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ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ ВІСНИК
08 ВЕРЕСНЯ 2017 РОКУ БЕЗКОШТОВНО №8 (29) ЩОМІСЯЧНО

ШАНОВНІ ЗАВОДЧАНИ!

17 вересня ми святкуємо чудове свято - День міста!
У цей день кожен з нас відчуває себе частиною великої родини. 

Безсумнівно, це місто - найкраще місто на Землі, бо воно для кожно-
го з нас значить щось важливе: хтось тут народився і провів щасливі 
роки дитинства, хтось зустрів свою першу любов, хтось досяг своєї 
першої перемоги, хтось здійснив свою першу заповітну мрію.

Наше місто славиться людьми - талановитими, трудолюбивими, 
щирими і добрими, які примножують здобутки Заводського.

Я всіх вітаю з днем народження нашого прекрасного міста. Від усієї 
душі бажаю, щоб тут завжди був мир і свято, щоб цей куточок пла-
нети був місцем щасливих зустрічей і радісних подій, щоб Заводське 
процвітало і кожному жителю дарувало добру надію, нікого не роз-
чаровувало. Хочу побажати всім серцем любити свій рідний куточок 
і кожен раз насолоджуватись у всі пори року фарбами нашого міста.

Нехай життя вирує у Заводському, нехай кожен з жителів буде 
неодмінно щасливий і задоволений своєю долею. А «імениннику» 
побажаємо завжди залишатись найкращим і найкрасивішим. Нехай 
Заводське сяє вогнями ще десятки і сотні років.

Зі святом!

Міський голова Віталій Сидоренко

П Е Р Ш І  Д З В О Н И К И  П Р О Л У Н А Л И  У  М І С Т І
1 ВЕРЕСНЯ - День знань - осо-

бливе свято! Завжди яскраве, на-
сичене емоційністю та хвилюючою 
атмосферою.

Шкільні та студентські роки - 
найкращі у житті! вони сповнені не-
втомним бажанням пізнавати світ, 
активно розвиватися, мріяти. Вони 
безтурботні, адже вир життєвих 
проблем та буденність ще не стри-
мують польоту душі та думок. Вони 
відповідальні, адже це час, коли лю-

дина формується як особистість.
На свято першого дзвоника на 

подвір’ї Заводських шкіл №1 та 
№2,ПТУ №32, Лохвицького механі-
ко-технологічного коледжу ПДАА 
зібралася уся шкільна та студент-
ська громада. Лунала музика, зві-
дусіль було чути слова привітання, 
радісні вигуки зустрічі з друзями. 

Для одинадцятикласників цей 
навчальний рік стане останнім у сті-
нах рідної школи, а для першоклас-

ників, які поповнили ряди дружної 
родини школярів і в житті яких від-
будеться перший урок, відкриються 
двері у чарівний світ пізнання.

В цьому році переступили поріг 
навчальних закладів міста: ЗОШ 
№1 - 461 учень (46 - першокласни-
ків); ЗОШ №2 - 250 учнів (21 - пер-
шокласник); ПТУ №32 - 54 учні (28 
першокурсників), 309 студентів 
(90- першокурсників) Лохвицького 
механіко-технологічного коледжу 

ПДАА, 150 учнів дитячої музичної 
школи та вихованців ДНЗ №1 "Ма-
лятко» - 174 і ДНЗ №2 "Теремок" - 
121.

Нехай для вас сходинки до вер-
шин науки будуть легкими та ціка-
вими. Успіхів у навчанні, бадьорос-
ті та неодмінно гарного настрою! 
нехай новий навчальний рік буде 
кращим за попередній і всі ваші ба-
жання стануть реальністю!

СТОР. 2 >>

3 стор. 4 стор. 8 стор.
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СТОР. 3 >>

<< СТОР. 1

"Для нашої залитої світлом країни жов-
тий і синій кольори є і були найбільш під-
хожі. Се чудесно зрозумів наш простий 
народ, вимальовуючи свої хати спереду в 
синє, а затилля в жовте... Сі кольори да-
вали народові любов до природи, яку він 
бачив саме у жовтій і лазуровій окрасці, 
позлотистий степ, синє небо, синє море і 
ріки з жовтими очеретами і рудими скеля-
ми, сині гори" (В.Кальянов).

Український народ здавна пояснював 
значення цих кольорів, як блакить небес і 
стигле золото ланів.

Національний український прапор по-
єднує синій і жовтий кольори, які відобра-
жають органічну гармонію українського 
народу з його землею, природою, світогля-
дом. Цей прапор відображає образно-сим-
волічну систему мислення народу.

Блакитно-жовті барви символізують дві 
першооснови буття: дух і матерія, вогонь і 
вода, чоловік і жінка, батько і мати.

Синя і жовта фарби під час змішування 
дають зелений колір, що є символом Дере-
ва Життя. Філософський зміст цієї ідеї той 

же, що і в рівнобічного хреста (крижа) та 
тризуба - поєднання двох протилежнос-
тей, першооснов буття, які під час взаємо-
дії породжують третю синівську енергію, 
тобто нове життя.

У 1911 - 1913 рр на сторінках багатьох 
українських часописів зав'язалася науко-
ва дискусія про українську символіку. А з 
1917 р. на масових мітингах і демонстраці-
ях всюди майоріли жовто-блакитні знаме-
на. Навіть у Петрограді маніфестація укра-
їнців з приводу панахиди по Т.Шевченкові 

проводилася з національними прапорами 
і запорозькими бунчуками. На прапорах 
були написи: "Хай живе вільна Україна", 
а на грудях учасників маніфестації були 
прикріплені жовто-блакитні стрічки.

Шевченківські дні проводили під жов-
то-блакитними прапорами також у Відні, 
Празі, Кракові, Царському Селі, Омську, 
Томську, Москві.

У березні 1918 р. Центральна рада за-
твердила жовто-блакитний прапор, як сим-
вол Української Народної Республіки. Іні-
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<< СТОР. 2

ціатором цього був М.Грушевський, який 
як історик добре знав традиції українців 
і їхні символи. Гетьман П.Скоропадський 
(1918) перемінив прапор на блакитно-
жовтий і таким він залишається й нині.

У Києві блакитно-жовтий прапор був 
урочисто піднятий біля будинку Київради 
у липні 1990р.

Після серпневих подій 1991 року наці-
ональний прапор підняли над Верховною 
Радою України. Наші блакитно-жовті пра-
пори майорять по всій Україні.

23 серпня стало доброю традицією про-

водити святкові заходи до Дня Прапора на 
масиві "Брисі" у міському будинку культу-
ри №2.

Цьогоріч велике п'ятиметрове синьо-
жовте полотнище юні мешканці міста уро-
чисто пронесли вулицями, прямуючи до 
МБК №2.

Коли величезний прапор піднесли до 
сцени - розпочалися урочистості.

Міський голова В.Сидоренко привітав 
усіх присутніх зі святом; побажав міцного 
здоров'я, миру, злагоди та спокою всім жи-
телям міста та всій Україні.

На урочистостях згадали наших земля-
ків учасників АТО, а також поклали квіти 
до пам’ятника загиблим воїнам.

З державним святом вітали сучасні ко-
заки на "залізних конях" - місцеві байкери.

Урочистості в місті продовжились 24 
серпня. Місто святкувало День Незалеж-
ності України.

На головній сцені міста відбувся свят-
ковий концерт, підготовлений аматорами 
сцени МБК №1 (директор Ю. Краснолуць-
ка).

Міський голова вітав присутніх з ве-

ликим святом українців - Днем Неза-
лежності. Відбулося покладання квітів до 
пам’ятника загиблим воїнам.

Ми прожили ще один 26 рік у Незалеж-
ній Україні.

Та жоден кат ще не створив той вічний 
страх,

Щоб знищити життя прадавньої Вкра-
їни.

Вона живе і на землі, й на небесах,
І ще й рятує світ від чорної руїни.
(Василь Кобалюх)

Л.МАЩЕНКО

Ми всі  любимо  наше  рідне  село і  бага-
то  жителів  прийшли  відсвяткувати  його  
день  народження.

Всі  присутні  мали  змогу  подивитися  
виставку  народних  умільців,  перемож-
цями  якої  стали  Людмила та Володимир  
Луценки. За  свої  прекрасні  картини  ви-
шиті  бісером   вони  отримали  головний  
приз. Також  показали  свою  майстерність  
господині,  які  взяли  участь  у  конкур-
сі  «Найкращі  брисівські пироги».  Пере-
можницею  цього  конкурсу  стала  О.  Пав-
ленко, яка отримала цінний  подарунок 
- мультиварку-скороварку.

Також  були  проведені  конкурси  для  
брисівських  козаків: «Хто спритніший» 
(хто  перший  одягне український  костюм), 
«Сильна  рука», «Перетягування  канату», 
на  яких  вони  показали  свою  силу  та  
спритність. Переможці  конкурсів  отри-
мали  цінні  подарунки, а  решта  учасників  
отримали  заохочувальні  призи.

Були  проведені  безкоштовні  майстер- 
класи  по  гончарству  та  виготовленню  
ляльки- мотанки.

Діти  теж  гарно  провели  час  на  святі.  
Для  них  були  поставлені   атракціони.  

Всі  бажаючі  змогли  купити  смачний  
шашлик,  солодощі  та  напої  у  виїздних  
торгових  точках.  І  як  вже  повелося  за  
традицією  на  цьому  святі  всіх  присут-
ніх  безкоштовно  пригощали  смачнючим  
брисівським  кулішем  та  короваєм.

У  захваті  глядачі  були  від  артистів  на  

ходулях,  які створювали  гарний  настрій  
присутнім.

