміли: МИ ВСІ, хто нині живе, - нащадки героїв нації, бо
ті, хто вижив, - пережив Голодомор 1932-1933 років, а
значить – переміг геноцид.
І все ж, я ніколи в житті не хвилювалася так, як у той
день, коли до нас вперше прийшли третьокласники з Сумської спеціалізованої школи №30 «Унікум». Так боялася,
що вони не зрозуміють чи навпаки – плакати почнуть,
адже це маленькі діти. А вони такі молодці – і з нами
ліпили, і самі розповідали родинні історії, і порівнювали
на смак, навіть попросили взяти додому хоч один маторженик, щоб показати батькам. Вчителька цих
«унікальних» Ольга Олександрівна Клименко повідомила
нам, що діти до цієї екскурсії готувалися кілька тижнів:
розпитували рідних про героїв своєї родини, розповідали
про що довідалися в класі, а вже потім приїхали в Центр
досліджень голодоморів. З ними нам було найцікавіше.
Але найважливішим був той день, коли до нас в
училище приїхала виставка Миколи Михайловича Бонда-

ренка «Україна-1933: кулінарна книга», яка побувала на
всіх континентах земної кулі, майже в усіх країнах Землі.
Щоб ці графічні роботи повісити, потрібні були рамки. Їх
виготовили гуртківці Володимира Миколайовича Ісаєва,
діти з золотими руками, які займаються різьбленням по
дереву у Сумському міському центрі технічної творчості
для дітей та молоді. А матеріали для виготовлення рамок
надало Сумське та Краснопільське лісництва. Потім учні
нашого училища, які здобувають професії «маляра» та
«штукатура», їх полакували. До оздоблення долучилися
вже педагоги. Ми так чекали цього відкриття виставки!
Мав приїхати автор – Микола Михайлович Бондаренко,
але він захворів, тож відкривав виставку народний депутат України від Сумської області Олег В’ячеславович
Медуниця. Це було 10 травня, тож до нас в училище
навіть влітку приходили люди на екскурсії, щоб побачити
унікальні графічні роботи відомого майстра.
Як повільно тягнеться час. Ще тільки шоста ранку.
Зараз я помолюся. Україна пережила 3 голодомори в
ХХ столітті. Перший – у 1921–1923 роках, другий – у
1932–1933-му, третій – у 1946–1947 роках. Цієї молитви
мене навчила бабуся. Я її обов'язково читаю в середу.
За душі всіх убитих голодоморами.
За всіх померлих, Господи, прохаю,
За Душі всіх рабів, що відійшли.
Веди їх до воріт святого Раю,
Допоможи, щоб Царствіє знайшли.
Завжди шануюся усіх Твоїх святинь
О Боже мій, і Син, і Дух Святий. Амінь.

СПЕЦВИПУСК
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Юлія НІШТЕНКО

Юлія Ніштенко, 15 років, учениця 10-Б класу (хіміко-біологічний профіль) комунального закладу Сумської обласної ради «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо
обдарованих дітей». Народилася у селі Червона Слобода Недригайлівського району.

УРОКИ МОЄЇ МАМИ
У кожній українській родині мама вчить доньку готувати їжу, навіть якщо це багата сім’я і готувати немає
потреби. Відбувається це в різний час і за різних обставин. Але, коли тобі вже 15, як мені, то канікули – це постійний процес навчання. І коли щось не виходить, то «те,
що не виходить» ти вариш, тушиш чи печеш мало не щодня. І хто скаже, що це канікули? Чомусь у мене найбільша морока з млинцями, дерунами і борщем. «Юль, ну це
не борщ, це формуга якась виходить», – сказала мені мама і почала рятувати обід.
Сьогодні мама висловилася ще екзотичніше:
– Ну, це ще не деруни у тебе, Юлю. Мартопляци
якісь, але їстівні. І то добре.
– Мамо, а що це таке мартопляци?
– Мартопляци, доню, це деруни такі, з кінського щавлю, липового цвіту, з усього того, що було хоч якось
їстівним. Їх пекли у нас у селі в період голоду. Спочатку
в 21–23-му роках, потім у страшний Голодомор 1932–33го років, і у 1946–47-му також… А ще були ліплянки – це
з липового листя та жолудів, маторжаники, їх робили з
кори молодої берези чи дуба, додавали туди перетерте
листя берестка.
– А формуга?
– Запам’ятала? Молодець. То страва з різних бур’янів
з додаванням насіння конопель. Страшні були часи. А ти
хіба ніколи не чула цих слів? Ні? Ну, то походи по селу,
запитай. Старі люди тобі багато розкажуть. До Євдокії
Андріївни обов’язково сходи, у сільську бібліотеку, до
пані Олени Семесенко. Там зберігаються записи свідчень
наших односельців про Голодомор. Коли Віктор Андрійович Ющенко, наш земляк, був Президентом, ці свідчення
про Голодомор1932–33-го років передавалися в Київ. А
записи залишалися в сільській раді. Тоді і школярі, і вчителі, і сільські депутати записували розповіді очевидців.
Цікавість, а ще більше мамина пропозиція, що доки я
досліджуватиму цю тему, вона сама готуватиме, взяли
гору – і я зробила для себе екскурсійні гостини сільською
радою. Олена Володимирівна, сільський бібліотекар, зустріла радо. Спочатку вона показала мені велику книгу,
яка є в кожній бібліотеці в Україні, – «Національна Книга
Пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні.
Сумська область». Ми разом гортаємо сторінки. Ось
Недригайлівський район. Початок – сторінка 340. Червонослобідська сільська рада, сторінка 357, закінчення.
17 сторінок лише на один район. І кожна сторінка – прізвища, імена, як кликали по-вуличному колись живих
людей… А ось і велика папка, на якій написано:
«Червонослобідська сільська рада Недригайлівського району Сумської області. Голодомор 1932-1933 років. Свідчення очевидців». Документи розкладені за роками народження свідків.
Марія Тихонівна Соколова із села Мелешківка Червонослобідської сільської ради, 1923 року народження. Ось

що вона пригадувала: «У моїх батьків Тихона і Марфи
Сокол було 6 дітей, 3 хлопці і 3 дівчини. Я була найстарша. Коли була колективізація в нас було 6 комор з зерном,
віялка, різка, коняка і корова. Нашим зерном засіяли поля
в колгоспі. Коли почалася голодовка мені було 9, а п’ятеро дітей ще менші. Пам’ятаю, прийшли «кональщики»
забирати все, що було їстівне. Позабирали зерно, мукичку
і шукають ще. А ми з матір’ю на печі. Мати годувала
маленьку сестричку груддю. Кричать: «Злазьте з печі,
будемо піч розвалювати!», а ми опираємось. Мене і брата як схватили і скинули аж додолу, та батько підхопив
нас. Піч розвалили… Почали мерти діти. Всі 5 померли.
І батько теж, а залишились тільки я і мати. Спочатку
хоронили на кладовищі, а потім не стало сили копати
ями і почали ховати в погребах. Батьків брат теж помер. Пам’ятаю, як помирали цілими сім’ями. Повуличному їх прозивали Конони – померло 7 чоловік, з них
3 дітей. Литвини – померло 5 чоловік: батько, мати, дід,
баба і дівчинка, яка разом зі мною ходила до школи. В
Авксьонів померло 3 дітей і мати. В Авксьона Федота і
Степаниди померло 3 дітей. Усіх цих людей ховали прямо в погребах, бо люди були кволі, щоб копати ями».
У Мелешківці проживав і Дмитро Дмитрович Гоженко. Цього року дідусь був би ювіляром – він 1928 року
народження. Не дожив. У 1932 –1933 роках Дмитру Дмитровичу було усього 5 рочків, але те страшне лихоліття
хлопчик запам’ятав дуже добре. Тут і його свідчення про
те, як «мати щось ліпили з бур’янів… Їли свиріпу, калачики, лободу, буряки…».
А ось спогади Марії Сергіївни Авксьон, 1928 року
народження. Такі ж правдиві і тремтливі.
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Страшні страви і їх рецептура. Далі я читати не могла. Подякувала пані Олені – і поїхала велосипедом у Мелешківку. Йшла селом, оглядалася, роздивлялася порожні
хати і заплакала. Сумно. Зараз тут проживає усього 121
людина. І ця цифра постійно зменшується. У скільки разів
більшим було б це маленьке село, якби не голодомори і
війни? Не пам’ятаю як і якою дорогою дісталася додому.
Їсти у той день не могла. У моїй голові немов молотом
стукали запитання: за що вчинили так з українським народом? чим українці завинили перед Сталіним і всією більшовицько-радянською владою?
Вранці мама здивувала: «Юлю, у тебе сьогодні дослідження в Червоній Слободі. Я напекла пиріжків – йтимеш
повз кладовище – занеси. Пом’яни померлих від голодоморів. І дуже тебе прошу – голодна з хати не виходь, поїж». Мабуть мама вже з пані бібліотекаркою встигла поговорити про те як я емоційно сприймаю свідчення.
Олена Володимирівна дістає папку (на фото – ред.).
Першою у списку була баба Ганна. Я її пам’ятаю. От є
люди, які Є. Це означає, що ці люди складають душу села.
Вони наче й живуть так, як усі, але вміють бути в потрібний час у потрібному місці і приходити на допомогу. Такою була Ганна Михайлівна Загорулько, 1929 року народження. Вона залишила історію свого виживання.
І тут я згадала, що забула мамині пиріжки. Подякувала і побігла додому. Забрала. Встигла. Знаю, що на кладовище ходять з 12.00 до 15.00. Так мама вчила. Зайшла на
кладовище. Перехрестилася. Про себе прошепотіла: «Я
прийшла з добром. Я не потривожу ваші душі. Я прийшла
вшанувати вас. В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа.
Амінь». Ось ці старі могили, вже трухлі хрести. На них
нічого не видно. Лише деякі цифри 3, 2, 3. А ось на інших
дата смерті: 1946, 1947. Я почала ламати пиріжки і по
шматочку класти на хрести. Пташки прилетять і пом’януть. Виходячи з кладовища, я перехрестилася і промовила вголос: «Залишайтесь з миром. Хай світлою і вічною
буде пам’ять про вас». Мені раптом стало так легко, немов зробила якусь дуже важливу справу.
А сьогодні у мене найголовніша зустріч. Я йду в гості
до живого очевидця. Євдокія Андріївна Придуха народилася в 1932-му. Усе життя прожила у нас в Червоній Слободі. Зараз про неї піклується донька. Ось її коротка розповідь, хоча говорили ми дуже довго – про її важке життя
селянки, про страшний період війни, про голод 1946-го
року. «І нащо тобі оте страшне? – все дивувалася Євдокія
Андріївна. – Не треба. Я тобі краще про гарне розкажу».
А про Голодомор лише короткими реченнями:
«Пам’ятаю, що розповідала мати, як важко було з їжею.
Мене з сестрою Катериною мати годувала чим могла.
Батько був на війні. Мати ліпила ріп’яники, їли калачики,
свиріпу – чистили стебла і їли сирими. Мати шукала на
полях колоски пшениці, буряки, гнилу картоплю і варила з
того всього борщ…».
Голодне лихоліття найбільше вразило дітей. Майбутнє. Вони виявились найвразливішими. Загинули мільйони
дорослих, а головне – вагітних жінок і дітей, які могли б
вирости і стати гордістю нації, славою України. А їх убили у найжахливіший спосіб в історії людства.
Ми з мамою готуємо вечерю. Я розповідаю їй про
свої зустрічі. Мама уважно слухає. Потім запитує:

