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Важливою складовою розвитку економіки є задоволений попит на
кваліфікованих
найманих
працівників.
Більшість
підприємств
промислового та аграрного сектору потребує працівників освітньокваліфікаційного рівня «кваліфікований працівник». Даний рівень можна
здобути отримавши освіту в професійно-технічних навчальних закладах.
В 2016 році, в зв’язку з політикою децентралізації економіки,
розпочався процес передачі закладів професійно-технічної освіти на
місцеві бюджети, що створює підґрунтя для вивчення питання їх переходу
на самофінансування. Це і визначило актуальність обраної теми.
На сьогодні майже всі заклади професійно-технічної освіти не
мають достатньо коштів для забезпечення покриття своїх видатків, а в
умовах переходу їх на фінансування з місцевих бюджетів існування
більшості з них стає під питанням.
Так, наприклад, якщо аналізувати стан фінансового
забезпечення професійно-технічної освіти в м. Конотоп, то, з
упевненістю, можна стверджувати, що на сьогодні в місті недостатньо
коштів для утримання трьох таких закладів. Це означає, що якщо місто
в найближчий час не знайде коштів на фінансування ПТУ постане
питання про скорочення їх кількості, це неодмінно призведе до
погіршення соціально-економічного стану міста.
Виходом з цієї ситуації є вивчення можливостей щодо переходу
таких закладів освіти на самоокупність, тобто самофінансування. В
умовах ринкової економіки і тієї ситуації яка склалася довкола
закладів професійно-технічної освіти це єдиний правильний вихід для
збереження даної галузі.
Слід розуміти, що досягнення самоокупності буде можливе
лише за умов розширення законодавчої бази через надання закладам
професійно-технічної освіти більшої кількості прав в самостійному
виборі з надання додаткових послуг в рамках наявних у таких закладах
спеціальностей.
Тобто, це означає, що на базі професійно-технічного
навчального закладу має бути присутнє підсобне господарство яке
буде відповідати напрямкам за якими випускаються робітники. Так
для аграрних училищ доцільно розташовувати на базах навчальних
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закладів полігони, ремонтні та випробувальні центри для виробників
сільськогосподарської техніки. По-перше, це підвищить обізнаність
учнів у своїй професії; по-друге, підприємство зможе відбирати та
працевлаштовувати робітників ще під час їх навчання, що дасть
можливість учням отримати перше робоче місце, а роботодавцю
задовольнити свої потреби; по-третє, майже всі аграрні заклади мають
полігони на яких навчаються студенти, а отже підприємцю не потрібно
буде роботи великих вкладень в їх функціонування.
Гарним прикладом використання таких можливостей є
Львівський
професійний
коледж
готельно-туристичного
та
ресторанного сервісу. На його базі діє готель та ресторан. Учні
коледжу мають можливість не відриваючись від навчання
використовувати отримані навички на практиці, а навчальний заклад
отримує додаткове фінансування від наданнях цих послуг.
Отже, політика децентралізації призведе до того, що
професійно-технічні навчальні заклади будуть передані на місцеві
бюджети і для їх збереження та розвитку міст необхідно буде шукати
шляхи виведення їх на самофінансування з перекриттям з місцевих
бюджетів лише найважливіших статей. Яскравим прикладом такого
підходу є м. Львів, де на базі одного з навчальних закладів діють
підприємства пов’язані з професійною підготовкою учнів. Тож, в
подальшому ми вбачаємо перспективу в більш глибокому та
досконалому вивченні даного питання.
ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ: СУТЬ, РІЗНОВИДИ, ПРОБЛЕМИ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
Агаподченко Аліна, учениця, Олех А.П., учитель
Конотопська ЗОШ № 3
У наше століття електронних технологій і глобалізації існує не
тільки віртуальний світ, але й гроші в ньому. Тільки гроші ці зовсім не
віртуальні, а цілком реальні.
Електронні гроші - цілком реальне платіжний засіб, який має всі
властивості грошей традиційних. Тільки всі операції з цим платіжним
засобом здійснюються за допомогою Інтернету (або в деяких випадках
за допомогою мобільного телефону).
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Електронні гроші за своєю функціональністю абсолютно
ідентичні традиційним. Їх можна отримати, заробити, подарувати,
продати, ними можна оплатити товар або послугу. Причому швидкість
розрахунків і операцій – моментальна.
Існують 2 види електронних грошей . Перші - на базі карток,
другі - на базі мереж. Але обидва види в свою чергу поділяються на дві
групи, анонімні і не анонімні. Анонімні дозволяють здійснювати
операції без ідентифікації (тобто як у випадку з традиційними
купюрами), а другі - вимагають ідентифікації учасників грошової
операції [1].
Законодавчими актами України визначено, що грошовою
одиницею України є гривня, а грошові кошти існують у формі готівки
та у безготівковій формі .
Основною відмінністю розрахунків електронними грошима від
безготівкових
за
допомогою
банківських
карток
є
неперсоніфікованість і конфіденційність. Так, банківська картка
завжди випускається із зв"язком із банківським рахунком, відкритим
на конкретну особу, про яку банку відомі особові дані [2].
Приймаючи електронні гроші як засіб платежу, підприємства
роздрібної торгівлі отримують окремі переваги економічного та
соціального характеру, зокрема: зменшується контакт людей з
готівкою; покращання умов праці осіб, що працюють з готівкою;
зменшення витрат держави на виготовлення, обслуговування та
знищення готівки; використання електронних грошей як електронного
замінника банкнот і монет у розрахунках з населенням; розрахунки
електронними грошима пришвидшують операції з купівлі-продажу
товарів за рахунок своєї абсолютної подільності; робота з цим
платіжним засобом унеможливлює здійснення шахрайських операцій
недобросовісним персоналом підприємства;
Однак електронним грошам притаманний і цілий ряд недоліків,
серед яких: зберігання грошей власників гаманців на рахунках
юридичних осіб. відсутність процента, який нараховується при
зберіганні грошей, ризики шахрайства.
Значною проблемою розрахунків електронними грошима є
Інтернет- шахраї. За оцінками експертів, частка шахрайства у сфері
електронних розрахунків становить 1–2 % від обсягу всіх операцій.
Прогнозування розвитку електронних грошей в Україні є
складною справою, оскільки цей засіб платежу сьогодні ще не має
правового підґрунтя для свого існування.
У документах міжнародних установ з питань створення та
функціонування платіжних систем зазначається, що системи платежів і
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розрахунків будь-якого рівня та призначення для нормального
розвитку мають спиратися на правове підґрунтя.
Разом з цим очевидно, що електронні гроші, з’явившись на
ринку, вже не здадуть своїх позицій і, долаючи перешкоди,
утвердяться на ньому назавжди.
До труднощів розвитку систем електронних грошей слід також
віднести психологічну непідготовленість регулюючих органів, низький
ступінь їх компетентності та неготовність органів контролю до
запобігання можливим порушенням у цій сфері й боротьби з ними.
Навколо систем електронних грошей програмного типу виникла
ціла інфраструктура сумнівних осіб, які пропонують купівлю та
продаж електронних грошей, створених за будь-якими технологіями і
вираженими в різних валютах.
Щодо перспектив розвитку технологій у сфері електронних
грошей зазначимо, що довгострокові прогнози в цій сфері не
виправдовуються.
Платежі через Інтернет вважалися вкрай ризиковими і
приймалися незначною кількістю торгівців, сама технологія
розглядалася як паліатив в очікуванні розробок із надійним крипто
захистом [3].
Технологічне
суперництво
між
двома
домінуючими
технологіями – електронними грошима програмного типу та
традиційними платіжними картками – буде вирішено на користь
перших. Принаймні про це говорить захоплення електронними
грошима як усталених ринків США й Європи, так і молодих, зокрема,
українською.
Головна причина такої ситуації пов’язана не з електронними
грошима, а із самим картковим товариством.
Прогнози,
розроблені
за
результатами
дослідження,
проведеного у Великобританії компанією PSE Consulting, показують,
що у 2015 році європейці витратять 75 млрд. євро, використовуючи
наперед оплачені картки, що на рік складатиме 2,3 млрд. трансакцій.
Таким чином, у 2015 р. кількість карток зросло на 40 млн., а кількість
оплачених наперед трансакцій досягло 150 млн. Результати
дослідження показують, що споживачі досить лояльно ставляться до
торговців, які працюють з PayPass, і використовують свої картки з
PayPass частіше, ніж традиційні платіжні картки доступу до
банківського рахунку. Важливішими питаннями, пов’язаними з
перспективою розвитку електронних грошей в Україні, є питання їх
правового визначення та законодавчого регулювання. Механізм
інфляційного впливу електронних грошей діє у двох напрямах [4].
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Найближчою перспективою в Україні є надання права на
здійснення емісії електронних грошей банкам.
Як би у майбутньому не розвинеться український сегмент
Інтернет-ринку, він не зменшить привабливості та переваг
всесвітнього Інтернет-ринку.
Література
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Університету банківської справи. НБУ. – 2014.– №1.– с.190-193.
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Бутун О. Безготівковий монетаризм [Текст]/О. Бутун//
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4.
Сенищ П.М., Кравець В.М. Світовий досвід та
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Режим
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РОТАЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ
РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Весперіс С.З., к.е.н., доцент
Конотопський інститут СумДУ

В умовах нестабільності міжнародної політико-економічної
ситуації результативність діяльності підприємства визначається
оперативністю прийняття і реалізації управлінських рішень. Персонал
усіх рівнів сучасного підприємства повинен бути максимально
підготовлений до постійних змін, в тому числі за рахунок отримання
декількох спеціальностей і освоєння нових видів робіт.
Проблеми української економіки вимагають системного
використання проривних технологій, які успішно застосовуються в
розвинених країнах. До числа стратегічних цілей розвитку
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підприємства, що забезпечують необхідну конкурентоспроможність,
належить створення ефективної системи розвитку персоналу. Увага до
збереження і розвитку персоналу в українських умовах обумовлена
наближенням суспільства
до «демографічної ями», що
характеризується низькою народжуваністю і високою смертністю
населення в 90-х рр. ХХ століття. Одним з інструментів універсалізації
та забезпечення мобільності при необхідності використання
проривних технологій в умовах демографічної кризи є ротація
персоналу.
Ротація персоналу являє собою систему управління трудовими
переміщеннями всіх категорій персоналу протягом трудового життя з
метою
максимального
використання
трудового
потенціалу
співробітників при вирішенні поточних бізнес-завдань. З огляду на
постійні зміни внутрішніх і зовнішніх факторів, стійкий успіх
компанії, в тому числі за рахунок застосування ротації персоналу,
досягається шляхом:
- прогнозування майбутніх потреб у ресурсах (включаючи
компетенцію, необхідну від співробітників);
- встановлення процесів, що забезпечують досягнення стратегії
компанії, здатних до швидких змін при мінливих обставинах;
- забезпечення співробітників організації можливістю навчання
з вигодою для себе і компанії;
- встановлення і підтримання процесів впровадження
нововведень, постійного поліпшення тощо.
Ротація персоналу є одним з результативних інструментів
кадрового менеджменту, що підтверджується з економічної і
соціальної точок зору.
Економічними ознаками результативності вважають:
- зниження надлишкової плинності персоналу [1, 4];
- оптимальне оновлення кадрового складу, в тому числі
забезпечення своєчасної підготовки резерву керівних кадрів [4];
- зниження витрат на рекрутинг, селекцію та адаптацію
персоналу [1];
- визначення і реалізація нових бізнес-напрямків;
- залучення персоналу до роботи щодо постійного поліпшення
загальної діяльності, в тому числі в напрямках інноваційного розвитку
та раціоналізаторства;
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- універсалізація і професійний розвиток співробітників [4], як
наслідок зниження монотонності в роботі;
- максимальне
використання
трудового
потенціалу
співробітників;
- зниження кількості випадків виробничого травматизму;
- можливість навчання співробітників без відриву від
виробництва у випадках спорідненості спеціальностей [4];
- протидія корупції [2];
- надання гнучкості організаційної структури, в тому числі за
рахунок виявлення та усунення дублювання трудових функцій шляхом
активного використання практики суміщення, а також забезпечення
взаємозамінності співробітників у разі хвороби, відпусток, відряджень
тощо. [4].
Зазначені чинники сприяють зростанню продуктивності праці,
що в даний час є одним з пріоритетних напрямків забезпечення
сталого економічного розвитку України.
Ознаками результативності соціального характеру є:
- підвищення лояльності і прихильності співробітників [3];
- зростання ступеня задоволеності працею у співробітників;
- зниження протистояння співробітників різних змін [1];
- поліпшення соціально-психологічного клімату в колективі,
зниження кількості конфліктів [4];
- спадкоємність поколінь завдяки передачі знань і досвіду
працівниками зі стажем молодому поколінню;
- зняття професійних деструкцій (втома, вигоряння);
- підвищення рівня корпоративної культури;
- згуртування колективу за рахунок роботи в команді, розвиток
внутрішніх комунікацій.
Серед слабких рис ротації можна виділити: зниження
продуктивності праці в період адаптації співробітників на нових
посадах і матеріальні витрати на здійснення ротаційних заходів.
Література
1.
Бочарова А. Внедрение системы ротации в компании /
А. Бочарова // Справочник по управлению персоналом. – 2012. – №11.
– С. 80.
2.
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3.
Сардарян А. Кадровые миграции / А. Сардарян, В.
Чернова // Управление персоналом. – 2009. – №12. – С. 71.
4.
Шестакова Е. О плюсах и минусах ротации / Е.
Шестакова // Служба кадров и персонала. – 2013. – №1. – С. 16.
ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОБЛЕМ ЧЕРЕЗ
ІНСТРУМЕНТИ ТА ЗАСОБИ ДЕМОГРАФІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
Заєць Євгенія, учениця, Олех А.П., учитель
Конотопська ЗОШ № 3
Демографічна політика – це діяльність органів державного
управління і соціальних інститутів, спрямована на створення сталих
кількісних та якісних параметрів відтворення населення. Вона являє
собою систему загальновизнаних на рівні управління ідей і
концептуально необхідних засобів.
Необхідність проведення демографічної політки – вплив
держави на процеси народжуваності – визнана практично всіма
країнами світу, незалежно від демографічної ситуації та темпів
зростання населення. Метою демографічної політики є зміна або
підтримка існуючих демографічних тенденцій [1].
Основною причиною загострення демографічної кризи в Україні
є зниження до критичного рівня народжуваності. Сучасний її стан
такий, що забезпечується лише половина потрібного для відтворення
населення.
Сучасна демографічна ситуація в Україні викликає
занепокоєння, оскільки їй притаманна низка загрозливих тенденцій:
середня тривалість життя в Україні становить 66 років; спостерігається
надвисока смертність чоловіків працездатного віку: у 30-річному віці
чоловіки гинуть учетверо частіше за жінок; високий рівень дитячої
смертності; Україна має один з найнижчих рівнів народжуваності у
світі; епідемічні показники захворюваності на туберкульоз у 10–12
разів перевищують показники в розвинених країнах; щодня в Україні
стає на 35 ВІЛ-інфікованих більше; стан здоров’я населення на 50 %
залежить від способу життя. В Україні споживають 12 л алкоголю на
особу щороку. За даними ВОЗ, якщо річне споживання перевищує 8 л
на особу, відбувається поступова деградація суспільства [2].
Україна вступила у стадію стійкої і тривалої депопуляції. У цих
умовах демографічні зміни і тенденції в найближчій і більш віддаленій