Всім  дуже  сподобалась  концертна  
програма , в  якій  взяли  участь колективи  
МБК  №2: Духовий  оркестр  під керівни-
цтвом В. Лопуцька, аматорський  колек-
тив  «Злагода»- керівник  Н. Іващенко,  на-
родний  аматорський  колектив  «Веселий  
Вулик»- керівник  Н. Онасенко  та  соліс-
ти:  А.Горошко,  Т.Дірікон  Л. Охрицька,  
О.Міщенко,  М. Клочко  та  Л.Каплун.  Вели 
концертну  програму             А.Пилипенко, 
А.Ільченко  та  М.

Закінчилося  свято  прекрасним  фаєр-
шоу  у  виконанні  групи  «Сварожичі».  Всі  
глядачі  повернулись  до дому дуже  задо-
волені  цим  святом  і  в  гарному  настрої. 

Велику  подяку  в  організації  свята  
Дня  Державного  Прапора  України  та  
Дня  села  Брисі  висловлюємо  Заводській  
міській  раді  на  чолі  з  міським  головою  
Сидоренком  Віталієм  Володимировичем.

Працівникам  КП  « Комунсервіс»  (ди-
ректор  Мельник  Володимир Тарасович),  
які  виконували  роботи  по  обладнан-
ню  свята  на  чолі  з  Петренком  Сергі-
єм  Миколайовичем;  директору  МБК №1  
Краснолуцькій  Юлії  Вячеславівні,  зву-
корежисеру  МБК № 1  Гришку  Олексію  
Івановичу,  приватним  підприємцям  Мо-
лодухам Юрію  Миколайовичу  та  Людми-
лі  Миколаївні,   Лях  Олені  Олексіївні  та  
Бузуну  Віктору  Федоровичу.

А.ІЛЬЧЕНКО режисер-постановник
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Про внесення змін до бюджету на 2017 рік

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні». 

ВИРІШИЛИ: 1. Внести зміни у видаткову частину спеці-
ального фонду бюджету на 2017 рік: по КФК 6060 «Благоустрій  
міст, сіл, селищ» по КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво інших 
об’єктів» зменшити видатки на 47 300,00 грн., а по КЕКВ 3110  
«Придбання обладнання і предметів довгострокового користу-
вання» збільшити видатки на 47 300,00 грн. для придбання ту-
алетної кабіни двохсекційної, утепленої з сандвіч-панелей, на 
вигрібну яму (септик).

2. Бухгалтерії міської ради внести зміни в помісячний розпис 
бюджету на 2017 рік.

3. Затвердити довідки про зміни  видаткової частини бюдже-
ту на 2017 рік.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

30 серпня 2017 року рішення №1

РІШЕННЯ РАДИ    

Про направлення вільних лишків

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 7 статті 78 
Бюджетного кодексу України. 

ВИРІШИЛИ: Направити 553 000,00 грн. вільного залишку 
бюджетних коштів, що утворився станом на 01.01.2017 року:

1. По загальному фонду :
- КФК 1010 «Дошкільна освіта» КЕКВ 2240 «Оплата 

послуг(крім комунальних)» 100 000,00 грн на поточний ремонт 
паркану ДНЗ «Малятко»;

- КФК 4090 «Палаци і будинки культури, клуби та інші за-
клади клубного типу» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації 
державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів роз-
витку» 50 000,00 грн. на проведення міських свят.

2. По спеціальному фонду :
- КФК 1010 «Дошкільна освіта» КЕКВ 3110 «Придбання об-

ладнання і предметів довгострокового користування» 66 000,00 
грн. на придбання  ігрових елементів для дошкільних навчаль-
них закладів;

РІШЕННЯ РАДИ    

Про спільний проект Заводської міської ради
та Бодаквянської сільської ради Лохвицького району

«Впровадження енергозберігаючих заходів:
 «Реконструкція нежитлової будівлі поліклінічного 

відділення по вул. Садовій, 2а з утепленням, заміною
 вікон і дверей та інженерних мереж майнового комплексу
 АЗПСМ №1 Заводської міської ради Лохвицького району 

Полтавської області».

Керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні» та Законом України «Про співробіт-
ництво територіальних громад» і з метою  вирішення проблеми 
підтримки закладів первинної медико-санітарної допомоги та 
розвитку сімейної медицини для  населення Заводської міської, 
Бодаквянської, Пісківської та Токарівської сільських рад. 

ВИРІШИЛИ: 1. Підтримати ініціативу міського голови За-
водської міської ради  В.Сидоренка щодо співпраці громад в час-
тині реалізації спільного проекту Заводської міської ради та Бо-
даквянської сільської ради Лохвицького району «Впровадження 
енергозберігаючих заходів: «Реконструкція нежитлової будівлі 
поліклінічного відділення по вул. Садовій, 2а з утепленням, за-
міною вікон і дверей та інженерних мереж майнового комплексу 
АЗПСМ №1 Заводської міської ради Лохвицького району Пол-
тавської області».

2. Затвердити Проект  «Впровадження енергозберігаючих за-
ходів:  «Реконструкція нежитлової будівлі поліклінічного відді-
лення по вул. Садовій, 2а з утепленням, заміною вікон і дверей та 

РІШЕННЯ РАДИ

Про затвердження переліку проектів-переможців
громадського бюджету м.Заводського на 2017 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, пунктом 23 части-
ни 1 статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та на виконання Положення  про громадський бюджет 
(бюджет участі) у м.Заводське. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити перелік проектів-переможців гро-
мадського бюджету у м.Заводське на 2017 рік:

1. «Золотий пісок посіємо» - 86 750,00 грн.;
2. «Організація сучасного предметно-розвивального серед-

овища, як запорука різнобічного розвитку дітей дошкільного 
віку» - 39 680,00грн.;

3. «Створюємо мультфільм разом» - 30740,98 грн.;  
4. Спортивний майданчик з стаціонарними тренажерами і 

тенісними столами «Доступний спорт – запорука здоров’я» - 66 
685,00 грн.;

5. «Облаштування дитячо-ігрового майданчика «Краплинка» 
- 84 535,00 грн.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 
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РІШЕННЯ РАДИ

- КФК 6060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 3110 «При-
дбання обладнання і предметів довгострокового користування» 
78 000,00 грн. на придбання елементів благоустрою ; КЕКВ 3142 
«Реконструкція та реставрація інших об’єктів»  19 000,00 грн. на 
виконання проектно-кошторисних робіт та послуг  по об’єкту 
«Впровадження енергозберігаючих заходів: «Реконструкція не-
житлової будівлі  поліклінічного відділення по вул. Садовій, 2«а» 
з утепленням, заміною вікон, дверей  та інженерних мереж май-
нового комплексу АЗПСМ №1 Заводської міської ради Лохвиць-
кого району, Полтавської області»; КЕКВ 3132 «Капітальний 
ремонт інших об’єктів» 240 000,00 грн. на капітальний ремонт 
дороги по вул. Заводська.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 
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інженерних мереж майнового комплексу АЗПСМ №1 Заводської 
міської ради Лохвицького району Полтавської області» вартістю 
2 441 515,00 грн.

3. Визнати доцільність внесеної  ініціативи та в разі здобуття  
перемоги  в обласному конкурсі проектів розвитку територіаль-
них громад Полтавської області передбачити кошти у міському 
бюджеті на 2018 рік на співфінансування спільного проекту 
співпраці громад в частині реалізації спільного проекту Завод-
ської міської ради та Бодаквянської сільської ради «Впрова-
дження енергозберігаючих заходів: «Реконструкція нежитлової 
будівлі поліклінічного відділення по вул. Садовій, 2а з утеплен-
ням, заміною вікон і дверей та інженерних мереж майнового 
комплексу АЗПСМ №1 Заводської міської ради Лохвицького ра-
йону Полтавської області» в сумі 1 668 515,00 грн. та врахувати 
співфінансування організацій – партнерів в сумі 123 000,00  грн.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 
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Благословенні ви, сліди,
 не змиті вічності дощами,

 Мандрівника Сковороди
 з припорошілими саквами,

 що до цілющої води
 крокує, занедбавши храми.

  М. Рильський

Творчість Григорія Сковороди відома у 
всьому світі, а особливо популярна в Ні-
меччині. Надихались його філософією й у 
далеких Японії та Китаї. Навіть Папа Рим-
ський Іван Павло ІІ цитував Сковороду! А 
народився великий мудролюб зовсім неда-
леко від нас, у Чорнухах. І мандрував тими 
стежками і дорогами, по яких і ми сьогодні 
ступаємо.

Мандрівний філософ уособлював най-
кращі якості нашого народу: незлам-
ність духу, волелюбність, мудрість, по-
движництво. Вроджене відчуття і набуті 
знання досить швидко перетворилися у 
Г.Сковороди у непохитне переконання, що 
животворящим началом людини є її дух. 

На думку Сковороди, немає місця й 
часу, коли б люди були щасливими, адже 
щастя лише в середині нас. Головне, як він 
учив, - не йти всупереч природі й шукати 
свою "сродну працю". "Шукаємо щастя по 
країнах і століттях, а воно скрізь і завжди з 
нами..."- написав він.

Феномен постаті Григорія Сковороди - 
у дивовижному гармонійному поєднанні 
краси тілесної і духовної. У власному жит-
ті він сповідував виразні і тверді принци-
пи: самопізнання і внутрішня згода з во-
лею Бога.

Увесь творчий доробок Григорія Сково-
роди, який включає 17 філософських тво-

рів, 7 переказів, збірник "Сад божествен-
них пісень", "Байки Харківські", - це єдина 
система поглядів, єдина філософія.

Доторкнутися до творчості будителя 
нації, зануритись у світ Сковороди мали 
змогу учасники Клубу громадського діало-
гу в місті Заводському 21 серпня 2017 року.