– І що ти зрозуміла, Юлю?
– Я зрозуміла, що Голодомор 1932-33 років в Україні,
який зробив Сталін і вся радянська влада, – це геноцид не
тільки проти українського народу, а й проти людства, бо
українці – жителі Землі. І ніхто не прийшов їм на допомогу, ніхто не врятував. Українці боролися самі. Їли щось,
зроблене з бур'яну, трави, видобували з-під снігу жолуді,
з яких пекли замінник хліба, додаючи полову, стріху з
хати, котів, собак, щурів, хробаків…
Мама дістала борошно і попросила замісити тісто на
вареники: «Тільки не поспішай, хай руки запам’ятають».
Ми наліпили вареників. Мама наклала окремо у тарілку
гірку вареників, розклала ложки і сказала: «Це для загиблих у Голодомор. Хай зігріються їхні душі». Перехрестилася і… знову запитала про те, що ж я зрозуміла? Я вже
не знала що відповідати.
Мама пояснила: «Їжу періоду Голодомору 1932-33
років дуже важко було приготувати. Тільки з борошна
виходить хліб, тільки воно дає потрібну клейковину, щоб
усе трималося купи. А борошна не було. І щоб придумати
як щось зліпити та ще й випекти – треба було знати силу
трав, вміння і велику віру в те, що ця їжа порятує. І вона
порятувала. Якби частина людей не вижила у тому страхітті, нас усіх сьогодні не було б. Люди боролися за життя
як могли і як уміли. Вони не опускали руки, а боролися
проти Голодомору. Беці і мартопляци – це боротьба. І
треба знати імена не тільки тих, хто загинув, а й тих хто
вижив, хто матаржеником, ліплянкою ділився з сусідом
чи підгодовував чужих дітей».
Моїй мамі, Наталії Сергіївні Ніштенко (на фото
стор. 10 - ред.), усього 39 років, а вона знає ці слова, назви і знає рецепти. Тепер їх знатиму я, потім мої діти. І ми
виживемо, щоб не трапилося. Ніхто не зможе підкорити
нас, навіть Путін, якщо українці вже вижили в Голодомор
1932-33 років. Мені здається, що у світі так і не зрозуміли,
що в 1932-1933 роках Україна не просто вижила – вона
перемогла Голодомор! Вона перемогла геноцид!
Щороку у кожну четверту суботу листопада, в День
пам’яті жертв голодоморів, о 16-й годині ми з мамою запалюємо свічку і виставляємо на підвіконня. Так ми долучаємося до Всеукраїнської акції – «Свіча пам’яті». А треба зробити так, щоб ця акція стала Всепланетною для того, щоб ніколи і ніде на Землі не повторився Голодомор.
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комунального закладу Сумської обласної ради «Сумська обласна гімназія-інтернат для
талановитих та творчо обдарованих дітей». Народилася у селі Русанівка Липоводолинського
району. Мріє бути лікарем. Також її надзвичайно турбують проблеми екології, тож сьогодні
вивчає стан водойм Сумщини і як їх зберегти чистими.

ГОМІН РУСАНІВСЬКИХ ДЕРЕВ
У кожної людини своя улюблена пора року. А у мене
пора в порі – я люблю яблукопад. Він, як і зорепад, буває
в серпні. День Незалежності України у мене асоціюється з
яблукопадом. Його не помічаєш вдень, а вночі, коли
місяць немов вповзає у вікно, ти раптом чуєш удар –
і розплющуєш очі, потім ще один, другий, третій,
прислухаєшся – і знову черга ударів. Доки встигнеш
зрозуміти, що це – прокидаєшся остаточно. Я щоразу
боязко підходжу до вікна, хоча знаю, що то не вибухи,
адже моя рідна Русанівка Липоводолинського району, хоч
і в Сумській прикордонній до Росії області, але задалеко
від війни на сході України, бо Сумщина велика. У місячному сяйві яблука нагадують маленькі сферичні об’єкти
неземного походження. Аж ось вони вдарилися об дах –
і до землі уже летять звичайними яблуками. Я накидаю на
плечі квітчасту мамину хустку і виходжу на ганок, щоб
послухати яблукопад. Я вдихаю запах ночі і рідної землі.
І все ж, Русанівка подобається мені більше в лісі... чи ліс
в Русанівці? Відповісти на це запитання важко. Для всіх
русанівців ліс, дерева – священні. На сьогодні 414 гектарів мішаного лісу є на території сільської ради. Сюди
входять і дві ботанічні пам’ятки місцевого значення, які
під охороною громади, – «Русанівський гай» та
«Русанівські дерева». Русанівський дубовий гай, якому
більше 180 років, у межах села, на території сільської амбулаторії і займає півтора гектара. Русанівські дерева – на
шкільному подвір’ї Русанівського НВК, це два вікові дуби і бархат амурський (екзотичне коркове дерево амурське). Ще у нас є загальнозоологічний заказник
«Русанівський». Наше село розкинулося на березі знаменитої річки Хорол. Тож «Русанівський» – це заплави і
лісові болота, де висока осока і чагарники, а ще осередок
перебування і збереження рідкісних видів тварин, занесених до Червоної книги України (горностай, журавель сірий, стрічкарка блакитна, махаон, ванесса чорно-руда,
дозорець-імператор) та значна кількість видів тварин,
занесених до Європейського Червоного списку і таких,
що підлягають особливій охороні за Бернською
конвенцією.
Я дивуюся як усе оце природне розмаїття вижило в
Голодомор 1932-33 років. У 1929 році у Русанівській
сільській раді, куди, крім Русанівки, входили такі хутори
як Сотникове, Рубанове, Бухалове і село Лучка, де населення було кілька тисяч жителів, розпочали колективізацію, з розкуркуленням, залякуванням і відкритим шантажем. Смертельною насмішкою стала назва колгоспу
«Вільна нива», особливо після того, як 7 серпня 1932 року, коли в Україні розпочався збір великого урожаю, був
введений у дію жахливий закон «про 5 колосків» (Постанова ЦВК і РНК СРСР «Про охорону майна
державних підприємств, колгоспів і кооперації та зміцнення суспільної (соціалістичної) власності»), який, за

свідченням історичних джерел, власноруч написав Йосип
Сталін. Окрім безпосередньо закону була ще й таємна
інструкція щодо застосування. За цим законом засуджувалися не тільки дорослі, а й діти, які шукали їжу на
полях. За тих же 5 колосків, зібраних на колгоспному
полі, можна було отримати 10 років позбавлення волі з
конфіскацією всього майна. Усього за рік за цим законом
в Україні заарештували 150 тисяч людей, серед яких були
і жителі Русанівської сільської ради. Восени 1932 року у
регіонах почали працювати надзвичайні хлібозаготівельні
комісії, за рішеннями яких у села поїхали озброєні
продзагони з «найширшими повноваженнями», яких у
народі прозвали «буксирами». Вивозили вони абсолютно
всі їстівні запаси, не тільки хліб, прирікаючи українців на
голодну смерть.
Осінь і зима були лютими. Люди їли котів, собак,
щурів, їжаків, молюсків, жаб, пуголовок з річки, усе, що
можна було знайти. Загинуло 577 жителів Русанівської
сільської ради, але русанівців врятував ліс. Великий ліс.
Мартиролог Національної книги пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні Сумської області показує,
що в селі Русанівка наглою жахливою смертю померло
30 людей (це встановлені імена), а проживало на той час
біля двох тисяч.
Галина Василівна Семиліт 44 роки працює бібліотекарем у нашому селі. У 2006-2008 роках вона, як завідуюча Русанівською сільською бібліотекою, особисто записувала свідчення очевидців Голодомору 1932-33 років,
серед них були і Василь Микитович Пономаренко, Марія
Герасимівна Стогнієнко, Уляна Дем’янівна Білоцерківська, сестри Єфросинія і Варвара Лопа, які розповідали за
рахунок чого вижила Русанівка. Як стверджували очевидці того страхіття, «у ліс влада не пускала – могли й
застрелити», та порятував ліс у селі – дубовий гай біля
лікарні, молоді дуби і екзотичне коркове дерево біля
школи та рослинність заплав і боліт.
Ось що розповіла Галина Василівна: «Русанівці збирали жолуді, мололи, просіювали на сито, замішували на
воді і випікали хлібці. Або додавали туди ще перемелену
молоду кору дуба чи берези. З клена використовували
листя і кору для коржиків. З верби, бересту брали тільки
листя – сушили, пересівали на ситі, додавали води, полови і випікали. Березову кору кидали в кип’яток, проварювали, настоювали у теплому місці і пили цей відвар. Такий же відвар робили з осики, додаючи ще й гілки. Варили відвари з гілок плодових дерев – вишні, яблуні, груші.
Кашки з лози, корінь лепехи, рогози, пагони бузини, стебла свиріпи, молоді листя і стебла буркуну їли сирими. З
осоту, листя кінського щавлю, кропиви, кульбаби, пагонів
та листя хмелю, грициків, хвощу польового, лободи, подорожника, листя молодого очерету варили борщ.
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Це ми зараз так називаємо «хлібці, коржики,
борщ», а насправді то була відносно їстівна їжа.
І їсти її було надзвичайно важко та ще й з тяжкими
наслідками для людського організму. От тоді і
прийшов на допомогу бархат амурський – він
перетворився на лікаря. Для лікування використовується все: відвар і настій листя – проти дизентерії,
нейродермітів, як бактерицидний препарат; квіти –
проти діареї; настойка плодів (кістянка) – для лікування шлунково-кишкового тракту, ротової порожнини (антисептичні, протизапальні, дезодоруючі,
бактерицидні властивості); кора і луб – проти пневмонії, плевриту, туберкульозу кісток, легень, ангіни,
гельмінтозу, поліартриту, захворювання лімфатичних вузлів, нирок, очей, алергії; корінь – має протиракову активність. А ще бархат амурський великий
медонос. Усі цілющі властивості люди на собі
перевірили – і вижили. Дякуючи нашій природі, лісу
нашому і оцьому дивовижному екзотичному дереву,
вижили.
Голодомори 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947
років ввійшли в генетичну пам’ять народу і назавжди змінили людей, зокрема і русанівців. Доки я не
зацікавилася темою «Рух опору Голодомору
1932-33 років» і не заглибилася у її вивчення в гуртку «Літературна діяльність», не могла зрозуміти
дуже багатьох речей, що стали невід’ємними для
моєї старовинної Русанівки, якій у 2018 році виповнилося 418 років, для кожної родини мого села.
Жолуді у нас є практично в кожному домі (в більшості вони на видному місці як елемент декору). У Вербну неділю православні русанівці святять не тільки
вербу, а ще й гілочку дуба і бархату амурського. На
Зелені свята, як у багатьох регіонах України,
вішають над вхідними дверима клечання від нечистої сили, але на стіл у нашому селі ставлять обов’язковий букет, де красується і листя дуба та бархату
амурського. На Івана Купала – особлива повага і
дійства біля цих дерев. Не буває жодних виставок,
щоб з дуба та коркового дерева русанівські майстри
не представили унікальні вироби, але це окрема тема
про те, що саме бачать мої талановиті односельчани
в лісових деревах і загалом у Лісі. Мало того, листя і
плоди екзотичного дерева уже давно з’явилися в
русанівських вишиванках поряд із листям дуба. Дуб
в українському орнаменті – оберіг сили, мужності,
захист продовження роду і довголіття, адже цардерево живе аж до 600 років в Україні. А бархат
амурський? До 250-300 літ, але ж воно не характерне
для нашої місцевості, а для Китаю, Японії, Кореї,
Далекого Сходу (звідси і російська назва).
Ми, українці, маємо навчитися бути вдячними
і пам’ятати, що дякуючи, в першу чергу – Лісу,
вижив народ у великий страшний голод 1932–1933
років, який організував Сталін і радянська влада

проти українського народу, щоб упокорити, підкорити, вбити прагнення до волі. І Великий Ліс нам допоміг, він віддав усе, що в нього було, щоб продовжився Рід українців. Я не розумію мови дерев, не знаю,
про що шепоче листя, скриплять стовбури, тріщать
гілки, але якщо вслухатися і логічно помислити, то
можна почути глибоку образу за нашу невдячність.
Ліс для українців має бути священним, бо, дякуючи
йому, ми живемо. І я маю на увазі не загальновідомі
«зелені легені планети», а голодомори ХХ століття в
Україні – 1921–1923, 1932–1933, 1946–1947 років.
Скільки б не вижило людей, якби не Ліс, якщо в
графі про причини смерті у 1932-33 роках писали і
таке: «українець»?
Я дуже рада і горда за своїх односельчан, які свідомо чи на підсвідомості, але проявляють свою індивідуальну повагу до русанівських дерев.
Чим більше слухаю Русанівський гай, торкаюсь
стовбура бархату амурського, тим все частіше задумуюсь над тим, щоб самій стати на захист Лісу на
професійній основі, коли закінчу навчання в гімназії.
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профіль) комунального закладу Сумської обласної ради «Сумська обласна гімназія-інтернат для
талановитих та творчо обдарованих дітей». Народився в с. Юнаківка Сумського району.
Переможець ІХ Всеукраїнського конкурсу юних істориків «Врятувати від забуття»(2018 рік).