18

перспективі будуть значно залежати від прийнятої національної
стратегії демографічної безпеки. З огляду на це, дослідження сутності
демографічної безпеки та розробка державних механізмів нейтралізації
демографічних загроз є надзвичайно актуальним та своєчасним.
Напередодні буремних 2014 – 2015 років за даними Держстату
України середня очікувана тривалість життя в Україні становила 71,15
року (серед чоловіків — 66,1 року, серед жінок — 76 років).
За оцінкою Держстату України, станом на 01.10.2015 р.
чисельність наявного населення України становить 42789,5 тис.осіб
(без врахування тимчасово окупованої території Автономної
Республіки Крим). За січень-жовтень 2015 року чисельність населення
зменшилася на 139,8 тис. осіб, зокрема природне скорочення
становило 148,8 тис. осіб, міграційний приріст 9,0 тис. осіб. Міське
населення становить 69,1%, сільське — 30, 99%. Густота населення —
74, 4 осіб/км².
Населення, його соціальне самопочуття та розвиток є
визначальною ознакою суспільства, основою могутності держави.
Тому демографічна сфера завжди є об’єктом пильної уваги політиків і
громадськості. В Україні сучасна демографічна ситуація викликає
занепокоєння. Скорочення чисельності населення, зниження
тривалості життя та народжуваності, від’ємне сальдо міграції стали
характерними ознаками демографічної ситуації дев’яностих років [3].
Стратегічне значення демографічного фактора має непересічне
значення для майбутнього розвитку держави. Тому у практику
державного управління необхідно запровадити принципи орієнтації
розвитку країни, передусім на інтереси населення та сім’ї, на
забезпечення умов їх всебічного розвитку та реалізації. Центральну
роль у цьому мають відігравати:
подолання бідності; глибоке
реформування сфери праці; забезпечення ефективної зайнятості.
Незважаючи на певні позитивні зрушення, демографічна
ситуація в Україні залишається складною. Відсутні об’єктивні
підстави призупинення існуючої тенденції скорочення загальної
чисельності населення. У цій ситуації напрями демографічної політики
держави мають спрямуватися передусім на підвищення рівня та
поліпшення якості життя населення. Акценти варто робити не на
кількісних, а на якісних параметрах демографічного відтворення.
Необхідно сконцентрувати зусилля на вирішенні поточних і
стратегічних завдань – економічному забезпеченні відтворення
населення, належному соціальному захисту сімей з дітьми та осіб
похилого віку, поліпшенні екологічної ситуації, зниженні виробничого
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та побутового травматизму, популяризації здорового способу життя,
забезпеченні доступності якісної медичної допомоги та освіти тощо.
Однак, починаючи з 2001 року, середня тривалість життя
починає збільшуватися. У той же час ріст кількості осіб літнього віку й
зменшення активної репродуктивної й працездатної складової є
загальною світової демографічною тенденцією.
Ці фактори у своїй сукупності визначають особливу складність
демографічної ситуації в Україні. На жаль, через зміну урядів,
парламентів і Президента, через трагічні події на сході України у 20142015 роках так і не була втілена Комплексна програма активізації
національної демографічної політики до 2015 року. Пропоную
українському парламенту та уряду розробити та затвердити подібну
програму до 2020 (або 2025) року. Реалізація цієї програми повинна
стати визначальним пріоритетом діяльності органів виконавчої й
законодавчої влади як у центрі, так і на місцях.
Особливо важливим повинне стати підвищення рівня наукових
досліджень по актуальних проблемах демографічної політики, їхнє
кваліфіковане забезпечення.
Необхідно зазначити, що серйозні довгострокові зміни можливі
лише за рахунок комплексних дій. Потрібна розробка системи заходів,
спрямованих на стимулювання народжуваності. Абсолютно очевидно,
що рівень смертності збільшився у зв’язку з погіршенням медичного
обслуговування, зростанням ДТП, травматизмом на виробництві,
отруєнням неякісними продуктами, а в 2014-2015 роках і через події на
сході України
тощо. Усі ці фактори можна й потрібно
нейтралізовувати. Нарешті, не слід забувати про можливість хоча б
часткової компенсації природних втрат за рахунок міграцій, що, у
свою чергу, вимагає створення та впровадження національної
міграційної стратегії з урахуванням європейського досвіду.
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Коваленко Анна, учениця, Олех А.П., учитель
Конотопська ЗОШ № 3
Соціальна політика – це комплекс соціально-економічних
заходів держави та місцевих органів влади, спрямованих на захист
населення від безробіття, зростання цін, знецінення трудових
заощаджень та ін. [1].
У процесі формування ринкової економіки на державу
покладається обов’язок розбудови соціальної інфраструктури, яка
створює можливості для соціального обслуговування населення,
забезпечує економію суспільної праці, збільшує фонд вільного часу
людей, поліпшує використання бюджету сім’ї, узгоджує доходи з
попитом населення, забезпечує комфортність навколишнього
середовища.
Нині всі країни, які ми називаємо економічно розвиненими, і їх
міжнародні організації приділяють першочергову увагу проблемам
зайнятості як таким, без вирішення яких не можна забезпечити
соціально-економічну стабільність. У цих країнах регулярно
розробляються, фінансуються і виконуються програми зайнятості, що
враховують специфіку конкретної соціально-економічної ситуації. В
загальному випадку програми зайнятості можна поділити на групи
активних підпрограм (сприяння зайнятості) і пасивних підпрограм
(підтримання доходів) [2].
У сучасних умовах, коли суспільне життя продовжує
знаходитись у стані кризи і невизначеності, коли не вироблена
обґрунтована економічна стратегія на державному рівні, демографічна
ситуація перетворилася на суцільну проблему. З метою поліпшення
демографічної ситуації необхідно спрямувати соціально-економічну
політику на розв'язання найгостріших проблем сім'ї: стимулювання
народжуваності, підвищення медичного обслуговування, посилення
охорони та оплати праці, поліпшення побутових умов і впровадження
здорового способу життя, створення широкої мережі державних та
недержавних служб соціальної допомоги [3].
Обираючи свій шлях, свою соціальну політику, Україна як
держава не повинна сліпо копіювати закордонні моделі, але водночас
не слід й ігнорувати досвід організації соціальної політики в сучасних
"державах загального добробуту", а також аналіз поглядів західних
соціологів і політологів на сутність соціальної політики [4].
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МОЛОДІЖНЕ БЕЗРОБІТТЯ: ПРИЧИНИ, СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ В
УКРАЇНІ
Лаврій Софія, учениця, Олех А.П., учитель
Конотопська ЗОШ № 3
Подолання наслідків економічної кризи в Укаїні та вихід на
траєкторію стабільного економічного зростання багато в чому
залежить від подолання проблем безробіття.
Безробіття серед молоді є однією з найактуальніших соціальноекономічних проблем сучасної України, загострення якої призводить
до поглиблення багатьох інших соціальних проблем і негативних
наслідків для суспільства. З одного боку, молодий вік сприяє високій
мобільності, відкритості, готовності до змін та пошуку роботи, а з
іншого — молодим людям не вистачає відповідного досвіду, щоб бути
конкурентоспроможними на ринку праці. В зв’язку з цим, дуже часто
молоді спеціалісти працюють не за фахом, прагнуть виїхати за кордон,
що теж не є позитивним явищем для країни.
Основними причинами молодіжного безробіття є проблеми
якості профорієнтації диспропорції попиту та пропозиції робочої сили,
невідповідність надаваної навчальним закладами освіти вимогам
потенційних роботодавців, також відсутність налагодженої системи
взаємодії навчальних закладів, підприємств та держави.
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Наслідки молодіжного безробіття чинять неабияку загрозу
добробуту держави. Поділимо їх на дві групи: соціальні та економічні.
До соціальних можна віднести: формування «втраченого покоління»,
соціальна невизначеність молодої особистості; загроза соціального
неспокою, заворушень, збурень; зростання кількості психічних
захворювань серед молоді; ускладнення криміногенної ситуації в
країні; нераціональне використання трудового потенціалу; «відтік
умів» та ін.
До економічних наслідків можна зарахувати такі: зростання
витрат на допомогу по безробіттю; марне витрачання коштів
державного бюджету на навчання спеціалістів, які потім не знаходять
роботи; зростання обсягу витрат на допомогу по безробіттю; зниження
рівня ВВП; зниження рівня життя населення даної категорії та ін. [1].
Початок XXI століття ознаменований різким загостренням
соціальних проблем молоді в країнах світу, в т.ч. і в Україні. Серед
молоді у віці 15-24 років за даними статистики спостерігається
найвищий рівень безробіття (більше 40%), зайнятості у
неформальному секторі економіки та найнижчий рівень трудової
активності. Потрібно вивчати як вдалий, так і негативний досвід інших
країн, впроваджувати сумісні зусилля з боку урядів усіх країн та
міжнародних організації у боротьбі з цими суспільними явищами [2].
Країною, що є зразковим прикладом соціал-демократичної
моделі держави соціального добробуту, є Швеція, яка демонструє
стале економічне зростання, практично повну зайнятість, один з
найвищих рівнів життя в світі у поєднанні із всеохоплюючою
державною системою добробуту. Обмеження, накладені на закони
вільного ринку, було зроблено на користь свободи індивіда, його сім’ї
та підприємця. Молодь розглядається як цінний капітал, який
забезпечуватиме країні майбутнє. Шведська модель державної
молодіжної політики базується на державному контролі за
відносинами суспільства та молоді. Одна з форм цього механізму
полягає у створенні мережі державних спеціалізованих закладів, а
також у фінансовій підтримці відповідних молодіжних організацій.
Сприяння зайнятості молоді забезпечується також за рахунок розвитку
програм сприяння розвитку малого та середнього бізнесу шляхом
включення відповідних сум фінансової допомоги до програм
зайнятості.
У Великобританії, Італії, Швеції держава покриває до 80,0%
витрат фірми на працевлаштування молоді у віці 16–18 років без
середньої освіти. Діють програми створення додаткових робочих місць
для молодих людей, що фінансуються державою. На сьогодні
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основним напрямом змін ринку праці у Франції є зростання частки
тимчасової роботи.
За дослідженням наукової роботи можна порівняти дані рівня
безробіття в Україні та Європі. Франція –24,3%, Греція –55,3%,
Болгарія – 28,1%, Німеччина – 8,1%, Іспанія – 35,3%, Євросоюз в
цілому – 22,8% , Україна – 18,3% [3].
Високий рівень молодіжного безробіття в нашій країні (близько
20%) свідчить про те, що все таки варто здійснювати необхідні заходи,
які призведуть до покращення ситуації на молодіжному ринку праці.
Для цього слід проаналізувати, що повинні робити держава, бізнес,
суспільство для того, щоб кожен з факторів, який впливає на поведінку
молодої людини під час пошуку роботи відігравав якомога
позитивнішу роль і як створити такі зовнішні умови, які б
максимально сприяли трудовій та професійній реалізації молоді. А
також варто прослідкувати, які позитивні заходи уже здійснюються.
Можна запропонувати таки шляхи подолання молодіжного безробіття:
1.
Організувати роботи освітньо-трудового кластера у
вигляді інформаційно-координаційного центру на базі державної
служби зайнятості. Центр працюватиме за принципом єдиного
інформаційного вікна – вся необхідна інформація в одному місці з
мінімальним часом доступу до неї;
2.
Створити систему професійної орієнтації, яка б
забезпечила можливості максимального розвитку здібностей дитини та
з малих років адаптувала б її до умов ринку праці, виховувала б
почуття відповідальності за своє майбутнє та майбутнє суспільства в
цілому (її можна поділити на 4 стадії, залежно від вікової категорії
осіб, які проходять її проходять: дошкільну, ознайомчу, практичну та
адаптаційну);
3.
Налагодити тісні зв’язки співпраці молоді та
роботодавців, зокрема участь останніх у плануванні навчального
процесу студентів;
4.
Створити додаткові робочі місця, сприяти організації
молоддю власного бізнесу, реалізації власних креативних проектів
(старт-апів) тощо;
5.
Розробити систему планування підготовки трудових
ресурсів задля усунення негативних наслідків диспропорції попиту та
пропозиції робочої сили.
Отже, сьогодні в країні є низка проблем, що стосуються
молодіжного безробіття та потребують негайного вирішення.
Сподіваюсь, що дане дослідження підкаже нові методи зменшення
рівня молодіжного безробіття.
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ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ В ОСВІТІ
Решетняк Я.В., студент, Весперіс С.З., к.е.н., доцент
Конотопський інститут СумДУ
Гендерні стереотипи й досі є значними у таких сферах
повсякденного життя як навчання, культура та освіта. Освітянська галузь з
часів СРСР стала однією з рушійних сил в питанні досягнення гендерної
рівності.
Слід відмітити, що жінки є більш старанними в порівнянні з
чоловіками під час навчання, отримують кращі оцінки та частіше
вступають до аспірантур. Через це в нашому суспільстві сформувались
стереотипи, згідно яких у своїй більшості жінки обирають дану галузь для
роботи.
Та навіть попри це в освітянській галузі можна відмітити існування
сегрегації, в обмеженні прав жінок при працевлаштуванні, різницю в
заробітній платі, та обмежений кар’єрний ріст в порівнянні з чоловіками.
Якщо ж безпосередньо професія викладача є доступною для жінки,
то саме навчання на традиційно чоловічих курсах є досі складним. Хоча за
останні роки суспільство і зробило значні кроки щодо послаблення
перепон на шляху, що виникають перед жінками під час обрання ними
здебільшого чоловічих спеціальностей. Але при цьому слід відмітити, що
для чоловіків, які обрали переважно жіночі професії, на сучасному етапі
розвитку суспільства є значно більше перепон. Головною причиною цього
є сформований в нашому суспільстві стереотип: «Чоловік має займатися
чоловічими справами, а жінка – жіночими».
Тобто всередині системи освіти нерівність за гендерною ознакою
проявляється в освітній політиці, в навчальних програмах, формі
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оцінювання і т.д. Значний вплив має формальне та неформальне
спілкування на основі гендерної ознаки.
Не тільки внутрішні але й зовнішні фактори можуть перетворити
нейтральну гендерну систему в нерівноправну. Перш за все, на думку
дослідників, до них відносять стереотипи за гендерною ознакою та
соціальні установи, що стосуються всіх аспектів функціонування обох
статей [1]. В освіті, зазвичай це перебуває поза аналізом.
Міра та Девід Садкер, що проводили дослідження питань гендерної
рівності в освітній системі США, в своїй книзі «Протидіючи сексизму в
аудиторії коледжу» виділили деякі фактори, що зберігають стереотипну
різницю в поведінці, на індивідуальному рівні та досягненнях. На їхню
думку, гендерну нерівність у ВНЗ можна визначити за такими факторами:
• аналіз підручників ВНЗ виявив тенденцію непредставності жінок
чи їх приниження та стереотипізацію;
• оцінка штату професорів та викладачів виявила, що чисельність
чоловіків на професійних та адміністративних посадах перевищує не
тільки чисельність жінок, а й тенденцію росту дисбалансу залежно від
величини рангу;
• в підручниках, книгах, на малюнках, плакатах навчальних
закладів, дівчата-студентки бачать надзвичайно незначну кількість
ролевих моделей;
• не дивлячись на наявний сексизм у навчальних програм та
тенденційність загального соціального стану, викладачі вважають, що
справедливо поводяться зі своїми студентами. При цьому нова сфера
досліджень виявила дані, які доводять, що серцевина навчального процесу
– сам акт навчання – є основою такої тенденційності [2].
Тож нами було проведено анкетування з метою визначення думок
студентів з гендерних питань серед 17 груп I-ІV курсів різних
спеціальностей Конотопського інституту СумДУ. Виходячи з отриманих
результатів, ми можемо стверджувати, що на сьогодні наявна гендерна
нерівність у різноманітних формах, її прояви не зустрічають належної
оцінки, вона не очевидна в вищій освіті, роль гендерних стереотипів, що
впливають на формування соціальної поведінки студентів, є досить
значною.
Більшість з цих стереотипів закладаються в голови ще під час
навчання в школі, тож важливою має бути політика держави щодо
подолання будь-яких стереотипів, включаючи гендерні, ще під час
навчання в школі.
У подоланні будь-яких стереотипів, особливо в освітній галузі, в
процесі навчання, значну роль мають відігравати засоби масової
інформації. Оскільки за допомогою них можна відобразити реальний стан
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щодо знань, навичок та потенціалу чоловіків та жінок на сучасному етапі
розвитку нашого суспільства [3].
Однак, нажаль, цього часто не відбувається, а інколи, навіть, ми
бачимо сюжети,спрямовані навпаки на погіршення сформованої в
суспільстві гендерної рівності.
Отже, освіта повинна стати тією рушійною силою, яка буде
розвивати критичне ставлення до бачення світу, руйнування стереотипів
які сформуванні в нашому суспільстві.
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ДВІ СТОРОНИ СУЧАСНОЇ УПАКОВКИ
Сірик Т.А., викладач
Політехнічний технікум КІ СумДУ
Зміни, що відбуваються у світовій економіці, впливають майже
на кожен аспект бізнесу, промисловості й суспільства. Тенденції, що
намічаються у світовій промисловості, змінять і характер суспільства,
у якому ми живемо. Все це, зрозуміло, істотно відіб'ється на
пакувальній галузі.
Метою роботи є аналіз стану проблем сучасної упаковки.
Упаковка є важливою частиною продукту. Упаковок так багато,
що людина вже не зосереджує на них спеціальної уваги, але вони
діють через підсвідомість. Упаковка багато важить для виробника
товару, бо вона є одним із основних засобів привертання уваги
споживача та створення довіри до товару. Від її правильного вибору
неабияк залежить збереженість продукції, інформація про той чи
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інший товар, зручність доставки упакованих виробів, їх реалізація
тощо [2].
Але разом з тим упаковка має й свою зворотну негативну
сторону. Так, у нашій країні щорічно утворюється близько 160 млн. м3
твердих побутових відходів (ТПВ), половину яких становить харчова
упаковка (це пластик, папір, картон, скло). З них тільки 3 % іде на
переробку, а інші спалюються або вивозяться на полігони (смітники).
Але спалювання є дорогим процесом, і до того ж при цьому
утворюються високотоксичні речовини, що негативно позначається на
стані навколишнього середовища. Полігои, на яких збираються ТПВ,
відчужують корисні
земельні
площі,
слугують джерелом
хвороботворних вірусів і патогенних мікроорганізмів.
Тому слід розробляти та впроваджувати сучасні технології
збору, сортування, переробки та утилізації упаковки. По-перше, це
вторинне використання відходів. По-друге, ширше використання
багаторазових упаковок. По-третє, збір та сортування пакувальних
матеріалів.
Важливе значення також мають і такі способи для вирішення
цієї проблеми:
1.Потрібно підвищувати екологічну культуру громадян, як це
роблять в Національному університеті Києво-Могилянська академія. З
ініціативи студентів в університеті в 2005 році було введене роздільне
сортування відходів;
2.Необхідно унормувати наше законодавство до європейського
рівня. Закони, які існують у нашій державі, на думку спеціалістів, вже
не відповідають тим стандартам, що встановлено в усьому світі.
Найближчим часом просто необхідно прийняти закон «Про тару та
упаковку», відповідно до якого виробники пакувальної продукції
повинні будуть сплачувати у загальний фонд на збір, сортування та
утилізацію відходів. Варто також заохочувати виробників виготовляти
упаковки, які можуть бути повторно використані або вироблені з
натуральних продуктів, як-от з кукурудзяного цукру, що є
біорозчинним матеріалом і не завдає шкоди навколишньому
середовищу Біорозчинний пластик прекрасно підходить для упаковки
бісквітів, фруктів та овочів. У ідеальних умовах такий пластик
переробляється за 47 днів,. 3.Кожен громадянин має зробити свій
особистий внесок у зменшення сміттєвих звалищ. Потрібно намагатися
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купувати продукти без упаковки (на вагу). Друге — надавати перевагу
упаковці, яку потім можна буде віддати в місце прийому (скло,
металотара). Третє — брати з собою «старий» поліетиленовий пакет і
не купувати новий. Приклад, в Китаї з 1 червня 2008 року прийнято
обмеження використання пластикових пакетів. У супермаркетах
заборонено безплатний пластиковий пакет для кожного покупця. І
четверте — варто збирати «домашню» макулатуру, склотару в окремі
пакети і віддавати в пункти прийому. Виконуючи всі ці правила, ми
зможемо хоч на краплину, але зменшити ті гори сміття, якими можуть
стати наші й так не чисті міста вже в недалекому майбутньому [1]. У
свою чергу можна також запропонувати «друге життя» сучасної
упаковки. Відомо, що пластик, з якого здебільшого, виготовлені
сучасні пакувальні матеріали, не розкладається тривалий час. Саме цю
його властивість можна використати повноцінно, створивши,
наприклад, зручні і стильні сумочки та різноманітну біжутерію.
В Україні стартував художній проект «Remake», що нагадує про
можливості вторинного використання упаковки, пропонує деякі
рішення, запрошує до творчого діалогу. Рімейк - це нова зручна і
стильна упаковка для твоїх речей. В такій упаковці можна зберігати
все - від шкільного сніданку до велоаптечки, від компакт-диску до
набору комп'ютерних кабелів [3]. Актуальною проблемою залишається
вторинне використання скляної тари.
По-перше, повторне
використання пляшок дозволяє менше засмічувати навколишнє
середовище. По-друге, для України та іншихі країн — це економічно
доцільно, тому, що закупівля нової пляшки в скляних заводів
обходиться дорожче, ніж її закупівля у постачальників ринку
вторинної тари. Використання «повторних» пляшок, без сумніву, має
не лише приватне, а й державне значення. Втрачаючи «пляшковий
фонд», держава нарощує витрати, які важко назвати суспільно
необхідними, водночас чимало втрачаючи від зменшення надходжень
напоїв у торговельний обіг. Адже технологія виробництва на пивних і
безалкогольних заводах дозволяє використовувати пляшки, які вже
були у вжитку [2].
Слід навести кілька причин використовувати ваш вчорашній
пакет повторно або перейти на використання багаторазових еко-сумок:
- Поліетилен виробляється з нафтопродуктів, тож для його
виробництва використовується вичерпний природний ресурс;
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- Пластикові пакети фактично не піддаються біологічному
саморуйнуванню і можуть розкладатися у ґрунті кілька десятиліть, в
залежності від природних умов;
- При спалюванні пластику у повітря вивільнюються
компоненти, що містять хлор – діоксини, що руйнують імунну систему
людини та спричиняють гормональні й ракові захворювання. Під час
переробки пластику також вивільнюються небезпечні для людини
речовини, наприклад соляна кислота;
- Проковтнуті пластикові пакети – найчастіша причина смерті
морських птахів і тварин;
- Користуючись багаторазовою сумкою для покупок, ви не
лише зменшуєте кількість пластикового сміття, але й заощаджуєте
кілька десятків гривень на рік.
Отже, кожен майбутній економіст, спеціаліст народного
господарства, кожна свідома людина повинна обов’язково мати
загальне уявлення про особливості сучасного екологічного стану, а
також про основні напрямки державної політики у галузі охорони
довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення
екологічної безпеки [4].
Література
1. www. Еко_portal_Lviv_ua - еко.mht.
2. www. Журнал «Упаковка» - Архив.mht.
3. http://www.remake.com.ua.
4. http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157.
ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ СІМЕЙНОГО БЮДЖЕТУ
Голуб Т.О., студентка, Назаренко Я.В., студентка,
Щербина О.В., старший викладач
Конотопський інститут СумДУ
Сучасний український юнак та дівчина, залишаючи
батьківський дім та створюючи власну родину, дуже швидко
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розуміють, що про рівнобедрений трикутник вони знають набагато
більше, ніж про сімейний бюджет. Проте статистика свідчить, що
найчастіше сім’ї страждають та руйнуються саме через фінансові
суперечки. Тому питання планування сімейного бюджету є
надзвичайно актуальним.
Вивчення та аналізу сімейного бюджету присвячено невелику
кількість наукових праць сучасних вчених, зокрема Кваша А. Я.,
Сифман Р. І., Левін Б. М., Шевцова С. Г., Горба М. І., Додонов Н.,
Хикматов У. С., Койчуева М. Т. тощо.
Мета сімейного бюджету – раціональне використання наявних
коштів та зростання доходів завдяки ефективному управлінню
особистими фінансами. Актуальним також буде планування, коли
родина опинилася у фінансовій ямі. Під цим розуміється ситуація,
коли борги суттєво перевищують доходи сім’ї. На думку Бєлого К.,
фінансова яма має три рівні глибини: неглибока (борги дорівнюють 13 місячним доходам); середня (борги дорівнюють 4-10 місячним
доходам) та глибока (борги перевищують 10 місячних доходів)[2]. Без
належного спільного планування фінансових ресурсів родина ризикує
стати неплатоспроможною.
Важливий принцип планування сімейного бюджету –
касовий метод обліку: всі фактичні надходження грошових коштів –
дохід, всі витрачені власні грошові кошти – витрата.
Наступний важливий принцип – це розподіл витрат на необхідні
та додаткові. Необхідні витрати – життєво необхідні речі, все, без чого
ми не зможемо існувати (витрати на харчування, комунальні послуги
або орендна плата за житло,одяг і взуття (у міру необхідності), витрати
на лікування (у міру необхідності). Додаткові витрати – всі інші
витрати, які не відносяться до необхідних витрат. Важливим
моментом є те, що до додаткових витрат відносяться також ті витрати,
які за класифікацією відносяться до необхідних витрат, але по суті – це
додаткові витрати (наприклад, ще одна нова сукня, хоча у вас їх вже
чотири) [3, с. 38].
В сучасному світі існує декілька методів планування сімейного
бюджету. Найбільш відомими є:
‒
метод чотирьох конвертів;
‒
метод шести глечиків;
‒
японський метод «kakebo»;
‒
метод оптимізації витрат [4].
Кожний з них має свої переваги та недоліки. Тому після
ознайомлення з ними сім’я може обрати найбільш прийнятний для неї
метод або використати лише окремі елементи. Спільною рисою усіх
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методів є постійне документування у паперовій або електронній формі
руху грошових коштів на такими основними напрямками: 1) Доходи
(план/факт); 2) Витрати (план/факт); 3) Заощадження (план/факт).
На нашу думку, методиці планування сімейного бюджету не
приділяють належної уваги у навчальних закладах, навіть фахового
економічного спрямування. Пропонуємо включати цей курс до
програм навчальних дисциплін шкіл та ВУЗів, оскільки практичні
навички будуть актуальним на протязі усього життя
Література
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http://znanium.com/bookread2.php?book=520413
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БДЖІЛЬНИЦТВО – ЕФЕКТИВНА ГАЛУЗЬ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ
Левченко В.Г., учень, Алєксєєва Ю.М., учитель
Конотопська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 10
Бджільництво є одним із найцікавіших занять, прекрасною
формою здорового і цікавого відпочинку. Бджоли дають не тільки мед,
віск, але й підвищують урожайність сільськогосподарських культур
(гречка, соняшник,
тощо). Продукти бджільництва усе ширше
використовують у лікуванні та профілактиці захворювань. Крім того,
із 2014 р. Україна стала одним із головних експортерів меду на
світовому ринку, а тому інтерес до бджільництва постійно зростає. Для
того, щоб бджільництво приносило не лише задоволення, а й стало
прибутковою справою важливо знати його історію, сучасний стан,
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перспективи розвитку в світі та в Україні, особливості технології
пасічникування. В цьому й полягає актуальність данного дослідження.
Питання розвитку бджільництва на території України
відображено у дослідженнях вітчизняних науковців і практиків:
Аветисяна Г.А., Ілляша А.М., Боднарчука Л.І., Соломахи Т.Д.,
Микитенка Г.Д., Челака С.О., Поліщука В.П., та інших.
В дослідженні використовувався комплекс сучасних методів, а
саме: теоретичний, спостереження та збирання фактів, метод аналізу та
синтезу; статистичної обробки.
Опрацювавши наукову літературу, ми ознайомилися з історією
розвитку, сучасним станом та перспективами даної галузі в світі та в
Україні. Історія бджільництва своїм корінням сягає сивої давнини. Так,
дані археології підтверджують, що в Єгипті ним займались майже 6000
років тому. З Х століття нашої ери бджільництво стало відоме і на
території Київської Русі.[1 Географічні назви такі як Мединичі,
Бортне, Уборть тощо – доказ цього. Бджільництво пройшло кілька
етапів розвитку, серед них три основні: дике (земляне), бортне,
вуликове.
Втулковий рамковий вулик був розроблений у 1814 році Петром
Прокоповичем, що дало йому змогу вперше в історії отримати чистий
стільниковий мед. Народився Петро Іванович в селі Митченки
Конотопського повіту (тепер Бахмацького району на Чернігівщині) в
1775 році. У 1799 р. він вперше цікавиться бджолами і вже через рік
має 77 вуликів-дуплянок. До 1808 р. він уже має 580 бджоло сімей.
Петро Прокопович вивчає плюси тамінуси різних вуликів, стояків з
бортями, лежаків, дуплянок,прагне зрозуміти особливості бджіл та
вдосконалити методи пасічникування [2 Завдяки цьому він став
творцем сучасного рамкового вулика. На сьогодні створено тисячі
різних конструкцій вуликів, кожна з них має свої переваги та недоліки,
але в основі більшості з них лежить саме вулик Прокоповича. В
Батурині є пасіка Прокоповича, а в с. Митченки пам’ятний знак, в
Конотопському краєзнавчому музеї є постійна експозиція, присвячена
П.Прокоповичу.
На території України найчастіше зустрічаються такі породи
бджіл: українська степова, карпатська, поліська та кримська гірська.
Бджільництво
України
має
запилювально-медовий
напрям.
Найбільший медозбір дає соняшник, потім біла акація, липа, гречка
тощо. Український гречаний мед члени Всесвітньої федерації
бджільницьких асоціацій «Апімондії» визнали найкращим. За
радянських часів реманент для бджільництва здебільшого постачали із
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м.Таганрог. Нині його виробляють фірми «Ось» (м.Кіровоград),
«Меліса»(м.Харків), «Хмельницькмед» та ін.
Кількість бджолиних сімей – понад 3 млн., понад 400 тисяч
виробників меду. Виробничі сили бджільництва складають: колективні
агропідприємства - 10%; приватні господарства - 33%; приватні пасіки,
ферми - 44%; лісгоспи - 5%; інші - 8%. Виробництво меду залежить в
значній мірі від природних умов та клімату окремого регіону, а тому
не є стабільним.За офіційною статистикою у 2015 році в Україні було
зібрано 70 тис. тон меду. [3 Найбільше виробників меду знаходиться у
Вінницькій (219), Полтавській (168) та Черкаській областях(151) [4.
Згідно даних FAO, Україна з 2008 року займає перше місце з
виробництва меду серед країн Європи та четверте у світі після Китаю,
Туреччини та Аргентини, а це близько 6% світового виробництва.
Що стосується українського експорту меду, то до 2014 р.він
становив у середньому близько 7,5 тис. тон меду щорічно. У 2014р.
він склав вже 36,3тис.тон, а за період січень-жовтень 2015 року було
експортовано 25,1 тис. тон. До 2010р. основна частка українського
меду (68%) припадала на Російську Федерацію, далі йшла Білорусь
(10%), від 3% до 6% припадало на США, Польщу, Чехію, Німеччину,
Люксембург. В 2014р.найбільші імпортери українського меду:
Німеччина (44,9%), Польща (20,6%) і США (11,9%), в межах 2–7% Словаччина, Чехія, США, Росія і Білорусь. У 2015 році освоєні нові
ринки збуту – Угорщина, Бельгія, Азербайджан, Китай. На сьогодні
Україна експортує свій мед до 22 країн. [5
Ми вивчали досвід місцевих бджолярів. Анкетування показало:
бджільництвом займаються переважно чоловіки; вік бджолярів досить
різний; для декого захоплення бджолами передалось у спадок,а хтось
почав займатися пасічникуванням у зрілому віці; одні пасічники мають
різні типи вуликів, інші –мають вулики лише однієї конструкції.
Практично всі погоджуються, що вертикальні вулики більш природні,
бджоли в них краще розвиваються і продуктивність вища.
Бджільництво потребує комплексного підходу до свого
розвитку, тісних взаємозв’язків з іншими галузями господарства
країни. Часткова підтримка з боку держави має місце. Так, в Україні
діє селекційний центр Інституту бджільництва, прийнята низка
нормативних документів щодо бджільництва, випускаються
періодичні видання. Але є потреба у розробці вітчизняних стандартів
на реманент, у вирішенні проблем щодо закупівлі та реалізації
продукції бджільництва, взаємодії з харчовою, фармацевтичною та
іншими галузями. Через використання пестицидів, отрутохімікатів
актуальною є охорона бджіл. Зменшення посівів ентомофільних
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культур негативно позначилось на обсягах медозбору. Має місце
проблема підготовки та перепідготовки фахівців із бджільництва.
В деяких містах практикуються медові ярмарки, свята меду, які
сприяють популяризації бджільництва. Бажано проводити такі заходи
в усіх містах України, також сприятиме популяризації відповідна
рекламна діяльність, створення Будинків меду. В старшій школі в
рамках профілізації освіти можна рекомендувати викладання курсу
бджільництва.
Отже, бджільництво є важливою галуззю господарства України,
яка заслуговує на подальше наукове дослідження з метою підвищення
ефективності, популяризацію цього виду діяльності. В цьому полягає
практичнее значення нашого дослідження.
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ВПЛИВ ЗМІН ПОДАТКОВОГО ТА БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСУ
НА ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ КОНОТОПСЬКОГО РАЙОНУ У
2015 РОЦІ
Решетняк Я.В., студент, Циганенко О.В., викладач
Конотопський інститут СумДУ
Місцеві фінанси відіграють значну роль в формуванні місцевих
бюджетів. У 2014 році влада України взяла курс на децентралізацію
економіки, що в подальшому надасть регіонам більше прав у розподілі
та використанні фінансів на місцях.
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Так Бюджетний кодекс на 2015 рік був принципово відмінний
від попереднього року в зв’язку зі внесеними змінами до Податкового
кодексу України. Тож це й визначило актуальність обраної теми.
Найбільш суттєво зміни внесені до Бюджетного та Податкового
кодексів України вплинули на місцеві бюджети , і Конотопському
районі, зокрема, в частині формування та використання коштів
загального та спеціального фонду.
Це відбулось за рахунок втрати сільськими бюджетами 25%
податку на доходи фізичних осіб і ці втрати у 2015 році не могли
бути компенсованими ні нововведеними податками ні передачею
частини податків із державного бюджету (по сільських та селищних
бюджетах
втрати податку на доходи склали 5,8 млн. грн., а
надходження із спеціального фонду та нові податки склали лише 2,1
млн. грн.).
Що ж стосується рівня районного бюджету ситуація з власними
та закріпленими доходами за рахунок нововведень була покращена в
зв’язку зі збільшення нормативу відрахування податку на доходи з 50
до 60 відсотків.
Проте, слід відмітити, значно зросло навантаження на районний
бюджет в зв’язку із передачею видатків на дошкільну освіту та
заклади культури і мистецтва. Так ріст податку на доходи склав 2,7
млн. грн. тоді як мінімальна потреба на утримання вищезазначених
закладів з районного бюджету становила у 2015 р. – 5,6 млн. грн.
В цілому по зведеному бюджету району втрати податку на
доходи фізичних осіб як основного бюджетоутворюючого джерела
склали близько 3,1 млн. грн., або 15%, які лише частково компенсовані
за рахунок платежів, що передані із спеціального фонду та нових
податків – скорочення надходжень складе 1,2 млн. грн.
Окрім того в районі виникла проблема із отриманням
запланованих від передачі з державного бюджету державного мита по
платі за надання адміністративних послуг. Дана проблема була
викликана заблокуванням рахунків у лютому 2015 р. та
перерахуванням залишків коштів за державну реєстрацію речових прав
на нерухоме майно та їх обтяжень ДКС на рахунок держбюджету за
кодом 22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Із внесенням змін до
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законодавства дане мито скасували та перейменували
адміністративний збір та залишили у державному бюджеті.