Ще в травні місяці до нашого міста за-
вітав науковий співробітник Національ-
ного літературно-меморіального музею 
Г.С.Сковороди Валерій Павлович Манжен-
ко і розповів про великий проект "Сково-
рода - 300" та відзначення 295-річчя від 
дня народження Григорія Сковороди. За 
ініціативою музею в рамках цього проекту 
запропоновано проведення пішого пере-
ходу.

Метою переходу є: популяризація по-
статі Сковороди і його духовної спадщи-
ни; пробудження історичної пам'яті про 
Г.Сковороду; спроба наслідування способу 
життя любомудра.

Саме 21 серпня учасники переходу ді-
йшли до Заводського.

В місті до мандрівників долучились ви-
хованці двох груп ДНЗ "Теремок" на чолі 
із завідуючим О.Дроб'язком. В доступній 
формі Олександр Володимирович розпо-
вів малюкам про великого філософа і про 
те, як пішки ходив Сковорода від Чорнух 
до Пан-Іванівки (Сковородинівки), що на 
Харківщині. Дітлахи, крокуючи за учасни-
ками переходу, відчули себе мандрівними 
філософами. Один із них запитав: "Так ми 
до Харкова будемо іти?"

Можливо ці діти, в майбутньому, осяг-
нуть філософію Сковороди і будуть займа-
тися "сродною" працею і тоді наше суспіль-
ство стане кращим, бо кожна людина - від 

хлібороба до полководця - робитиме свою 
справу творчо, професійно і з задоволен-
ням.

А потім була зустріч учасників переходу 
в міському Будинку культури №1 з завод-
чанами: учнями, студентами, вчителями, 
вихователями, викладачами, музиканта-
ми, творчими людьми, словом, тими, кого 
зацікавила тема засідання "Земним шля-

хом - до духовності!"
Гостей зустріли, як годиться, - з хлібом 

і сіллю. Працівники міської бібліотеки №1 
(завідувачка Л.Єрмакова) запропонували 
огляд виставки книг, присвячений дослі-
дженню творчості Г.Сковороди та збірки 
його творів.

Наші гості принесли з собою записи пі-
сень на слова Г.Сковороди.

СТОР. 5 >>
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З вітальним словом виступив міський 
голова В.Сидоренко.

Науковий співробітник Національ-
ного літературно-меморіального музею 
Г.С.Сковороди В.Манженко розповів про 
духовні шляхи Григорія Сковороди.

В образі філософа виступив заступник 
директора МБК №1 В.Сидоренко, заспі-
вавши пісню "Всякому городу нрав і пра-
ва" (музичний супровід Л.Лобецька, со-
пілка - О.Шеффер). Місцевий краєзнавець 
О.Дробязко представив презентацію "Ма-
лознане про великознаного".

Присутні на зібранні мали насолоду - 
послухати пісню у виконанні солістів На-

<< СТОР. 4 родного хору української пісні "Явір": Х. 
Синящик, Н.Іщенко, Н.Ігнатцової - "Сто-
їть явір над водою".

Учасники Народного вокального ан-
самблю "Дивоцвіт" (концертмейстер 
О.Кузьменко) дитячої музичної школи 
(директор Ж.Микитенко) виконали пісню 
"Ой, ти, пташко", "У перетику ходила".

Бібліотекар міської бібліотеки №1 
Н.Лисенко розповіла про Сковороду - му-
зиканта.

Потім до уваги присутніх був запропо-
нований документальний фільм, присвя-
чений Григорію Сковороді.

Непомітно пролетіли дві години спілку-
вання.

Після наукових доповідей, розповідей, 
легенд про філософа; прослуховування 
його пісень, мабуть, кожен присутній в 
залі зрозумів: самопізнання, заглиблення у 
свій внутрішній світ, уміння слухати себе, 
голос своєї совісті дозволяє правильніше 
й чіткіше осягнути покликання людини 
на цій землі, викристалізовувати думки і 
почуття, аби навести духовний лад у сво-
їй душі. Бо тільки в чистоті, несуєтності, 
благоговійності й мудрості можна почути 
істинний голос свого внутрішнього "я", го-
лос духу.

Зібрання відбулося, дякуючи небайду-
жим до історичної та культурної спадщи-
ни людям:

- організаційний супровід МБК №1 (ди-
ректор Ю.Краснолуцька), 

- інформаційний супровід ТРК "Астра" 
(директор А.Рековець), газета "Червоно-
заводський вісник", веб-сайт Заводської 
міської ради (В.Фесун),

- художнє, музичне та звукове оформ-
лення (Л.Доброхліб, В.Фесун, О.Гришко),

- спонсор заходу Заводська міська рада 
(міський голова В.Сидоренко), Лохвиць-
кий механіко-технологічний коледж (ди-
ректор В.Корнієнко), ФОП Грабовий І.І., 
ФОП Гриценки О.М. та В.М., таксі "Ера", 
КП "Комунсервіс" (директор В.Мельник). 

Л.МАЩЕНКО

Без перебільшення, можна впевнено 
стверджувати, що постать Григорія Ско-
вороди є найзагадковіша як в літературі, 
так і біографічному сенсі. Всі відомості є 
зібранням рукописів, переписів творів, 
документальних підтверджень та, левова 
частка, - усних переказів українців різних 
поколінь.

Цікаво, що двісті років не було навіть 
відомо, в якому місяці і якого числа він на-
родився. Тільки в рік ювілею(200-річчя з 
дня народження) перекладач Петро Пелех 
віднайшов у листі до М. І. Ковалинського 
від 22 листопада 1763 року розповідь про 
те, як провів день свого народження Г. С. 
Сковорода. Ця автобіографічна вказівка 
є досі єдиним документом, що засвідчує 
дату народження Григорія Савича Сково-
роди - 3 грудня 1722-року.

Триває дискусія щодо місця народжен-
ня – Чорнухи чи Харсіки? Шальки терезів 
історії надають перевагу Чорнухам, оскіль-
ки є вагомими свідчення першого біогра-
фа, учня і друга Сковороди Михайло Ко-
валинського, який у своєму творі «Жизнь 
Григорія Сковороды», зі слів самого фі-
лософа, зазначає :»Григорій, сын Савы, 
Сковорода родился в Малой Россіи, Кіи-
евского наместничества, Лубенской окру-
ги, в селе Чернухах в 1722 году». А автор 
кількох скульптурних образів Сковороди 
та кінострічки «Григорій Сковорода» Іван 
Кавалерідзе документально засвідчив: «…
на тому місці, де колись стояла хата мало-
земельного козака Чорнухинської сотні 
Лубенського полку, був поставлений бюст 
його великого сина».

Життєвий шлях Григорія Савича можна 

розглядати через призму його теорії «Про 
три світи» але в іншій інтерпретації:

1-дитяча безпосередність і безтурбо-
тність,

2- розкіш і спокуса, 
3- мудрість і безкорисливість.
Тієї грудневої ночі Чорнухи ще солод-

ко спали. І лише в одній хатині на околиці 
села горіла свічка. То проста сільська жін-
ка дарувала життя ще одній людині.

На ранок по куту розносилася звістка:
-Чули, Палажка Сковородиха народила 

другого сина?!
Ішли провідати породіллю, вітали бать-

ків з народженням другого помічника. І 
нікому не спало на думку здійняти голову 
догори, щоб побачити на небосхилі нову 
яскраву зірку майбутнього світича словес-
ності. 

Був, казали, в сім’ї Сави Сковороди мо-
лодший хлопець, який ні до чого не при-
датний : ні в хаті, ані на полі. Як ще зовсім 
малими був, сидить було за хатою, між ді-
тьми; діти хоч пісочком граються, а цей ні, 
тільки дивиться. Було, кажуть, і очі йому 
діти піском позасипають, а він тільки ру-
кавом обітреться і навіть матері жалітися 
не побіжить. Чудний був такий.

Понад Многою серед розлогих верб, 
високих трав малий Гриць вигравав на бу-
зиновій сопілці , подарованій старим коб-
зарем, віртуозно передавав шелест листя, 
жебоніння лісових струмків, співи пта-
хів…

У дяка-скрипаля Гриць навчився чита-
ти, був на особливому становищі, бо хло-
пець вражав своєю допитливістю, до того 
ж у нього виявився незвичайної краси 

голос. Дяк навчив Гриця нотної грамоти і 
поставив першим співаком у церковному 
хорі, давав читати книжки. З того часу зо-
всім пропав хлопець, ніякої вже в нього 
роботи не стало. І в свято, і в будень одно 
тільки знає, що в книжку дивитися. До 
наук був охочий., ходив до Чорнухинської 
чотирирічної школи.

Як підріс, послав його батько вівці пас-
ти, так нова біда: як пішов, так і пропав – 
сидить у полі зрання до вечора, аж уночі 
пригонить отару. Одного разу він так отих 
книжок зачитався, що й не побачив, як у 
нього вівцю вкрали. Не витримав старий 
Сава, добре провчив хлопця за таку шту-
ку, а на ранок утекло хлоп’я хтозна-куди. 
Пошукали його скрізь, а через місяць по-
чули, що Грицько на далекому селі людські 
вівці пасе. Попас ото до Покрови, трохи 
грошенят заробив, а тоді вернувся додо-
му, просить батька пустити його до Києва 
вчитися. Подумав Сава, та й вирішив: воно 
однаково ледащо, хазяїна з нього не буде, 
а як до Києва послати, то хоч на дяка ви-
вчиться.