ТРИ ДУМКИ ПРО УКРАЇНКУ І ВИЖИВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
Цифра 18
Якась містична ця цифра 18. Останні дані: у 2018 році
18 країн світу визнали Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом. Моя дослідницька робота має назву:
«Бабський бунт» як феномен руху опору Голодомору
1932-1933 років в Україні». Чому зацікавила ця тема?
Якось у бібліотеці взяв до рук величезну книгу і таку важку, що не встояв на ногах – ледь витримав стілець від мого різкого присідання. Вона мала назву «Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні.
Сумська область». Це мартиролог убитих голодом. Створено 18 регіональних таких томів і 19-й – зведений. Я
гортав сторінки - шукав своє рідне село Юнаківку Сумського району. Його в книзі немає. Згадалася розповідь вчи-

теля історії про «бабський бунт», як офіційно називала
радянська влада такі прояви непокори, у Юнаківці 1932
року. На сьогодні є дані про 4 тисячі масових виступів
спротиву людей у той період по всій Україні. У Державному архіві Сумської області шукав дані про Юнаківський бабський бунт, але не знайшов, зате відкрив іншу
інформацію – кримінальну справу за №914. Вона про
«бабський бунт» влітку 1932 року в селі Талалаївка (нині
Чернігівська область), коли 10 жінок не побоялися виступити проти вилучення продовольчих запасів, за що і поплатилися неволею. Подальші дослідження показали, що
про цих мужніх українок сьогодні ніхто в Талалаївці не
пам’ятає, даних у місцевому краєзнавчому музеї немає…

Перша думка
Сьогодні на території України, зокрема на Лівобережжі, де в 1932-1933 роках радянська влада запровадила
вбивство голодом, проживає кілька десятків мільйонів
людей, причому більшість – етнічні українці. Отже, в
1932-1933 роках частина людей вижила і дала нащадків.
Виникає запитання: в умовах, коли були відібрані
практично всі продовольчі запаси, як, за рахунок чого
вижив український народ?
Відповів на це надскладне запитання видатний
дослідник Голодомору 1932-1933 років, художник зі
світовим ім’ям Микола Бондаренко (житель села Успенка
Буринського району Сумської області) у своїй знаменитій
документальній виставці графічних робіт «Україна 1933: кулінарна книга». Кілька десятиріч Микола Михайлович збирав рецепти створення їжі періоду 1932-1933
років, змальовував з натури механізми, якими розмелювалися кора дуба, берези, жолуді, каштани, шишки; перетиралося сушене листя дерев, трави, коріння, як і де ховали
люди зерно. Історики назвали цей рух опору Голодомору
1932-1933 років пасивним. Можливо. Проте, на мою

думку, він був найбільш ефективним. Але як із неїстівного зробити їстівне?
Дуже цікавий висновок, що зроблений ученицею
комунального закладу Сумської обласної ради «Сумська
обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо
обдарованих дітей» Юлією Ніштенко у її есе «Уроки моєї
мами»: «Їжу періоду Голодомору 1932-33 років дуже
важко було приготувати. Тільки з борошна, що із пшеничного чи житнього зерна виходить хліб, тільки воно дає
потрібну клейковину, щоб усе трималося купи. А борошна не було. І щоб придумати як щось зліпити та ще й
випекти – треба було знати силу трав, вміння і велику віру
в те, що ця їжа порятує. І вона порятувала. Якби частина
людей не вижила у тому страхітті, нас усіх сьогодні не
було б. Люди боролися за життя як могли і як уміли. Вони
не опускали руки – боролися проти Голодомору. Беці
і мартопляци – це теж боротьба. І треба знати імена не
тільки тих, хто загинув, а й тих, хто вижив, хто матаржеником, ліплянкою ділився з сусідом чи підгодовував
чужих дітей».

Друга думка
Це не міф, не казка, не перебільшення, коли говориться, що українки – такі господині, що з нічого можуть зварити смачний обід. Психологи доводять, що у найкритичніші моменти життя в людини відкриваються неймовірні
здібності. Але це відбувається тоді, коли людина не втрачає свідомості від голоду. То ж яку силу треба мати, щоб
на межі небуття, коли відключається свідомість і фізіологічні функції людського організму починають проявлятися зовсім по-іншому, шукати вихід із безвиході?
Оксана Кісь (відома українська дослідниця, кандидат
історичних наук, антрополог, президентка Української

асоціації дослідників жіночої історії, письменниця) пояснює це просто: «Ще одним аргументом на користь необхідності вивчення жіночого досвіду в роки голоду є особлива витривалість жіночого організму в умовах нестачі
їжі, на яку вказують деякі антропологи та фізіологи. Дослідження голоду у різних культурно-історичних контекстах показали, що дорослі жінки є більш стійкими до голоду, аніж чоловіки. Учені вважають, що, з точки зору фізіології, жіночий організм менш вразливий до обмеження
харчового раціону, оскільки жіноче тіло менше за
чоловіче і через це потребує менше енергії та поживних
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речовин, обмін речовин у ньому також повільніший, а
частка жирових відкладень зазвичай вища, що зумовлює
його більшу витривалість в умовах нестачі їжі».
З моєї точки зору, це погляд з одного боку. На мою ж
думку, існувала головна причина – мотиваційна. Жінка
зобов’язана була вижити, щоб врятувати дітей, врятувати
майбутнє. Тож вона вдавалася до нетрадиційних, нестандартних рішень у пошуках їжі. І, вважаю, тут спрацьовувала генетична пам’ять.
Згадаймо, як часто у нашому суспільстві жінок (у різних контекстах) називають «відьмами». А відповідно і
ставлення – від глузливого і обережного до глибоко ша-

нобливого. Ще з праслов’янського періоду «відьми» – ті,
що відають, знають. Що ж тоді знали наші предки? Вони
розумілися на силі рослин. Ці знання не зникли, вони й
досі передаються в кожній родині – від матері до дочки.
Нинішні українки прекрасно знають які трави треба використати, щоб вилікувати найпростішу простуду, ту, що
медицина називає ОРВІ. А якщо надзвичайні обставини?
Логічно передбачити, що тоді включаються не тільки захисні функції організму, але й генетична пам’ять, яка береже в своїх «архівах» неймовірні знання про природу,
навколишнє середовище і людське тіло.

Третя думка
«У роки Голодомору особливо характерною з-поміж
інших була функція духовного захисту нації, коли усне
народне слово залишалося чи не єдиним засобом протесту
геноцидові; ця функція разом з функцією історичної пам’яті закладали основу для відродження нації в майбутньому», – вважає дослідниця Тетяна Кононенко. Навіть у
той страшний, трагічний час український народ не загубив притаманні йому гумор, іронію, сарказм. Народний
сміх крізь сльози, смерть і жах, був також зброєю у боротьбі з нищівною радянською системою. Оповідки, прислів’я, приказки, анекдоти, співанки, частівки – ставали однією із форм спротиву і дозволяли зберегти свою ідентичність. Серед творів усної народної творчості були і тужливо-розпачливі, і сповнені глибокого філософськожиттєвого змісту, але були й насмішкувато-іронічні й
уїдливо-саркастичні пісні, які виконували саме жінки. У
період Голодомору 1932-1933 років були свої марусі чурай. Про це свідчать польові дослідження території Сумської області спеціалістів комунального закладу Сумської
обласної ради Сумський обласний науково-методичний
центр культури і мистецтв. Важко віднайти авторство тих
чи інших пісень, але старожили, наприклад, стверджують,
що до «війни їх не було» або «вони звучали інакше».
Усна народна творчість завжди була підручником
життя, виховуючи українців у системі традиційних цінностей, зберігала в закодованій формі історичний досвід. Та
це не єдина функція народного фольклору, бо тут дуже
важливий голос. Як стверджували свідки – діти Голодомору 1932–1933 років, дуже важливо було чути голос матері у той період. Він не просто звучав – він був тією соломинкою життя, за яку вони трималися. А що могла говорити голодна мати голодним дітям? Вона співала чи
говорила, бо іншого нічого дати не могла.

період історії українського народу – Голодомор.
І ми зобов’язані знати імена цих героїчних жінок, вшановувати і берегти пам’ять про них.
Саме усвідомлення того, що ми – нащадки
Героїв нації – шлях до повної незалежності
України і територіальної цілісності країни, до
збереження державності.

***
На сьогодні розпочинається другий етап
досліджень теми: Голодомор 1932-1933 років –
рух опору геноциду. Що дають дослідження руху опору Голодомору 1932-1933 років? Вони доводять, що ми всі, хто живе нині, – нащадки
героїв нації. Адже ті люди, які перемогли геноцид, – Герої нації. Вони не тільки вижили, а ще
й народили дітей, зберегли свою ідентичність,
мову і культуру, пам’ять про найстрашніший
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Олександр КОРИТНИК

Олександр Коритник, 15 років, із міста Охтирка. Навчається в 10-А класі (філологічний профіль)
комунального
закладу
Сумської
обласної
ради
«Сумська
обласна
гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей». Захоплюється музикою –
закінчив музичну школу по класу «Акордеон»; спортом – має І юнацький розряд з настільного
тенісу. Любить малювати.

ПОБОРОТИ СТРАХ У СОБІ
Про Голодомор я вперше почув у ранньому дитинстві
з розмови старших у родинному колі. Тоді я ще не
розумів, що то за відчуття і чому воно мене охоплює, коли я лише чую це слово – «Голодомор». Тільки зараз, подорослішавши, зрозумів, що тоді, в ранньому дитинстві, я
відчув Страх. Невже буває таке – з’являються сильні відчуття, лише почувши про страхіття? Чому? Нині я маю
можливість отримати інформацію з різних джерел про
голодомори 1921–1923, 1932–1933, 1946–1947 років в
Україні, розібратися, у першу чергу для себе.
Подивившись виставу Конотопського народного театру «МИ» «Із Тарасом – через Морок» за однойменною
п’єсою Богдани Олександровської (перемогла в Міжнародному літературному конкурсі «Коронація слова» у номінації «П’єси»), про те, як голова колгоспу Тимофій Тихонович Назаренко порятував село Бистрик Кролевецького
району від вимирання в Голодомор 1932–1933 років, я
вирішив займатися в гуртку «Літературна діяльність»
Сумського обласного центру позашкільної освіти і роботи
з талановитою молоддю, де досліджують рух опору голодоморам на території України в ХХ столітті. Однокласники у мене запитували: «Воно тобі треба?». А я вирішив
для себе, що треба, щоб зрозуміти, щоб розібратися з почуттям, яке охоплює мене, коли чую і читаю про страхіття
Голодомору 1932–1933 років, про випадки канібалізму,
про мільйони жертв, про масові вбивства у найжахливіший спосіб – голодом.
На першому ж занятті ми ознайомилися з дитячими
малюнками, на яких діти зображували своє бачення Голодомору 1932-1933 років та асоціації, які у них виникали,
та із Законом України «Про Голодомор 1932–1933 років в
Україні». У ньому назавжди утверджується: «Стаття 1.
Голодомор 1932–1933 років в Україні є геноцидом Українського народу. Стаття 2. Публічне заперечення Голодомору 1932–1933 років в Україні визнається наругою над
пам’яттю мільйонів жертв Голодомору, приниженням
гідності Українського народу і є протиправним. Стаття 3.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування відповідно до своїх повноважень зобов'язані: брати
участь у формуванні та реалізації державної політики у
сфері відновлення та збереження національної пам'яті
Українського народу; сприяти консолідації та розвитку
української нації, її історичної свідомості та культури,
поширенню інформації про Голодомор 1932–1933 років в
Україні серед громадян України та світової громадськості, забезпечувати вивчення трагедії Голодомору в навчальних закладах України; вживати заходів щодо увічнення
пам'яті жертв та постраждалих від Голодомору 1932–1933
років в Україні, в тому числі спорудження у населених
пунктах меморіалів пам'яті та встановлення пам'ятних