на

Аналогічна ситуація склалася з державним митом, що
зараховувалось до державного бюджету за кодом бюджетної
класифікації 22090400. Залишки коштів даного державного мита
спрямовані на ККД державного бюджету 24060300.
Що стосується плати за надання інших адміністративних
послуг, то рахунки по цьому виду надходжень відкриті на всі сільські
та селищні ради. За рішенням
Головного управління
Держземагентства у Сумській області плата за надання
адміністративних послуг їхнім структурним підрозділом –
Управлінням Держземагентства у Конотопському районі
має
зараховуватись до одного бюджету – міста Конотоп за
місцезнаходженням управління Держземагентства, а не до бюджетів
сільських та селищної рад.
Тоді як ідентично цьому надходженню до бюджетів сільських та
селищної рад надходить державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів. Державне мито зараховується на
рахунки сільських бюджетів хоча нотаріальна контора, знаходиться у
місті Конотоп – районному центрі. Так само і державне мито за
оформлення паспортів громадян України сплачується до місцевих
бюджетів сіл та селища, хоча міграційна служба знаходиться у місті.
Тобто відбувається подвійне трактування значення поняття «за
місцем надання адміністративних послуг».
І на нашу думку, при справлянні плати за надання інших
адміністративних послуг, має прив’язуватись не до місця
розташування приміщення Держземагентства, а до місця проживання
громадян, що звернулись за послугою та місцем розташування
земельної ділянки – що є об’єктом надання цієї послуги і без якого
взагалі цих послуг не було б надано.
Таким чином втрати бюджету району склали 583,2 тис. грн.,
оскільки дана сума залишилась в державному бюджеті.
Стосовно нових податків, які вводяться у 2015 році, а саме
зміненого податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки
та акцизного податку на роздрібну торгівлю підакцизними товарами.
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Станом на 2015 рік податок на нерухоме майно відмінне від
земельної ділянки розрахований виходячи з існуючого в звітному році
контингенту платників, що сплачували даний податок.
Крім того в Законі збережена норма щодо базового податкового
періоду, який дорівнює календарному року і у 2015 році діяли норми
нарахування даного податку для фізичних осіб за старим порядком.
Нові ставки, які були затверджені сільськими радами у січні
2015 року на 2015 рік були застосовані лише до юридичних осіб.
Виходячи з врахування норм чинного законодавчої бази нарахування
суми податку для фізичних осіб за попередній рік відбулося до
1.07.2015 р., сам він був розрахований з житлової площі об’єкта
житлової нерухомості, у т.ч. його частки за періоди з 1.01 по
31.03.2014 р. та із загальної площі об’єкта житлової нерухомості, у т.ч.
його частки з 1.04.14 по 31.12.2014 рр.. Таким чином, суттєвого росту
доходів бюджету з введенням даного податку у поточному році не
відбулось. Його питома вага в зведеному бюджеті району у плановому
році складає близько 0,1 %.
Сума акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними
товарами по юридичних особах, з урахуванням ставки 5% від обсягу
реалізації складе близько 0,6% в зведеному бюджеті району.
Отже, виходячи з проведеного аналізу впливу змін Податкового
та Бюджетного кодексів на формування Бюджету Конотопського
району у 2015 році ми маємо всі підстави стверджувати що вони
послабили фінансовий стан району, особливо за рахунок змін що
стосуються податку на доходи фізичних осіб.