Полишав 16-літній Григорій рідні Чор-
нухи, а край шляху проводжала його 
щиросердним дівочим поглядом молода 
вродлива козачка в невідомий світ…

Київська Академія за часів навчан-
ня Сковороди мала період свого роз-
квіту. Це був найвизначніший заклад у 
слов’янському світі. Вихованці Академії 
були першими ректорами і викладачами 
у вищих закладах Росії, Білорусі, Молдо-
ви, Польщі, Румунії, Сербії, Болгарії. Тут 
була найбільша на той час бібліотека. Хор 
студентів налічував понад 300 чоловік. По-

вний курс навчання складав 12 років.
За 4 роки навчання Сковорода опану-

вав латинську, грецьку, польську й німець-
ку мови. Розвивав свої музичні здібності. 
Безпосередніми його наставниками були 
Георгій Кониський та Феофан Прокопо-
вич. Талановитий студент вирізняється се-
ред своїх однолітків успіхами і похвалами.

За наказом цариці Єлізавети Петрівни 
серед студентів Академії відбирають зді-
бних співаків до придворної капели. До 
числа відібраних записаний і Григорій. 
Його перша велика подорож - до Петер-
бургу - відбулась у грудні 1741 року в обозі 
з ремісниками та купцями.

Чудового грудневого дня 19-літній ки-
ївський спудей Григорій Сковорода потра-
пив у принадну, проте вкрай небезпечну 
ситуацію. У покої жінки, котрій підкоря-
лося пів-континенту.

Імператриця Єлизавета шалено любила 
музику. І українських хлопців. У місті Глу-
хові за дорученням імператриці відбувся 
конкурс на кращі голоси України. Серед 
трьохсот претендентів був і Сковорода. 
Він переміг у фінальному відбірковому 
турі та підписав контракт із імператор-
ською капелою.

Незвичайний контракт. То було гран-
прі! Відтепер Сковорода стає членом «ін-
тимної капели» її величності, яка пестила 
слух імператриці вдень і вночі. Цих хлоп-
чаків Елізавета вмикала, як радіо. Вона не 
засинала без їх супровороду! Сильна, влад-
на, доволі розбещена, Єлізавєта прагнула 
естетичних насолод. Сковорода втішав 
її голосом і своєю кремезною статурою. 
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Здавалося б, Сковорода вхопив долю за 
хвіст. Щоправда, то було не зовсім солод-
ке життя. За найдрібніші провини юнаків 
били різками, проте у вільний від музики 
час вони вчили французьку та італійську. 
Адже композиторами при дворі Єлизаве-
ти були найславетніші італійські музики. 
За два роки Сковорода перетворився на 
уставника, сучасною мовою - художнього 
керівника інтимної капели. Іншими слова-
ми, він став першим музикою в оточенні 
імператриці! 

У той самий час один знаний придво-
рний бас отримав в дарунок від її велич-
ності чин генерала, маєток із сотнею крі-
паків та ще річну пенсію у тисячу рублів. 
Навіть великий Ломоносов заробляв тоді 
майже вдвічі менше за підстаркуватого 
баса. А земляк, Олексій Розум, з придво-
рного співака став графом Розумовським і 
чоловіком цариці. На Сковороду очікува-
ло блискуче світське життя!!!/

Григорій отримував 25 карбованців на 
рік, та ще безкоштовні харчі й житло (неа-
бияке житло - бо жили у палаці). До того ж, 
кожен з хористів мав право на безкоштов-
ні 5 літрів горілки на рік. (У ті часи за п’ять 
карбованців можна було придбати невели-
ку сільську хатину, а за три карбованці від-
давали коня. Не генеральського, звісна річ, 
але на ходу. Бараняча туша тоді коштувала 
40 коп., півкіло сала - 5 коп.). Крім того, 
імператриця звільнила батьків хористів 
від податків та інших повинностей. В указі 
згадується і "Григорій син Сковорода лу-
бенського полку містечка Чорнух, утримує 
мати його Пєлагея Степанівна".

1744 року цариця Єлизавета перебувала 
в Києві, а з нею і двірський хор. Сковоро-
да не побажав знову їхати до Петербурга і 
подав прохання про звільнення з капели у 
зв’язку з продовженням навчання в Акаде-
мії. Йому остогидли одні й ті самі: "Многая 
літа… " Закінчились нічні побудки, "до-ре-
мі-до-ре-до". Нехай інші вгамовуюуть її ім-
ператорське безсоння!

Нарешті він удома! Замість стилю ро-
коко - драний ліжник бурсака. Поруч із 
двома сотнями студентів з немитими нога-
ми - Григорій Савич Сковорода, колишній 
придворний уставник! 

Після закінчення академії Київський 
архієрей хотів зробити Григорія Савича 
священиком. Почуваючи нехіть до духо-
вного сану, Сковорода вдався до хитрощів 
і прикинувся навіженим, змінив голос, 
став затинатися. Обдурений архієрей від-
рахував його як "нетямкуватого", визнав 
непридатним до духовного звання і дозво-
лив йому жити будь-де.

1745 року царицею відновлена Токай-
ся комісія, яка займалася постачанням до 
царського двору токайського вина. Саме 
цього напою царський двір випивав по 20 
тисяч літрів в рік. /Пляшка сучасного то-
кайського вина коштує 200 $/ .Ця комісія 
придбала в угорському місті Токаї вино-
градники, відкрила свої винокурні, а та-
кож закуповувала готове вино у місцевих 
виноробів. Очолював цю комісію гене-
рал-майор Вишневський, який добре знав 
Сковороду, як свого земляка, запропону-
вав колишньому придворному уставнику 
посаду півчого комісії, а за сумісництвом 
– вчителя для сина. Члени комісії мали 
право вільно спілкуватися і пересуватися 
країнами. Хтось пив вино, хтось поринав у 
світ кохання і розбещеності, а Григорій ви-
рушив у мандри Європою. 

Він відвідав Відень, Братиславу, Буда-
пешт, Прагу, Рим, Венецію, Флоренцію, 
навіть слухав лекції Канта у Кіненсбергу. 
Оскільки він володів мовами, то намагав-
ся максимально збільшити спілкування з 
ученим світом того часу, але ж не цурав-
ся і світського життя: балів, дегустацій 
токайських вин, тижнів високої моди, ви-

шуканих страв, зокрема, його улюбленого 
сиру-пармезану. 1750 року Вишневський, 
покровитель Григорія, помирає і Сковоро-
да полишає комісію. 

Повернувшись до Києва, мешкає у сво-
їх знайомих. Сучасники характеризували 
його так: був веселий, бадьорий, легкий, 
рухливий, стриманий, цнотливий, усім 
задоволений, скромний, говіркий, з усьо-
го виводив повчання, навідував хворих, 
утішав опечалених, розділяв останнє з 
бідними, вибирав і любив друзів за їхніми 
якостями, був учений без пихи, а при спіл-
куванні з людьми нікому не лестив.

Згодом Сковорода отримує запрошен-
ня від єпископа Никодима Срібницького 
до Переяславського колегіум для читання 
курсу поезії. Був чесним і неординарним 
учителем: писав байки, викладав старо-
давні мови, глибоко цікавився математи-
кою, географією, економікою; навчав тих 

етичних норм, яких завжди дотримував-
ся сам. Отже, учив, як жив, а жив, як на-
вчав — найкраща риса педагога. Оскільки 
підручника з етики не було, Сковорода 
написав його сам. Це був його перший фі-
лософський твір, основою якого є думка, 
що ледарство — найбільша людська вада. 
Написав для слухачів курс поетики «Роз-
думи про поезію і порадник до майстер-
ності оної». Студенти любили вчителя, ке-
рувництво колегіуму не могло змиритися 
із нововведеннями креативного вчителя, і 
Сковорода мусив залишити колегіум не з 
честю.

Знову повертається до Київської акаде-
мії. Узимку 1753 року каврайський помі-
щик Степан Томара просить свого близь-
кого знайомого, Київського митрополита 
Тимофія Щербанського прислати в його 
дім «найкращого учителя» для «вродзьо-
ного шляхтича». Так найкращий студент 
Київської Академії уклав договір на рік 
учителювання у дідича Томари.

Сковорода потрапив сюди, як у заслан-
ня. Після п’яти років богемного життя між 
Віднем та Венецією філософ перетворився 
на напівкріпака. Сковорода був молодший 
за Томару лише на три роки, та пиха гос-
подаря була великою, майже рік він жод-
ного разу не заговорив з учителем, навіть 
щодня обідавши за одним столом. Госпо-
диня дому, яничар у спідниці,пихата пані 
Ганна, донька Полтавського полковника 
Василя Кочубея, була постійно у сина на 
сторожі. А жвавий, допитливий неслух, 
восьмирічний Василько, навпаки ловив 
кожне слово свого наставника. Ця напруга 
мала розв’язку, коли учитель спересердя і 
водночас простодушно під час уроку за-
уважив своєму учню, що той «мислить, як 
свиняча голова». Прислужники від разу ж 
донесли пані фразу з перебріхом, і учитель 
зі швидкістю татарської стріли вилетів із 

панського маєтку.
Сковорода зупиняється у одного пере-

яславського сотника, де й перебуває зиму. 
Випадково зустрічається зі своїм добрим 
знайомим Володимиром Каліграфом, який 
пропонує поїхати разом до Троїце-Сергіє-
вої Лаври. Оскільки намісником Лаври був 
земляк Григорія Савича, чорнушанин Фе-
офан Чарнуцький.Але коли піші дісталися 
Лаври, то намісником був вже Кирило Ля-
шевецький, а земляк отримав підвищення 
по службі. Ляшевецький знав Сковороду 
по Київській академії і таїв неприязнь до 
Григорія, котрий завжди був успішнішим 
за нього, але розумів, що постать Сковоро-
ди є знаною і перебування його тут додасть 
обителі слави. Тому він пропонує колиш-
ньому однокурснику посаду бібліотекаря. 
Місяць Сковорода перебуває у святій оби-
телі і не може змиритися із серебролюб-
ством вищого духовенства та злиденністю 

бідних монахів. Після побаченого випадку 
канібалізму монахів він полишає Лавру.