знаків жертвам Голодомору; забезпечувати в установленому порядку доступ наукових та громадських установ і
організацій, вчених, окремих громадян, які досліджують
проблеми Голодомору 1932–1933 років в Україні та його
наслідки, до архівних та інших матеріалів з питань, що
стосуються Голодомору».
Станом на 2018 рік встановлено (за різними оцінками
і з різних джерел в Україні та в світі) близько 4,5 мільйона
жертв Голодомору 1932–1933 років, що розшифровані і
зібрані в різних друкованих джерелах, зокрема в
«Національній Книзі пам’яті жертв Голодомору
1932–1933 років». Дослідження тривають постійно і
цифра постійно змінюється у бік збільшення.
Голодом тоді було вбито мільйони українців, і це, за
оцінками різних дослідників, істориків, демографів у межах 8–10 мільйонів.
І все ж, зломити дух українського народу владі не вдалося навіть такими жахливими методами, опір чинився з
перших днів запровадження колективізації. Поки що офіційно зафіксовано більше 4 тисяч масових виступів селян
проти колективізації і вивозу хліба, але дослідження тривають і все більше свідчень, що рух опору геноциду був
повсюди.
Пізніше ми, гуртківці гуртка «Літературна діяльність», почали працювати в Державному архіві Сумської
області і в Архівному відділі Управління служби безпеки
України в Сумській області, де я й ознайомився зі справою Великого українця, справжнього Вчителя – Луки Андрійовича Бойка. Він народився в 1907 році в селі Салогубівка Талалаївського району (тепер Роменського району
Сумської області). Мав усього сім класів освіти, але був
учителем і мудрим та далекоглядним чоловіком.
Влітку 1932 року, коли вже розпочався по всій Україні
другий етап вбивства голодом, Лука Андрійович разом із
односельчанином Іваном Олімпійовичем Сніцарем придбали в місті Ромни імпортну друкарську набірну машинку, на якій і роздрукували 400 листівок, що їх написав
Лука Андрійович, а Іван Олімпійович правив. Згодом до
чоловіків приєдналося ще 9 однодумців: Василь Іванович
Ганжа, Михайло Григорович Шевченко, Прокопій Олександрович Іващенко, Григорій Корнійович Давиденко,
Іван Лукич Шевченко, Дмитро Олександрович Біленко,
Лука Миколайович Шевченко, Федір Назарович Борсук,
Агафій Михайлович Борсук.
Вони і допомогли розповсюдити їх в селах
Лохвицького, Липоводолинського, Гадяцького районів
Харківської області, Недригайлівського, Роменського
Талалаївського районів Чернігівської області.
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Лука Андрійович створив 3 види листівок. Вони відрізнялися, як і національний склад населення районів, де розповсюджувалися, а відтак – і різні акценти, навіть правопис.
Об’єднання однодумців Лука Андрійович Бойко назвав
товариством «Вибух». Так і підписувалися листівки.
«Вибухівці» закликали селян чинити опір, бути сміливими
і об’єднуватися в боротьбі за свою Україну.
Якщо перші листівки не вказували на конкретну дію,
то другий вид листівок був уже з відкритим заголовкомзакликом: «ПРОКИНЬСЯ, УКРАЇНСЬКИЙ ЛЮД! Ти так
же маєш право на життя! Гуртуйтесь всі! Хай не лякає
вас терор, що розстріл тим усім, хто ворухнутись із ярма
посміє. І краще згинуть від куль в диму, в вогні, чим бовтатись у цьому смердючому багні! І кров’ю і помстою за
зневагу виплатить, ніж ганебні пута цілий вік носити!
Зникни в нас куркуль, бідняк і середняк, колгоспник і незаможник. Це є сатаняча вигадка жидів, кацапів, які кують
на нас мідні ланцюги. Нехай умре ця ворожнеча поміж
нас! І з’єднаємось у Великий Вільний і Незалежний люд,
якого не злякає смерть! Воля країни дуже дорожче за
життя! Хіба в раба один другого думка лиш продать?
Хіба згубили ми навік братерські почуття? Лиш на те,
щоб жидам лизать підошви за шмат гнилого глевтяка, не
залатаєш вже голодну пельку та обізлившись, як раб плазувати по землі, щоб краще катові вгодить. За Рідний
край, за життя повстаньмо, як один! І разом всі йдемо
проти комуністичного сміття за долю Нової України!
Товариство «ВИБУХ».
Третій вид листівок мав такий зміст: «ДО ВСІХ БРАТІВ
ПОНЕВОЛЬНОЇ КРАЇНИ! Глибока історія не зазнає іще
такого ганебного ярма, яке сьогодні жидівська свора надіва на український люд! Жиди й кацапи скублили своє хижацьке кубло в нашій країні. І під проявом комуністичної ідеї
кують міцний, важкий ланцюг на нашу Рідну Країну! Щоб
дужче розшарпать і поневолить Україну по жидівському
вашими ж руками! Обороняючись нашим майном і нашими грудьми проти чужих країн! Прокиньсь, Український
Люд! Геть цих іудів, цих жидівських найматів! Що край
весь погнули в руїну! Геть цих вампірів кровопивців народних! Хто чує цей народний стогін? Кому боляче помсти
всі! За Рідний Край! За право на життя! Збираймося до
помсти! Хай не лякає вас терор, що розстрілює і хто
хоть рухнутись із ярма посміє! Не вам прокляті нас лякать! Наші прадіди від куль вмирали. Краще загинуть від
куль в диму, в вогні, ніж бовтатись у цьому смердючому
багні! І помстою за муки, за зневагу!
Товариство «ВИБУХ».
Зрозуміло, що Луку Андрійовича схопили, щоправда,
не розстріляли, але засудили до 10 років концтаборів. Після звільнення, уже в 1946-му році, знову звинуватили в
«антирадянських настроях» і вислали з міста Ромни.
На жаль, сьогодні в Роменському краєзнавчому музеї
немає відомостей ні про Вчителя з великої літери Луку
Андрійовича Бойка, ні про Івана Олімпійовича Сніцаря, ні
загалом про товариство «Вибух», ні про листівки, за які
усіх 11 «вибухівців» засудили. Можливо мені здається, але
познайомившись із «Справою Бойка Луки Андрійовича», я
теж щось поборов у собі і хочу продовжити його справу –
справу боротьби за незалежну Україну. Перший крок на

цьому шляху – моя презентація всього, що я дізнався про
товариство «Вибух» і її керівника, для наукових працівників
Державного
історико-культурного
заповідника
«Посулля» (Роменський краєзнавчий музей) у переддень
Дня пам’яті жертв голодоморів в Україні, що відзначається
щороку в останню суботу листопада.
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Єгор ЧЕБОТАРЬОВ

Єгор Чеботарьов, 15 років, навчається в 10-Г класі (історико-географічний профіль) комунального закладу Сумської обласної ради «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та
творчо обдарованих дітей». Народився в селі Стецьківка Сумського району. Захоплюється історією, вивчає свій родовід, серйозно цікавиться юриспруденцією.

ЛЮДИ СОВІСТІ В НАШІЙ ПАМ'ЯТІ
Я знаходжусь у приміщенні Стецьківської сільської
ради. Чекаю на сільського голову. У мене дуже важлива
справа. Я, як житель села Стецьківка Сумського району
Сумської області, подаю пропозицію: розглянути на черговому засіданні виконкому та сесії сільської ради питання
про присвоєння (посмертно) звання «Почесний громадянин
села Стецьківка» людям, які в Голодомор 1932–1933 років
врятували село від вимирання. Я не хвилююся, що неповнолітній, бо вже маю паспорт громадянина України, а отже, маю право як член територіальної громади висловлювати свої думки і пропозиції. Крім цього, у моїй заяві зазначено: «Єгор Олександрович Чеботарьов, дослідник теми: «Рух опору Голодомору 1932-1933 років на території
Сумщини» у гуртку «Літературна діяльність» комунального закладу Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю».
Сиджу, дивлюсь на написане і не можу зрозуміти –
чому так відбувається? Ще у 2006 році Президент України
Віктор Ющенко підписав дуже лаконічний Закон України
«Про Голодомор 1932-1933 років в Україні», де усього 5
статей, але чітких і зрозумілих. Тоді ж за ініціативи Віктора Андрійовича було встановлено День пам’яті жертв голодоморів (бо їх за радянської влади народ України пережив
аж три – 1921–1923, 1932–1933, 1946–1947 років) та Всеукраїнську акцію «Свіча пам’яті», що поступово стає всесвітньою. Тоді ж розпочалися активні масові дослідження геноциду, була створена «Національна книга пам’яті жертв
Голодомору 1932–1933 років», де ідентифікували тільки
4,5 мільйона загиблих. І це тільки початок, бо щоб встановити всіх, а це лише приблизно – 6–10 мільйонів, то роботи
вистачить, напевне, до кінця століття.
А мого села Стецьківка в цій величезній Книзі Пам’яті,
що створена за адміністративним поділом, немає. Ні, не
забули, не пропустили дослідники. Немає, бо Голодомору
в 1932-1933 роках у Стецьківці не було. Голод був, а голодомору – ні. Чому? Чому ніхто і ніколи не ставив цього
запитання? А воно мусило б прозвучати! Дякуючи кому ми
зараз живемо? Хто нам, нинішнім, у ті страшні 1932–1933
роки, подарував можливість з’явитися на світ?
Згадую прочитані мною слова Володимира Маняка, які
він написав ще у 1991 році, будучи співголовою Українського республіканського товариства «Меморіал»: «Народна
пам'ять найдостовірніше історичне джерело. Пам'ятаймо, що з нами було і як це діялося. Я не залякую минулим. Я
закликаю, щоб трагічне минуле народу було завжди з нами. Народна пам'ять, як і сам народ, незнищенна».
Звичайно, от тільки… припадає пилом байдужості. Не
витримавши довгого чекання в приміщенні сільської ради
виходжу розім’ятися. Стецьківка пахне жнивами. Як пояснити це – не знаю, але справді пахне. Це неймовірний період. Якихось два тижні переповнюють людей приємними