АНАЛІЗ СТАНУ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ
УМОВАХ
Власенко Д.О., к.е.н., доцент, Глущенко Я.С., студент
Конотопський інститут СумДУ
Економічна реформа передбачає перехід від управління за
командами зверху, інструкцій, жорстких норм до самостійних дій
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підприємств, до нових методів господарювання, що грунтуються на
засадах ринкових відносин. В подальшому розвитку та інтенсифікації
роботи автотранспорту ключовою проблема стало використання
наявного виробничого потенціалу. При централізованій системі
планування автотранспортного підприємства не зацікавлені в тому,
щоб виявляти резерви підвищення ефективності виробництва, оскільки
оплата праці, премії та загальна оцінка діяльності підприємства
залежить від ступеню виконання плану. В умовах ринкових відносин
прийняття занижених
планів може викликати втрату частини
замовників (які можуть працювати з конкурентами) , що в поєднані з
іншими неефективними рішеннями призведе до погіршення
фінансового стану підприємства. Таким чином, особливості роботи
підприємств в нових умовах , пов’язані з необхідністю розглядати їх як
відкриті системи, а також підходи до планування розвитку
підприємств свідчать про те, що в якості основної форми здійснення
цих заходів в умовах ринку обирається форма стратегічного
планування. Характерна особливість такого планування в тому, що
воно якраз і розглядає підприємство з позицій відкритої системи. При
системному аналізі дослідження будуються на використанні
комплексу окремих
елементів,
які
виконують
сукупність
взаємопов’язаних дій по досягненню загальної мети. При цьому будьяке автотранспортне підприємство можна розглядати як систему, яка
містить три компоненти – ресурси, рухомий склад і вантажі, а метою
його функціонування вважати перевезення вантажів або пасажирів.
Системний аналіз складається з певної послідовності кроків
(етапів), які допомагають більш якісно вивчити проблеми та ситуації,
що виникають та запропонувати ефективні варіанти їх вирішення.
Останнім часом дослідницька увага зосереджена на визначенні стратегічної поведінки підприємств в конкурентному середовищі.
Проведення системного аналізу орієнтоване на вибір оптимальної
стратегії поведінки на ринку транспортних послуг, зокрема:
- стратегії концентрації;
- стратегія вертикальної інтеграції;
- стратегія центрованої диверсифікації;
- стратегія горизонтальної концентрації та інші [1].
Але не слід забувати, що виробничо-технічна база та рухомий
склад більшості автотранспортних підприємств фізично та морально
застарів, що потребує в першу чергу застосування такого класу
стратегій як функціональні, які відповідають на запитання: як
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підтримується стратегія бізнес-одиниць – відноситься до основних
функціональних підрозділів і охоплює всі життєво важливі функції:
фінанси, маркетинг, виробництво.
Для того, щоб якісно конкурувати на ринку транспортних
послуг необхідно передусім визначити перспективні напрямки
розвитку підприємства на функціональному рівні. Серед таких
стратегій, які специфічні для автотранспортних підприємств можна
виділити наступні:
1)
стратегія оновлення – заміна зношеного та
морально застарілого рухомого складу на новий;
2)
стратегія розширення – збільшення рухомого
складу існуючих марок при збільшенні попиту на транспортні
послуги, або при потребі виконання нових видів перевезень
виникає необхідність розширення кількості транспортних
засобів характерних для даного виду;
3)
стратегія модернізації – зміна спеціалізації
рухомого складу або модернізація ремонтної бази [2,3].
Визначаючими чинниками вибору функціональних стратегій
розвитку є досить багато факторів внутрішнього та зовнішнього
середовища підприємства.
Щоб зробити ефективний стратегічний вибір потрібно мати
концепцію розвитку підприємства, яка повинна враховувати фактори
зовнішнього та внутрішнього середовища. При моделюванні варіантів
розвитку автотранспортного підприємства необхідно розраховувати
витрати та тарифи підприємства при орієнтації на визначений рівень
розвитку, а також доходи і витрати за напрямками перевезень. При
виборі оптимального варіанту стратегії необхідно дотримуватись
принципів раціонального співставлення з іншими заходами по
фінансовому оздоровленню, максимальному використанню внутрішніх
резервів, економічній та технологічній доцільності.
Стосовно автомобільного транспорту можна констатувати:
стратегічне планування розвитку підприємства – комплекс заходів,
пов’язаних з визначенням найважливіших цілей та стратегій, а також
визначення його місії на ринку транспортних послуг, спрямованої на
забезпечення стійкого та ефективного виконання перевезень,
забезпечення якісного функціонування всіх підсистем підприємства.
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ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮВ
КОНТЕКСТІ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В
УКРАЇНІ
Хаярова Карина, учениця, Олех А.П., учитель
Конотопська ЗОШ № 3
Наша країна знаходиться на етапі впровадження цілої низки
реформ. Вперше за багато років української історії завдяки революції
Гідності, величезним людським жертвам та зусиллям, народні
сподівання на краще життя можуть і мають бути втілені в конкретні
зміни, в реальні свободи кожного громадянина, і що, найнеобхідніше,
в економічні свободи місцевих громад.
Важливою умовою ефективного соціально-економічного
розвитку територіальних громад є їх стабільне фінансове забезпечення.
У державному бюджеті України на 2016 рік передбачено близько 6
млрд. грн. для об’єднаних громад. Однак навіть цих коштів не
вистачить для ефективного функціонування органів місцевого
самоврядування [1].
Бюджет територіальної громади є основним інструментом
реалізації її прав на автономне вирішення питань місцевого
господарювання. Саме з бюджетів здійснюється фінансування закладів
освіти, культури, засобів масової інформації; видатки на соціальний
захист. Саме від того, наскільки бюджет буде забезпечений
фінансовими ресурсами буде залежати якість надання соціальних та
адміністративних послуг, умови розвитку відповідних територій.
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Хронічний дефіцит фінансових ресурсів, що відчувають
громади, спонукає до пошуку додаткових коштів, необхідних для
місцевого розвитку. У світі територіальні громади для фінансування
потреб використовують не тільки кошти місцевих бюджетів, але й інші
джерела. Найбільш розповсюдженими серед них є наступні: місцеві
(муніципальні) позики; кредити міжнародних фінансово-кредитних
установ; міжнародна технічна допомога; гранти міжнародних
донорських
організацій;
надання
коштів
підприємствами
(корпоративне спонсорство); фонд розвитку громад; фінансування за
участю кількох учасників (партисипативне фінансування) [2].
Місцеві позики – форма мобілізації фінансових ресурсів для
потреб місцевих органів влади, являються нетрадиційним джерелом
залучення фінансових ресурсів в місцевий бюджет для зміцнення
фінансової самостійності місцевого самоврядування та є,
прогресивним механізмом інвестиційної і грошово-кредитної політики
в руках держави.
Незважаючи на привабливість муніципальних облігацій, при їх
випуску муніципалітети стикаються з різного роду ризиками.
Основними ризиками є ризик неплатежу, макроекономічні ризики та
правові. Таким чином, діяльність щодо фінансування операцій з
розширеного відтворення за допомогою муніципальних облігацій
пов’язана як з недоліками так і з значними позитивними моментами
[3].
Успішно вирішити проблеми у соціальній сфері, житловокомунальному господарстві, благоустрої територій громади можна за
допомогою реалізації місцевих цільових програм. Слід відмітити, що
однією із основних переваг місцевих цільових програм є зосередження
фінансових ресурсів саме на тому напрямку, який цього найбільше
потребує [4].
Проаналізувавши сучасний стан економіки міста Конотоп, автор
пропонує розробку наступних необхідних цільових програм для
Конотопської громади:
 Розробка міської програми працевлаштування випускників
Конотопських вищих навчальних закладів з виділенням необхідних
коштів для стимулювання роботодавців надавати випускникам перше
робоче місце;
 Програма матеріальної підтримки талановитих учнів,
студентів, вихованців позашкільних навчальних закладів;
 Відновлення
передбачених
законодавством
доплат
працівникам освіти за стаж, класність, високі творчі та виробничі
досягнення в роботі;
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 Відновлення дешевого залізничного сполучення до м. Суми
(«бюджетна електричка» з пільговим проїздом для студентів (двічі на
тиждень: п'ятниця і неділя);
 Програми «Соціальне таксі», «Соціальний трамвай»,
«Соціальний маршрут»
для пільгового перевезення соціально
незахищеного населення;
 Програма підтримки учасників АТО (безкоштовний проїзд у
міському транспорті, виділення земельних ділянок, соціальнопсихологічна реабілітація);
 Створення Фонду розвитку територіальної громади;
 Розробка Програми залучень зовнішніх та внутрішніх
інвестицій в економіку територіальної громади міста.
Втілення даних цільових програм є необхідним для
самодостатності Конотопської територіальної громади і вимагає
зосередження фінансових ресурсів на вказаних напрямках. Ці
програми є досить різноплановими і за метою, і за часом втілення, і за
сферою виконання. Однак, кожна з них є дуже важливою для
повноцінної життєдіяльності громади. Оскільки в міському бюджеті
коштів на реалізацію цих програм не вистачить і на 10 % із
пропонованого, то якраз стає актуальним питання вищеперелічених
джерел фінансування, найпріоритетнішими з яких мають стати фонд
розвитку громади, партисипативне фінансування, муніципальні позики
та міжнародні гранти.
Таким чином, ринок місцевих позик є органічною складовою
сучасної економічної системи. Вирішення вищезазначених труднощів
сприятиме подальшому розвитку цього сегменту фондового ринку.
Кабінет Міністрів України вийшов з ініціативою щодо
бюджетної децентралізації і це досить позитивний крок, а от щодо
участі громадськості в бюджетному процесі та відповідальності влади
перед громадянами, це питання досі лишається неврегульованим.
Література
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Основи
децентралізації
влади:
Методичні
рекомендації з курсу для учнів старшої школи / ред. Д. А. Лукін. –
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3.
Кульчицька Н. Є. Передумови та перспективи
розвитку ринку місцевих запозичень в Україні [Електронний ресурс] –
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доступу:
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Абрамов Л. К., Азарова Т. В. Цільові програми та
механізми по забезпеченню прозорості у процесі їх реалізації [Текст] /
Л. К. Абрамов, Т. В. Азарова – Кіровоград: ІСКМ, 2010. – 100 с.
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ
НАСІННЄВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Сенюк Ю.С., студентка, Самусь А.І., викладач
Конотопський інститут СумДУ
Україна має значні можливості для розвитку аграрного сектору,
перетворення його у високоефективний, конкурентоспроможний
сектор економіки, здатний забезпечити продовольчу безпеку держави.
Сучасна ситуація в світі вимагає від агропромислових
підприємств пристосування до міжнародних ринкових умов існування.
Насіннєва галузь рослинництва має стратегічне значення в
забезпеченні потреб сільськогосподарських товаровиробників якісним
високопродуктивним, сортовим матеріалом [1].
Питання є пріоритетними для обговорення, оскільки на фоні
процесів, що відбуваються у світовій економіці, якісний та
конкурентоздатний ринок насіння України є головним інструментом
забезпечення надходження інвестицій та збільшення внутрішнього
валового продукту через підвищення експортного потенціалу для
ефективного економічного розвитку.
Проблема інвестиційної привабливості насіннєвого ринку
знайшла своє відображення у наукових працях видатних вчених, таких
як: С.С. Бакай, Г.І. Омеляненко, І.П. Пазій, А.А. Шакієв та ін. Проте
питанням підвищення якості сортової сертифікації насіння різних
культур та збільшення на цій основі економічної ефективності
сільськогосподарського виробництва та інвестиційної привабливості
було приділено недостатньо уваги.
Насіннєвий ринок України щороку здатний залучати 1,5 млрд.
доларів інвестицій. За даними УкрАгроКонсалт, у четвертому кварталі
минулого року обсяги насіннєвого ринку зросли на 40% до 1,3 млрд.
доларів. Втім, ініціатив аграріїв без підтримки держави замало.
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Держава повинна створити сприятливі умови для інвестування
в насіннєву галузь України. Це стосується як створення прозорої
системи сертифікації насіння та роботи органів контролю, так і захисту
прав інтелектуальної власності на сорти рослин[2].
В Україні прийнято ряд важливих законодавчо-нормативних
актів, а саме Закони України "Про охорону прав на сорти рослин" та
"Про насіння та садивний матеріал", які захищають права
селекціонерів,
регламентують
виробництво,
реалізацію
та
використання насіння. Введено в дію національні стандарти, що стали
основними нормативними документами у насінництві. Розроблено і
стандартизовано документацію на насіння сільськогосподарських
рослин, зокрема "Сертифікат на насіння України", викладений
українською та англійською мовами, "Посвідчення про кондиційність
насіння", "Результат аналізу насіння" тощо. "Сертифікат на насіння
України" видаватиметься на сертифіковану насіннєву продукцію, що
реалізується на внутрішньому ринку України, інші документи – на
насіння для власних потреб виробників. В Україні діє єдина державна
система сертифікації – УкрСЕПРО. Сертифікатом відповідності
являється документ, що виданий для підтвердження того, що
продукція, відповідає встановленим вимогам конкретного стандарту
визначеного чинним законодавством [3].
Існує мережа міжнародних регіональних організацій, які
дозволяють задовольняти та захищати інтереси авторів сортів і
виробників насіння, зокрема міжнародна організація з охорони прав на
нові сорти – УПОВ. Україна є членом цієї міжнародної організації.
Проте на даному етапі розвитку галузі існує нагальна потреба у
максимально найшвидшій адаптації усієї системи до нових
міжнародних вимог.
У зв'язку з цим, протягом останнього часу, в Україні було
здійснено ряд заходів спрямованих на підвищення культури
насінництва, які регламентувались відповідними нормативно –
правовими документами. До таких заходів необхідно віднести: зміну
нормативних вимог до сортової чистоти насіння зернових культур;
запровадження ґрунтового та лабораторного сортового контролю;
введення нових назв та складу категорії насіння; встановлення нового
порядку відбору проб та пакування й маркування насіння тощо. Для
цього Україна виявила намір приєднатися до Схем сортової
сертифікації Організації Економічного Співробітництва і Розвитку
(ОЕСР) та акредитувати Випробувальну лабораторію з оцінки якості
насіння на право видачі Міжнародних сертифікатів ІСТА
(Міжнародної асоціації з контролю за якістю насіння). Намагання
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України приєднатися до цієї міжнародної організації передбачають
подальше впровадження системи сортової сертифікації насіння у
відповідності до міжнародних вимог [4].
Отже, маючи потенціал у вигляді найкращих земель у Європі та
удосконалення наукових досягнень вітчизняних селекціонерів, Україна
може посісти гідне місце на міжнародному насіннєвому ринку та бути
інвестиційно привабливою для іноземних компаній. Потрібно лише на
рівні держави створити умови за яких вітчизняна селекція і
насінництво зможе розвиватись та зростати, а саме, змінити
нормативні вимоги до сортової чистоти насіння зернових культур;
запровадити ґрунтовий та лабораторний сортовий контроль; ввести
нові назви та склад категорії насіння. Від уряду, зокрема, чекають
запровадження прозорого регулювання ринку та створення
комфортних умов для іноземних компаній.
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СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА
СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
Іващенко М.М., викладач
Політехнічний технікум КІ СумДУ
Становлення стратегічного менеджменту як самостійної області
управлінської практики відбувалось поступово в межах загальної
еволюції науки менеджменту.
Теоретичний аналіз проблеми стратегічного менеджменту
спонукає нас до визначення головних понять дослідження –
«стратегія», «стратегічне управління» та «стратегічне планування».
Одне з найбільш ранніх визначень «стратегії» було
запропоновано у 1962 році Алфредом Д. Чандлером, що дав
визначення стратегії як «довгостроковим цілям і завданням
підприємства та прийняття заходів і розподіл ресурсів, необхідних для
виконання цих цілей», тобто описує стратегію і як визначення цілей, і
як забезпечення заходів для їх досягнення, і тим самим створив переш
підґрунтя для багаторічних дискусій щодо сутності стратегії та
стратегічного планування» [5, с. 28].
Саме цей погляд знайшов втілення у положеннях першої школи
планування − «школи дизайну» [3, с. 32]. Один із засновників цієї
школи К. Ендрюс також інтегрував установку цілей з політикою та
планами. Відповідно до даного їм визначення, стратегія − це
«комплекс рішень, що презентують єдність, цілісність і внутрішню
безперервність стратегічних рішень компанії, що позиціонують її у
зовнішньому середовищі, забезпечують фірмову ідентичність, її
здатність мобілізувати її сильні сторони та вести до успіху на ринку»
[6, с. 28].
Сутність концепції стратегічного управління відображає
необхідність врахування взаємозв’язку зовнішнього та внутрішнього
середовищ в процесі цілевстановлення. Успіх організації залежить не
лише від стратегії, яку обрало керівництво, а й від процесу її
безпосередньої реалізації. У дослідженні ми дотримуємось точки зору
Л. Боссиді, який підкреслював, що «стратегія немає жодної цінності,
якщо не враховує здатності організації до її впровадження» [4].
Варто зазначити, що «стратегічне управління − це таке
управління організацією, яке спирається на людський потенціал як
основу організації, орієнтує виробничу діяльність на запити
споживачів, гнучко реагує й проводить своєчасні зміни в організації,
що відповідають виклику з боку оточення і дозволяють домагатися
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конкурентних переваг, які в сукупності дають можливість організації
виживати в довгостроковій перспективі, досягаючи при цьому своїх
цілей» [5, с. 15]. Заслуговує на увагу той факт, що стратегічне
управління являє собою так зване управління розвитком, основними
структурними елементами якого є формування бачення, окреслення
цілей і завдань, визначення стратегії та розробка планів розвитку.
Процес розробки стратегії управління сучасним підприємством
складається із трьох стадій: стратегічне планування, стратегічна
організація і стратегічний контроль.
Теоретичним і методологічним аспектам стратегічного
планування було присвячено чимало досліджень, які здійснили певний
внесок у становлення й розвиток теорії управління: Ф. Абраму, Р.
Акофф, І. Ансофф, Дж. Куінн, К. Ендрюс, М. Портер, Г. Хемел, Г.
Минцберг, К. Хофер, Г. Штейнер, А. Томпсон, Д. Шенделл, К. Хаттен,
Дж. Пірс, Р. Робінсон, Дж. Хіггенс та ін. [6, с. 8].
Зокрема, Д. Шендел і К. Хаттен розглядали стратегічне
планування як «процес визначення й (установлення) зв'язку,
організації з її оточенням, що полягає в реалізації обраних цілей і в
спробах досягти бажаного стану взаємин з оточенням за допомогою
розподілу ресурсів, що дозволяє ефективно й результативно діяти
організації і її підрозділам» [3, с. 21].
За Дж. Хіггенсом, «стратегічне планування − це процес
управління з метою здійснення місії організації за допомогою
управління взаємодією організації з її оточенням» [2, с. 32].
На думку Ансофф І., стратегічне планування − багатоаспектний
процес, а саме як моделювання майбутнього, стосовно до якого
повинні бути певні цілі й сформульована концепція довгочасного
розвитку; як управлінський процес створення й підтримки стратегічної
відповідності між цілями фірми, її потенційними можливостями й
шансами на перспективу, а також як адаптивний процес, у результаті
якого відбуваються регулярні (щорічні) коректування рішень,
оформлених у вигляді планів; перегляд системи заходів щодо
виконання цих планів на основі безперервного контролю й оцінки
змін, що відбуваються, у діяльності фірми [1, с. 157].
Слід зауважити, що стратегічний план підприємства, що
функціонує у ринкових умовах, використовує іншу парадигму,
сутність якої полягає у такому. Якщо ситуаційний аналіз виявив
падіння попиту, навіть при наявності необхідних ресурсів, керівництво
не буде спрямовувати свої зусилля по нарощуванню обсягів випуску, а
скоріше за все обере шлях зменшення випуску або ж навіть перехід на
випуск іншої продукції. В основі розробки стратегічного плану
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знаходиться попередній аналіз перспектив розвитку підприємства з
обов’язковим урахуванням можливих змін зовнішнього середовища, у
якому воно діє, а також з урахуванням стратегічних змін всередині
самого підприємства. Одним із ключових елементів цього аналізу
вважаємо, визначення ринкової та конкурентної позиції підприємства,
оцінка його слабких та сильних сторін, виявлення можливостей і
загроз. Кінцевим результатом виконаних дій має бути сформований і
обґрунтований PEST та SWOT-аналізи. На їх основі керівництво
формуює окремі напрямки господарської діяльності (визначаються
бізнес-процеси і виокремлюються бізнес-одиниці) і оибираються
базові й функціональні стратегії.
Здатність використовувати в ході змін надійні методи
передбачає наявність досить великого арсеналу засобів і методів
стратегічного планування. До його складу входять: стратегічні моделі,
засновані на методах дослідження операцій; матрицю Бостонської
консультативної групи; криву досвіду та ін. [2, с. 91]. Наявність
здатності втілювати стратегію в життя обумовлено тим, що між
стратегією як науково-обґрунтованим планом і практичною діяльністю
підприємця обов’язково існує двосторонній зв'язок. Так, з одного боку,
будь-які дії, що не підкріплені планом, зазвичай виявляються лише
пошуками, не маючи під собою обгрунтування шляхів досягнення. З
іншого боку, процес мислення, що не супроводжується практичною
діяльністю, так і залишається в площині ідеї. Тому підприємець,
зайнятий реалізацією стратегії, повинен знати технологію втілення
стратегії в життя.
Таким чином, на основі проведеного аналізу наукових джерел
щодо стратегічного планування, можемо зробити висновок, що в
сучасних умовах стратегічне планування доцільно розглядати як
елемент єдиної системи планування на підприємстві, що у свою чергу
є невід’ємною частиною стратегічного управління.
Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми
стратегічного управління / планування в умовах перманентної
мінливості середовища, в якому діє підприємство.
Перспективою подальших досліджень є уточнення компонентів
структури стратегічного планування та з’ясування можливостей
ефективного застосування технологій втілення стратегій на сучасному
підприємстві.
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ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В
УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ДОКТРИНИ
Соловей Дар’я, учениця, Олех А.П., учитель
Конотопська міська гімназія
Розвинуте суспільство неможливе без ефективного місцевого
самоврядування, запорукою успіху якого є чітко розмежовані
повноваження, ресурси та відповідальність. Саме децентралізація
влади є ефективним знаряддям у покращенні соціально-економічного
розвитку території та раціонального використання ресурсного
потенціалу. За висловом О. Тоффлера децентралізація – «глобальний
зсув влади», що звільняє індивіда від державної опіки [1].
Для того, щоб реформи в нашій країні пройшли максимально
ефективно, необхідно ретельно вивчити досвід тих країн, які вже
провели децентралізацію.
Потреба в децентралізації в Польщі виникла у зв’язку з
проведенням масштабних ринкових реформ на початку 90-х років
минулого століття. Метою було максимальне забезпечення
самостійного функціонування кожного регіону, подолання корупції,
підвищення якості надання послуг населенню. В процесі реформи
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була скорочена кількість державних службовців, що позитивно
вплинуло на зменшення бюджетних витрат на управління. Окрім того,
було реформовано порядок розподілу податків між державними та
місцевими бюджетами. В Польщі за основу було обрано співпрацю
регіонів, створення вільних економічних зон.
Важливим
наслідком
проведення
адміністративнотериторіальної реформи стало відокремлення влади від бізнесу.
Проведення децентралізаційних змін у Польщі мало значний
позитивний вплив не тільки на розвиток місцевих спільнот, а й країни
в цілому. На сьогоднішній день Польща є найбільш інвестиційнопривабливою країною Східної Європи.
Щодо реформи в Латвії, то вона здійснювалась в трьох
основних напрямах: юридичному, адміністративному та фіскальному,
кожен з яких проводився відокремлено і не узгоджено з іншими.
Адміністративно-територіальна реформа проходила із значними
труднощами. Дрібні громади не бажали об’єднуватися, а держава не
затвердила чітких правил щодо об’єднання. Навіть зараз є кілька
самоуправлінь, які і досі не можуть виконувати свої функції.
Основним висновком із латвійського досвіду є те, що не можна
розривати юридичну, фіскальну та адміністративно-територіальну
реформи, а варто робити все відразу. Незважаючи на труднощі та
тривалий час проведення, реформа в Латвії мала свої позитивні
наслідки. Було вирішено широке коло проблем, які стосувалися
надання послуг населенню, а місцева влада отримала більше
можливостей щодо вирішення питань місцевого значення [2].
Безумовно, децентралізація має як свої переваги, так і недоліки.
Перевагами та позитивними наслідками децентралізації є: створення
передумов для успішного розвитку суспільства, більш ефективний
розподіл бюджетних ресурсів з метою вирішення нагальних проблем
громадськості, мінімізація бюрократизму та інші.
Щодо недоліків, то насамперед це пов’язано із ускладненням
спроможності держави впливати на ситуацію на місцях. Крім того,
існує вірогідність виникнення проблем, пов’язаних із зміною меж
адміністративно-територіальних одиниць. Добровільний характер не
змушує територіальні громади в обов’язковому порядку проводити
об’єднання, що може подовжити термін проведення реформи. Також
можливий спротив населення об’єднанню через побоювання
мешканців існуючих адміністративно-територіальних одиниць
втратити статус та інфраструктурні переваги. Тому необхідно
застосовувати заходи щодо пом’якшення реалізації реформи, адже всі
перетворення вимагають часу, а жодні реформи не можна штучно
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прискорювати. Об’єднання громад обов’язково вимагає ретельної
підготовки, вивчення стану адміністративних територій, а також
врахування думки населення, що може бути здійснено через
проведення місцевих референдумів [3].
Аналіз соціально-економічного розвитку України та її окремих
регіонів свідчить про наявність кризових процесів, зокрема
поглиблення
міжрегіональних
суперечностей,
зростання
диспропорцій та загострення соціально-економічних проблем,
погіршення якості життя населення тощо. Як відомо, криза завжди має
два сценарії: або крах і неминуча загибель, або шанс до прискореного
розвитку і, навіть, процвітання. Все залежить від обраного шляху,
правильного підходу, заснованого на зроблених висновках, і вчасно
вжитих заходах.
На сучасному етапі вихід із кризи можливий лише на основі
здійснення системних реформ в усіх сферах діяльності. Указом
Президента України у 2015р. схвалено Стратегію сталого розвитку
«Україна – 2020», метою якої є впровадження у нашій державі
європейських стандартів життя та вихід України на провідні позиції
світу. Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020» передбачено
реалізацію 62 реформ, серед яких децентралізація та адміністративнотериторіальна реформа.
Незважаючи на проблеми і виклики, що існують сьогодні, в
Україні вже зроблено значний крок вперед у питаннях проведення
децентралізації. Вже визначені основні критерії та порядок об’єднання
громад, проведене чітке розмежування функцій між органами
державної та місцевої влади, змінено порядок бюджетного
фінансування, відбуваються вибори сільських старост. Проте початок
реформи вказав і на певні її недоліки: іноді замість принципу
добровільності об’єднання сільських рад на практиці застосовується
метод «батога і пряника», панує диктат, коли у деяких областях
створюється всього дві або три громади на один адміністративний
район. Також під час проектування нових територіальних громад не
дотримувався принцип розробки та оцінки альтернативних варіантів і
вибір найефективнішого з них з точки зору економічної доцільності.
Однак, не викликає сумнівів, що результатом децентралізації
має стати побудова розвиненої держави із самодостатнім місцевим
самоврядуванням, здатним ефективно вирішувати місцеві проблеми та
якнайкраще забезпечити населення високоякісними послугами.
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ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ПЛАТІЖНОГО ТА ТОРГОВЕЛЬНОГО
БАЛАНСІВ НА ОСНОВІ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ
Часанов Руслан, учень, Олех А.П., учитель
Конотопська міська гімназія
В умовах глобалізації світової економіки загострюється
проблема рівноважного стану національних економік. Інформаційною
базою для розробки стратегії і тактики зрівноваження міжнародних
валютно-фінансових і кредитних відносин слугує платіжний баланс,
порушення рівноваги якого є одним із визначальних чинників
дестабілізації економіки країни.
Платіжний баланс – це співвідношення між сумою надходжень,
одержаних даною країною з-за кордону, і сумою здійснених нею
платежів за кордоном за певний відрізок часу. Торговельний баланс це співвідношення між вартістю експорту й імпорту протягом певного
періоду часу незалежно від термінів їх оплати.
Основні фактори, що впливають на платіжний і торговельний
баланс: обмеження у зовнішній торгівлі, у тому числі мита, внутрішні
ціни на продукцію і послуги, міжнародна спеціалізація, зміна
валютного курсу [1].
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У практиці високорозвинених країн широке вживання отримали
такі методи «вирівнювання» торговельного балансу, як: мита,
обмеження імпорту; податкові й кредитові пільги; бюджетне
фінансування експорту; девальвація, ревальвація тощо.
Розглянемо стан платіжного та торговельного балансів України.
Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в 2015 році
скоротився до 204 млн. дол. США порівняно з 4.6 млрд. дол. США у
2014 році.
За підсумками І півріччя 2015 року падіння експорту товарів
склало 35,0%. Його обсяг склав 18,5 млрд. дол.
За підсумками І півріччя 2015 року падіння імпорту товарів
склало 38,5%. Його обсяги склали 17,3 млрд. дол.
Основне скорочення зовнішньої торгівлі припало на країни
СНД. Передусім це обумовлено зменшенням обсягів торгівлі з Росією,
що пов’язано з обмеженнями, накладеними Росією і Україною на
взаємну торгівлю.
Також відбулося скорочення торгівлі з ЄС. Падіння експорту
викликане зниженням цін на основні статті українського експорту,
імпорту – значним ослабленням гривні [2].
Наша економіка потребує структурних реформ для подолання
кризової ситуації, котра склалася в останній час. Аналізуючи досвід
розвинених країн, можна почерпнути багато корисних уроків та не
допустити фатальних помилок.
Як приклад, можемо взяти Південну Корею, яка у 1960 році
була однією з найбідніших країн, де панували корупція, безробіття і
навіть голод, країна перебувала у стані замороженого конфлікту,
подібне спостерігаємо і з нинішньою Україною. І вже за 19 років
Корея перетворилася на одну з провідних економік завдяки успішним
економічним реформам.
Так зване корейське економічне диво пов'язують президентомдиктатором Пак Чон Хі. Звичайно, Україна не може перейняти
диктаторську складову, але її можна замінити демократичним
інструментарієм держуправління.
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Першими кроками диктатора були антикорупційна та
люстраційна реформи. У державі було ліквідовано основні
кримінальні угруповання і звільнено з роботи цілу армію бюрократів
та корупціонерів (було звільнено 17 тис. чиновників, а 4 тис.
заборонено займатися політичною діяльністю).
У країні досі працює служба, яка приймає звернення від
громадян про факти корупції, за кожне таке звернення громадяни
отримують винагороду у розмірі - до 10% - від суми, яку вимагав
корупціонер. Це цікавий досвід для України, у якій рівень корупції
один із найвищих у світі.
Також відбулося запровадження нової податкової реформи. В
країні різко зменшились податкові ставки, що одразу ж підвищило
привабливість цієї країни серед інвесторів.
У 1970-1980рр. середньорiчнi темпи зростання ВВП у Південній
Кореї становили 9,4% проти 5,8% по країнах, що розвиваються, також
збільшилася частка інвестицій у ВВП Південної Кореї. У Південній
Кореї протягом 1960-1993рр. обсяги експорту зросли з 33 млн дол. до
82 млрд дол., або з середнім темпом 26,7% на рік [3].
За рахунок цього Південна Корея вивела платіжний і
торговельний баланс "в плюс" та накопичила достатньо валютних
резервів для подальшого розвитку.
Пропонуємо декілька кроків, котрі призведуть до покращення
торговельного балансу України:
1. Сприяти розвитку українського виробництва.
2. Обмежити зростання цін.
3. Вирішити проблеми безробіття через: максимальне
бюджетне, податкове, кредитне стимулювання внутрішнього
виробництва та попиту на українські товари задля пожвавлення
економіки і швидшого виходу з кризи;
4. Реформувати енергетичну галузь та максимально сприяти
енергозбереженню як найважливішій складовій всієї економічної
політики держави.
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5. Забезпечити професійне управління державною власністю та
приватизацію
неефективних
державних
підприємств,
окрім
стратегічних, що пов’язані із гарантуванням національної безпеки.
6. Вивести на новий рівень розвиток аграрного виробництва
шляхом впровадження прозорих правил ресурсного забезпечення
виробників сільськогосподарської продукції.
7. Забезпечити розвиток сільської місцевості шляхом: сприяння
ефективному використанню та збереженню родючості землі
сільськогосподарського призначення;
Крім того, вже зараз ведуться кроки щодо покращення
торговельного балансу України, складової частини платіжного балансу
серед яких програма "Купуй українське". Мета
проекту –
розповісти про національних виробників та товари, які вироблені на
території нашої держави. Він набув поширення і за кордоном,
наприклад, у США започаткували проект Buy Ukrainian, мета якого –
заохотити українців у США та американців загалом купувати саме
українську продукцію.
Для того щоб покращити платіжний та торгівельний баланс
нашої країни, вийти з економічної кризи, необхідно здійснювати
коректну економічну політику, котра буде грунтуватися на існуючих
проблемах.
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ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ, БОРОТЬБІ З БЕЗРОБІТТЯМ І
БІДНІСТЮ
Євтушенко Т.О., студентка, Попович О.І., викладач
Індустріально-педагогічний технікум КІ СумДУ
Соціальна політика — це комплекс соціально-економічних
заходів держави та місцевих органів влади, спрямованих на захист
населення від безробіття, зростання цін, знецінення трудових
заощаджень.
Соціальна політика сучасної держави повинна бути
зорієнтована не лише на підтримку наявного рівня соціальних гарантій
і створення механізмів соціального захисту окремих найбільш
уразливих соціальних груп, а й на реалізацію довготривалих програм
щодо кардинальної зміни основ системи соціального захисту,
підвищення її ефективності.
Тобто з одного боку, соціальна політика - це мистецтво
поєднання людських інтересів, інтересів індивідів і держави, різного
рівня людських спільнот, груп у сфері соціальних відносин. З іншого це система взаємодії державної влади, що постійно оновлюється,
недержавних структур, самої особистості з питань життєзабезпечення
та розвитку людини.
Протягом всього існування суспільства та держав, одними з
головних питань та проблем поставали соціальний захист населення,
боротьба держави з безробіттям та допомога незахищеним верствам
населення.
Безробіття - це важкий іспит не тільки для людини, що
залишилася без роботи, а й для членів її сім'ї. Безробітні втрачають
почуття власної гідності, почуваються винними перед своїми
близькими, впадають у стан депресії, що призводить до психічних
розладів, самогубств та необдуманої асоціальної поведінки. Всі ці
чинники підштовхують безробітних до політичної активності: участі у
демонстраціях і мітингах, інших акціях протесту.
Розглянемо основні аспекти найпоширеніших моделей
соціальної політики, що мали місце в управлінні зарубіжними
країнами. Таких моделей виділяють 4: європейська, скандинавська,
американська та японська.
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На початку XX ст. в європейських країнах почали створюватися
спеціальні фонди допомоги безробітним. У цей час у таких країнах, як
Франція, Данія і Бельгія програми з надання допомоги безробітним
стали розроблятися на державному рівні. А у Великій Британії У.
Черчілль, на той час міністр торгівлі, з метою підвищення
ефективності допомоги безробітним домігся від законодавчих органів
права відкрити біржу праці. Створена на той момент британська
система страхування запропонувала такі методи допомоги
безробітним, котрі й понині застосовуються у структурах страхування
від безробіття.
Впродовж XX ст. безробіття було типовим явищем для всіх
промислово розвинених країн світу. Як приклад, з 1978 по 1998 рр.
кількість безробітних у країнах, що належать до Організації
економічного співробітництва і розвитку, збільшилася з 10 млн. до
майже 35 млн. осіб. Подібні обставини сприяли тому, що європейські
країни нагромадили досвід у боротьбі з безробіттям і пом'якшенням
його наслідків.
Наприклад, у сучасній Швеції держава проводить активну
політику в сфері зайнятості, спрямовану на зниження безробіття.
Характерною рисою цієї політики є попередження безробіття, а не
боротьба з його наслідками. Уряд Швеції у соціальній політиці
особливу увагу приділяє розробці заходів, спрямованих на
забезпечення професійної підготовки й перенавчання осіб, що стали
безробітними, і створення нових робочих місць, в основному в
державному секторі економіки; координує міграцію населення і
робочої сили шляхом надання субсидій і кредитів на переїзд сімей із
районів з надлишком робочої сили до районів, де є вакантні місця;
забезпечує доступ населення до інформації про наявні вакантні місця
тощо.
Чималий інтерес становить японська модель політики
зайнятості. Згідно з цією моделлю кожна людина може знайти для себе
роботу, навіть якщо вона не дуже цікава й корисна. У цьому полягає
причина низького безробіття в Японії й економії коштів на соціальні
витрати. Природно, така політика не могла б сприяти підвищенню
ефективності економіки, якби не такі відомі експортні галузі Японії, як
автомобілебудування, сталеливарна промисловість, виробництво
автомобільних запчастин і машинобудування.
Американська політика зайнятості також спрямована на
залучення до процесу виробництва якомога ширших верств активного
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населення. Її результатом є збільшення кількості людей з низьким
рівнем доходу, який проте перевищує допомогу по безробіттю.
Сучасні держави використовують різні засоби для вирішення
проблеми бідності. Найбільших успіхів в боротьбі з бідністю досягла
так звана соціальна держава, яка бере на себе турботу про матеріальне
становище своїх громадян, проводить сучасну соціальну політику.
Така держава сприяє збереженню стабільності, суспільної злагоди,
попереджає гострі соціальні конфлікти. Одним з прикладів соціальної
держави є США.
В 30-і роки в США гостро стояла проблема голоду, недоїдання.
В результаті привернення до неї великої суспільної уваги у 1933 році,
незважаючи на кризу, було створено Федеральну корпорацію
додаткової допомоги, яка повинна була купувати продукти і
розподіляти їх між школами, іншими громадськими організаціями.
Через шість років була прийнята програма запровадження
продовольчих талонів, на які можна було придбати продукти. У 1946
році в США був прийнятий Закон про шкільні сніданки. Проблема
голоду не була суттєво вирішена до кінця 70-х років. Зміни були
досягнуті завдяки зусиллям держави, виконанню програми
продовольчої допомоги. Крім цього допомогу у вирішенні проблеми
голоду надали добровільні благодійні організації.
В суспільстві були зламані певні стереотипи, наприклад,
уявлення про те, що голод є проблема виключно країн Африки, Азії,
Латинської Америки.
Ні криза економіки, ні критика соціальної держави
неоконсерваторами, позиції яких посилились в 80-ті роки, не привели
до відмови від соціальної діяльності держави. Хоча в умовах кризи
деякі соціальні програми все ж були скорочені, зменшились темпи
зростання витрат на соціальні потреби, але основні надбання
соціальної держави — соціальне страхування, соціальний захист,
соціальне партнерство — були збережені. Нині в США, наприклад,
існує багато різних напрямків соціальної роботи: допомога бездомним,
сім’ям з неповнолітніми дітьми, тим, хто втратив рідних і т. ін.
Таким чином, узагальнивши викладене, можна виділити чотири
типи політики соціального захисту у світі:
1. Скандинавська модель спрямована на забезпечення працею
всіх трудящих, для чого створюються робочі місця в державному
секторі з середньою оплатою праці.
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2. Європейська модель орієнтована на скорочення кількості
зайнятих при підвищенні продуктивності праці й зростанні доходів
працюючих. Така політика передбачає дорогу систему допомоги для
більшої кількості безробітних.
3. Японська модель. Згідно з цією моделлю кожна людина може
знайти для себе роботу, навіть якщо вона не дуже цікава й корисна.
Але, така політика не могла б сприяти підвищенню ефективності
економіки, якби не такі відомі експортні галузі Японії, як
автомобілебудування, сталеливарна промисловість, виробництво
автомобільних запчастин і машинобудування.
4. Американська політика зайнятості також спрямована на
залучення до процесу виробництва якомога ширших верств активного
населення. Її результатом є збільшення кількості людей з низьким
рівнем доходу, який проте перевищує допомогу по безробіттю.
Соціальна політика України знаходиться на недостатньо
високому рівні, наразі відбувається її реформація. Тому доцільним є
звернути увагу на викладені вище моделі соціальної політики. Але при
цьому головне не сліпо слідувати обраній моделі соціальної діяльності
держави, а вибрати найкращі аспекти з наявних, при цьому створити
свою модель, яка буде базуватися на досвіді закордонних країн і
насамперед покликана захищати інтереси громадян України та
соціальної допомоги незахищеним верствам населення.
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АМЕРИКАНСЬКА ТА ЄВРОПЕЙСЬКА ФОРМИ ОБЛІКУ КРОК ДО ЄВРОСОЮЗУ
Литвиненко С.О., студентка, Гланц Н.В., викладач
Індустріально-педагогічний технікум КІ СумДУ
У зв’язку з тим, що Україна взяла курс до вступу в ЄС.
Відображення міжнародних економічних відносин передбачає
вивчення, узагальнення ї аналіз міжнародної системи обліку та
звітності, стандартів, рекомендацій і положень міждержавних та
професійних організацій. Це пояснюється кількома причинами: 1.
Рівень розвитку та характер сучасних продуктивних сил зазнає
динамічних перетворень під впливом змін у науці та техніці, що у свою
чергу спричинює необхідність перегляду концепцій управління з метою
формування достовірної обліково-аналітичної інформації.
2. У господарських структурах відбувається значний рух продуктивних сил у національних та інтернаціональних масштабах, що
змінює погляди стосовно замкнутості облікових систем.
3. Високий рівень інтернаціоналізації виробництва сформував
міжнародний поділ праці, який об'єднує самостійне виробництво
окремих країн і поступово виводить його на міжнародний рівень, що
вимагає
об'єднання
принципів
формування
та
надання облікових даних користувачам у різних країнах.
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4. На основі міжнародного поділу праці розширюється сфера
обміну в формі міжнародної торгівлі та вкладення капіталів в економіку
інших країн, що потребує дотримання певних облікових стандартів і
принципів на міжнародному рівні.
Тому Україні необхідно перейти до міжнародних стандартів та
внести
зміни
в
міжнародну
автоматизовану
програму
1С:”Підприємство-8”. А так як проаналізувавши американську та
європейську форми обліку ми з’ясували, що вони різняться .
Південноамериканська модель для різних категорій суб’єктів
застосовує власні нормативні документи. Професійні бухгалтерські
організації можуть подавати звіти , що мають статус нормативних
документів.
Основною відмінністю цієї моделі є коригування облікових
даних, відповідно до темпів інфляції. Інформація, необхідна для
контролю за дотриманням податкової політики. Це спрощує і
підвищує ефективність роботи урядових органів. Встановлені норми
та правила фіксуються у спеціальному документі, який називається
стандартом і є фінансовим обліком.
Інтернаціональна модель(європейська). Вона зумовлена
потребами міжнародного погодження обліку з інтересами
міжнародних валютних ринків.
Її методи і технічні прийоми все більше наближаються до
управлінського обліку. Управлінський облік,на відмінну від
фінансового , не є обов’язковим. Він менше уваги приділяє точності
інформації, а більше її доречності ї оперативності. Управлінський
облік за інформаційним змістом і колом завдань, що вирішуються,
набагато ширший і різноманітніший, ніж фінансовий. Він повністю
підпорядкований запитам менеджерів фірм і компаній. Його дієвість
забезпечується орієнтацією на конкретні господарські завдання,
вирішення яких базується на відповідній інформації про витрати і
доходи.
Міжнародна регламентація здійснюється за допомогою
стандартів. Встановлені норми та правила фіксують у спеціальному
документі, який називається стандартом.
Тому моя пропозиція є втім, щоб Україна перейшла до
міжнародних стандартів МСБО.
Нині відомі два підходи до вирішення проблеми уніфікації
бухгалтерського обліку: гармонізація і стандартизація. В кожній
країні може існувати своя модель організації обліку та система
стандартів, що її регулює. Усі розвинуті країни вважають нормальним
явищем використання МБС, оскільки при цьому зростає довіра з боку
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іноземних інвесторів до фінансової звітності, зменшується ризик
фінансових втрат через незадовільну організацію національної
системи обліку та звітності.
Отже, якнайшвидше введення міжнародної системи обліку та
звітності в Україну дасть змогу повніше враховувати інформаційні
потреби управління, сприятиме швидкому залученню іноземного
капіталу до розвитку економіки нашої держави. А проаналізувавши
американську та європейську форми обліку я дійшла висновку, що
необхідно перейти до єдиної всесвітньої міжнародної автоматизованої
програми 1С”Підприємство”, та внести зміни в її роботу, по
застосуванню управлінського та фінансового обліку на різних
контурах.
РИНОК ПРАЦІ В УКРАЇНІ
Москаленко В.Ю., студентка, Бащук Л.В., викладач
Індустріально-педагогічний технікум КІ СумДУ
В Україні в умовах сучасного розвитку економіки
загострюється проблема збалансованості попиту і пропозиції
висококваліфікованої робочої сили на ринку праці. Найбільш гострою
проблемою українського ринку праці є неефективна зайнятість. Вона
визначає міру відставання від розвинених країн у продуктивності
праці, безробітті, прихованому безробітті, а також у невідповідності
скорочення виробництва і чисельності зайвої робочої сили.
Мета роботи полягає у розробці та теоретичному
обґрунтуванні методологічних підходів і практичних рекомендацій
щодо формування і розвитку ринку праці України в умовах переходу
до соціально орієнтованої економіки та в умовах фінансової кризи.
Реалізація поставленої мети зумовила необхідність визначення
і вирішення таких завдань:
- проаналізувати теоретико-методологічні положення і
узагальнити різні концепції сутності ринку праці, його структури,
функцій і місця в сучасній економічній системі;
- визначити систему основних показників, що характеризують
ринок праці;
- розкрити особливості демографічної ситуації як фактору
формування пропозиції робочої сили;
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- проаналізувати сучасний стан ринку праці та окреслити
проблеми його функціонування в умовах ринкової трансформації
економіки;
- обґрунтувати підходи до активізації розвитку ринку праці в
програмах та стратегіях соціально-економічного розвитку України;
- виявити можливості удосконалення нормативно-правової бази
функціонування ринку праці в Україні.
Об’єктом дослідження є процес розвитку ринку праці України в
умовах ринкових трансформацій.
Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади та
прикладні проблеми функціонування ринку праці, його аналізу і
визначення напрямків розвитку.
Ринок праці це – суспільно-економічна форма руху трудових
ресурсів. Як економічна категорія ринок праці представляє собою
систему виробничих відносин між робітниками, підприємцями і
державою, по-перше, з приводу обміну індивідуальної здібності до
праці на фонд засобів, необхідних для відтворення робочої сили, та,
по-друге, з приводу розміщення робітників в системі суспільного
розподілу праці у відповідності до законів товарного виробництва та
обороту. Ринок праці не може розглядатися ізольовано, у відриві від
типу економічної системи, тобто сукупності всіх економічних процесів
і явищ, що відбуваються у суспільстві на основі діючих майнових
відносин і організаційних форм.
Становлення повноцінного ринку праці – одна з найважливіших
ланок у розвинутій ринковій економіці, що передбачає надання права
кожній людині на вільний продаж своєї праці за власним бажанням і
вибором на засадах трудового найму. Такий вибір визначається
суспільними потребами та індивідуальними можливостями.
Становлення і розвиток ринку праці України проходив під знаком
необхідності адаптації до економічної ситуації, яка характеризувалася,
насамперед,
спадом
виробництва,
значною
фінансовою
розбалансованістю економіки, недостатньою динамічністю заходів
щодо реформування господарського механізму.
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Формування та розвиток ринку праці України, на сучасному
етапі відбувається під впливом певних особливостей: по-перше,
йдеться передусім про нестачу робочих місць та високу частку
робочих місць з небезпечними умовами праці та низькими вимогами
до якості робочої сили, що є результатом не тільки низьких інвестицій,
а насамперед нераціональної їхньої спрямованості, відсутності чіткої
програми інвестиційної діяльності; по-друге, якість пропозиції робочої
сили часто не відповідає сучасним вимогам щодо її професійноосвітньої підготовки, трудової та виконавчої дисципліни, мобільності
та економічної активності в цілому; по-третє, водночас
нераціональною є галузева структура зайнятості; по-четверте,
безумовною проблемою ринку праці, наслідки якої виходять далеко за
його межі, є низький середній рівень заробітків і відповідно низька
питома вага витрат на робочу силу у собівартості виробництва та
оплати праці найманих працівників у ВВП, надмірна міжгалузева і
низька міжпосадова диференціація заробітної плати, передусім у
бюджетній сфері.
Безумовною проблемою ринку праці, наслідки якої виходять
далеко за його межі, є низький середній рівень заробітків і, відповідно,
низька питома вага витрат на робочу силу у собівартості виробництва
та оплати праці найманих працівників у ВВП, надмірна міжгалузева і
низька міжпосадова диференціація заробітної плати, передусім у
бюджетній сфері.
Для того, щоб покращити стан ринку праці в Україні необхідно
провести такі заходи:
1.
Збільшити кількість робочих місць у виробничій
сфері, за допомогою збільшення інвестицій у виробництво.
2.
Зменшити кількість державних замовлень на ті
спеціальності, потреби в працівниках яких не спостерігається на ринку
праці.
3.
Зменшити кількість нелегальних працівників на
ринку праці в Україні, за допомогою цього можна було б побачити
реальну картину кількості населення, яке потребує роботи.
4.
Законодавчо врегулювати питання, які стосуються
нелегальних працівників та застосовувати певні міри покарання для
роботодавців.
5.
Заохочувати роботодавців до створення робочих
місць та в різних умовах діяльності підприємства забезпечувати своїх
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працівників стабільністю, а з сторони держави надавати пільги для
таких роботодавців.
Вдосконалення механізму регулювання створення нових
робочих місць має, з одного боку, охоплювати економічне,
нормативно-правове підґрунтя, а з іншого — забезпечувати створення
єдиної державної організаційно-управлінської структури для розвитку
економіки і працевлаштування громадян, передбачати розроблення
цільових середньо- і короткострокових програм, посилення
фінансових, податкових та інших важелів стимулювання роботодавців
до створення нових робочих місць.
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РОЗВИТОК ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА ОСМАНСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У
XV – XIX СТ. В КОНТЕКСТІ МУСУЛЬМАНСЬКОЇ ШКОЛИ
ПРАВА
Кузьмін Д.В., к.ю.н., старший викладач
Конотопський інститут СумДУ
Проблеми формування цивільного права в мусульманських
країнах привертають активну увагу дослідників з історії держави та
права. Зацікавленість даних досліджень викликана інтересом до
впливу правових інститутів на середземноморський та чорноморський
регіони, особливості формування яких проходили під впливом
мусульманського права (шаріату). Ключовою державою, яка впливала
на політичну ситуацію в чорноморському регіоні в середньовічну добу
була Османська імперія. Поступово вдосконалюючись, на протязі часу,
правові норми цивільного права, сформовані в Османській імперії,
займають важливе місце в сучасному мусульманському праві країн
Сходу, що й зумовлює актуальність досліджень з історії цивільного
права Порти.
Фактично, серед джерела цивільного права Османської імперії
відділяють норми, які містяться в священних текстах дарованих Богом
людям та норми, створені самими людьми безпосередньо. Більшість
правових норм, на думку представників мусульманської школи права,
взяті з священних текстів і тому вони є обов’язковими божественними
рекомендаціями. Порушення даних норм є не тільки порушенням
суспільної безпеки а й порушенням релігійних принципів. По суті
норми мусульманського права здебільшого мають форму доктрини і їх
перегляд сприймається як виступ проти божественної волі. Як відмічає
О. М. Муллокандова для ісламської правової доктрини, для ісламської
філософії права основним є розуміння того, що єдиним джерелом
права є Аллах [1, С. 63]. Воля Аллаха якраз і полягала в тому, що
право було подарунком Бога людям. Вважається, що норми, які були
створені не божественною волею, а людьми (звичаєве право та писані
закони людей) можуть бути переглянутими в майбутньому. Але ці
норми повинні не суперечити священним текстам та вважаються
такими, що були написаними під впливом волі Аллаха. Право
розглядалося, як божественне відкриття, а не як наслідок раціональної
діяльності особистості і держави [2, С. 1].
Цивільне право Османської імперії розвивалося фактично
протягом 623 років, з початку правління Османа I в 1299 р. по 1922 р.
Норми цивільного права в мусульманській школі права на думку В. Є.
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Чіркіна, виникли на межі VI –VII ст. на Аравійському півострові [3, С.
4]. В основі мусульманської школи права лягли норми звичаєвого
права жителів Аравійського півострову та релігійні і політико-правові
погляди пророка Моххамеда. В основі, норми мусульманського права
були викладені в Корані. Сунни - записані після смерті пророка
повчання про його життя, також мали важливе значення для правової
традиції мусульман. Важливими джерелами мусульманського права
були також правові норми видані першими чотирма халіфами.
Перший процес кодифікації норм мусульманського права відбувся в X
ст. в м. Хіра. Подальший розвиток мусульманського права проходив
під впливом правової думки Османської імперії.
До XIX ст. в Османській імперії зберігалися цивільно-правові
традиції, які сформувалися переважно, ще за часів Арабського
халіфату. Відставання османів у військовій, економічній сферах, в
тому числі й складність існуючої правової традиції, змусили правлячі
кола Османської імперії приступити до ряду реформ в XIX ст.
Важливою подією стає і правова реформа, в тому числі і
реформування норм цивільно-правових відносин. Під впливом
європейської правової традиції розпочинається процес еволюції
цивільного права Османської імперії. Як відмічає Х. Бехруз, правова
реформа розпочинається з оголошення Гюльханейського рескрипту в
1839 р. Виділялося дві категорії нормативно-правових актів: 1)
нормативно-правові акти, прийняті на основі вже існуючої правової
традиції з урахуванням норм звичаєвого права та норм
мусульманського права; 2) нормативно-правові акти, введені в правову
систему Османської імперії шляхом запозичення з права європейських
країн (переважно Франції) [4, С. 93]. Центральною подією в
реформуванні цивільного права Османської імперії стає створення і
робота комісії на чолі з Алі-Баши. На основі французького цивільного
законодавства з урахуванням місцевої правової традиції комісія
розробила проект цивільного кодексу. Цивільний кодекс Османської
імперії був введений в дію 24 березня 1869 р під назвою –
«Меджелле». Меджелле видавався та доповнювався протягом 18691876 рр. і діяв до ліквідації Османської імперії у 1922 р.
Спроба в 1878 р. за зразком французького цивільнопроцесуального кодексу ввести в дію проект цивільно-процесуального
кодексу Османської імперії зазнала невдачі. Тому, цивільний процес
Османської
імперії
регулювався
нормами
комерційного
процесуального кодексу.
Таким чином, процес формування цивільного права Османської
імперії почав формуватися з норм місцевого звичаєвого і завершився
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кодифікацією норм мусульманського права та частковим
запозиченням норм права європейських країн та в XIX ст. Цивільне
право Османської імперії збагатило правову традицію мусульманської
школи права, сформувавши її самостійність, специфіку та особливості
порівняно з іншими нормами права. Для мусульманської школи права,
як за часів Османської імперії так і для мусульманських країн
сучасності норми цивільного права находяться у певній
взаємозалежності правової та релігійної традиції.
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УКРАЇНСЬКА ТРАДИЦІЙНА СОРОЧКА: ОСОБЛИВОСТІ
КОНСТРУКЦІЇ ТА КРОЮ
І.М. Козлова, керівник літературної студії «Джерела»
Український національний костюм – одне з надбань народної
культури поряд із піснею, обрядовістю, системою вірувань і звичаїв, і
складає єдине ціле з усією системою народних естетичних і етичних
уявлень.
Окреме місце в українській культурі одягу посідає сорочка –
верхній і нижній плечовий одяг. Вона має універсальне призначення:
для роботи й для свята, для всіх вікових категорій, на всі випадки
життя.
Українська сорочка виготовлялася із полотна ручної виробітки,
тканого на ткацькім верстаті (кроснах) із ниток, найчастіше прядених
вручну з волокна, отриманого від вирощених у цій же місцевості льону
чи конопель. Ткацький стан мав визначену ширину – 52 – 60 см, а тому
крій одягу, зокрема сорочки був орієнтований перш за все на
стандартну ширину полотна. Протягом століть народна мудрість
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зробила крій сорочки
раціональним – усі деталі крою були
квадратними чи прямокутними, що дозволяло використовувати
полотно без відходів. Крім того, такий крій дозволяв пошити виріб для
будь-якого розміру і зросту, одночасно зручний у повсякденному
носінні для роботи і вишуканий для святкових і урочистих подій.
Відомо кілька типів традиційного крою жіночої сорочки. Вони
виразно поділяються на уставкові та безуставкові.
У нашій місцевості переважають сорочки уставкового крою.
Особливістю їхньої конструкції є те, що рукави приєднуються до
деталей переду і спинки за допомогою прямокутної плечової деталі –
уставки. Це дозволяє створити зручний для рухів об’єм і водночас
варіювати ширину виробу відповідно до фігури.
Найбільш поширеною є конструкція уставкової сорочки [1].
Деталь рукава у ній з’єднується з уставкою та ластовицею, а потім
пришивається до основних частин переду та спинки. Необхідні об’єми
досягаються зборкою по лінії шиї під обтачку(пруг) – вузьку смужку
тканини, якою окантовується закладений дрібними складочками
(«брижами») верхній край крою. Низ рукавів також збирається під
обтачку або «до чохлів» - на манжет. У залежності від того, якого
розміру має бути сорочка, її шиють «у дві або в три пілки» - тобто
з’єднують по ширині дві або три смуги полотна. Довжина готового
виробу найчастіше була до щиколотки – «додільна сорочка», рідше –
«доколінна» або «поясна». Конструктивні шви виконувалися вручну,
причому зрізи тканини ховалися всередину шва, а ткацькі кромки
(«пруги») з’єднувалися без припусків на шви. Часто при зборці виробу
використовувалися декоративні способи з’єднання деталей –
змережування, прутики, різні декоративні шви.
Уставкова сорочка мала також варіанти крою. [2] В одному з
інших варіантів уставка викроюється цільнокроєною з рукавом. Крій
відрізняється також способом з’єднання уставки й рукава з частинами
переду і спинки: рукав із ластовицею і уставкою вшивається у
вертикальний розріз бічної частини сорочки або у боковий шов, якщо
сорочка шиється «у дві пілки». Рукав може бути зібраний брижами на
деякій відстані від нижнього зрізу і утворювати оборку. Горловина
призбирується пишними зборками і красиво драпірується на плечах і
навколо шиї. Такий крій дозволяє надівати сорочку через голову без
поздовжнього розрізу для застібки.
Інший варіант уставкової сорочки – крій «на кут» [3]. Верхня
частина переду і спинки в ній підгиналася навскоси, і уставка
пришивалася відповідно до скошеного краю. Загнутий усередину кут
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тканини приметувався з вивороту до частини переду і спинки і
декоративним швом закріплювався з лицьового боку.
Безуставкові сорочки відрізняються тим, що деталі рукавів
приєднуються до деталей переду і спинки без додаткової деталі –
уставки.
Відомо кілька видів безуставкових сорочок.
Сорочка «хлоп’янка» або тунікоподібна [4]. Такий тип крою
характерний як для жіночих, так і для чоловічих сорочок. Особливістю
конструкції є відсутність плечового шва – сорочка кроїться
«вперекид», передня і задня її частини цільнокроєні. Посередині
розмічається виріз горловини і розріз переду. Деталь рукава має згин
зверху і шов знизу. Зазвичай низ рукава прямий. За потреби робляться
бічні вставки шириною в половину пілки. Ластовиця вшивається у
нижній шов рукава та бічний шов або ж розріз на бічній частині.
Особливістю оздоблення таких сорочок є те, що орнамент
розташовується також «уперекид», переходячи з переду на спинку.
Сорочка «довганя» кроїться у чотири пілки: передня та задня
частини і дві боковини, викроєні клиноподібно [5]. Рукав двошовний,
нижня і верхня частини зі згином. Нижня частина одночасно слугує
ластовицею і вшивається у розріз на бічній частині сорочки.
Горловина сорочки і низ рукавів густо призбирується у брижі, пухлики
чи зборки й декорується вишивкою по брижах.
Для західноукраїнських регіонів характерний такий крій
сорочки, як «волошка», тобто «італійська» [6]. Бічні частини переду і
спинки викроюються цільно, без плечових швів, «уперекид». Рукави з
ластовицею, широкі, двошовні, шви рукавів розташовані зверху і
знизу. Рукави густо при зборюються по окату і по низу і вшиваються
разом із ластовицями в бічні шви. Перед і спинка призбируються біля
горловини до бічних частин, утворюючи горловину-каре.
Ще один тип безуставкової сорочки, поширений у західних
регіонах України – сорочка «до гестки», тобто на кокетці [6]. Перед,
спинка, боковини, рукави викроюються у вигляді прямокутних
деталей. Окремо викроюється гестка – кокетка, деталь прямокутної
форми з вирізом для горловини і розрізом під застібку попереду або
позаду. До рукавів пришиваються ластовиці, деталі переду, спинки і
боковин з’єднуються між собою, і вся конструкція за допомогою
зборок, брижів чи пухликів приєднується до кокетки. Оздоблення у
такій сорочці розташовується по кокетці і переходить на брижі.
Таким чином, українська сорочка є зразком універсального,
зручного, раціонального щодо використання тканини і водночас
вишуканого й естетично довершеного народного одягу, принципи
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конструкції й крою якого можуть бути використані й для створення
сучасних зразків одягу.
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105 РОКІВ – ЦЕ НЕ ВІК, ЦЕ – СТИМУЛ
Могила І.В., учениця
Конотопська міська гімназія
Школа моя величава
Вікнами дивиться в світ.
Наче в букет пов’язала
Мрії окрилених літ…
Ці відомі слова М. Сингаївського ніби спеціально написані
про мою школу – гімназію, у якій усе обертається навколо навчання й
виховання учнів, де бурхливо вирує цікаве,
змістовне життя
майбутніх особистостей, які прагнуть пізнати світ і себе в ньому.
Незаперечною є істина, що творчих учнів може виховати лише
творчий учитель: вимогливий і добрий, серйозний і життєлюбний,
людяний і мудрий. «Розумне, добре й вічне», посіяне ним у дитячих
серцях, проросте добірним урожаєм.
Та сьогодні я пропоную вам відкрити для себе цікаві й
невідомі сторінки життя моєї школи. Змінилось уже декілька поколінь,
а «білий парус на зелених хвилях» кожного року привітно запрошує до