Звістка про повернення Сковороди на 
Україну прийшла раніше за нього. Він і не 
сподівався, хто і чому його розшукує. Сте-
пан Томара ніяк не зміг переконати сво-
го сина в тім, що колишній його вчитель 
Григорій Савич не єдиний у світі. Хлопець 
ігнорував будь-кого і вимагав повернення 
Сковороди. Переступивши через власну 
гординю батько докладає усіх зусиль, щоб 
повернути сину улюбленого наставника. 
Та той не піддавався ніяким умовлянням. 
Вельможа посилає до Сковороди колиш-
нього його приятеля, який не просто умов-
ляв, а одуром привіз сплячого Григорія до 
маєтку Томари., де він залишився на 5 ро-
ків. Згодом Василь Томара стане послом 
Російської імперії у Туреччині.

У маєтку, що нагадував огороджене міс-
течко, Сковорода мав комірку, яка ледве 
поміщала одного, із десяток книг, які нази-
вав :» О, бібліотеко, ти моя вибрана!». Він 
почав обмежувати себе в усьому: їв лише 
раз на день після заходу сонця, зовсім не 
вживаючи м’яса і риби; спав 4 години на 
добу, багато ходив, роздумуючи про сенс 
буття людини на землі, насолоджувався 
природою, саме тут почалася його плідна 
літературна діяльність із проростанням 
«Саду божественних пісень», саме тут він 
знайшов «селянський, милий, любий спо-
кій». Домашнє навчання Василя закінчи-
лося і Сковорода мандрує на Харківщину 
в пошуках нового місця.

11 серпня 1759 року студент богослов-
ських наук Г.С.Сковорода призначається 
учителем піїтики в Харківському колегі-
умі. Саме в цей період Сковорода знахо-
диться на піку слави; тогочасна інтеліген-
ція збиралася на його диспути і проповіді, 
переписували його твори, листувалися. У 
класі піїтики, де він викладав було 39 учнів 

від 12 до 22 років, переважно це – діти свя-
щенників, які відкривали для себе нове 
бачення світу. Саме в колегіумі Сковрода 
зустрічається з учнем, який стане для ньо-
го найкращим приятелем і першим сково-
родинознавцем, Михайлом Ковалевським. 

Харків’яни часто бачили на Лисогорів-
ському підгір’ї молодого чоловіка в ото-
ченні гурту молоді, то викладач колегіуму 
проводив навчання зі своїми студентами. 
На тлі могил, граючи на сопілці, Сково-
рода вчив студентів не боятись мертвих: 
"Плюнь на гробные прахи и на детские 
страхи. Покой, смерть - не вред".Боя-
тись, за Сковородою, треба нудьги. Та ще 
розрум’янених мавп з тієї розмальованої 
труни, яку філософ називав "світом". За-
мість оцінок, Григорій Савич писав: «тупо-
ват» , «туп», «весьма туп», «сущая бестол-
ковщина». Або: «понят», «весьма понят», 
«наверное понят», «возможно не понят». 
Розумників оцінював званнями: «остр», 
«весьма остр», «зверок вострой», тобто 
той, що знання хапає на льоту.

Приїзд нового єпископа Порфирія 
Крайського, який ще й був членом слідчої 
комісії таємних справ Московської сино-
дальної контори, став початком серйозних 
гонінь на Сковроду. Крайський був лю-
диною власною, жадібною, який займав-
ся поборами і вимагав до себе особливої 
уваги. Тож у колегіумі був влаштований 
бенкет на честь приїзду вельмишанова-
ного гостя, де мали бути кращі студенти 
і всі викладачі. Сковорода принципово 
ігнорує це зібрання і стає неугодним. На-
віть близькі друзі припиняють з ним спіл-
кування і листування. По закінченні 1763-
1764 навчального року Сковорода залишає 
колегіум і їде до Києва.

Через певний час Сковорода знову вла-
штовується в Харківський колегіум викла-
дачем, та, пропрацювавши лише півроку, 
полишає викладацьку роботу. Улюбленець 
студентів стає повним несприйманням 
колег. З цього часу починається його ман-
дрівне життя.

Мандрівка у 25 років. /1768-1794/ Не-
скінченна дорога до істини привела Григо-
рія Савича до Валківського хутора колиш-
нього знайомого, де побачили світ «Байки 
харківські». Він любив грати на сопілці на 
березі річки Мжи. Та одного надвечір’я 
звук сопілки продовжив ніжний жіночий 
голос. Він запитав господарів, хто живе за 
тином. Йому відповіли, що там живе ма-
йор з донькою, але він дуже хворий. Ско-
ворода навідався до сусіднього обійстя, 
порадив ліки, доглядав за хворим, і майор 
одужав. 

Весь час поруч була біля батька врод-
лива донька Олена, яка закохалася у Гри-
горія. На той час йому було 42 роки. Він 
по-справжньому відчув почуття кохання і 
вирішив вступити в шлюб. Ось він стоїть 
під вінцем у Рогозянській церкві і під час 
кульмінації церковного обряду вінчання 
полишає церкву. Прагнення волі перемо-
гло кохання.

Найвірогідніше, що саме 1770-1771 ро-
ків він заходить до рідних Чорнух. Здалека 
впізнав високу кучеряву грушу на рідно-
му подвір’ї. Сів на призьбі, з хати вийшов 
господар, що доводився йому троюрідним 
братом, не впізнав, попрохав дивного коб-
заря заграти на кобзі. На звуки струн поча-
ли сходитися люди. Дивний був кобзар, не 
брав за свій спів офірувань, навіть мисоч-
ки для мідяків не мав. Дякував, коли йому 
дарували квітку чи гілочку. 

Ось прийшла жінка, принесла жмуток 
дубового листя. Кобзар звів очі, пильно 
приглядаючись, перед ним стояла висна-
жена працею, непривітна долею жінка, по 
рисах її обличчя можна було прочитати: 
се- кріпачка. Забилося чоловіче серце, Гри-
горій впізнав у її очах відсвіт тієї вродливої 
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молодої козачки, що випроводжала колись 
дівочим поглядом молодого Гриця у неві-
домий світ. Жінка впізнавала щось знайо-
ме, стояла перед кобзарем, ніби завороже-
на. Мандрівник полишав рідне село, на дні 
його торбини лежав дубовий жмуток. Це 
був останній шлях від рідного обійстя.

Вірогідно, що на шляху до Харківщини 
Григорій Савич не минув Лохвицю. Пере-
кази переповідають, що один з Мартосів, 
представників Лохвицької козацької стар-
шини, відкрив школу для бідних селян-
ських дітей. Він віддав під школу частину 
власного будинку і за власний кошт на-
ймав вчителя. Учитель навчав лише чита-
ти і рахувати з осені до весни, а літом йшов 
на заробітки. Сковорода завітав до школи, 
коли вчитель мав полишити Лохвицю і по-
прохав дітей не розпускати. Він проводив 
свої уроки на березі Сулиці, в полі, у лісі. 
Він давав дітям самостійно визначитися, 
що цікавило найбільше. Якщо небо, розпо-
відав про зорі; якщо метелик, давав основи 
зоології; якщо римувалися слова, навчав 
віршування. /Сьогодні цей прийом нази-
вають особистісно-орієнтоване навчання, 
яке своїми паростками зародилося у Лох-
виці/. 

Саме тут Сковорода написав підручник 
для викладання з методи природовідпо-
відності. А ще лохвиччани з гордістю пере-
казують як Сковорода співав у соборному 
хорі. Відомо, що ще до війни у Лохвицько-
му музеї зберігалися оригінали-листи Ско-
вороди до Мартоса та Лохвицького благо-
чинного. Їх місцезнаходження на сьогодні 
не відомо, адже під час евакуації 1941 року 
вони були відправлені на схід разом з об-
ладнанням цукрового заводу. Обладнання 
повернулося, листи – ні. Та повернувся 
Сковорода. На місці колишньої школи, 
монументальний пам’ятник мандрівному 
філософу.

26 вересня 1790 року Сковорода пише 
лист-заповіт, де подає реєстр своїх творів, 
особисто даючи оцінку їм, дає відомості 
про їх місцезнаходження. У самого ж ав-
тора твори не зберігалися, бо « по мне бы 
они давно пропали». Лише через 100 років 
після відходу Сковороди у потойбіччя ви-
йшла перша друкована збірка його творів.

Він дійсно любив ходити пішки та вліт-
ку жив у лісах-полях, а взимку по хатах та 
монастирях. Але при цьому він був надзви-
чайним аскетом, який полюбляв вишукані 
та дорогі речі. Так, наприклад, його друзі 
з елітних кіл щедро обдаровували Григорія 
Савича – висилали йому окуляри (а їх не-
просто було дістати в ті часи), найдорожчі 
музичні інструменти, виконані на замов-

лення за кордоном (бо на дешевих він не 
любив грати), сир пармезан (який при-
возили спеціально для нього з Європи). В 
його торбинці завжди були елітні трубки з 
тютюном та пляшечка скобельського вина.

Імператриця Катерина ІІ не відставала 
від моди і на кшталт європейських монар-
хів хотіла мати придворного філософа. 
Вона багато чула про Сковороду і забажа-
ла особисто побачити відомого народного 
мудреця. Коли той прибув до палацу, його 
завели до прийомної зали. Ось з’являється 
цариця, всі присутні низько-низько вкло-
нилися їй. Один Сковорода стоїть рівно.

- Чому ти не вклоняєшся мені, - запита-
ла його Катерина ІІ.