турботами, заклопотаністю, світлою радістю і усвідомленням найголовнішого: хліб є! А, отже, є життя. І від цього
так класно, що хочеться посміхатися. Я давно помітив, що
під час жнив у нас навіть говорять по-іншому, якось лагідніше чи що.
Іду селом. Доходжу до закритого спиртозаводу – символу Стецьківки, адже майже 200 років наше село виготовляло спирт, і не якийсь там, а один з найкращих, бо у нас є
надзвичайно чиста і смачна артезіанська вода. Але ось уже
більше 5 років стоїть завод спогадом про колись процвітаючу промисловість, коли працювали ще й 2 цегляні заводики, олійниця. Далі – наша унікальна церква – СвятоДимитріївський храм, між іншим, пам'ятка архітектури
ХVIII століття. А за радянської влади невігласи перетворили її на колгоспну комору.
Доторкнувся руками до древніх стін – і немов перенісся в 1932-й рік. Такі ж жнива і так само пахне літом та великим урожаєм, що його зібрали в кількох колгоспах, адже
село велике – кілька тисяч жителів. Наша хата на цьому ж
місці, але інша – там живуть мій прапрадід і прапрабабуся
разом зі своїми дітьми. Дорога зникла (тоді ще не було), а
на її місці – сусідська хата. У церкву зсипають зерно. Його
багато. Все не вміщається, тож доводиться збіжжя залишати на току. У далині, на шляху, валка возів наближається
і… перетворюється на продзагін, люди в формі, з гвинтівками (їх прозвали «буксирниками»). Спочатку продзагонівці вивозять усе колгоспне зерно на завод, де його переробляють на спирт, потім починають ходити по хатах та відбирати їстівні запаси у людей. Це все виправдовується тим,
що треба виконати план із хлібозаготівлі, як того вимагає
товариш Сталін і радянська влада. У далині чується плач
дітей і завивання жінок. Моторошно!
Кінець осені. Біля заводу величезні бурти з буряками,
чималі купи з гнилою чи напівгнилою сировиною, біля них
ходять доведені до відчаю люди і збирають ці відходи, але
їх помічає охорона і починає відганяти. Вибігає якийсь
чоловік із сильним прибалтійським акцентом, кричить на
охоронців, щоб ті не чіпали людей і запрошує охлялих у
контору заводу. На вхідних дверях висить оголошення про
збільшений прийом робітників на завод. Є навіть особлива
приписка про те, що завод бере і дітей з 14 років. Я впізнав! Це ж Людвіг Генайтус, директор спиртового заводу в
ті часи. Пройшовся трохи далі і натрапив на бражну яму.
Біля неї теж товклися люди, щоб набрати хоч трохи й однести голодним дітям. Охоронців тут не було. Охорону тоді
директор скоротив до мінімуму.
Ось обшарпаний храм без хрестів. Поряд контора колгоспу «Нове життя». Там чомусь люди в шинелях і шкірянках, з гвинтівками. Виводять якогось чоловіка і перед натовпом, що зібрався, оголошують:
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– На вас, гражданин Красуля, пришла анонимка,
где указано, что вы, пользуясь своими полномочиями, позволяли населению расхищать государственную собственность. А это бандитизм.
– Які крадіжки? Про що ви? Я ж роздавав зароблене колгоспниками на трудодні.
– Молчать! Гражданин Красуля, вы лично расписались в получении Постановления, которое запрещает выдачу продовольствия населению. При
этом, хлеб раздавали не только колхозникам, но
еще и единоличников кормили. А это хищение и
невыполнение закона.
Сильно захотілося їсти – і я немов струсив із
себе марево та вискочив із 1932 року. А вони залишилися там, мої рідні і ті, колишні, односельці.
Крім того, що було вивезено всі продовольчі запаси
з України, наприкінці 1932-1933 року було запроваджено не тільки блокування сіл і міст, з яких не виїдеш, а ще й блокування всієї Української РСР, щоб
селяни не тікали до сусідньої Російської республіки,
де голоду не було. Була встановлена так звана
«харчова блокада» силами міліції і військових. Було
офіційно заборонено виїзд селян з УРСР, а тим, хто
в’їжджав, заборонялося провозити харчі без спеціального дозволу і якщо такого не було, то продукти
харчування відбиралися.
Від Стецьківки до сусіднього російського села –
менше 20 кілометрів – і кола загороджувальних
кордонів. Як вижити? У селі були колгоспи. І лише
один (!) із керівників ризикнув допомагати людям –
не тільки віддавати чесно зароблене на трудодні, а й
підгодовувати колгоспників юшкою. А 22 серпня
1932 року вийшла Постанова Укрколгоспцентру
про заборону видавати продукти харчування для
громадського харчування колгоспникам, крім трактористів. І він про це знав. Ризикнув – і поплатився
життям. Його розстріляли. Я не знайшов точного
розшифрування ініціалів І. С. Красуля. У різних
документах написано по-різному: І. А., І. В., С. І. та
лише точно і чітко таке красиве прізвище – Красуля. Напевне, і чоловік був таким же красивим душею, як і його прізвище, якщо допомагав людям
вижити, знаючи, що за це на нього чекає. У спогадах стецьківців він був дуже «грамотним, добрим і
чуйним». Через багато років навіть ті колгоспники,
які працювали в колгоспі під його керівництвом, не
могли пригадати – як же точно звуть і по-батькові
голову колгоспу, бо всі називали його лише за прізвищем і зверталися так: «Товаришу Красуля». А
цей чоловік не дискредитував гарне слово
«товариш», як це зробили більшовики. Він поступав
як справжній товариш – допомагав у біді. Тож у
своїй заяві з проханням винести на розгляд виконкому мою пропозицію, я ще й попросив всією громадою встановити точне ім’я Людини Совісті, коли-

шнього голови колгоспу, який дав можливість вижити багатьом людям, – І.С.(?) Красулі.
Людвіг В’ячеславович Генайтус зовні був зовсім іншим – стриманий, холодний, ввічливий. За
переказами, він саме з тих латиських червоних стрілків, які охороняли Леніна. (Хоча нащадки, які й
досі живуть у нашому селі, це не підтверджують).
А от виявився Людиною.
У 1932-1933 роках він був директором
Стецьківського спиртового заводу. Знаєте що він
зробив у Голодомор? Організував цілодобову
роботу спиртового заводу, збільшивши при цьому
кількість робітників. Мало того, дістав дозвіл на те,
щоб брати на роботу дітей і при цьому зменшив
охорону заводу, відкривши у такий спосіб доступ
людям до сировини. Зважаючи на те, як поплатився
за свою людяність Красуля, Генайтус діяв обережніше, але й кількість людей, яким він допомагав,
була в рази більша.
Стецьківська сільська рада на той час – це не
одне, а кілька сіл із центром у Стецьківці, а це
більше 7 тисяч жителів. У 2007-2008 роках, коли
учні і вчителі масово записували свідчення очевидців Голодомору, учениця 11 класу Стецьківської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Оксана Радько записала спогади своєї бабусі Поліни: «Багато померло від голоду, особливо дітей і людей похилого віку. Допомагало ж радьківчанам вижити те, що село оточують
густі ліси, в яких люди шукали щось їстівне, та близькість до села Стецьківка, де працював спиртзавод.
Робітники заводу отримували якусь баланду та трішки
хліба. Бувало, працює чоловік на заводі та дадуть йому юшки, а прийде старша донька, то батько і пересипе в казанок баланди. А вона несе її меншеньким братикам та сестричкам».
Учень 10-Б класу Андрій Клюшник записав свого дідуся Івана Андрійовича Клюшника, який народився за рік до Голодомору, але вижив: «У роки лихоліття на території села Стецьківка діяли 4 колгоспи: «Нове життя», «Зірка», «ім. Сталіна», «ім.
Куйбишева». Земля була усуспільнена, селян обкладали непосильним продуктовим податком, всі працювали в колгоспах за палочки-трудодні. Виснажені
непосильною працею односельчани пухли від голоду.
Голод був. Голодомору не було. Старожили з вдячністю згадують голову колгоспу «Нове життя»
Красулю, який врятував від голодної смерті не одну
сім'ю, за що був репресований. На території села
діяв спиртовий завод, директором якого був Генайтус Людвіг В'ячеславович. Він таємно помагав людям. Так і вижили. Вічна пам'ять цим людям і наша
вдячність до скону».
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І таких свідчень багато, вони зберігаються в нашому шкільному краєзнавчому музеї, є і в сільській
бібліотеці. 86-й рік усе далі віддаляє нас від Голодомору 1932-1933 років. Важко знайти очевидців тих
подій. Прикро, що не доживають в Україні люди до
глибокої старості, як в Японії. І все ж, я зустрівся з
нащадками Людвіга В’ячеславовича. На жаль, свою
родинну історію саме періоду Голодомору вони знають погано, бо помер цей славний чоловік ще до того,
як про Голодомор 1932-1933 років в Україні дозволено було говорити. Тож розповідали історію його життя «дозволену», а мене цікавило те, що Генайтус приховував усе своє життя і про що існують перекази
стецьківців.

кого району, надійшов лист від жительки с. Миколаївка
(Сумський район) Л. Н. Красулі. Людмила Никифорівна
повідомила, що колишній голова колгоспу Красуля її родич
і звуть його Іван Сергійович.
Наступне моє звернення до депутатського корпусу Стецьківської сільської ради було з пропозицією: передбачити
в бюджеті сільської ради на 2019 рік кошти на встановлення пам’ятного знаку (загальна назва) Людині Совісті,
Почесному громадянину с. Стецьківка Івану Сергійовичу
Красулі».
Від редакції: Дослідницька робота і громадська активність Єгора Чеботарьова – приклад для всіх. А ще Єгор
здобув 2 місце на ІІІ Міжнародному конкурсі наукових і
мистецьких робіт імені Володимира Маняка та Лідії
Коваленко. Вітаємо юного дослідника історії рідного
За великим рахунком, ці дві людини реально ввійшли в краю і бажаємо нових перемог.
кожну нашу сільську родину, бо якби не вони, то на скільки нас було б менше сьогодні? Важко усвідомити, що в
період голоду життя рятує навіть не шматок хліба, а навіть
вчасно подана ота баланда із спиртозаводу, ложка меляси
чи маленький черпачок суспільної колгоспної юшки. І це
було не просто виживання, а рух опору геноциду. Наперекір всьому, а головне страху смерті, сильні люди брали на
себе відповідальність за життя інших, за дітей, за майбутнє.
Такими були Красуля і Генайтус – Люди Совісті. Я колись
прочитав, що Совість із праслов’янської означає «Вість,
яку посилає Бог». Не кожному вона посилається і не кожен
зможе її в собі нести. Красуля і Генайтус змогли.
Як же ми, нащадки, можемо зараз пошанувати цих людей? На мою думку, зробити почесними громадянами села
– це найменше, що ми можемо зробити в ім’я світлої пам’ті
про них. І тоді всі, у тому числі й прийдешні покоління,
знатимуть уже не тільки прізвища, а й точні імена та побатькові наших односельчан, перед якими ми в вічному
боргу.
Це все я розповів сільському голові. Заяву у мене в
сільській раді прийняли і зареєстрували. Сподіваюся, що на
виконком сільської ради мене запросять, якщо до цього
часу ніхто не зробив те, що запропонував я. Це невдячність, байдужість чи простий ігнор? Не знаю. Але мене
це хвилює. Справедливість повинна бути відновлена, а
пам'ять жива.
…Стою біля могили Людвіга В’ячеславовича. І раптом
з’явилася білочка, така ж гарненька – красуля. Мене аж в
жар кинуло: а де ж могила Красулі? Як це раніше в голову
не прийшло? Умить зрозумів, що у мене попереду багато
роботи. Я напишу повні біографії стецьківських Людей
Совісті – до і після смерті.
P.S. Рішення сесії Стецьківської сільської ради
від 19 вересня 2018 р.:
«1. Затвердити Положення про звання «Почесний громадянин села Стецьківка».
2. Присвоїти звання «Почесний громадянин села Стецьківка» мешканцям с. Стецьківка Генайтусу Л.В. та Красулі
І.С. (посмертно) за вагомий внесок та спасіння людей в
роки Голодомору 1932–1933років.
3. Сільському голові Верніченку І. М. вручити рідним
нагородний лист та свідоцтво про присвоєння звання».
Після того, як інформація про Л.В. Генайтуса та
І.С. Красулю була опублікована в газеті «Вперед» Сумсь20
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Центр досліджень голодоморів, 2017-2018 рр.
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ЧЕРГОВИЙ УСПІХ ЮНИХ
КОНОТОПСЬКИХ ФІНАНСИСТІВ