73

своєї учнівської країни все нових мешканців - жити в атмосфері
дружби, любові, тепла, доброзичливості…
У процесі роботи над цією темою я звернулася до матеріалів
Музею гімназійного руху, який було відкрито 5 вересня 2005 року. У
його створенні взяли безпосередню учать учителі гімназії, а також усі
ті, які не залишилися байдужими й поділилися своїми спогадами,
фотографіями, іншими свідченнями про славну історію навчального
закладу.
Історія нашої гімназії розпочалася більше ніж століття тому.
Цей яскравий, але нелегкий шлях вона пройшла з честю. Тож
переведемо стрілки годинника на 100 років назад.
1 вересня 1911 року, тобто 105 років тому, у нашому місті
було відкрито чоловічу гімназію, заклад, який давав ґрунтовну освіту;
навчання спочатку проводилися в будинку міського земства, аж до
спорудження власного в 1915 році. Ідеться про історію навчального
закладу, відомого пізніше в місті як середня школа №4, учні та вчителі
якої стали першими господарями школи – новобудови №1, що постала
якраз навпроти Меморіалу Слави, найпочеснішого місця в Конотопі.
Скільки за цей час у навчальному закладі відбулося цікавих,
особливих, унікальних, яскравих, справді історичних подій, пов’язаних
зі славною історією міста, України!
Тож з історії. У 1917 році, коли в країні гострою була
проблема безграмотності, почала свою діяльність семирічна трудова
школа №4. У 1934 заклад змінив профіль на школу-підприємство, але
вже в травні цього року неповна середня школа №4 відкрила свої
двері. З розвитком промисловості місто потребувало спеціалістів
робітничих професій, тому в 1938 році школа перетворилася на
фабрично-заводську десятирічку. Але мирне життя конотопців було
порушено війною, і протягом 1941- 1943 рр. у школі знаходилася
німецька управа. Тільки в 1943 році почалася відбудова Конотопа, і в
приміщенні починає функціонувати, цілком зрозуміло чому, саме
жіноча школа №4, з 1953 року – неповна середня школа №4, а вже
потім - середня школа №4, яка дуже швидко отримала статус одного з
найкращих навчальних закладів міста.
Варто зазначити, що багато хто з учителів цієї школи
викладав у Конотопському учительському інституті, який проіснував з
1939 по 1952 рік. Найвідоміші - Серафим Мефодійович Попруга –
пізніше директор школи №4, талановитий педагог, організатор,
людина чуйна, принципова; Крамар Володимир Якович, прекрасний
керівник, ерудована, розумна та ініціативна людина, у подальшому –
директор середньої школи №2 та багато інших.
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У школи № 4 дійсно унікальна історія. Серед випускників
тільки 1939 року – Андрєєв В. – керівник підпільної комсомольської
організації, створеної в окупованому Конотопі, Цитовський Ю.Г. –
Герой Радянського Союзу. У різні роки школу очолювали Сердюк
Ф.І.( загинув на фронтах Великої Вітчизняної війни), Баскіна
С.С.(директор жіночої середньої школи №4), Попруга С.М., Хоменко
І.М., Килиб І.І., Лемещук С.Х.
Саме він, Лемещук С.Х., був призначений директором
школи, яка ще тільки будувалася. Її будували всім містом. І нарешті
настав той день, 24 жовтня 1978 року, коли всі зрозуміли: школа
готова прийняти своїх мешканців. Сьогодні можна побачити металеву
табличку, на якій указано, що будівництво школи було завершено до
60-річчя Всесоюзної Ленінської Спілки Молоді. І для того часу це було
дійсно важливо: то була знаменна подія, адже й учні, і вчителі шкіл
№1 та №4, не відриваючись від навчального процесу, докладали
максимум зусиль, аби якнайшвидше зайти в цей храм науки.
І почалися будні, ущерть заповнені новими турботами: як
зробити школу №1 дійсно першою, і не тільки в місті. Ось як згадує
той час учитель російської мови та літератури Захарова В.І.: «Усе
відійшло на другий план – власні проблеми, родини, здоров’я. МИ,
здається, день і ніч працювали на школу. І нас ніхто не примушував –
ми так хотіли самі, щоб наша школа була найкращою».
У тому, що школа так швидко піднялася, стала справді
першою, велика заслуга тих, хто в ній працював. У першу чергу директора Лемещука Сергія Харитоновича. Молодий, розумний,
амбітний, він підіймав колектив на справи, які скептикам здавалися
просто авантюрними. До безсумнівного позитиву належить те, що цей
прогресивний керівник зумів зібрати навколо себе працездатний
колектив небайдужих людей, готових до здійснення поставлених
задач.
Так, за невеликий проміжок часу відновився сучасний,
високохудожньо оформлений, змістовний центр патріотичного
виховання – музей, який існував ще в школі №4 і був відновлений під
керівництвом Яценко Світлани Іванівни, його першого директора.
Кабінети, які створили завдяки зусиллям учнів, батьків та учителів,
були визнані кращими в області. У 1981 році випустився перший клас
з поглибленим вивченням математики, створений перший
комп’ютерний кабінет у місті, перший методичний кабінет,
найбільший спортивний зал, найкращий військовий кабінет. Школа
неодноразово заносилася на міську й обласну Дошки Пошани,
визнавалася кращою в області.
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Час ішов, школа розвивалася, відбулися зміни і в освіті, а тому
Лемещук С.Х. не міг не скористатися нагодою й не приступити до
реорганізації навчального закладу. Так з’явилися альтернативні класи,
а потім вже й ліцей, де «ліцеїст - це не тільки звання, це спосіб життя,
особливий стан душі».
А вже 30 липня 1996 року математичний ліцей №1 одержав
статус багатопрофільного. На той час директором навчального закладу
стала Шерудило Тетяна Миколаївна, жінка енергійна, рішуча,
принципова й цілеспрямована. Саме вона не лише продовжила роботу
свого попередника, а й удосконалила та зробила величезний прорив у
навчально – виховному процесі. З урахуванням досягнень, які набув
багатопрофільний ліцей за 5 років свого існування, рішенням
регіональної експертної ради з ліцензування та атестації середніх
загальноосвітніх навчально – виховних закладів Сумської області 20
травня 1999 року навчальний заклад одержав статус гімназії. І
почалася нова історія. І знову все спочатку: нові проекти, звершення,
перемоги…
Працюючи над виступом, остаточно переконалася, що гімназія
є сконцентрованим плацдармом історії та сучасності нашого міста й
країни. Та прекрасна будівля є містком, один кінець якого - у
минулому, а інший простягається в майбутнє. Ми, гімназисти,- те
покоління, що з’єднує минуле й майбутнє моєї малої батьківщини, у
якій учитель і учень – однодумці, і вони роблять загальну справу не
покладаючи рук - на знак любові й відданості рідному навчальному
закладу.
При написанні роботи використані матеріали Музею
гімназійного руху Конотопської гімназії Конотопської міської ради
Сумської області, а також книги « 30 років вікнами до сонця»(
Юрченко Т.О.), - 2007р.
РОЗВИТОК ПРОМИСЛІВ ТА РЕМЕСЕЛ НА КОНОТОПЩИНІ В
ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVIII-XIX СТ.
Соколова А.В., учениця, Гудим В.В., учитель
Конотопська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 13
Вибір теми не випадковий, оскільки в школі є музей
народознавства та етнографії, то дана тема дозволяє більш детально
розглянути, сприйняти та відчути матеріальні зразки стародавніх
промислів та ремесел, притаманних нашому Конотопському краю, дає
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можливість показати зв’язок між теперішнім і минулим. Тема цікава й
актуальна.
Об’єктом даного дослідження є промисли та ремесла. До
предмету дослідження відноситься розвиток промислів та ремесел на
Конотопщині.
Метою дослідження є вивчення промислів та ремесел, які
розвивались у другій половині XVIII-XIX ст. на Конотопщині.
Отримані результати дають можливість ознайомитися з
кращими зразками українського народного декоративно-прикладного
мистецтва, формують естетичні та художні смаки учнів. Матеріали
науково-дослідницької роботи будуть корисними для учнів та батьків;
учителів народознавства, краєзнавства, історії України, трудового
навчання; всім, кому не байдуже історичне минуле рідного краю.
Виходячи із мети дослідження, можна сформувати наступні завдання:
- визначити основні історичні віхи розвитку народних промислів і
ремесел;
- проаналізувати основні напрямки промислів і ремесел на
Конотопщині;
- теоретично обґрунтувати значення знання про промисли та ремесла.
Дана тема є надзвичайно актуальною на сьогоднішній день.
Так , як діапазон сучасних ремесел і промислів значно звузився , то
знання про промисли та ремесла українців дають можливість глибше
ознайомитись з історичним минулим рідного краю, допомагають
відчути неперевершену гордість за попередні покоління.
Поряд з масштабними галузями господарства українці з
давніх-давен займалися різноманітними ремеслами і промислами.
Ремесла пов’язані, з обробкою мінеральних корисних копалин та
продуктів тваринництва, існували вже за часів трипільської культури.
. Найбільш розвинутими були такі промисли і ремесла як:

столярство – виготовлення хатнього начиння – лав,
ослонів, скринь, столів, стільців, мисників, ліжок, віконних рам, рамок
для вуликів тощо;

теслярство – зведення житлових та інших споруд,
господарських будівель тощо;

ложкарство – виготовлення ложок, мисок, тарілок, та
іншого кухонного начиння;

гребінництво – виготовлення різноманітних дерев’яних
гребінок і гребенів для прядіння з рогу;

бондарство – виготовлення місткостей – бочок, діжок,
барил, цебер;
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плетіння – виготовлення господарсько-побутових виробів
із різноманітної еластичної сировини;

млинарство — одна з важливих галузей харчової
промисловості; переробка зерна на борошно та крупи;

ковальство — обробка металу способом кування;

гутництво – виготовлення скла і виробів із нього;

гончарство — виготовлення керамічних виробів з
гончарної глини: посуду, кахлів, іграшок, прикрас, сувенірів тощо;

ткацтво — виготовлення сурових (необроблених)
текстильних тканин на ткацькому верстаті шляхом їх взаємного
переплетення;

килимарство – найбільш важлива і поширена в нашій
місцевості галузь народного ткацтва;

вишивка - орнаментальне або сюжетне зображення на
тканині, виконане різними ручними або машинними швами;