Філософ спокійно відповів:
- Не я бажав тебе бачити, а ти сама за-

хотіла на мене подивитися. А як же ти мене 
роздивишся, коли я перед тобою удвоє зі-
гнуся?!

 На пропозицію бути філософом при 
дворі відповів: « Сопілка і вівця мені ми-
ліш за царського вінця».

Літа давалися в знаки. Сучасники так 
описували Сковороду: сухий, блідий, ви-
сокий, губи зжовкли, начебто стерлися, очі 
блищать чи то гордістю академіка, чи про-
стотою жебрака, чи простодушністю дити-
ни. Хода й осанка поважні, розмірені. Він 
був мандрівною академією та народним 
університетом. Вічний студент. Його по-
рівнювали із Сократом та Ломоносовим. 
Про нього писали в листах, сперечаючись 
і розбираючи його думки, хвалили й гуди-
ли.

Коли Григорій Савич відчув, що вже 
годі топтати ряст, востаннє пішов він у 
далеку мандрівку до свого друга і учня М. 
І. Ковалинського в село Хотетове поблизу 
Орла. Саме йому заповів усі свої рукописи. 
Останнім прихистком для Григорія Савича 
стало село Пан-Іванівка /нині Сковориди-
нівка/ на Харківщині. Куди він прийшов до 
батька свого учня в колегіумі Петра Кова-
лівського , який довго зберігав його руко-
писи, а Андрій Іванович Ковалівський ще 
за життя Сковороди подбав про написан-
ня портрета філософа-мандрівника.

Серед чудової природи Григорій Савич 
забував про недуги і наполегливо працю-
вав над останнім твором «Потоп зіїн», 
над упорядкуванням збірки своїх філо-
софських праць. Дуже полюбляв писа-
ти у дуплі старого дуба, від якого черпав 
сили. В останній день життя Сковороди 
Андрій Іванович запросив до себе на обід 
шанувальників філософа. Не обідавши, 
Григорій Савич, замислившись, вийшов в 
сад. Після обіду гості також пішли в сад і 
побачили, що неподалік старого дуба під 

липою Сковорода щось копає. На їхнє 
запитання:»Що Ви робите?»,- мудрець ко-
ротко відповів: » Могилу копаю. Прийшов 
мій час». Він услав її дубовим листям, по-
клавши зверху сухий дубовий жмуток, 
подарований йому у Чорнухах, наче для 
нагадування про рідний край та перше 
кохання. Гості роз’їхалися. Сковорода по-
вернувся до своєї кімнати, умився, надів 
чисту сорочку, старанно зібрав чернетки 
рукописів, поклав їх під голову, ліг, на-
крившись свиткою. А на ранок 29 жовтня 
1794 року він вже не прокинувся, заснув 
вічним сном. 

Заповів поховати не на цвинтарі, а се-
ред природа на відкритому місці. І замість 
хреста забажав на своїй могилі камінь з 
власною епітафією; «Світ ловив мене, але 
не впіймав». Через 20 років прах філософа 
перенесли до усипальниці Ковалівських. 

На місці колишньої школи, де деякий 
час вчителював народний філософ-учи-
тель, на постаменті височіє міцна худор-
лява постать у повний зріст 1м 82 см із 
сократівською головою з помітно висту-
паючими вилицями. Підстрижений «під 
макітру» чуб. Жилава, міцна довга шия. 
У постаті відчувається велика розумова і 
фізична сила. Міцні руки лежать на довгій 
палиці, вкриті свиткою з-під якою вигля-
дає сопілка. На плечі висить торба, в якій 
знаходяться книги. Здається, ніби край до-
роги зупинився чи-то босоногий вівчар, 
чи-то мандрівник, щоб перепочити та по-
любуватися Лохвицею-розкошницею.

На постаменті вислови Сковороди, що 
і на сьогодні є актуальними: «Счастлив, 
кто супряг себе частую должность с об-
щею. Сия есть истинная жизнь»; «Мудр-
ствуют: простой народ спит – и сном 
крепким, богатырским, но всякий сон 
есть пробудный». Лохвицький пам’ятник 
скульптора Івана Кавалерідзе ввжають 
найдовершенішою роботою майстра, і 
саме цей монумент є першим у світі ста-
турним /у повний зріст/ пам’ятником Ско-
вороді. Установлення скульптури народ-
ному генію було приурочине до 200-річчя 
від дня народин Сковороди. Оголошено 
конкурс на погруддя філософа. Об’яву про 
конкурс прочитав у місцевій газеті видат-
ний скульптор Іван Кавалерідзе, котрий 
на той час завершував у Ромнах скуль-
птурну композицію присвячену борцям 
революції. Він намалював кілька ескізів: 
один – погруддя, як вимагали умови кон-
курсу, інший – скульптуру на повний зріст. 
Поклав їх до торбини, вийшов на стежку 
обабіч залізничної колії і попрямував до 
Лохвиці. Машиніст потяга побачив пі-
шого, запропонував підвезти до станції 

Лохвиця /с.Піски/, звідти 18 км пішки 
пройшов шлях до повітового міста. Комі-
сія схвально оцінила обидва ескізи. По-
груддя вирішили встановити у Чорнухах 
на місці колишньої батьківської садиби, а 
монументальний пам’ятник у Лохвиці - на 
місці колишньої школи для дітей просто-
люду. Кавалерідзе поселяється у робітника 
Г.Нестерова по вулиці Прилуцькій, його 
увагу привертає син господаря, 19-річ-
ний учень реального училища, що й став 
на деякий час натурником. Кавалерідзе не 
брав за зразок зображення обличчя Ско-
вороди з відомих картин та портретів. 
Тому порівнювати Сковороду з іншими 
зображеннями не варто. Скульптор уяв-
ляв його саме таким. Майстру виділили у 
школі просторий клас, де й розпочалася 
робота над скульптурами. Матеріалом для 
виготовлення був залізобетон. Платню за 
роботу Кавалерідзе отримав не грішми, а 
зерном. Майстру виділили 9 пудів збіжжя: 
сім – пішло на матеріали, а два – плата за 
роботу. 

Відкриття монумента висотою 4м 17см 
стало справжньою подією в республіці. Та-
кої кількості людей вулиця Шевченка ще 
не бачила. Приїхала велика кількість укра-
їнських митців та літературознавців, серед 
них Павло Тичина. У будинку, що розмі-
щувався за пам’ятником, було відкрито 
краєзнавчий музей і бібліотеку, яким при-
своєно ім’я Григорія Савича Сковороди. 
Під час другої світової війни будинок було 
знищено, частину експонатів евакуйова-
но, пам’ятник частково пошкоджено, але 
збережено. У 1972 році з нагоди 250- річчя 
із дня народження Сковороди, пам’ятник 
народному філософу пережив друге відро-
дження, скульптуру було вилито з бронзи. 
На сьогодні – це візитівка древньої Лохви-
ці.

Сковорода навчав що в природі — кра-
са, гармонія, а в суспільстві — несправед-
ливість, і щоб змінити макросвіт (навко-
лишнє), треба кожному змінити мікросвіт 
(тобто себе самого). 

Тож, чи віднайшов Сковорода своє щас-
тя? На його думку правдиве щастя треба 
шукати не поза нами, а в самих собі, в на-
шому власному серці, в нашій душі. І якщо 
його там немає, то ніякі старання, ніякі зу-
силля не допоможуть знайти його.

Якщо кожен з нас проживе хоча б один 
день по-Сковоридинівськи, то, певно, від-
чує на дотик справжнє людське щастя… 
Будьмо щасливими!!!

 
О.ДРОБ’ЯЗКО

краєзнавець

<< СТОР. 6

П Р И Д Б А Л И  Н О В У  Т Е Х Н І К У
Спілкуючись із гостями міста За-

водське часто можна почути про те, 
як добре, що місто має такий при-
вабливий вигляд: квітучі клумби, 
покошені газони, паркові зони та 
узбіччя доріг, прибрані тротуари і т. 
д. Левову частку цих робіт викону-
ють відділ благоустрою (начальник 
О.Корнієнко) та комунальне під-
приємство «Комунсервіс» (дирек-
тор В.Мельник). Щоб в подальшому 
наше місто було таким прекрасним 
їм необхідна нова техніка. Тому 
нещодавно, за кошти міського бю-
джету, було придбано та передано 
на баланс КП «Комунсервіс» трак-
тор Віракс Z 069 та косилку ЮМЗ. 
За допомогою цієї техніки наше 
комунальне господарство матиме 

змогу більш якісно та у скорочений 
термін виконувати багато робіт. 
Адже захват косилки 1,65 м.Також 
трактор має ківш для проведення 
різних видів земельних робіт (рит-
тя траншей, навантаження).

Наше місто досить велике. Взим-
ку, коли випадає багато снігу, необ-
хідно докласти чимало зусиль роз-
чистити дороги. До трактора, що 
був придбаний приєднуються спе-
ціальні вали для розчищання снігу.

Наша комунальна служба уже 
мала змогу випробувати нову тех-
ніку в роботі. 

Ю.ГОРБЕНКО
пров. спеціаліст 

з гуманітарних питань
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Ш К О Л А  К У Л Ь Т У Р Н О Ї  Д И П Л О М А Т І Ї  Т А 
Ф І Л О С О Ф І Ї  В  Б Е Л Ь Г І Ї

Особисто для мене, подорожувати – це 
найприємніше відчуття розуміння того, 
що ти живеш. А коли подорож поєднуєть-
ся з навчанням, то це ідеальний мікс для 
розвитку. Можна сміливо використати 
цитату «Жити – значить мислити» (Цице-
рон).