У листопаді–
грудні 2018 р.
проходив ювілейний V Всеукраїнський турнір
юних
знавців
курсу
«Фінансова грамотність». Напередодні, 1 листопада, у кабінеті Міністра освіти України Лілії Гриневич відбулося жеребкування 33 командучасниць змагань, які були розбиті на конкуруючі
пари. Суперники мали позмагатися у складанні
презентації на одне з турнірних питань та повинні були представити команду, школу та регіон у
відеовізитівці.
За результатами оцінки поважного журі, яке
складалося з 20 науковців та представників
спонсорів, які представляли НБУ, Мегабанк,
Приватбанк, Укрсоцбанк, Глобусбанк, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб тощо було обрано 10 команд-переможців відбіркових раундів
з найбільшим рейтингом. Сумщину на турнірі
традиційно представляла збірна команда
конотопських шкіл – гімназії та СШ №3 –
«Конотопські відьми». До фінального етапу юні
конотопчаночки відібралися з шостого рейтингового місця, причому відеокліп-представлення
команди вчетверте поспіль визнаний найкращим
в Україні.
Фінальна стадія інтелектуальних змагань відбувалася 3-4 грудня 2018 р. у стінах ДВНЗ
«Університет банківської справи». «Конотопські
відьми» у складі Трубінової Людмили, Ігнатущенко Дар’ї, Дубовик Дар’ї, Купленої Дар’ї (учениць
СШ №3) та Салій Юлії (із гімназії) успішно
подолали півфінальний раунд турніру і уже
вп’яте дійшли до фіналу, так само, як команда
Московського району м. Харкова «Бізнес-сила».
До речі, у попередніх чотирьох фіналах двічі
перемагали конотопські команди, двічі – саме
харків’яни.
Цього разу в результаті напруженої безкомпромісної боротьби перемогу здобула команда
«Vista» із Луцька, на рахунку якої 4 перемоги у
Всеукраїнських турнірах юних економістів. Друге
місце розділили давні друзі-суперники із Харкова і Конотопа, а третіми стали учнівські команди
«Десяточка» Міловської ЗОШ Луганської області, «Zolo» із міста Золотоноша Черкаської
області та представники НВК №28 м. Маріуполя.

Дипломи, цінні призи, позитивні емоції,
спілкування з новими друзями та екскурсії до
Верховної Ради України і до Музею грошей
Національного банку України назавжди залишаться у дитячих спогадах.
Незмінним
наставником
«Конотопських
відьом», автором сценарію і постановником
відеокліпу є учитель економіки та фінансової
грамотності Конотопської спеціалізованої школи
І-ІІІ ступенів №3 Конотопської міської ради
Сумської області, учитель-методист, заслужений учитель України Олех Анатолій Петрович.
Саме йому належить успішна ідея використати
бренд «Конотопські відьми» для популяризації
економіко-фінансових знань та умінь на теренах
області й держави.
У найближчих планах вчителя та команди –
участь у обласних і Всеукраїнських етапах
учнівських олімпіад та конкурсів захисту дослідницьких робіт у Малій академії наук України.
Бажаємо успіхів!
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Володимир ПОПОВ,
методист географії та економіки
Сумського ОІППО
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ДИТИНА МАЄ ПРАВО НА БЕЗПЕЧНЕ
ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

19 грудня Верховна Рада підтримала у
другому читанні та в цілому законопроект
№8584 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу».
«За» проголосували 228 народних депутатів.
Міністерство юстиції разом з громадськістю та
батьківською спільнотою багато зробили для того, щоб винести питання протидії булінгу на рівень державного сприйняття і розуміння.
Ганебне явище цькування у дитячих колективах
повинне зникнути, адже воно принижує не тільки
дітей, а й усіх нас, дорослих.
Серед іншого, цей закон:
 вперше визнає юридично поняття булінгу в
українському законодавстві;
 передбачає відповідальність не тільки за вчинення, але й за приховування випадків булінгу;
 запроваджує контроль директорів шкіл за виконанням заходів по протидії булінгу, розгляд заяв про випадки цькування від учнів та їх батьків.
Булінг (цькування), тобто діяння учасників
освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному
насильстві, у тому числі із застосуванням засобів
електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або
такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була
заподіяна шкода психічному або фізичному
здоров’ю потерпілого, що:
тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або громадські роботи на
строк від двадцяти до сорока годин.
Діяння, вчинене групою осіб або повторно
протягом року після накладення адміністративного стягнення:
тягне за собою накладення штрафу від ста
до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк
від сорока до шістдесяти годин.
Діяння, вчинене малолітніми або неповнолітніми особами віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років:
тягне
за
собою
накладення штрафу
на батьків або осіб,
які їх замінюють,

від п’ятдесяти до ста
неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян
або
громадські роботи на строк
від двадцяти до сорока годин.
Діяння, вчинене малолітньою або неповнолітньою особою віком
від чотирнадцяти до
шістнадцяти років:
тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від ста до двохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.
Неповідомлення керівником закладу освіти
уповноваженим підрозділам органів Національної
поліції України про випадки булінгу (цькування)
учасника освітнього процесу:
тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до
одного місяця з відрахуванням до двадцяти
процентів заробітку.
План заходів щодо запобігання булінгу, порядок реагування на його прояви, порядок застосування заходів виховного впливу, профілактика
булінгу – це все визначено в законі та є обов’язковим у закладах освіти. Керівництво навчальних
закладів отримає додаткові повноваження для
того, щоб ефективно протидіяти булінгу як
ганебному явищу.
Ірина СВИСТУН,
начальник Головного територіального
управління юстиції у Сумській області
Також інформуємо, що в Україні діють callцентр та гаряча лінія, куди кожен може звернутися за допомогою:
0-800-213-103 – єдиний цілодобовий
контакт-центр системи безоплатної правової
допомоги
116 – 111 – Національна дитяча «гаряча»
лінія з питань булінгу.
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Якщо ви потрапили в ситуацію булінгу:
Визнайте, що ви берете участь, спостерігаєте або потерпаєте від насилля. Коли ми називаємо явище, отримаємо змогу про нього думати, як
про щось конкретне.
Прислухайтесь до своїх почуттів: вам
страшно, соромно, ви обурені, гніваєтеся,
відчуваєте безпорадність, розгублені, тощо. Це
допоможе заспокоїтися і вирішити, що робити
далі.
Пригадайте, що ситуація приниження та насильства не є прийнятною. Жодна людина не
має право принижувати чи завдавати болю
іншим. Ви не повинні це терпіти.
 Подумайте, з ким ви можете про це говорити; друзі, батьки, родичі, сусіди, колеги, шкільні
вчителі, тренери, психологи, соціальні робітники,
лікарі. В ситуації булінгу завжди потрібна допомога.
Почніть вивчати цю тему. Є достатньо сайтів
з чіткими рекомендаціями, як вчиняти в ситуації
булінгу батькам, дітям, вчителям.
Продумайте стратегію дій саме для вашої
ситуації та почніть поступово її втілювати. Головне, заручитися підтримкою та рухатися вперед.
ПАМ`ЯТАЙТЕ: дитині, яка булить інших,
увага та допомога потрібна не менше, ніж тій,
яка страждає від булінгу.
Якщо ваша дитина – агресор, радимо:
Відверто поговоріть з дитиною про те, що
відбувається, з’ясуйте як вона ставиться до своїх

дій і як реагують інші діти.
Уважно вислухайте дитину і зосередьтеся на
пошуку фактів, а не на своїх припущеннях.
Не применшуйте серйозність ситуації такими
кліше, як “хлопчики завжди будуть хлопчиками”
або “глузування, бійки та інші форми агресивної
поведінки – просто дитячі жарти “.
Поясніть, які дії ви вважаєте переслідуванням інших. До них відносяться: цькування, образливі прізвиська, загрози фізичного насильства,
залякування, висміювання, коментарі з сексуальним підтекстом, бойкот іншої дитини або підбурювання до ігнорування, плітки, публічні приниження, штовхання, плювки, псування особистих
речей, принизливі висловлювання або жести.
Дайте зрозуміти дитині, що агресивна поведінка є дуже серйозною проблемою, і ви не будете терпіти це в майбутньому. Скажіть дитині, що
їй потрібна допомога, а тому ви тимчасово триматимете зв’язок з учителями, щоб упевнитись –
дитина намагається змінити ситуацію.
Загрози і покарання не спрацюють. Можливо, на якийсь час це припинить булінг, та в перспективі це може тільки посилити агресію і невдоволення.
Не концентруйте увагу на відчуттях дитини,
яку булять. Той, хто виявляє агресію, як правило,
відсторонюється від почуттів іншої людини.
Агресивна поведінка та прояви насильства
можуть вказувати на емоційні проблеми вашої
дитини та розлади поведінки.

ІННОВАЦІЇ

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
МІЖНАРОДНОЇ ПРИРОДОЗНАВЧОЇ ГРИ
«ГЕЛІАНТУС» – В ІНТЕГРАЦІЇ ЗНАНЬ З ПРЕДМЕТІВ
ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ
Перезавантаження змісту освіти ставить нас
перед нагальною необхідністю здійснення
інтеграції низки навчальних предметів.
Перспективи
подальшого
розвитку
української школи вбачаються в удосконаленні
змісту освіти, найважливішим напрямом якого є
фундаменталізація, спрямована на створення
такої системи та структури освіти, пріоритетом
яких є не прагматичні, вузькоспеціалізовані
знання, а методологічно важливі знання, що
сприяють цілісному сприйняттю наукової картини
світу, інтелектуальному розквіту особистості і її
адаптації
в
швидко
змінних
соціально-

економічних і технологічних умовах.
Міждисциплінарна інтеграція стає засобом
генералізації та інтеграції знань на основі фундаментальних ідей, законів і теорій.
На сьогодні відсутнє повне і чітке розуміння
мети, змістових і процесуальних аспектів, очікуваних результатів впровадження даної інновації,
а також – переваг інтегрованого
навчання
перед
предметним.
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Інтеграція – це не механічне поєднання двох
або більше предметів. Мова йде про
взаємопроникнення, об’єднання їх у єдине ціле
на основі спільного підходу. Це як конструкторипазли. А секрет у тому, що складати треба не
скільки шкільні предмети, а явища, ситуації,
закономірності.
Учителі-природничники
мають
певний
досвід у цьому, адже існує пропедевтичний курс
«Природознавство. 5 клас». Основні завдання
курсу: формування цілісної природничо-наукової
картини світу, що охоплює систему знань,
уявлень про закономірності у природі та місце
людини в ній; засвоєння та поглиблення знань
про різноманіття об’єктів і явищ природи, зв’язок
між явищами живої і неживої природи, зміни
природного середовища під впливом людини;
розвиток допитливості школярів, пізнавального
інтересу до вивчення предметів освітньої галузі
«Природознавство».
З’явився
новий
курс
«Природничі науки. 10-11 клас», основна мета
якого базується на знаннях і компетентностях,
набутих учнями в основній школі і спрямоване на
подальше формування їхнього світогляду,
розширення
розуміння
широкого
спектру
наукових ідей астрономії, біології, географії,
економіки, фізики і хімії у цілісному пізнанні
природи. полягає в тому, щоб на базі широкої
інтеграції знань сформувати науковий світогляд,
основи природничо-наукової культури і розкрити
роль природничих наук у розвитку цивілізації;
навчити не тільки оцінювати моральні, економічні
та ціннісні аспекти природничих досліджень, а й
умінню адаптуватися до динамічного сьогодення
та майбутнього.
Тож як поєднати природничі науки?
Їх інтеграція може відбуватись у двох
напрямах – за змістом і за методами. У сучасній
школі, що робить ставку на активізацію та
інтенсифікацію навчального процесу, актуальним
стає едьютейнмент (навчання через гру). Процес
гри – це простір для самореалізації.
Останнім часом серед учнів завоювала
популярність
Міжнародна
природознавча
інтерактивна гра «Геліантус», адже, беручи
участь в ній, кожна дитина має можливість
шляхом аналізу, синтезу, логічного мислення
дати відповідь на поставлене запитання. Завдання цієї гри оригінальні,
цікаві,
не
носять
репродуктивного
характеру, а спонукають думати, поєднувати в
одне
ціле
знання
з