обробка шкіри — вид декоративно-ужиткового
мистецтва, що специфічними прийомами формотворення й оздоблення
утворює чимало естетично досконалих побутових речей: посудин,
взуття, одяг тощо.
Крім цих промислів та ремесел жителі нашого краю займалися
тваринництвом. Досить поширеним були такі роди занять як
мисливство, рибальство, бджільництво.
Результати даного дослідження констатують наступні
висновки: традиційні школи й осередки художніх промислів, на жаль,
почали згасати. Збіднився асортимент виробів. Сувеніри, які бачимо на
прилавках магазинів і кіосків, значною мірою втратили оригінальність,
місцеве забарвлення. Вони, як правило, виготовляються за
встановленими зразками й інколи не відповідають художнім смакам
споживачів. Щоправда, деякі підприємства застосовують труд
надомників. Думається, це і є найбільш прийнятний спосіб розвитку
художніх промислів на даному етапі. Багато для популяризації творів
народних майстрів дають сьогодні регулярні виставки, на яких
експонуються гончарні вироби, вишивки, моделі одягу, побутові речі,
різьблені по дереву, виплетені з лози тощо.
За нашими результатами дослідницької та пошукової роботи
були розроблені тематичні уроки-екскурсії з даної теми.
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МІЖНАРОДНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД
ЛЮДИНИ
Ткаченко А.О., учениця, Паладіна С.М., учитель
Конотопська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 13
Тривалий час у центрі уваги дослідників переважно
знаходилися проблеми міжнародних стандартів прав людини та їх
дотримання у внутрішньому праві державами, тобто забезпечення
практичного результату й фактичного виконання конкретними
особами. І це зрозуміло, оскільки з часу широкомасштабного
встановлення в договірних нормах таких стандартів почався процес
створення міжнародного права людини й необхідно було займатися
цією проблемою.
Оскільки виникнення міжнародного права людини як складової
сучасного міжнародного правопорядку значною мірою пов’язано із
створенням і функціонуванням у ньому механізмів контролю за
здійсненням державами у цій сфері своїх міжнародно-правових
зобов’язань. Тема дослідження нині є досить важливою на сьогодні.
Цей процес відобразив революційні зміни, що сталися в правовій
структурі захисту прав людини, яка вийшла за межі внутрішньо
правового дотримання, сягнувши міжнародного рівня. Унаслідок
цього в міжнародному співтоваристві поступово склалася система
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органів, що діють на універсальному й регіональному рівнях,
уповноважених уживати заходів щодо тих держав, які порушують
основні права і свободи людини, визначені у відповідних міжнародних
угодах. Розвиток цієї інституційної системи продовжується й сьогодні
шляхом удосконалення юриспруденції цих органів і навіть створення
нових органів, як це мало місце 2006 року, коли Генеральна Асамблея
ООН замість Комісії з прав людини як підкомісії Економічної і
Соціальної Ради (ЕКОСОР) створила Раду з прав людини в якості
допоміжного органу Генеральної Асамблеї, підвищивши тим самим
правовий статус найважливішого в системі ООН контрольного органу
з прав людини.
Актуальність теми визначається тим, що не приділяється
достатньої уваги системному аналізу функціонування механізмів у
сфері прав людини, особливо змінам інституційного характеру, що
сталися останнім часом, як і розвитку більш самодостатніх і дієвих
форм встановлення фактів, удосконалення форм невідкладних дій,
пошуку шляхів та засобів міжнародної присутності в складних
ситуаціях тощо, і тому ця робота певною мірою має сприяти
виконанню цих та інших завдань.
Ступінь дослідження проблеми. Серед вітчизняних дослідників,
які займалися загальними проблемами міжнародного захисту прав
людини, включаючи захист національних меншин, можна назвати В.Г.
Буткевича, В.Н. Денисова, В.І. Євінтова, В.Г. Заблоцьку, Н.І.
Карпачову, В.О. Нікітюка, І.В. Ніколайка, О.П. Мартиненка, В.В.
Мицика, О.М. Овсюка, А.В. Пазюка, П.М. Рабіновича, М.М. Товта,
С.В. Черниченка, В.М. Шаповала, Хауамда Галеб Ауад Мустафи, М.І.
Хавронюк та ін. Окремо необхідно виділити праці, опубліковані в
кранах СНД, в яких розглядаються теоретичні питання контролю, що
має ряд спільних рис, притаманних внутрішньому та міжнародному
праву. Це праці О.Ф. Андрійко, С.С. Алексєєва, І.П. Бліщенка, Р.М.
Валєєва, О.А. Гончаренка, В.М. Горшеньова, Л.Г. Гусейнова, І.І.
Котляра, С.А. Дзасохова, Г.В. Даніленка, В.М. Довганя, М.Л. Ентіна,
А.І. Йориша, В.А. Карташкіна, Ю.М. Колосова, Д.Г. Курдюкова, А.А.
Лазутіна, А.Х. Саїдова, І.І. Лукашука, Г.Є. Лук’янцева, С.А. Малініна,
Р.А. Мюлерсона, Ю.В. Самович, С.Ю. Марочкіна, А.М. Талалаєва,
Р.М. Тімербаєва, О.І. Тіунова, В.О. Туманова, І.В. Фісенка та ін.
У зарубіжній міжнародно-правові літературі питання
міжнародно-правових інституційних механізмів захисту прав людини
досліджувалися в працях П. Алстона, Р.Б. Більдера, Є. Бредлі, Б.
Бутрос-Галі, Т. Буєргенталя, Н. Вальтікоса, К. Вассека, Д. Гом’єн, М.
Дженіса, Ф. Джхабвала, Л. Зваака, Г.Дж. Еспіелля, І. Камерона, А.
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Кассезе, Р. Кея, Г. Лаутерпахта, С. Лекі, Д. МакГолдріка, Р. Норіса, Б.
Рамчарана, А. Робертсона, І. Сабо, Х. Саба, П. Сіджхарта, Тео ван
Бовена, М. Тарді, Д. Харріса, У.А. Шабота, Д. Шелтона та ін.
У той же час у вітчизняній міжнародно-правовій літературі не
приділялося достатньої уваги системному аналізу функціонування
інституційних механізмів у сфері прав людини, особливо висвітленню
змін інституційного характеру, що сталися в ній останнім часом, як і
розвитку більш самодостатніх і дієвих форм встановлення фактів,
удосконалення форм невідкладних дій, пошуку шляхів та засобів
міжнародної присутності у складних ситуаціях тощо, і тому дана
робота певною мірою має сприяти виконанню цих та інших завдань.
Мета і задачі дослідження. Метою роботи є дослідження
міжнародного механізму захисту прав і свобод людини. Відповідно до
визначеної мети завданням цього дослідження є наступне:
- охарактеризувати становлення міжнародного механізму
захисту прав людини;
- визначити поняття і складові міжнародного механізму захисту
прав людини;
- проаналізувати правову основу функціонування міжнародного
механізму захисту прав людини;
- з’ясувати роль Генеральної Асамблеї ООН і ЕКОСОР як
органів ООН зі сприяння здійсненню прав і свобод людини;
- охарактеризувати особливості функціонування універсальних
судових установ як органів сприяння здійсненню прав і свобод
людини;
- охарактеризувати особливості функціонування регіональних
судових установ;
- визначити роль МОП, ЮНІСЕФ і ЮНЕСКО в захисті прав і
свобод людини;
- охарактеризувати міжнародний інституційний захист прав
людини на регіональному рівні;
- розроблено рекомендації.
Об’єктом
дослідження є міжнародні правовідносини, що
виникали й виникають у процесі становлення, функціонування та
розвитку міжнародного механізму захисту прав і свобод людини.
Предмет дослідження становить комплекс міжнародноправових норм та принципів, що визначають природу та особливості
функціонування головних органів, інституцій, контрольних механізмів
та спеціалізованих установ у сфері захисту прав людини на
універсальному і регіональному рівнях.
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Наукова новизна одержаних результатів. Опрацювавши
матеріали щодо створення та діяльності ООН і міжнародного
механізму захисту прав людини, розроблено рекомендації по
удосконаленню діяльності ООН та спрощення механізму подання
позову до міжнародного суду.
Особистий внесок. Автором здійснено комплексне дослідження
складових міжнародного механізму захисту прав людини.
Структура роботи. Науково-дослідницька робота складається зі
вступу, трьох розділів, рекомендацій, висновків і списку використаної
літератури. Список використаних літератури налічує 10 найменувань.
Міжнародний механізм захисту прав людини представлений як
універсальними інституціями та органами ООН, так і в рамках
регіональних систем захисту прав і свобод людини. Основне завдання
ООН полягає у здійсненні міждержавного співробітництва заради
заохочення та розвитку поваги до прав людини та основних свобод для
всіх. З метою реалізації цього завдання в рамках ООН було
сформовано розгалуджену систему правозахисних інституцій,
діяльність яких спрямована на утвердження поваги до прав людини та
забезпечення їх визнання й дотримання державами-учасницями.
Підкреслимо, що первинною правовою основою створення та
функціонування міжнародно-правового механізму ООН щодо захисту
прав людини є Статут Організації Об’єднаних Націй (Статут ООН).
Статут ООН – міжнародна угода, що засновує міжнародну організацію
ООН; підписаний 26 червня 1945 року в Сан-Франциско на
заключному засіданні Конференції Об’єднаних Націй зі створення
Міжнародної Організації п’ятдесятьма державами і набув чинності 24
жовтня 1945 року, після того, як був ратифікований постійними
членами Ради Безпеки ООН. Усі країни, які підписали Статут,
зобов’язані дотримуватися його статей, крім того, їх зобов’язання за
Статутом ООН переважають над усіма іншими зобов’язаннями, які
випливають з інших міжнародних договорів. Статут був
ратифікований більшістю країн світу; єдиний виняток серед
загальновизнаних країн становить Святий престол, який вважав за
краще зберегти за собою статус постійного спостерігача, у зв’язку з
чим не є стороною, яка підписала документ у повному обсязі.
Механізм регіональних систем захисту прав і свобод людини
становлять: у межах європейської системи захисту прав людини –
Європейська комісія з прав людини, Європейський суд з прав людини
та Комітет міністрів Ради Європи, африканської системи захисту прав
людини – Африканська комісія з прав людини і народів, і
Африканський Суд з прав людини, американської системи захисту
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прав людини – Міжамериканська комісія з прав людини й
Міжамериканський суд з прав людини.
Дослідивши Матеріали з історії створення ООН та її діяльності,
ми б радили:
- органам системи ООН розробити та опублікувати спеціальні
методичні матеріали, в яких докладно відобразити всі нюанси, а також
технічні підготовки доповідей держав-учасників;
- механізми захисту прав людини, що функціонують в рамках
Європейського Союзу повинні бути змінені в цілях створення єдиної
системи захисту прав людини, доступної для кожної особи;
- ООН змінити Статут, пояснюючи це тим, що коли він
створювався, то не було передбачено механізму виходу з ООН п’яти
постійних членів;
- дану роботу використовувати, як додатковий матеріал для
вивчення конкретно схожих тем з певних на базі Конотопської
загальноосвітньої школи Ι-ΙΙΙ ступенів №13.
Досліджуючи механізми звернень до Європейського Суду, ми
особисто спілкувалися з людьми, які зверталися до Міжнародного
Суду. На підставі отриманої інформації, ми б рекомендували наступне:
- спростити процедуру звернення до Європейського Суду;
- створити служби, які б надавали безкоштовну юридичну
допомогу особам, що подають заяви до Європейського Суду;
- оскільки прецеденти Суду ЄС мають велике значення для
формування європейського правопорядку в цілому, необхідно
провести роботу по узагальненню судової практики в даній області і
складанню єдиних збірників з коментарями фахівців.
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ІМЕНІ НАДІЇ ВОЛКОВОЇ
Лозовицька М.Р., учениця
Конотопська міська гімназія
Метою моєї роботи є, насамперед, дослідження життя Надії
Волкової - Героя Радянського Союзу, випускниці нашої школи,
мужньої підпільниці, життя якої обірвалося на самому злеті. Історія її
життя пов’язана з Конотопом, тут жила її родина, тут сьогодні
проживає внучата племінниця Любов Ігорівна Тімірчіді, у
Конотопській гімназії навчається донька Любові Ігорівни. Але що ми
про Надію Волкову знаємо: скупі рядки в літописах міста, стенд в
музеї… Ця мужня дівчина заслуговує на те, щоб нащадки знали її ім’я,
пам’ятали про подвиг, який вона здійснила. 1965 року у школі №4,
випускницею якої була Надія Волкова, відкрився музей героїчної
підпільниці, але з часом його було зруйновано. І лише в 2005 році у
Конотопській гімназії було відкрито музей гімназійного руху, у якому
виділено куточок і для історії життя підпільниці, яка, рятуючи своїх
товаришів – партизанів, загинула, не давшись у руки ворога живою. У
Конотопі названа вулиця на честь Наді Волкової, на фасаді середньої
школи №4(нині художня школа) встановлено меморіальну табличку.
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Спробуємо відновити деякі сторінки героїчного життя нашої
мужньої землячки.
Надія Терентіївна Волкова народилася 24 червня 1924 року в
місті Харкові у родині службовця. У 1936 році разом з батьками вона
переїхала до Конотопа Сумської області. Тут навчалася в середній
школі №4, якій пізніше було присвоєно її ім’я.
Однокласниця Н.Т.Волкової, Іда Крутоголова, згадує (газета
«Лебн» №8, серпень 1999р.):
«Надя прийшла до нас у 4 клас, а в шостому ми обрали її
старостою, так як уже тоді в неї проявлялись лідерські здібності.
Вона мріяла стати інженером-будівельником. Дуже часто ми
збирались у Надії вдома, слухали патефон, переглядали книги з
великої домашньої бібліотеки родини Волкових. Згадую також, що
коли ми відвідували бібліотеку, то давали собі імена журналістів чи
письменників, і хоч це був жарт, але Надю тоді ми називали Тетяною
Гесс».
Зі слів однокласниці,
дізнаюсь, що Надя була
веселою,надзвичайно привабливою, уміла підтримувати позитивний
емоційний настрій всього колективу, була дуже розумною та здібною
ученицею й завжди приходила на допомогу товаришам.
У ту пам’ятну ніч 22 червня Надя поверталася з подругами
додому зі шкільного вечора. Небо було зоряним. На душі радісно.
Йшли, не поспішаючи. Біля хвіртки зупинилися, довго спостерігали, як
мерехтіли зорі, і мріяли. Мріяли про інститут, про щастя, але мріям так
і не судилося здійснитися. 24 червня Наді мало виповнитися тільки 17
років, тож через війну їй довелось так рано подорослішати, а в її серці
зародилося тільки одне бажання – мститися ворогові!
Якийсь час Надія працювала в госпіталі в місті Конотопі, але
рвалася на фронт. Комітет комсомолу запропонував Волковій вступити
на курси підготовки кадрів для підпільної роботи в тилу ворога. І
Надія з радістю погодилася, адже мріяла воювати зі зброєю в руках.
Так як тоді Центральний Комітет ЛКСМУ підбирав склад другого
підпільного Харківського обкому комсомолу, тому що попереднього
першого секретаря Олександра Зубарьова і його зв’язкову Галину
Нікітіну фашисти розстріляли взимку 1942 року, то Надія була
призначена зв’язковою новообраного секретаря обкому Олександра
Щербака. Пізніше закінчила Московську спеціальну партизанську
школу.
Надія Волкова була прикомандирована до партизанського
загону Вовчанського району Харківської області. У тилу ворога вона
виконувала доручення командування загону та підпілля.
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26 листопада 1942 року Надія прикривала відхід
партизанського загону, який переслідували карателі. Гітлерівці хотіли
взяти дівчину живою, тому що Волкова знала прізвища багатьох
комсомольських активістів, з якими працювала в підпіллі. Як написав
у своєму листі начальник штабу, секретар парторганізації
партизанського загону ім. Щорса Андрій Якович Нижегородов,
«живою вона не здалася ворогові. Знищивши 17 фашистів, вона
останню кулю пустила собі в скроню».
У своєму вірші, звеличуючи відважний подвиг Надії Волкової,
наш земляк Григорій Іванович Горох пише:
Откуда у девочки сила?!
Билась, Отчизну любя,
Семнадцать фашистов скосила…
Последний патрон для себя!
За волю Отчизны сражалась,
Бюстом из бронзы твой след!
Юною так и осталась –
Всего восемнадцать лет.
Похована в місті Вовчанську Харківської області.
Саме завдяки великій пошуковій роботі, яку організували й
здійснили учні Конотопської середньої школи №4, Надії Терентіївні
Волковій у 1965 році, через 20 років після Перемоги, було присвоєно
високе звання Героя Радянського Союзу. Дізнавшись про подвиг
мужньої землячки, яка, прикриваючи своїх товаришів, прийняла
рішення краще загинути, ніж попасти до рук фашистів, пошуковці на
чолі з організатором позакласної роботи школи Ольгою Матвіївною
Брагінською вирішили будь-якою ціною зібрати матеріал про останні 2
місяці життя й героїчну смерть юної підпільниці. Вони,
познайомившись
спочатку
з
батьками
Надії,
скромними
інтелігентними людьми, які мужньо переживали втрату улюбленої
доньки, вирішили їхати на місце дислокації партизанського загону,
зустрітися з тими, хто добре знав нашу землячку, хто був поруч з нею
в ті далекі героїчні дні 1942 року. Це було нелегко, але Ольга
Матвіївна вирішила не відступати від поставленої мети – зібрати
матеріал про подвиг і створити в рідній для Надії Волкової школі
музей підпільниці, мужньої партизанки, героїні, гідної вічної пам’яті в
серцях вдячних земляків. Кожна зустріч – теплі спогади, сльози на
очах, щирі побажання успіху юним пошуковцям.
Зібраний матеріал передано в компетентні органи, і велика
робота, здійснена учнями та їхніми наставниками, була високо
оцінена. Як наслідок – присвоєння звання Героя Радянського Союзу
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випускниці Конотопської середньої школи №4 Надії Терентіївні
Волковій.
Указом Президії Верховної Ради СРСР від 8 травня 1965 року
за зразкове виконання бойових завдань командування й проявлені
мужність і героїзм у боях з німецько-фашистськими загарбниками
Волковій Надії Терентіївні посмертно присвоєно звання Героя
Радянського Союзу.
Пам'ятники Волковій Н.Т. встановлені на могилі у Вовчанську
й у сквері Перемоги в Харкові. Її ім'ям названі вулиці в містах
Вовчанську й Конотопі, а середній школі №4 в місті Конотопі
присвоєно ім’я Героя Радянського Союзу Надії Терентіївни Волкової.
Відбулося урочисте відкриття музею, на матеріалах якого
виховувалося не одне покоління учнів школи.
Конотопська гімназія з гордістю прийняла естафету. Надя
Волкова навічно занесена в списки почесних випускників гімназії.
Світло подвигу Надії Волкової ніколи не згасне. Завдяки
таким героям, як Надя Волкова, ми зараз маємо змогу жити під
мирним небом.
Наш святий обов’язок – пам’ятати імена героїв, щоб не забути
свої…
У роботі використані матеріали Конотопського краєзнавчого
музею імені Олександра Лазаревського, музею гімназійного руху
Конотопської гімназії Конотопської міської ради Сумської області та
статті Давида Плапера «Зорі не падають…»(газета «Лебн»№8,1999р.), а також спогади внучатої племінниці Любові Ігорівни
Тімірчіді.
РОМЕНСЬКИЙ ПЕРІОД ЖИТТЯ ПАВЛА КЛЮЧИНИ
Лисий І., учитель
Салтиківський НВК
Життєвий шлях відомого байкаря Павла Ключини сьогодні
досліджений сьогодні досить побіжно. Якщо рецензії на його твори
можна зустріти в багатьох виданнях, то життєві колізії залишилися
практично недослідженими. Не виняток і останній період життя Павла
Юхимовича – сім років його життя у м.Ромни.
Як відомо, на екваторі 60-х років минулого століття Павло
Ключина переїжджає з с.Карабутове Конотопського району до
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м.Ромни. Кілька років, прожитих Павлом Юхимовичем у цьому місті,
подарували багато приємних хвилин шанувальникам його таланту. У
цей час наш земляк працює власним кореспондентом газети
«Ленінська правда» (попередниця сучасної «Сумщини»).
До «сфери впливу» Павла Ключини входили Роменський,
Недригайліський та Липоводолинський райони. Як згадував потім на
сторінках «Ленінського прапора» Анатолій Гризун, літературножурналістські контакти П.Ю.Ключини з Липоводолинщиною були
творчими, діловими. Він залишив по собі вдячну пам'ять незабутньої
людини [1].
Чимало трудівників району були героями його нарисів і
замальовок. Виступав Павло Юхимович і з проблемними статтями.
Великий резонанс мав його матеріал «Липова Долина без лип» та інші.
Працюючи в «Ленінській правді», Павло Юхимович частенько
отримував «на горіхи» - його правдиве перо далеко не завжди
створювало матеріали, відповідні тодішній ідеології.
Не зраджував Ключина й друзів. Серед них був відомий поет
Микола Данько. Друзі були знайомі зі змістом збірки «Червоне соло» і
відмовляли Данька від видання, або просили хоча б пом’якшити деякі
рядки. «Миколо, тобі цього не пробачать», - застерігав Ключина.
Проте збірка вийшла і про те, яких утисків та гонінь зазнав її автор,
написано вже досить.
Через деякий час Ключині зателефонували з Сум і наказали
написати відгук на «Червоне соло». Звичайно ж, з акцентом на всі
ідеологічні «помилки» та «перекручення». Той навідріз відмовився,
хоча й розумів, чого це може коштувати.
Реакція влади не забарилася – Ключину стали значно менше
друкувати. Він, зрозумівши причини, перейшов працювати до
Роменського краєзнавчого музею. Наш земляк активно включився у
краєзнавчу роботу, досліджуючи численні скарби історичного
минулого.
Слід відразу зазначити, що цей крок педагога, журналіста і поета не
був випадковим. Навіть попри зміну ставлення до нього керівництва.
Павло Ключина любив рідну землю, її історію. Це, варто
підкреслити, одна з найвиразніших рис його характеру.
Чи не найбільше виявився Ключина-краєзнавець, Ключина-історик
(і водночас поет) в «Баладі про Ромен». Ця балада засвідчила, що
Павло Юхимович не просто знає, але й глибоко відчуває велич і
значимість історії міста, бачить її через призму свого поетичного «я».
В багатьох істотко-літературних нарисах Павло Ключина дослідив
історію Роменщини, познайомив широке коло читачів з багатющими
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матеріалами, що знаходяться в фондах і бібліотеці Роменського
краєзнавчого музею. З величезною цікавістю він поринає в
літературно-мистецьке життя краю, його минувшину.
Павло Ключина одним з перших краєзнавців звернув увагу на
вельми цікаву, проте малодосліджену історію літературномистецького життя краю. Він вивчає й друкує в міськрайонній та
обласній газетах матеріали про театральні традиції Роменщини.
Також Павло Юхимович першим почав торувати шляхи до
вивчення літературної історії краю. Особливої уваги заслуговує
розвідка Павла Ключини про перебування в селі Андріївка
Роменського району великого українського поета Тараса Григоровича
Шевченка. Ця стаття була надрукована обласною газетою «Ленінська
правда» [2].
В багатьох номерах роменської міськрайонки друкувався цикл
матеріалів Павла Ключини «Легенди і курйози роменської старовини»
[3].
У статтях цього циклу відчувається і його талант оповідача: з
тонким гумором і доброзичливістю розповідає наш земляк про окремі
вади роменських громадських діячів минулого.
Здавалося б, ще одна грань таланту нашого земляка засяяла. Та вже
чатувала біля його дверей підступна хвороба. Павло Ключина пішов з
життя 2 червня 1972 року.
Література
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Діброва Г. Залюблений в історію рідного краю // Комуністичним
шляхом. – 1989. – 8 вересня.
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ЗОЛОТІ ІМЕНА КОНОТОПЩИНИ.
АНАТОЛІЙ ГРИНЕНКО
Мороз С.В, учениця
Конотопська міська гімназія
Конотопська гімназія - у минулому середня
школа № 4,
загальноосвітня школа № 1, ліцей. Зараз важко точно сказати, скільки
випускників вийшло зі стін цього навчального закладу. У кожного з
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них своя доля, свій шлях та своє життя -успішне та не дуже, щасливе й
не зовсім.
Мова піде про маловідомого, але талановитого
випускника
Конотопської гімназії , життя якого , на жаль, закінчилось трагічно.
Анатолій Анатолійович Гриненко був фізиком-ядерником . Народився
16 серпня 1965 року в сім’ї військовослужбовця. З 1975 року
навчається в Конотопській середній школі № 4( з 1978 року це середня
школа № 1), яку Анатолій закінчує в 1982 році. Того ж року вступає
на фізико - технічний факультет Харківського Державного
університету ім. Горького на відділення “ Нові напрями ядерної
фізики”.
1990 року закінчує навчання й починає працювати в Національному
науковому центрі Харківського фізико - технічного інституту Академії
наук України.
1997 року захищає кандидатську дисертацію , а 2003 отримує
звання старшого наукового співробітника. Увесь цей час працює над
дослідженням “ Динаміка пучків частинок високої енергії в
кристалічних структурах”.
Помер 5 січня 2005 року . Указом Президента України від 16
травня 2013 Анатолія Гриненка було нагороджено Державною
премією ім.Т.Г.Шевченка за досягнення в галузі науки й техніки
(посмертно).
Жителі нашого міста мають знати про цю людину, і не тільки як
про випускника нашого навчального закладу. Анатолій Гриненко жив
у нашому місті, тут він навчався, звідси пішов у велике життя, яке, на
жаль, виявилось таким коротким.
Щоб більше дізнатись про Анатолія, ми завітали до батьків
нашого випускника. Зі спілкування з ними дізналися , що родині
Гриненків доводилось часто змінювати місця проживання, оскільки
батько був військовослужбовцем. Незважаючи на труднощі, незручні
умови для розвитку дітей і взагалі для життя, сім’я весь час трималась
разом, у ній завжди підтримували один одного. Символічним стало те,
що до переїзду в Конотоп родина перебувала у відпустці в місті Харків
(батько в цей час служив у НДР), де й народився, а з часом навчався
наш Анатолій.
З трьох років уже читав книжки ( усі букви, до речі, він вивчив
самостійно), але через слабке здоров’я батьки хотіли віддати сина в
школу на рік пізніше.
В Анатолія був молодший брат Сашко. Між ними різниця в 5 років,
старший брат безмежно любив молодшого, допомагав йому в
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навчанні, підтримував у складні хвилини, завжди захищав та не давав
нікому його скривдити.
Гриненки з великою вдячністю згадують про вчителів Анатолія, які
виховали з нього особистість, привили йому любов до математики та
до фізики. Батьки ще в ранньому віці помітили прихильність сина до
точних наук.
“У школі діти називали Толю професором, і навіть абітурієнти, що
вступали з ним до ВНЗу , на превеликий подив, також називали його
професором. Я не загострювала на цьому особливої уваги, бо
зрозуміла: дійсно, його покликання – це технічні науки ”,- згадує
Майя Яківна, мати Анатолія.
На другому курсі навчання його призвали до служби в армії, але
навіть тоді він не забував про своє покликання й весь час присилав
додому листи,у яких були математичні розрахунки, безліч нової
інформації , що стосувалась безпосередньо наукових досліджень.
Як відомо, 90-ті роки не найкращі для заняття наукою. У той
період, коли гостро постала проблема виживання, коли не виплачували
заробітної плати й люди були вимушені кидати роботу й переїжджати
до інших країн, заради забезпечення сім’ї та кращого життя, Анатолій
продовжував працювати в інституті. Вважав зайвим скаржитись
батькам на важкі часи й сам прагнув всього досягти власними силами.
Відданий своїй справі, він, не дивлячись на матеріальну скруту,
впевнено крокує до бажаної мети, здійснюючи роботу, яку врешті було
оцінено. Анатолій часто бував у відрядженнях закордоном. Таким
чином, він мав чудову можливість побачити світ, поспілкуватися з
однодумцями та колегами.
Життя Анатолія обірвалося на 39 році , у період піднесення
творчих сил. Ми можемо тільки здогадуватись, скільки мрій, проектів,
відкриттів залишилися нездійсненними. Ім’я Анатолія Анатолійовича
Гриненка навічно занесено до списку почесних випускників
Конотопської гімназії.
ПЕРШІ КРОКИ ПРОГРАМИ «ГОТОВИЙ ДО ПРАЦІ ТА
ОБОРОНИ» В МІСТІ КОНОТОП СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сидоренко В.В., учень
Конотопська ЗОШ № 12
Вивчення зародження та розвитку фізкультурно-спортивного
руху на Конотопщині, зокрема – перших кроків комплексу «Готовий
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до праці та оборони» (далі – ГПО) сприяє встановленню складових
Державної політики в галузі популяризації масового спортивного руху
серед населення. Історичне осмислення ідей, форм, методів, традицій
цього процесу в минулому відкриває перспективи подальшого
розвитку фізкультури і спорту. Мета дослідження – проаналізувати
особливості впровадження фізкультуро-спортивного комплексу ГПО в
30-і роки ХХ століття в Конотопі; на основі одержаних результатів
узагальнити досвід поширення комплексу серед населення.
Висвітлення історії становлення й розвитку фізкультури і
спорту в Конотопі, в Україні знайшло відображення в ряді краєзнавчих
досліджень (праці О. Бобильова, О. Бутовського, А. Кудренка, В.
Ліхтерова, В. Сапожнікова) [1, 2]. Однак досліджень, присвячених
вивченню впровадження в Конотопі комплексу ГПО, наразі не існує.
Пропонована робота покликана виконати це завдання.
У 1931 р. в Радянському Союзі була прийнята «Програма ГПО
(БГПО)» – «Програма фізичної підготовки в освітніх професіональних
і спортивних організаціях СРСР», що стала єдиною підтримуваною
державою системою патріотичного виховання громадян. Програма
складалась із двох частин: для школярів 1–8 класів – БГПО («Будь
готовий до праці та оборони»), для населення старшого 16 років –
ГПО. Із 1934 р. запроваджений комплекс БГПО. У числі перших, хто
склав норми комплексу в державі, були представники Конотопа
Микола Велигоцький, Михайло Єсипенко [3]. У подальшому в
Конотопі, насамперед на залізничному вузлі, значкістами ГПО стали:
П. Обруч, М. Мартиненко, А. Алфимов, М. Сафронов, брати Уніати –
Гнат і Борис та ін., вони були нагороджені значками ГТО та грамотами
[4].
Зі спогадів М. Єсипенка [3]: «19.03.1931 р. Вища рада з
фізичної культури при ЦВК СРСР впровадила «Всесоюзний комплекс
ГТО» – комплекс іспитів на значок ГПО, школи мужності, здоров᾽я,
бадьорості й сили. На КПВРЗ розвернулись змагання, хто швидше
заслужить нагороди. Щоб мати право на отримання значка ГПО, було
потрібно скласти норми: біг 100 м і 1500 м, стрибки в довжину,
метання гранати, плавання 100 м та 10 хв. на витривалість, лижний
крос 10 км, основи першої допомоги потерпілим, основи санітарії,
основи фізичної культури, 10 гімнастичних вправ та ін. А також
необхідно було бути ударником праці. Місця стартів були прикрашені
девізами й плакатами, часто грав духовий оркестр. Зазвичай
приходило багато вболівальників. Найскладніше було з плаванням та
греблею – для якісної підготовки до складання норм ГПО
підприємствами міста, насвмперед КПВРЗ та КЕМЗ, на річці Сейм у
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12 км від Конотопа влітre організовувались військово-спортивні
табори по підготовці та складанню норм ГПО з водних видів. Збори
тривали 2 тижні. Наприклад, у 1933 р. збори фізкультурників КПВРЗ
відбувались 15-28 серпня. Для якісної підготовки було організовано
ТСНАВ (товариство спасіння на водах) під керівництвом М. Єсипенка.
На балансі товариства були 12 гребних човнів.
Першими значкістами ГПО на КПВРЗ і в місті були:
Велигоцький Микола Пантелеймонович, нагороджений значком №
679, та Єсипенко Михайло Іванович (значок № 680) [5; 6]. Фінальні
іспити вони склали в середині липня 1932 р.
Срібні значки ГПО й
грамоти «Лучший физкультурник СССР» вручали на багатотисячному
мітингу працівників КПВРЗ 18 липня 1932 р. Атмосфера була
урочистою: грав духовий оркестр спортивно-музичного взводу.
Грамоти підписані Головою Вищої ради з фізкультури при ЦВК СРСР
Антиповим 16 червня 1932 р.» [3].
У 1932 р. за ініціативою Миколи Кириловича Кривошеєва,
який на той час був керівником Спортивного товариства при заводі
КПВРЗ, провели збори фізкультурників Федченкового провулку, де з
20 будинків у десятьох були фізкультурники (у Алфімових,
Новохацьких, Велигоцьких – по двоє, у Єсипенків – четверо
спортсменів). Перші згачкісти ГПО міста Конотопа проживали саме на
цій вулиці. Учасники зборів звернулись із проханням до міської ради
перейменувати Федченків провулок у вулицю «Імені ГПО». Рішенням
міської ради вулиця була названа Фізкультурною (знаходиться в
районі Колієпроводу й досьогодні називається так же) [3].
У термін 1931–1941 рр. в СРСР норми БГПО (ГПО) І ступеня
склали близько 6 млн. чол., ІІ ступеня – близько 100 тис. чол. Отже,
комплекс уніс значний внесок у фізичну підготовленість майбутніх
захисників держави перед Другою світовою війною [7]. У подальші
роки комплекс багато разів реформувався, але постійно діяв за часів
СРСР. Так, в 1974 р. проводились різнорівневі змагання з
багатоборства ГПО від шкільного рівня до Першості СРСР.
Переможцям та призерам Першості СРСР з багатоборства ГПО
присвоювались почесні звання до Майстра Спорту СРСР
Міжнародного класу (відповідно до кількості набраних балів та рівня
змагань). Наприклад, мій батько, Сидоренко Віктор Борисович, у 1979
р. став Чемпіоном Сумської області в команді допризовників Конотопа
з зимового багатоборства ГПО та отримав кваліфікацію спортсмена
І розряду. У Збройних Силах діяв аналог ГПО – ВійськовоСпортивний Комплекс (ВСК).
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Багаторічний досвід впровадження комплексу ГПО свідчить
про його позитивний вплив на здоров’я та фізичну підготовленість
населення. У наші часи загальне зниження рівня фізичного
навантаження, падіння популярності особистих занять фізичною
культурою і спортом насамперед серед молоді, відсутність заохочення
з боку держави приводять до незадовільного стану фізичної
підготовленості. Запровадження комплексу, подібного до ГПО, на
сучасному етапі було б корисним і раціональним.
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ТЕМА РІДНОГО МІСТА В ТВОРЧОСТІ ПРОЗАЇКІВ ТА ПОЕТІВ
КОНОТОПЩИНИ
Лушня Інеса, учениця, Цимбал Т.О., учитель
Конотопська ЗОШ № 10
В умовах нашого сьогодення особливе значення займає питання
виховання духовності
та патріотизму молоді, пробудження її
самосвідомості, любові до своєї малої батьківщини. Саме ця проблема
стала поштовхом до вивчення творчості літераторів-земляків, твори
яких присвячені місту Конотопу та його мешканцям [1-24].
Метою даної наукової роботи є дослідити, як висвітлюються у
творах майстрів літературного слова Конотопщини патріотичні і
ліричні мотиви, присвячені рідному місту та його жителям;
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прослідкувати наявність мотивів рідного краю в поетичних творах, що
належать до громадянської та пейзажної лірики.
Завдання роботи:
- виокремлення аспектів даної теми;
- систематизація літературних доробок майстрів слова,
присвячених нашому місту та його людям.
Об’єктом дослідження є збірки віршів Гороха Г.І. «Молодеет
родной Конотоп», «Відлуння Перемоги» та «Года как птицы летят»;
Ільченко Г. А. «Історія, яка поруч»; збірка поезій конотопських авторів
«Джерел натхненна сила» за редакцією Козлової Ірини; збірка віршів
Галини Кругликової «От всей души»; збірка нарисів Ігоря Лисого
«Літературні зорі Конотопщини»;
Охріменка П.А., «Короткий
довідник з літературної Сумщини»;
поетично-пісенна збірка
Олександра Рєзніка «Букет добра»; Іванова Марка «Конотопский
детектив»;Смілянського Л.І. повість «Сашко»; Матвійчука М. прозова
збірка «Чарівна сила».
Предметом дослідження є тема рідного міста у творчості
прозаїків та поетів Конотопщини.
В даній роботі були використані наступні методи
дослідження: метод класифікації, узагальнення, систематизації,
порівняльного аналізу.
Наукова новизна роботи полягає в узагальненні інформації та
систематизації літературних творів, присвячених Конотопу.
Матеріали роботи можуть використовуватися практично на
уроках предметів художньо-естетичного циклу, у позакласній,
виховній роботі, при проведенні заходів краєзнавчого спрямування.
Особистий внесок автора полягає у створенні узагальненої
інформації та систематизації літературних творів, присвячених
Конотопу.
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ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ТА ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
П.І.ЗАБОЛОТНОГО ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗВИТОК
МЕДИЦИНИ СЕЛА БОЧЕЧКИ
Сергієнко Єлизавета, учениця, Семенова Т.С., учитель
Конотопська міська гімназія
Людина, її життя та здоров’я визнаються в Україні найвищою
соціальною цінністю, а розвиток медицини є одним з пріоритетних
напрямків діяльності держави. На сучасному етапі розвитку України
виникає нагальна необхідність посилення заходів, спрямованих на
виховання молоді на засадах таких національних та європейських
цінностей, як повага до прав людини, наявність активної життєвої
позиції, самовіддана праця на користь рідного краю [1-3].
Яскравим прикладом тут може стати постать видатного лікаря
Порфирія Івановича Заболотного, який пройшов шлях від звичайного
сільського хлопчика до завідуючого лікарнею, першим у Сумській
області отримав звання Заслуженого лікаря Української РСР,
нагороджений орденом Червоної Зірки та трьома бойовими медалями
[4]. Маючи найкращу медичну освіту, яку можна було отримати в
УРСР та зазначені відзнаки, П.І. Заболотний обрав шлях лікаря в
рідному селі Бочечки Конотопського району Сумської області, і саме
зусиллями
цієї
людини
Бочечківська
лікарняна
дільниця
перетворилася на лікарню високого рівня [5].
Дана робота є першим дослідженням життєвого шляху та
професійної діяльності першого Заслуженого лікаря Української РСР у
Сумській області Заболотного та його ролі в створенні в с. Бочечки
лікарні високого рівня. В основу дослідження покладено документи з
архіву родини Заболотних, які влітку 2014 року були знайдені
племінником
дружини
Порфирія
Івановича
Володимиром
Королевським та передані до Конотопського міського краєзнавчого
музею ім. О. Лазаревського.
Розвиток сільської медицини на Конотопщині розпочався в
першій половині XIX століття, коли земська управа була змушена
організувати центри медичної допомоги безпосередньо в селах [5-8].
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Саме в цей складний для медицини період 26 лютого 1895 року
в селі Обмачеві, народився Порфирій Іванович Заболотний.
Рівень розвитку медицини в краї був досить низький, а професія
земського лікаря та фельдшера – важка та низькооплачувана;панувала
антисанітарія, хворі страждали від нестачі місця. Фельдшерські пункти
майже не розвивалися, була відсутня охорона праці [9]. Таким чином,
стає зрозуміло, що медицині були необхідні кваліфіковані фахівці, що
вплинуло на вибір професії Заболотного. Саме в цей час він розпочав
свою кар’єру в медицині, отримав вищу освіту в Київському
медичному інституті й набув лікарського досвіду, працюючи в
медичних установах Чернігівщини та м. Батурина [10-12].
Під час дослідження було виявлено досить цікавий факт. У
збірнику архівних матеріалів «Батурин: сторінки історії» знаходимо
інформацію, що 1927 року Порфирій Заболотний входить до складу
спеціальної групи, яка була сформована з метою проведення
ексгумації тіла останнього гетьмана України Кирила Розумовського
[13]. Проте при подальшому дослідженні вказаного архівного джерела
виявилося, що воно зовсім не відповідає вміщеній у збірнику
інформації [14].
З архівних документів відомо, що, незважаючи на напружену
професійну діяльність, П. І. Заболотний був завзятим мисливцем.
Зберігся список мисливців повіту 1928 – 1929 років, де П. І.
Заболотний разом із братом своєї дружини Королевським Миколою
Кириловичем позначені головними. Документ також зазначає, що на
момент його складання П. І. Заболотний належав до стану селянства
та не мав членства в політичних партіях [15].
Реформи тридцятих років значною мірою впливали на розвиток
медицини Конотопщини. У селах почала зростати кількість медичних
закладів, впроваджувалася їх спеціалізація, з’являлося багато
медичних підрозділів. Саме в цей час зусиллями П. І. Заболотного
Бочечківська лікарська дільниця перетворилася на повноцінну лікарню
[16].
Одночасно зі становленням Бочечківської лікарні відбувається
професійне становлення лікаря П. І. Заболотного. Проте в періоди
1939-1940 та 1941-1945 років П. І. Заболотного було відправлено
працювати в евакошпиталі. Найвірогідніше, П.І.Заболотний працював
у трьох евакошпиталях (евакошпиталі-1545,-3457 та -3489), хоча
офіційна версія говорить лише про два [17].
У період 1941-1942 років Бочечківська лікарня, за даними
архівів, працювала стабільно й забезпечувалась найнеобхіднішим, що
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можна визначити зі списку продуктів, який лікарня замовляла для
харчування своїм пацієнтам. Дані зберігаються в ДАСО [18].
Історію Бочечківської лікарні у повоєнний період було
досліджено завдяки дбайливому ставленню персоналу лікарні, де
сьогодні представлено стенд з даними, складений зі слів покійної
старшої медсестри Розпутько Ніни Сисоївни. 1946 року до Бочечок
повертається лікар П.І. Заболотний, знову очолює лікарню та
проводить численні зміни в її організації [19].
Саме в цей час в Бочечківській лікарні з’являються аптека,
рентгенкабінет, стоматологічний кабінет, запрацював педіатричний
кабінет, штаб кваліфікованих лікарів налічував 5 осіб. На 35 ліжок
працювали: головний лікар, терапевт, хірург, акушер – гінеколог,
педіатр, стоматолог, 19 середніх та 12 молодших медпрацівників.
Ліжкофонд збільшився з 35 до 75 одиниць, працює хірургія.
Похорон лікаря зібрав не лише всіх мешканців села, а й
представників медицини з усієї області, а листів із співчуттями було
стільки, що вдова
Олена Кирилівна не могла подякувати всім особисто й зробила
це на сторінках газети «Чевоний прапор». Про поховання П. І.
Заболотного, як і про самого лікаря, у селі зберігається народна
пам’ять, хоча органами місцевого самоврядування ще, на жаль, не
було здійснено відповідних заходів по вшануванню його пам’яті.
Сьогодні в селі Бочечки діє амбулаторія загальної практики
сімейної медицини [20].
На місці, де колись була Бочечківська лікарня, якою завідував
Заболотний, зараз лише пустир та напівзруйноване приміщення
стоматологічного відділення.
Дім та могила подружжя Заболотних надзвичайно
постраждали від часу, знаходяться в занедбаному стані.
ОТЖЕ, у роботі над даною темою було детально досліджено
широку джерельну базу, на основі якої вдалося дослідити становище
медицини Конотопщини наприкінці XIX – XX ст., життєвий шлях та
професійну діяльність П.І.Заболотного та доведено його виняткову
роль у розвитку медицини с.Бочечки.
Перспективою даного дослідження є подальше вивчення
функціонування Бочечківської лікарні, життєвого шляху П.І.
Заболотного, робота з архівними даними та доступною інформацією,
дослідження будинку Заболотних та джерельної бази колишньої
Бочечківської лікарні, а
також догляд за могилою подружжя
Заболотних учнями та вчителями Конотопської гімназії.
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ДАВНЬОРУСЬКІ ПЕРСНІ В КОЛЕКЦІЯХ КОНОТОПСЬКОГО
КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ ТА НІКЗ “ГЕТЬМАНСЬКА
СТОЛИЦЯ”
Євтушенко О. В., викладач
Політехнічний технікум Конотопського інституту СумДУ
Кільце або перстень – прикраса для пальців рук у формі обруча,
відоме з найдавніших часів, і понині є найпоширенішою прикрасою у
всьому світі. Русь в цьому відношенні не виключення. Термін
“перстень” в письмових джерелах відомий з ХІ ст., а термін ”кільце” –
в значенні прикраси на пальці руки – з ХІІІ ст. Персні з’являються у
давніх слав’ян в ІХ ст. і широко зустрічаються починаючи з Х ст.
Персні були переважно жіночою прикрасою, але носили їх і чоловіки, і
діти, при чому як на правій, так і на лівій руці – число їх на обох руках
коливалось від 1-2 до 4-5, а іноді і до 10. Нерідко персні клали в
поховання поруч з покійником – коло голови, біля рук, біля ліктя або
плеча, коло п’ят, біля тазу.
Давньослав’янські, як і давньоруські, персні не мають чітко
вираженої “племінної приналежності”. Одні і тиж самі різновидності
знаходять на дуже великих територіях. Місцеві типи перснів
з’являються переважно у ХІІ – ХІІІ ст., коли виробництво їх стає
масовим.
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Метою даної публікації є подання до наукового обігу перснів
княжої доби, які походять з території середнього та нижнього
Посейм’я та зберігаються у колекціях Конотопського краєзнавчого
музею ім. О. М. Лазаревського та НІКЗ “Гетьманська столиця”, спроба
розшифрування змісту символів, нанесених на щитки перснів.
В фондовій колекції Конотопського краєзнавчого музею,
присвяченій періоду Давньої Русі, зберігаються фрагменти (щитки)
двох перснів княжої доби (перстень 1 – КВ-1420; А-96, перстень 2 –
КВ-1419; А-97) [1].
В Книзі Вступу №1 краєзнавчого музею (запис від 16.03.1948 р.), в
легенді про походження перснів, обидва предмети записані як такі, що
були “знайдені при відновленні музею” у 1943 р. Отже, про місце їх
знаходження говорити досить важко. Можна лише припустити, що
знайдені вони були на території однієї з пам’яток давньоруського
часу, яка знаходиться на території Конотопського району.
Перстень (щиток) 1 (мал.1.1.): бронзовий, литий, підпрямокутної
(хрестоподібної) форми розміром 1.5 х 2.0 см. Товщина щитка 0.1 см.
З одного краю збереглась частина дуги персня шириною 0.5 см.,
довжина збереженої частини дуги – 0.8 см, товщина – 0.1 см.
Цікавим є символ, нанесений на щитку персня: по краю, з обох
боків щитка, хвилясті рослиноподібні, представлені у вигляді
проростаючих зерен рослини, лінії, які наближаються до верхньої та
нижньої композиційних частин орнаменту і завершуються
зображенням у вигляді “початків кукурудзи”. В центральній частині
композиції округла, вдавлена по центру, крапка. Вся композиція ніби
знаходиться в “ажурному” полі, яке підкреслює щиток по його краю.
Товщина поля 0.1 – 0.15 см.
Цікавим може бути розшифрування змісту сюжету щитка персня
(за Рибаковим Б. О.) [2]. Композиція містить антропоморфний
рослинний сюжет. На щитку може бути зображена чотирьохчасткова
композиція, яка відображає стадії росту рослини від зерна до
опилення, де: крапка в центральній частині сюжету – зерно, сама
форма щитка у вигляді хреста – пильця, хвилясті рослиноподібні лінії,
представлені у вигляді проростаючих зерен рослини – корні,
зображення у вигляді “початків кукурудзи” – проростаючи зерна.
Перстень (щиток) 2 (мал.1.2): бронзовий, ковка, овальної форми
розміром 1.4 х 1.8 см. Товщина щитка 0.1 см. На внутрішній частині
щитка помітні сліди зламу дуг персня шириною 0.6 см.
Сюжетна композиція представлена рослинним орнаментом у
вигляді квітки лілії, верхня частина якої має форму тризуба, який,
ніби, проростає, з відкинутого в обидві боки, довгого листя квітки.
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Нижня частина квітки рослини може символізувати стовбур рослини.
Зображення на щитку персня нанесене шляхом гравірування на
застиглому металі.
Зображення на щитку персня 2 може належати до антропоморфних
рослинних символів, а саме – зображення т . зв. Рожаниці – жіночого
божества плодоріддя в слов’янській міфології, покровительки роду,
сім’ї, домашнього вогнища. Рожаниці – покровительки як родючості,
так і врожайності, духи плодоріддя, народження нового життя [3].
Цікавим є перстень ХІ – ХІІІ ст. ст., який зберігається в фондовій
колекції НІКЗ “Гетьманська столиця” (К.о.№2-1,187–Арх.н/д) [4].
Знайдений він на території “Литовського замку” у Батурині під час
археологічних досліджень 2001 р. [5].
Перстень 3 (мал.1.3): бронзовий, ковка, щиток круглої форми
діаметром 1.7 см. Товщина щитка 0.1 см. Дуги персня дротові округлої
форми при січенні, замкнуті, припаяні до країв щитка з внутрішньої
сторони. Діаметр дуг при січенні 0.1 – 0.2 см.
Сюжетна композиція представлена у вигляді хреста, лучи якого
складаються з трьох паралельних різної довжини ліній, з яких дві
крайні, з обох кінців, ніби згибаються до центральної. Між
“трьохлінійними” променями хреста (по відношенню до них під кутом
150) розміщені чотири прямі лінії.
Вся композиція знаходиться у полі, підкресленому чотирма лініями
розміщеними по краю щитка перпендикулярно чотирьом прямим
лініям. Зображення на щитку персня нанесене шляхом гравірування на
застиглому металі.
Можна припустити, що на щитку персня 3 нанесений один з
варіантів давнього праслов’янського солярного знаку – Колесо Перуна,
де: “трьохлінійні” лучи хреста з проміжними чотирма прямими
лініями між ними – спиці (всього вісім), а чотири лінії розміщені по
краю щитка перпендикулярно чотирьом прямим лініям символізують
обід колеса.
Зазвичай цей знак (колесо зі спицями)
розглядається як один із варіантів солярного знака, який відомий в
трьох основних видах: хрест у колі (колесо з чотирма спицями), колесо
з шістьма спицями, та колесо з восьма спицями, як в нашому варіанті.
Всі три варіанти “колеса” в тому чи іншому випадку символізують
ідею сонця, але слід зазначити, що у кожного з них є своя специфіка.
Хрест в колі часто є символом не лише сонця, а і вогню, колесо з
шістьма спицями, на думку Б. О. Рыбакова[6], є найбільш
узагальненим, пов’язаним не лише з сонцем, а і з небом. Колесо з
восьма спицями (як у нашому варіанті) є найбільш обмеженим у
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своєму значенні специфічно сонячним знаком, без роздвоєння його
сенсу на знак сонця і знак вогню[6].
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ОПИС 1760 р. МАЄТНОСТЕЙ ГРАФА К. Г. РОЗУМОВСЬКОГО
ЯК ДЖЕРЕЛО ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТОПОНІМИКИ, ЕТНОГРАФІЇ,
ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ
ГЕТЬМАНЩИНИ XVII – XVIII ст. (НА ПРИКЛАДІ СІЛ СТАРОЄ,
ГУТИ)
Євтушенко О. В., викладач
Політехнічний технікум Конотопського інституту СумДУ
В фондовій збірці Конотопського краєзнавчого музею ім. О. М.
Лазаревського зберігається “Опис Батурина, Почепа
з їхніми
уїздами”, документ, який був складений та впорядкований в зв’язку з
пожалуванням цих земель графу К. Г. Розумовському ”… в вечное и
потомственное ему и детям его наследное владение…” в 1760 р. [1].
Документ може слугувати джерелом для вивчення топоніміки,
етнографії, економічної та демографічної ситуації Гетьманщини XVII
– XVIII ст., оскільки зберігає інформацію про стан господарства,
кількісний склад населення в тому чи іншому населеному пункті, опис,
назви угідь та земель які до них належали.
Пропонується частина документу – опис сіл Староє (зараз с.
Прилужжя) та Гути – з “какие … к городу Батурину описаны” [1], які
в наш час належать до Конотопського району Сумської обл.,
підрахунок кількісного складу населення, стан господарства в
зазначеній місцевості. Документ друкується мовою оригіналу.
Село Старое.
1. Двор Семена Гуца. В него жена Евдокия, сын Евфим, жена его
Уляна. Сенокосу косарей на пять;
2. Место пустое, которое было за попом Федором Самусенком;
3. Место пустое, где жил Данило Романенко. Того места огород в
пустее за винокурнею гетманской. А сенокосу на два косари
скашивается на дворец;
4. Место пустое, где был огород Алехи Ламана. На части того
огорода поставил хату и вней живет винокур Прокоп Повстяненко,
жена его Евдокия;
5. Двор Хомы Коваленка, племянников Грицка, Кузьмы и Омелка. У
Грицка жена Гарпина, у Кузьмы жена Параска. Лошадь една.
Сенокосу косарей на пять;
6. Двор войта Романа Соколенка. В него жена Мелания. Сенокосу
косарей на десять. Лошадь една;
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7. Двор Корнея и Ивана Безкоровайных с хатой в пусте. Сенокосу
косарей на пять, да в другом месте на два косари. Скашивается к
дворцу по отбору от Кандыбы;
8. Место пустое, где был двор Суфима Жолдака;
9. Двор удовы Агафии Михайлихи бывшаго старосты подлипенского
Михайлы Василева жены. У ней сынов три: Харлан, Федор и Андрей. У
Харлана жена Тетияна, сын Максим. У Федора жена Евдокия, у
Андрея Мария. В них лесу сажней на 20, огород один, винокурень две.
Една о двух котлах, а другая о едном. Лошадей шесть;
10. Двор Ивана Фесенка. В него жена Варвара. С ним живут два
браты, Грицко и Максим (?). Сенокосу косарей на десять. Лошадь
една;
11. Двор Прокопа Мерочника. В него жена Феска, сын Иван. Сенокосу
косарей на пять. Лошадь една;
12. Двор жилой попа Федора Самусенка на земли гетманской. У него
сенокосу косарей на семь гетманского;
13. Двор Филиппа Белоказа. В него жена Катря, дочерей две;
14. Двор Павла Секретаря. В него жена Стеха, сын Матвей. Сенокосу
косарей на два;
15. Хата Михайлы Жолдаченка. В него жена Варка, дочь одна;
16. Двор Ивана Пирленка. В него жена Гарпина, дочь една. Сенокосу
косарей на три;
17. Двор Василя Лазаренка, он же и Приблуда. В него жена Тетияна,
дочь една, сын Овсей. Сенокосу косарей на два. Лошадь една.
Места пустые за церквой к бору:
1. Посполитого четверика; 2. Илка Пальошенка; 3. Петра Лозуна; 4.
Ивана Федоренка; 5. Якова Сяала; 6. Панка Герасименка; 7. Мойсея
Медведя; 8. Якова Хлуженка; 9. Демяна Бердника; 10. Федора Горбы.
На гребле старянской мельницы.
Амбар с краю от села о трох колах мучных из которых два
гетманские, а одно Неплюевой, и с оного взымается четвертая часть.
Амбар о двох колах из которых одно гетманское, отобранное от
черниц монастыря мутинского, а другое за тем же монастырем без
взымания части, и оба оные кола были подданнические Кондрата и
Дмитра Мельниченков в описе 1726 году именно означенных. Они,
Мельниченки, продали были Скоропадской, а от Скоропадской отданы
на монастыр.
Амбар бунчукового товариша Кандыбы о трех колах мучных. Со
всех оных трох никакой части не взымается.
Амбар о трох мучных колах. Едно удовы попадьи Харевичевой, с
которого четвертая часть взымается, другое бунчукового товариша
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Кандыбы, с оного никакая часть не взымается, а третое сотнички
Конотопской Костенецкой, с оного четвертая часть взымается от
1758 году.
К селу Старому принадлежат местности:
1. Лес Чорный, называемый Бурумля, окружностью верстов на
восемь. Оной лес с едной стороны от старого Сейму, с другой к реке
Ритицы, с третьей по новой Сейм, с четвертой по Старанские
сенокосы;
2. Бор, называемой Замаевой. Оной бор в окружности как бы верстов
на десять. С едной стороны в смежности в урочищу Остежу, с
другой стороны по урочище Гуты, где и насыпные могилы имеются, с
третьей стороны по ратушный Конотопский и Кандыбин, по
дорожку, идучую с шляху Конотопского до старой снопы (?), а с
четвертой по Казачанский шлях до болота Маисовой (?), а от туда
до пристане […]утинской;
3. Бор при урочище Вовчком, ныне в завладении полковницею
Неплюевою. Оной бор окружностью верстов как бы на восемь. При
оном бору устроен млин вешняк. Оной бор с едной стороны от броду
и шляху Козачанского, с другой с дому Тынского перевозу, с третей до
дорожки идучой на футор Неплюевской, а с четвертой бо болото
Вовчок;
4. Березняк при болоте Евтуховском подле гнилища. Оной в завладении
Неплюевой, окружностью верстов на три. С едной стороны от
болота Бычка, с другой стороны по дорожку идучую из Старой до
Хижок, с третей по дорожку идучую с футора Неплюевого на Вовчок,
а с четвертой по Духаневскую дорогу;
5. Березняк, называемый Зачалое, который издревна
общий с
хижчанами, то есть как хижчане, так и старинцы свободный имеет
въезд.
Сенокосы:
1. Называемый Окулок, косарей на пять;
2. Под островом Кандыбиным, косарей на два;
3. В лесу Борумле, косарей на десять;
4. Бибиковский в завладении Неплюевом, косарей на четыри;
5. Меж озером Кривой на четыри косари;
6. Силчин Кут в завладении мутинцов на шесть косарей с озером
Бичиводем (?);
7. Безкоровайного на сем косарей.
В селе Старом церковь Покрова Пресвятыя Бо(го)родицы.
Всього: дворів 12, хат 5, пустих місць 14, всього населення 47 чоловік
(чоловіків 25, жінок 22), коней у власності 11, сінокосів у власності на