Бельгія… До Школи з культурної ди-
пломатії та філософії я знала про Бельгію 
не дуже багато. Звичайно, мені було відо-
мо, що в Брюсселі знаходиться Європарла-
мент, розташовані штаб-квартири Євро-
союзу та НАТО, що неофіційно Брюссель 
є столицею не тільки Бельгії, а ще й Єв-
росоюзу. Моє особисте знайомство з цією 
дивовижною західноєвропейською краї-
ною запам’ятається мені на все життя. Це 
просто незвичайна країна, яка захопила 
мене в свій ритм і ще й досі не може від-
пустити. Це вузькі вулички з стародавніми 
будиночками, величні храми, готична ар-
хітектура, чудові витвори паркового мис-
тецтва. І поряд зі старовинною архітекту-
рою біжать добре оснащені трамвайчики, 
йдуть люди з надсучасними гаджетами. І 
все це створює таку невимушену атмосфе-
ру. Вражає чистота вулиць, їх спеціальною 
машиною кожного дня пилососять. Навіть 
на думку не приходить, що можна викину-
ти папірець чи щось інше собі під ноги.

Метою поїздки до Бельгії перш за все 
було навчання за участі не лише україн-
ських дітей, а й іноземців. У Міжнародній 
школі з культурної дипломатії та філософії 
брали участь 13 дітей з України, бельгієць 

та італієць. Спочатку планувалося залу-
чити більше дітей з Бельгії. Але ця країна 
слідує усталеним правилам і діти під час 
канікул не навчаються, а тільки відпочива-
ють. Навчання в нашій школі проводили 
українські та бельгійські вчителі.

Кожного дня ми мали заняття з філо-
софії за методикою «Р4с» англійською 
мовою. Відверто кажучи, це було над-
звичайно складно, особисто для мене, бо 
працювати мозком завжди важко, а коли 
все це ще й на іноземній мові, то важкість 
подвоюється, бо треба ще й перекладати. 
Так як це був мій перший досвід у спіл-
куванні живою англійською, то перші дні 
було дуже важко звикнути. Проте зараз я 
відчуваю, що я дійсно вдосконалила свої 
навички розмовної мови.

Школа дала мені надзвичайно великий 
багаж знань у різних сферах. Я навчилася 
більш ясно виражати свою думку. Звичай-
но, це ще далеко не ідеал, але я буду нама-
гатися покращити цю навичку. Майже що-
дня ми розповідали про Україну так, щоб 
справити гарне враження та зацікавити 
людей за кордоном. Проте я зрозуміла, що 
не лише іноземці потребують більш точної 
картинки про Україну, а й ми самі, тому 
наша команда на одному з занять розро-
била план проекту, який може допомогти 
в цьому. 

Хочу відмітити якість подання інфор-
мації у бельгійських музеях. У деяких із 
них дуже мало експонатів, проте вони 

оснащені сучасними комп’ютерами, що 
дають змогу пізнати тему краще навіть без 
гіда. Незабутніми є враження від музею 
в Монсі під незвичною назвою «Війна та 
їжа». Зворушливі експонати ніби перено-
сять нас в роки Другої Світової війни і ти 
ніби відчуваєш подих того неспокійного 
часу.

Знаковим був похід нашої групи до Єв-
ропарламенту саме 24 серпня у День Неза-
лежності України. Потрапити в цю дуже 
серйозну установу було досить нелегко і 
в допомозі ми завдячуємо бельгійським 
наставникам та спонсорам проекту. Ми 
мали змогу розгорнути український пра-
пор в залі засідань Європарламенту. В сті-
нах Європраламенту нами було записано 
відеозвернення до українського міністра 
освіти з метою покращення якості осві-
ти в українських школах. Представником 
Європарламенту нам було проведено неве-
лику екскурсію, ми отримали інформацію 
про механізм роботи офіційної установи, 
в свою чергу, він з цікавістю слухав нашу 
розповідь про Україну. 

В цей же день нам пощастило ще раз 
– ми відвідали величний Палац Короля 
Філіпа І, який відкритий для відвідувань 
дуже рідко, так як є офіційною резиденці-
єю діючого Короля Бельгії.

Крім того, ми мали змогу побувати у на-
ших бельгійських вчителів вдома, відчути 
невимушену атмосферу та гостинність. Це 
особливо зворушує.

Неможливо навіть описати словами всі 
враження від цієї поїздки, позитивні емо-
ції просто переповнюють. І хочеться віри-
ти в те, що Україна здатна стати розвине-
ною європейською країною. Ми повинні 
до цього прагнути та кожен з нас має ро-
бити все можливе для цього. Ми можемо 
разом змінити і наше життя і нашу країну. 
Нам є чим гордитися.

Хочу подякувати Малій академії наук 
в Україні та Центру Аналізу, Дослідження 
та Освіти «Філософія для дітей» у Бельгії. 
А окремо – Юлії Кравченко, яка була ніби 
мамою для усіх нас, інколи сварила, щоб 
ми краще працювали. І в першу чергу ми 
завдячуємо їй за організацію участі Між-
нарожної школи з культурної дипломатії 
та філософії саме в Бельгії. А також бель-
гійським наставникам  - Ніколь Декостре 
за запитання, які завжди ставили мене в 
тупик та змушували заглибитися у ситуа-
цію якомога більше, Ізабель Джевел за пе-
реклад з французької, допомогу у надзви-
чайних ситуаціях та розповіді про Монс 
та Брюссель та Бертрану Консіквенсу за 
чудову йогу, яка надавала бадьорості мені 
на цілий день. Це була сильна підтримка 
протягом усієї Школи. 

Моя поїздка до Бельгії стала можли-
вою завдяки підтримці Заводської міської 
ради, яка основну частину фінансування 
проекту  взяла на себе, також значну ма-
теріальну допомогу надав народний депу-
тат України Руслан Богдан. Щиро дякую за 
підтримку.

Т Е Р Е М К У  -  8 0  Р О К І В  !
Історична довідка

1937 рік / підрозділ Лохвицького спирто-
вого заводу/.
1985 рік / ясла-садок Лохвицького спир-
токомбінату/
(об’єднання дитячого садка Лохвицько-
го спиртокомбітау і ясел Червонозавод-
ської міської ради).
17 березня 2003 року / дошкільний на-
вчальний заклад передано на баланс Чер-
вонозаводської міської ради/.
28 липня 2016 року / ДНЗ №2 
м.Заводського/.

Відлік життя людини починається з дня 
народження, а плин самостійного життя 
бере початок із тієї миті, коли безпорад-
ного малюка тримають дбайливі вихова-
тельські руки, що з часом стають такими 
ж рідними, як і материнські. Дитячий са-
док – перша пристань життєвої ріки, пер-
ші образи і прикрощі, успіхи і перемоги. 
За час існування дошкільного навчального 
закладу «Теремок» міста Заводського в са-
мостійне шкільне життя поринуло понад 
півтори тисячі випускників.

Сьогодні складно віднайти відомості 
про перших вихованців та працівників 

далекого 1937 року, коли при заводу від-
крито дитячий садок, який розміщувався 
у кількох квартирах житлового будинку в 
мікрорайоні ЦС. Штат працівників налі-
чував 5 чоловік.

З вересня 1941 по вересень 1943 у при-
міщенні, де сьогодні знаходиться старий 
корпус дитсадка, жив німецький воєнний 
начальник Фішер, котрий мав бути влас-
ником земель після перемоги Німеччини. 
Під час звільнення Сталінки він утікав 
на мотоциклі у бік Гаївщини (Скоробага-
тьок), там і загинув. У 1944 році в цьому 
приміщенні відкрито семирічну школу, 
яка профункціонувала до 1959 року.

Після відкриття нового приміщення 
школи №2 (1959 р.) до будівлі добудову-
ються веранди, проводиться централізо-
ване опалення і водовідведення, збудовано 
окреме приміщення кухні й пральні, на 
території розміщуються ігрові майданчи-
ки, вздовж алеї насаджується яблуневий 
сад, між молодими деревцями розбива-
ються городні ділянки, обсаджуються ку-
щами акації. Завідуючою дитячого садка 
призначається Валентина Олександрівна 
Шандра, яка обіймала цю посаду впро-

довж 28 років. Кожна вікова група ( всього 
розміщувалося 3) мала свій окремий вхід. 
Центральний вхід вів до малечої групи. В 
одній кімнаті розміщувалися роздягальня, 
їдальня й ігрова, окремо – спальня. Поруч 
– кабінет завідуючої. Вхід ліворуч вів до 
середньої групи. У веранді розміщувала-
ся роздягальня, де зберігалися дачки для 
денного сну, а кімната слугувала за ігрову, 
їдальню, спальню і загальну музичну залу, 
де проводилися усі свята. Вхід ліворуч вів 
до підготовчої групи, де розміщення було 
аналогічне середній групі.

Селище розросталося, збільшувалася 
народжуваність, оформлення малюків до 
садочків ставало проблемним. Дирекція 
Лохвицького спиртокомбінату (директор 
Л.Ф.Єрьоменко) приймає рішення про до-
будову нового двоповерхового корпусу до 
старого приміщення. Це по-справжньому 
була народна будова, бо кожен працівник 
комбінату брав участь у будівництві як під 
час основної роботи, так і під час прове-
дення чисельних суботників. Розширено 
територію, до якої увійшов яблуневий сад. 
Тож нова та реконструйована споруди від-
чинили двері для маленьких господарів 

у вересні 1985 року. Чотири різновікові 
групи з окремими роздягальною, ігровою, 
спальною, умивальною, туалетною кімна-
тами та мийкою для посуду, музична зала, 
медичний кабінет, методичний кабінет та 
адміністративні приміщення розмістили-
ся у новому корпусі; харчоблок, комора 
і дві молодші групи – у старому. Адміні-
страція підприємства та профспілковий 
комітет дбали про поповнення матері-
альної бази: оновлено меблі, пошито кон-
цертні костюми, традиційно випускникам 
вручалися портфелі із шкільним прилад-
дям. Працівники отримували щомісячні 
премії, тринадцяту зарплату, грошову до-
помогу на домашню птицю, сільськогоспо-
дарську продукцію, путівки на відпочинок 
дітей та санаторно-курортне лікування. У 
час повального дефіциту мали змогу при-
дбати меблі, одяг, промислові товари за 
мінімальними цінами. У порядку черги 
отримували житло. У 1995 році на посаду 
завідувача призначений Олександр Воло-
димирович Дроб’язко.