предметів природничого циклу.
Організатори
гри,
творче
об’єднання
«Соняшник», докладають чимало зусиль для
розвитку в учнів навичок критичного мислення та
вдосконалення навичок роботи із завданнями
тестового формату через розв’язання завдань
гри.
Саме тому, що в закладах загальної
середньої освіти не завжди є можливість
проводити урок у форматі едьютейнменту, варто
звернути увагу на різноманітні проекти, які вже
існують, та, навіть мають своїх прихильників
(наприклад, гра «Геліантус»). Це створить
підґрунтя для донесення певної важливої ідеї,
створення динамічних стереотипів, прецедентів,
які дозволяють дітям в ситуації реального
вибору вчиняти дії автоматично.
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Тетяна ГОЛУБЕНКО,
методист з біології, екології,
основ здоров’я та природознавства
Сумського ОІППО
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МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО
СКЛАДАННЯ ЗНО З ІНОЗЕМНИХ МОВ

Основне завдання викладання іноземних
мов на сучасному етапі – це навчання мови як
іншомовного засобу спілкування, засобу міжкультурної комунікації. Сформувати готовність і
здатність учня до міжкультурної комунікації –
означає розвинути в учня не тільки навички
спілкування, а й уміння користуватися відповідною інформацією, необхідною для адекватного
спілкування та взаєморозуміння на міжкультурному рівні, розвинути в учня такі якості, які
дозволять йому здійснювати безпосереднє та
опосередковане спілкування з представниками
інших культур.
ЗНО покликане спонукати учнів до вивчення
мови на рівні, достатньому для вступу у
відповідний заклад вищої освіти.
Щоб якісно підготуватися до складання ЗНО
з іноземної мови, учню необхідно, перш за все,
визначити свій рівень знання мови, зрозуміти
сильні та слабкі сторони. Для цього можна,
наприклад, пройти он-лайн тести на відповідних
сайтах для підготовки до ЗНО, виконати тести
ЗНО попередніх років або пройти пробне
тестування. Участь у пробному тестуванні дасть
можливість відчути атмосферу зовнішнього
незалежного оцінювання та дізнатися про всі
етапи його проведення.
Реєстрація для участі у пробному ЗНО триватиме з 8 до 31 січня 2019 року. Зареєструватися можна на сайті Харківського регіонального
центру оцінювання якості освіти. Пробне ЗНО з
іноземних мов (англійської, іспанської, німецької
та французької) відбудеться 23 березня
2019 року. У день проведення пробного
тестування кожний зареєстрований учасник може пройти тест з одного навчального предмета.
Результати пробного ЗНО для осіб, які
введуть свої відповіді до спеціального сервісу,
буде оприлюднено на інформаційних сторінках
з 29 березня 2019 року.
Звісно, визначити власний рівень володіння
мовою на 100% точно, пройшовши пробне ЗНО
з іноземної мови, неможливо, але під час
попереднього тестування можна, принаймні,
зрозуміти, що саме необхідно «підтягнути».
Якщо ви твердо вирішили підготуватися до
ЗНО з іноземної мови самостійно, акцентуйте
увагу на проблемних моментах, тренуйтеся у
проходженні тестів минулих років, обов’язково
використовуючи таймер та
індивідуальний
графік занять. Оточіть себе іноземною мовою
всюди, де є можливість. Читайте та слухайте

якнайбільше текстів, аналізуйте лексичні та
граматичні конструкції, занотовуйте від руки
незнайомі або складні для сприйняття слова,
словосполучення та речення.
У нагоді також можуть стати онлайн-курси,
навчально-методичні
онлайн-комплекси,
безкоштовні онлайн-платформи для підготовки
до ЗНО BeSmart, Prometheus, iLearn та освітній
портал Akademia.in.ua.
До підготовки до складання ЗНО необхідно
підходити комплексно. Паралельно з «опрацюванням» слабких моментів необхідно вдосконалювати всі навички: reading (читання), writing
(писання), speaking (розмовні навички) та
listening (аудіювання, сприйняття мови на слух).
Не забувайте й про grammar (граматику),
vocabulary (словниковий запас) і pronunciation
(вимову).
Щоб успішно скласти тест зовнішнього
незалежного оцінювання (ЗНО) з іноземної
мови, потрібно ретельно готуватися й реально
розуміти, що на вас очікує під час тестування.
У 2019 році зовнішнє незалежне оцінювання
з німецької та французької мови відбудеться
27 травня, з англійської – 28 травня.
Випускники закладів загальної середньої
освіти поточного року можуть обрати німецьку
або французьку мову як третій предмет для
проходження державної підсумкової атестації у
формі зовнішнього незалежного оцінювання.
Зміст сертифікаційних робіт з іноземних мов
визначено Програмами зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов, затвердженими
Міністерством освіти і науки України. Програми
розроблено на основі чинних навчальних
програм з іноземних мов для закладів загальної
середньої освіти.
Тест зовнішнього незалежного оцінювання з
іноземної мови у 2019 році складається із
завдань п’яти форм: завдань з вибором однієї
правильної відповіді, завдань на визначення
правильності/неправильності
твердження,
завдань на встановлення відповідності, завдань
на заповнення пропусків у тексті і завдання
відкритої
форми
з
розгорнутою
відповіддю.
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Сертифікаційна робота з іноземної мови налічує 59 завдань різних форм та складається з
чотирьох частин: «Розуміння мови на слух
(аудіювання)»
(16
завдань),
«Читання»
(22
завдання),
«Використання
мови»
(20 завдань) і «Письмо» (одне завдання відкритої
форми з розгорнутою відповіддю).
При визначенні результату зовнішнього
незалежного оцінювання з іноземної мови за
шкалою 100–200 балів ураховують тестовий бал,
отриманий учасником за виконання всіх завдань
сертифікаційної роботи. Визначення тестового
бала здійснюється на основі схем нарахування
балів за виконання завдань сертифікаційної роботи (подано в Характеристиці сертифікаційної
роботи) та Критеріїв оцінювання завдань
відкритої форми з розгорнутою відповіддю.
У процесі визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання за шкалою 100–200
балів буде встановлено поріг «склав/не склав» –
мінімальний тестовий бал, який за виконання
сертифікаційної роботи може отримати учасник
із мінімальним рівнем знань. На основі тестового
бала кожного учасника, який подолав поріг
«склав/не
склав»,
буде
визначено
його
рейтингову оцінку за шкалою 100–200 балів.
Учасники, які подолають поріг «склав/не склав»,
зможуть узяти участь у конкурсному відборі до
закладів вищої освіти.
Загальна кількість завдань тесту з іноземної
мови – 59, на виконання яких учасникам буде
відведено 150 хвилин.
Результат виконання завдань №1-16 частини «Розуміння мови на слух (аудіювання)»,
№17-32 частини «Читання», №39-43 та №49-53

частини «Використання мови» та №59 частини
«Письмо» буде зараховуватися як державна підсумкова атестація (за вибором випускника) для
учнів, які вивчали предмет на рівні стандарту або
академічному рівні.
Результат виконання завдань всього тесту
буде зараховуватися як державна підсумкова
атестація (за вибором випускника) для учнів, які
вивчали предмет на профільному рівні, а також
буде використовуватися під час прийому до закладів вищої освіти України.
Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник ЗНО з іноземної мови, правильно
виконавши всі завдання №1-16, №17-32,
№39-43, №49-53 та №59, що будуть зараховуватися як державна підсумкова атестація для учнів,
які вивчали іноземну мову на рівні стандарт або
академічному рівні, дорівнює 56 тестовим балам.
Максимальна кількість балів, яку можна
набрати, правильно виконавши всі завдання
тесту – 72 тестові бали.
Результати зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов буде розміщено на інформаційних сторінках учасників до 19 червня
2019 року.
Отже, найголовніше, що вам необхідно під
час тестування ЗНО з іноземної мови, – різносторонні знання, практика у проходженні тестів і аудіювання, а також впевненість у собі та стійкість
у стресових ситуаціях.
Інна ЄРЕМЕНКО,
методист з іноземних мов
Сумського ОІППО

З ДОСВІДУ
РОБОТИ

УПРОВАДЖЕННЯ ІГРОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ
МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ЗАСОБАМИ ХМАРНИХ
СЕРВІСІВ LEARNING APPS
Духовне життя дитини повноцінне лише тоді, коли вона живе в світі гри,
музики, казки, фантазії, творчості. Без цього вона – засушена квітка.
В.А. Сухомлинський

2019

У процесі всебічного розвитку особистості мистецтву
належить важлива роль, бо, хоча основою всебічного розвитку
особистості є саме життя, в якому головну роль грає
цілеспрямована людська праця, але життя без мистецтва не
сформує і не виховає всебічно і гармонійно розвинутої
особистості.
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Надзвичайно важливо, щоб вплив мистецтва
почався як можна раніше, в дитинстві. Вихована
з ранніх років здатність глибоко відчувати і
розуміти мистецтво зберігається потім на все
життя, впливає на формування естетичних почуттів та смаків людини.
Розвиток музично-естетичних і музичнотворчих здібностей, як головної якості особистості, є першочерговим завданням музичного
виховання.
Процес розвитку творчого потенціалу у
кожної дитини має індивідуальний темп і особливості. Сукупність особистих проявів і реакцій на
кожному етапі розвитку творчого потенціалу під
впливом
використання
ігрової
діяльності
знаходиться в прямій залежності від типу індивідуально психологічної орієнтованості і особливостей самооцінки дитини.
Актуальністю дослідження даної проблеми є
необхідність впровадження ігрової діяльності на
уроках музичного мистецтва засобами хмарних
сервісів Learning Apps.
ХХІ століття – це час інформаційних технологій. Використання інформаційних технологій в
освітньому процесі дає вчителеві великі можливості під час проведення уроку, робить урок
більш цікавішим, незабутнім, наочним, дозволяє
по-новому використовувати текстову, звукову й
відео-інформаційну частину, збагачує методичні
можливості уроку музики, надають йому сучасного рівня.
Використання хмарних сервісів Learning Apps
сприяє засвоєнню навчального матеріалу,
активізації пізнавальної діяльності, реалізації
творчого потенціалу учнів.
Тема гри в педагогічному процесі дуже актуальна, адже гра – сфера самовизначення дитини:
самовираження, самоперевірки, самореабілітації, самореалізації. З приходом в школу починається важливий етап в житті дитини. Виникає
нова соціальна позиція особистості – учень,
тобто безпосередній учасник однієї з форм загальнозначущої діяльності – навчальної, яка потребує великого напруження сил. Класна форма
колективної роботи викликає у багатьох дітей
психологічні труднощі.
У грі дитина повністю розкривається і
матеріал, який їй необхідно засвоїти, стає цікавішим і простішим. У процесі гри педагоги
навчають дітей бути добрішими, слухати інших
людей, поважати чужі рішення, прагнути до
знань, до вивчення нового.
Музичні ігри є чудовою добіркою тренувальних завдань для розвитку інтелекту, творчості,
для можливості навчатись розмірковувати, зіставляти, робити висновки, логічно мислити. Вони
задовольняють прагнення дітей більше знати