Україна вийшла зі складу СРСР. По-
літичні і економічні зміни торкнулися і 
функціонування дитячого садка. Підпри-
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ємство переживало складні часи. Демо-
графічна ситуація ускладнювалася. Дітей 
почали розділяти на своїх / діти працівни-
ків спиртокомбінату / і чужих /діти пра-
цівників інших підприємств і установ/. 
Скоротилася кількість груп, відбулося 
скорочення штату. Зарплата видавалася 
частково грішми, частково одягом, про-
дуктами, промисловими товарами. Пра-
цівники йшли у вимушені відпустки. Та 
питання про закриття дошкільного закла-
ду ніколи не піднімалося. Тож, рятуючи 
дитячий садок, директор спиртокомбінату 
В.П.Мельник приймає рішення про пере-
дачу ДНЗ на баланс міської ради. Таку но-
вину було прийнято з острахом. Та згодом 
життя переконає, що то було правильне 
рішення. 17 березня 2003 року дитячі ясла-
садок «Теремок» Лохвицького спиртоком-
бінату передано до комунальної власності 
Червонозаводської міської ради, до речі 
це був останній дошкільний відомчий за-
клад по спиртотресту України. Утримува-
ли до останньої можливості. Вже й після 
передачі завод надав посильну допомогу 
(директор Н.Т.Павленко): ремонт даху, ас-
фальтового покриття біля входу до ясель-
ної групи.

З перших днів новий власник повер-
нувся до потреб дитячого садка обличчям 
(міський голова В.В.Удовіченко).Придбано 
стільці для музичної зали, нове килимкове 
покриття, частково замінено світильники, 
розпочато будівництво власної котельні. 
Непростою видалася ця справа. Підрядник 
не розрахував свої технічні можливості. 
Заступник міського голови О.І.Папірненко 
контролювала хід робіт і вдень, і вночі. Та 
з часом усе налагодилося, на сьогодні опа-
лювальний сезон у дитсадку починається 
тоді, коли настає потреба в обігріві групо-
вих кімнат, не чекаючи урядових директив. 
Почалася розчистка саду. Між уцілілими 

<< СТОР. 8 яблунями розбито три ігрові майданчи-
ки, на які перенесено обладнання, що було 
придбано раніше.

Після чергових виборів до міської ради 
прийшла нова команда на чолі з міським 
головою Сидоренком В.В. Але ставлення 
до дошкілля не змінилося. Можливо хтось 
скептично посміхнеться, коли почує, що 
у садочка немає проблем. Так! Є робочі 
питання, що вирішуються оперативно. 
Заступник міського голови С.В.Добруля 
є куратором дошкілля. Його відповідаль-
ності слід повчитися усім чиновникам. На 
будь-яке звернення про непередбачувані 
ситуації чи прохання за 2-3 хвилин - об-
ґрунтоване рішення чи порада. Не потріб-
но по кілька разів нагадувати про себе. За 
останній час дошкільний заклад суттєво 
покращив матеріально-технічну базу: за-
мінено вікна і частково двері, замінено ас-
фальтове покриття парапету на тротуарну 
плитку,замінено на економні електролам-
пи, придбано нові меблі, посуд, постільну 
білизну, ноутбук і проектор, комп’ютери 
та оргтехніку, підключено інтернет та ка-
бельне телебачення, придбано бойлери, 
пральні машини. У пам’яті спливає ситу-
ація, коли першого дня літнього оздоров-
чого періоду вийшов з ладу холодильник. 
(Це – катастрофа!).Через 30 хвилин після 
пояснення ситуації по телефону міському 
голові В.В.Сидоренку відбулася зворотня 
телефонна розмова, де він попрохав віді-
мкнули ворота. Особисто привіз новий 
холодильник, а той, що вийшов з ладу, від-
разу ж забрав на ремонт. Колеги з інших 
регіонів дивуються, що педагоги нашого 
садочка отримують в повному обсязі до-
плату за престижність професії, усі пра-
цівники матеріальну допомогу на оздо-
ровлення та щорічну премію. Навіть такі 
економічно розвинені міста як Харків і 
Одеса не віднайшли можливості здійсни-
ти доплату вихователям згідно з урядовою 

постановою, а педагоги Заводських ДНЗ 
отримують доплату з місцевого бюдже-
ту. Приємно, що міська рада не порушує 
давніх традицій «Теремка»: Новорічні по-
дарунки та подарунки випускникам - без-
коштовно усім дітлахам. Сьогодні у місь-
кої ради великі плани щодо проведення 
ремонтних робіт приміщень та території. 
І є впевненість, що все заплановане буде 
зроблено.

Дитячий садок – це місце, яке для бага-
тьох стало значимим у їхніх долях. За 80 
років не просто віднайти прізвища людей, 
які працювали у садочку. Хтось змінив 
професію, хтось перебуває на заслужено-
му відпочинку, хтось пішов за межу життя, 
але кожен залишив слід в історії дитячого 
садка і теплі спогади у душах вихованців.

Педагогічні та медичні працівники: В.О. 
Шандра (завідуюча), А.П. Боса (вихова-
тель-методист), вихователі – Л.М. Волох, 
Л.І. Грибко, Г.О. Журавель, У.Д. Катанакова, 
Л.В. Кутузова, В.В. Міхальова, К.І. Мялик, 
Г.І. Пашкова, О.В. Півторака, Л.Г. Подоро-
га, С.Я. Сидоренко, В.О. Стогній, Г.В. Сухо-
дольська, В.І. Тимошенко, О.Г. Шамрій. 

Обслуговуючий персонал: В.І. Кіщенко 
(завгосп), М.І. Амаріца, В.Ф. Бадражан, 
Л.М. Бендрик, Л.І. Богдан, О.В. Василина, 
Ю.О. Вінніченко, В.М. Возовик, Л.В. Вол-
торніст, С.М. Галика, Н.Г. Галік, В.В. Дро-
бязко, Г.В. Єжела, Н.М. Журавель, І.Т. Ів-
ченко, В.І. Кардибанюк, С.Л. Кириченко, 
Л.М. Колісник, Г.М. Кривобок, Н.Б. Куле-
ба, І.Д. Кусайко, В.М. Лебідь, В.М. Люта, 
М.В. Манойленко, Л.І. Мащенко, Л.Й. На-
уменко, В.М. Овсяник, П.М. Овсяник, Н.Т. 
Олійник, Л.М. Павленко, Т.К. Петренко, 
Л.П. Приставка, Н.А. Рековець, Г.С. Сімон, 
Н.В. Сорока, Л.О. Федорко, Т.Я. Хоменко, 
Р.О. Черевко, Г.Є. Чернець, Р.М. Шапран, 
О.М. Шевченко, Л.І. Щикота.

На сьогодні колектив «Теремка» - це 
єдине ціле доброзичливх і щирих, талано-

витих і креативних, небайдужих і відпо-
відальних фахівців своєї справи: А.В. За-
славець (вихователь-методист), В.П. Клем 
(практичний психолог), В.О. Самофал 
( музичний керівник), вихователі – О.І. 
Байрак, Л.І. Бондаренко, О.М. Дзюба, В.М. 
Іпатенко, О.В. Лях, Ю.А. Споденейко, Н.В. 
Фесун, Т.М. Ястреба, О.В. Чепурко; медич-
ні сестри - Н.М. Сторчак, О.В. Оліновська; 
О.І. Ярова (завгосп); обслуговуючий пер-
сонал – А.М. Біленька, В.М. Божко, Н.Ю. 
Бузун, В.В. Вінніченко, С.А. Виноградча, 
Т.С. Волосник, Н.В. Гайдайчук, К.А. Го-
рохова, В.М. Даниленко, Т.І. Даниленко, 
Г.М. Дроб’язко, Л.А. Дуб, Н.Г. Лопатин-
ська, О.М. Марченко, Р.П. Остапієнко, В.В. 
Плескач, В.О. Яровий, 

«Теремок» є знаний далеко за межами 
міста. Педагоги діляться своїм досвідом 
роботи на шпальтах фахових видань «До-
шкільне виховання», «Дошкільний на-
вчальний заклад», «Розкажіть онуку», 
«Палітра педагога», «Пост Методика»; нео-
дноразово ставали переможцями Всеку-
раїнських конкурсів; є лауреатами премій 
різного рангу.

Та головне – радість і сміх дітей. На 1 
вересня 2017 у дошкільному навчальному 
закладі №2 «Теремок міста Заводського 
перебуває 121 вихованець. Дітлахи відчу-
вають, що дорослі люблять їх і піклуються 
про них. Бо саме в садочку малюки вперше 
виступають на святах, вперше досягають 
спортивних успіхів, вперше закохують-
ся…Переглядаючи давні світлини, хочеть-
ся вірити, що усі колишні випускники 
віднайшли своє достойне місце житті і по-
справжньому є щасливі. 

Тож з Ювілеєм, «Теремочку»! Принось 
натхнення вихователям і наснагу усім пра-
цівникам, насолоду дітворі і радість бать-
кам.

О.ДРОБ’ЯЗКО
завідувач ДНЗ №2 «Теремок»