про музику і музикантів, допомагають у засвоєнні
музичної грамоти, спонукають до розвитку музичного слуху і пам’яті, почуття ритму. Елементи
змагання, розваги, несподіванки, що містять в
собі ігри, так чи інакше спрямовані на вирішення
різних дидактичних завдань. Тому поглиблене і
неперервне естетичне виховання засобами
музики у формі ігрової діяльності засобами хмарних сервісів Learning Apps повинно стати новим
підходом,
який
забезпечить
формування
всебічно розвинутої особистості.
LearningApps.org – це сервіс, який призначений для створення інтерактивних навчальнометодичних вправ з різних предметів. Тематика
різноманітна: від роботи з картами до розв'язування кросвордів і створення карт знань,
виконання тестових завдань у формі різноманітних телевізійних шоу, таких як «Перший мільйон», складання пазлів.
Мета вчителя завжди одна – зробити навчання якіснішим, цікавим, доступним для дітей. Широкі можливості для цього дає LearningApps.org.
Основна ідея інтерактивних завдань полягає
в тому, що учні можуть перевірити і закріпити
свої знання в ігровій формі, що сприяє формуванню пізнавального інтересу учнів.
Головна риса гри – двоплановий характер
діяльності учнів: реальний чи уявний. Гра
поліфункціональна за своєю природою: вона і
навчає, і розвиває, і виховує.
Гра – невід’ємна частина життя дитини.
Цікава, правильно організована – вона активізує
процес пізнання, формує моральні якості особистості, тренує пам’ять, розвиває увагу, волю, урізноманітнює життя та напружений навчальний
процес. Є ігри, які побудовані на словниковому,
нотному та буквенному матеріалі і є чудовою
добіркою тренувальних завдань для розвитку
інтелекту, творчості, для можливості навчатися
розмірковувати, зіставляти, робити висновки,
логічно мислити. Вони задовольняють прагнення
більше знати про музику і музикантів, допомагають у засвоєнні музичної грамоти, спонукають до
розвитку музичного слуху і пам’яті, почуття
ритму. Елементи змагання, розваги, несподіванки, що містять в собі ігри, так чи інакше спрямовані на вирішення різних дидактичних завдань.
Успіх гри залежатиме від активної участі дітей в
їх підготовці. Добре, коли в дитячому колективі
знайдуться зацікавлені в
цьому
діти,
вони
зможуть
бути
і
гравцями, і ведучими, і організаторами.
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Наукові дослідження в галузі педагогіки
виявили, що найсильніше бажання у дитини – це
бажання руху. Дитина рухається під час гри. В
гру вона вкладає всю свою енергію, бо це зміст її
життя.
Працюючи з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку, помічаю з яким нетерпінням
діти чекають гри. Під час виконання гри діти
підскакують, плещуть в долоні, кричать, голосно
співають, відчувають радість від того, що вони
роблять. Адже, радість є неперевершеним
засобом пробудження дитячого мозку до
активної діяльності, і це почуття під час гри слід
всіляко підтримувати.
З усіма іграми повинна товаришувати пісня.
Хай вихованці бавляться, співаючи, і хай співають, граючись, – в цьому надзвичайно велика
потреба у самої дитини, дитячого колективу.
У грі дитина ставить перед собою якусь ціль,
досягає її і від цього одержує задоволення.
Типовим зразком гри, в якій найяскравіше
виявляються особливості ігрової діяльності, є
творчі рольові ігри.
У рольовій сюжетній грі дитина зображує
життя дорослих, вона засвоює багато корисних
для себе відомостей, моральні норми суспільного життя. Виконуючи дії дорослих, діти мимохідь
збагачують і свої знання про ті предмети і явища,
з якими вони мають справу.
Дидактичні ігри не виникають за ініціативою
дітей, а організовуються дорослими з метою
навчання дитини. Ці ігри стоять між ігровою і
навчальною діяльністю. Вчитель, організовуючи
цей вид гри, ставить перед собою якусь
конкретну навчальну мету: навчити дітей
розпізнавати відтінки кольорів, закріпити навички
лічби, розвивати музично-творчі здібності, але ця
мета завжди втілена в форму ігрового завдання.
Тому дитина, виконуючи його, може і не знати
того, що, граючись, вона навчається.
Ігри з правилами вимагають вищого рівня
розвитку психічної діяльності. Характерною
ознакою цих ігор є те, що зміст їх визначений
наперед: учасники гри ще до її початку знайомляться з тими цілями, які перед ними ставлять,
засвоюють ті правила, яких вони повинні
дотримуватись у процесі гри. Все це вимагає від
дитини вміння підпорядковувати свою діяльність
заздалегідь поставленій
меті, свідомо контролювати свої дії, узгоджувати їх з прийнятими
правилами.
Для командних ігор характерним є

більш суворий розподіл обов’язків, встановлюються більш детальні правила. Всі учасники гри
розподіляються на партії або команди, об’єднані
навколо виконання належного їм ігрового
завдання.
Дедалі більшого значення набуває тут кінцева мета, перемога, до якої прагнуть команди, що
змагаються. Такі ігри характерні для більш
старшого віку.
Інтелектуальні ігри з правилами займають
важливе місце у шкільному віці: ігри на
відгадування, на придумування фраз, оповідань
за відповідними зразками, головоломки, ребуси,
шаради, кросворди формують у школярів
пізнавальний інтерес, розвивають їх розумові
здібності.
Ігрова діяльність є фундаментом функціонування дитячої музичної опери. Різноманітність
ігрових ситуацій, що переживають діти в опері,
дає багату основу для вироблення у них критеріїв суспільної поведінки. В опері емоційна дія музики підсилюється завдяки слову, декораціям,
сюжетному розвитку, в основі якого найчастіше
улюблені дітьми народні казки. Колективна творчість сприяє активному розвитку кожної
особистості. Це і є однією з причин для
створення дитячих оперних студій.
Сучасні веб-сервіси надають широкі можливості для якісної організації навчально-виховного
процесу, а також становлять дослідницьке поле
для наукового пошуку нових перспектив їхнього
впровадження.
Практичний досвід впровадження хмарних
технологій на уроках музичного мистецтва
доцільно використовувати у роботі вчителівпредметників. Вони сприятимуть адаптації учня
до умов життя в сучасному інформатизованому
суспільстві, здатності самостійно оволодівати
різноманітними знаннями, творчо мислити,
застосовувати здобуту інформацію у власному
житті.
Таким чином, використання хмарних технологій на уроках музичного мистецтва сприяє підвищенню мотивації учнів і активізації їх ігрової
діяльності, ефективному засвоєнню навчального
матеріалу, формуванню цілісної системи знань,
дозволяє
раціонально
використовувати
навчальний час і збільшити темп роботи на уроці
без шкоди для засвоєння знань учнів.
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ІНКЛЮЗИВНА
ОСВІТА

САМОВРЯДУВАННЯ –
ВІДПОВІДАЛЬНА СПРАВА КОЖНОГО

Одним із основних завдань, які стоять перед
педагогами Сумського центру соціальнопсихологічної реабілітації дітей області, є виховна,
корекційна
робота,
підготовка
молодого покоління до життя в соціумі. Одним із
засобів корекційно-реабілітаційної роботи в
центрі є дитяче самоврядування, яке є стартом
для початку професійного визначення вихованців, можливості вчитися брати відповідальність
за себе і за інших.
У процесі роботи з’ясовано, що організація
учнівського
самоврядування
в
дитячому
колективі надзвичайно складний і багатоплановий процес. Він вимагає від педагогічного
колективу значних колективних зусиль, єдності в
цій роботі.
Перші кроки в розвитку самоврядування
педагоги почали робити у ході літньої оздоровчої кампанії. Старшим вихованцям (віком від
14 до 18 років) було доручено справи щодо ранкового підйому дітей, проведення рухливих ігор,
складання речей тощо. Діти з великою відповідальністю ставилися до доручень, вчилися організовувати виховні заходи, ділилися незабутніми враженнями біля вечірнього вогнища, готували підсумкові стінгазети.
Самоврядування спонукає до осмислення
власної ролі у життєдіяльності колективу. Діти
разом із співробітниками створили емблему
закладу. Під керівництвом керівника естетичного гуртка Ключка Сергія Геннадійовича було
написано гімн закладу та покладено його на
музику. Разом з вихованцями було створено
структуру дитячого самоврядування, яка враховує традиції закладу, інтереси і запити вихованців, можливості педагогічного та дитячого
колективів. Для організації тієї чи іншої корисної
справи створюється ініціативна група старших
вихованців. Вони збираються, обговорюють (за
участю вихователів) як залучити весь колектив
закладу чи якусь одну групу вихованців до
справи, дають доручення, ведуть організаційну
роботу (Дні самоврядування, свята, зустрічі за
круглим столом, квести, можуть допомагати під
час проведення екскурсій тощо).
Головним завданням в організації самоврядування ми ставимо розвиток соціальної
активності дітей, виховання в них почуття власної гідності, надання їм можливості виявити себе на ділі.

Самоврядування формує ініціативну, здатну
приймати нестандартні рішення, особистість,
забезпечує захист прав і інтересів дітей, створює широке поле можливостей для самореалізації вихованців у конкретних справах, допомагає відвернути дітей від асоціальних форм поведінки.
Завдяки самоврядуванню у дітей зросла навчальна активність, розвивається творча діяльність, забезпечується комплексний виховний
вплив на вихованців шляхом їх залучення до
усвідомленої і систематичної участі у вирішенні
важливих питань життя групи та закладу.
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СТАРТУВАВ ОБЛАСНИЙ
КОНКУРС ШКІЛЬНИХ ВИДАНЬ

Шкільні газети – це не тільки перша проба
пера, коли хочеться поділитися з усім білим світом своїми почуттями і враженнями, це ще й
пульс шкільного життя, що вирує і стрімко кличе
у майбуття. Цікаву ідею буде реалізовано на
Сумщині – конкурс шкільних медіа.
Завідувач кафедри журналістики та філології
факультету ІФСК СумДУ професор Олена
Ткаченко у Сумському прес-клубі презентувала
проект громадської організації «МедіаКомпас»,
спрямований на підвищення медіаграмотності
учнів і дала старт конкурсу шкільних видань
(газет, радіопрограм, матеріалів сайтів).
Проект, що його здійснює громадська організація «МедіаКомпас» за підтримки Фонду
розвитку ЗМІ Посольства США в Україні та
Сумського державного університету, розрахований на один рік. Передусім організатори зорієнтовані на роботу зі школами, де вже діють гуртки юних журналістів, але в коло уваги потрапляють усі опорні школи області. Передбачено
кілька напрямів діяльності: тренінги, майстеркласи, семінари для студентів, школярів і
вчителів. Тренінги проводитимуть викладачі
кафедри журналістики та філології факультету
ІФСК СумДУ та журналісти місцевих медіа.
До того ж, учні матимуть змогу отримати не
лише теоретичні знання, а й набути практичного
досвіду.
– Одним із важливих етапів проекту щодо
підвищення медіаграмотності учнів, – зазначила
Олена Ткаченко, – є конкурс шкільних видань
(газет, радіопрограм, матеріалів сайтів). Саме
зараз, під час прес-конференції, за участі представників медіа Сумщини ми даємо йому старт.
Варто зазначити, що проводиться конкурс
у партнерстві з обласним Департаментом освіти
і науки та громадською організацією «Сумський
прес-клуб». Положення про конкурс після пресконференції розміщено на сайтах усіх партнерів.
– Безперечно, такий проект є актуальним і
потрібним сучасним школярам, тож ми
підтримуємо ініціативу й
тісно співпрацюватимемо з організаторами, – наголосила

начальник
відділу
дошкільної,
загальної
середньої освіти Департаменту освіти і науки
Сумської обласної державної адміністрації
Світлана Бирченко.
Про деталі конкурсу розповіли під час
прес-конференції кандидат наук із соціальних
комунікацій, менеджер проекту Тетяна Ковальова та координатор сумської експертної групи
Інституту демократії імені Пилипа Орлика,
координатор Сумського прес-клубу Алла Федорина.
Підбиття підсумків конкурсу планується
приурочити до Всеукраїнського турніру юних
журналістів, який традиційно відбувається у квітні на базі Сумської гімназії №1. Зауважимо:
студенти, викладачі, аспіранти та співробітники
факультету ІФСК СумДУ беруть постійну участь
у проведенні цього інтелектуального змагання
творчої молоді.
Юні журналісти Сумської області, долучайтеся до проекту: вас чекають не лише призи, а ще
й цікава робота.
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Більше інформації на сайті:
http://mediakompas.org.
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