107

59 косарів, окремих сінокосів на 38 косарів, лісу у власності на 20
сажень, бору у власності окружністю 8 верст, березняку у власності
окружністю 3 версти, винокурень 3, амбарів 4, церква 1. До с. Староє
належать: ліс окружністю 8 верст, бор окружністю 10 верст, березняк.
Село Гуты.
1. Двор войта Никиты Ващенка. Жена его Мария, сын Василь, дочь
една. С ним живет невестка его, вдова Евдокия, сын ея Костантин,
дочь една. Поля пахотного дней на три. Сенокосу косарей на четыре.
Лошадь една. Вол один. Бору дней на два;
2. Двор Апанаса Ярошенка. В него сыны Никита и Иван. У Никиты
жена Феска, сын Сидор, дочь една. В Ивана жена Марина, сын Денис,
дочь една. Хат две. Поля пахотного дней на пять. Сенокосу косарей
на восемь. Лошадей двое. Волов два;
3. Двор Лазаря Бабича шинкаря. В него жена Тетияна, сын Павел,
дочь една. Поля пахотного дней на три. Сенокосу косарей на восемь.
Лошадь една. Бору дней на два;
4. Двор удовы Ращенковой Наталии. В ней сыны Наум и Иван. В
Наума жена Уляна, дочь една. У Ивана жена Кулина. Поля дней на
пять. Сенокосу косарей на десять. Бору дней на два. Лошадей двое.
Волов два;
5. Двор Семена Велета. У него жена Марина, дочь една. Оной двор от
значкового товариша Таранского отобран;
6. Двор Федора Маленского. С ним живут унуки его Максим, Тимош и
Гаврило. У Максима жена Анна, сын Андрей, дочь одна. У Тимоша
жена Тетияна, дочь одна. У Гаврила жена […]. Поля дней на четыре.
Бору дней на пять. Лошадей двое. Волов два;
7. Место пустое где жил Грицко Сорока;
8. Место пустое где жил Олекса Ващенко;
9. Двор Михайла Маленкого. В него жена Катря, сын Лукян, дочь одна.
С ним живет удова Мотра Пескунка. Поля дней на три. Бору дней на
два дне. Лошадь одна;
10. Место пустое где жила Пескунка. К оному месту надлежащих
грунтов отобрано от казака Ивана Филепки. Сенокосу косарей на
четыре. Поля на два дне. Да от казака конотопского Максима Чучки
сенокосу косарей на пять.
11. Место пустое где жил Данило Белокуп;
12. Огород где был двор Ивана Яковенка. Оной огород отобран от
казака Леска Филе;
13. Место пустое где был двор Павла Голоскока. Отобрано от попа
Григория;
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14. Двор Гаврилы Борсая (?). В него жена Гарпина. Поля дней на три.
Сенокосу косарей на три. Бору дней на два. Лошадь одна. Вол один;
15. Двор Федора Холоди. В него жена Пазка, сыны Иван и Федор. У
Ивана жена Евдокия, сын Стефан. За ним бору дней на пять.
Сенокосу косарей на десять. Лошадей двое. Волов два. Реченной Холод
казак, а живет на грунте подданного Нестера Будченка;
16. Двор удовы Пазки Толочихи. В ней сын Яким. Жена его Оксана,
дочь одна. . Лошадь одна. Волов два. Поля на два дне. Сенокосу на
четыре косари. Бору на пять дней;
17. От казаков Ивана и Гарасима Филенков отобрано о копу (?)
косарей на десять;
18. Двор Якова и Дмитра Тащенков. У Якова жена Пазка, сын Данило,
дочерей три. У Дмитра жена Мотра;
19. Двор умершего Лаврина Загорулки, сына его. В него жена Татяна,
сынов два, Семен и Грицко, дочь одна.
При том селе церковь Святого Николая. Священник Семен […]
живет в купленном дворе.
Всього: дворів 13, пустих місць 5, всього населення 69 чоловік
(чоловіків 32, жінок 37), коней у власності 12, волів у власності 12,
сінокосів у власності на 66 косарів, орної землі у власності на 30 днів,
бору у власності на 25 днів, церква 1.
Література
1.

Опис Батурина, Почепа з їхніми уїздами 1760 р. Фонд
Конотопського краєзнавчого музею ім. О. М. Лазаревського. –
№ ПП-І-72;

РОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
В ЗАЛІЗНИЧНОМУ РАЙОНІ КОНОТОПА (1920–1936 РР.)
Вегера А.А., заступник директора з виховної роботи
Грузчанський НВК
Постановка проблеми. Розвиток фізичної культури в
м. Конотоп Сумської області в першій половині ХХ століття пройшов
шлях від зародження гуртків до вагомих спортивних здобутків на рівні
держави. Вивчення фізкультурно-спортивного досвіду минулих років є
актуальним в аспекті можливостей вирішення проблем фізичного
розвитку сучасної людини.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Історія фізичної
культури і спорту в місті Конотоп Сумської області висвітлена
побіжно в ряді досліджень (О. Бобильова, А. Кудренка, В. Ліхтерова,
В. Сапожнікова та ін.[1]). Системною працею, що присвячена
аналізованій темі, є монографія В. Маринченка та В. Сидоренка [2].
Однак розвиток фізичної культури і спорту в залізничному районі
міста Конотоп у 1920–1936 рр. не був предметом окремого
дослідження.
Виклад основного матеріалу. У грудні 1868 р. почала
активно функціонувати новозбудована залізнична станція Конотоп, що
дало потужний поштовх розвитку міста в багатьох напрямках. На довгі
роки вперед існування залізниці визначило розбудову інфраструктури
Конотопа, особливості розвитку громади [1]. Після закінчення
Громадянської війни в місті поступово активізується спортивна
діяльність, стає актуальною підготовка фахівців напряму [3]. Із 1922 р.,
після запровадження обов᾽язкової загальної освіти, фізична культура
стала масовою. У Конотопі її очолювали колишні царські офіцери
Маклін та Гальшин [4]. У І половині 20-х рр. ХХ ст. на підприємствах
Конотопа – Основних залізничних майстернях, Механічному заводі,
структурних підрозділах залізничного вузла – створюються спортивні
осередки, діяльністю яких опікуються організації Комуністичної
спілки молоді цих підприємств.
У 1922 р. на станції Конотоп при клубі ім. Луначарського з
окремих гуртків на залізниці створюється один із найбільших у
Чернігівській губернії Робітничий спортивний клуб залізничників [5].
Силами фізкультурників в одному з магазинів була обладнана
спортивна зала. Тренування також проводились у церковному саду на
котловані (на «Зеленчаку»), а ігри – на базарній площі. Баскетболісти
грали на спортивному майданчику в дворі ІІ роти залізничної охорони.
Ще один спортивний майданчик розташовувався у військовій частині
артилерійського полку. Керував баскетболом колишній військовий
артполку Павло Романов. У 1928 р. було відкрито Будинок культури
залізничників зі спортивним залом [4].
У 1928 р. ентузіастами фізкультури був збудований стадіон
«Локомотив» із біговою доріжкою і велотреком (у будівництві брали
брати Уніат – Гнат та Іван, Плющови Леонід і Сергій, Бірюкови Віктор
і Микола, Єсипенки Олексій, Микита, Володимир, Кузько Борис і
Володимир, Кривошеєв Микола, Соколов Іван, Кащенко Олександр,
Байсман Володимир, Проценко Павло, Шульженко Микита, Ложков
Олександр) [4]. У парку ім. Миколи Санжаревського (у минулому – в
Олександрівському саду) заливалася ковзанка (долучилися до
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будівництва Попов В., Акфімов А., Новохацький О., Масютін В.,
Гречньов В. та ін.). При спортивному клубі функціонувала хокейна
команда (Новохацький О., Єсипенко О., Кривошеєв М., Кузько Б.,
Єсипенко В., Коновалов К., Попов В. та ін.). Тренувались навіть
фігуристи Попов В. (йому було більше 50 років), Плющов Л. Кращими
ковзанярами м. Конотоп були Кондовський О., Кащенко О. Керували
фізкультурниками досвідчені інструктори Сафронов Іван Якович,
Романов Дмитро Павлович, Кривошеєв Микола Кирилович. У
робочому спортивному клубі залізничників працювали секції легкої
атлетики, ігор, стрільби та лижних гонок [4].
Легкоатлети залізничного вузла в ІІ половині 20-х рр. ХХ ст.
постійно займали призові місця на змаганнях Московсько-КиєвоВоронезької залізниці. Рекордсменами були: Ложков Олексій
Миколайович (учасник навіть міжнародних змагань серед робочих у
Гельсінгфорсі (Фінляндія) (100 м – 10,7 секунд)); учасник українських
змагань із легкої атлетики 1925, 1927 рр. Кривошеєв Микола
Кирилович (метання диску, гранати); Новохацька Інна Дмитрівна
(Кривошеєва) (стрибки в довжину); Рисін Сергій Євгенійович (біг на
середні дистанції, 1500 м). Учасницею І Всесоюзної зимової
спартакіади 1928 р. була Мерінова Марія Миколаївна. Високі
результати досягли легкоатлетки та баскетболістки Віра Пахомова,
Любов Бойко, Надія Кривенко, Анна Лугіна, Інна Новохацька.
Футбольна команда Робітничого спортивного клубу
залізничників була однією з найсильніших на залізниці: грала на
рівних із командами Брянська, Курська, Воронежа, Льгова, Бахмача,
Москви [4]. У 1930 р. при КПВРЗ створено спортивний клуб
«Локомотив». Перші керівники працювали на громадських засадах:
Велігодський Микола, Масютін Віктор, Грабовський Олексій, Рисін
Сергій. 17 травня 1934 р. відкрито фізкультурне містечко в вагонотоварному цеху, де в обідню перерву працювали атракціони та секції з
футболу, баскетболу, волейболу, настільного тенісу, водного спорту та
лиж. Лижі були найбільш популярним видом спорту. По суботам після
роботи лижники виконували пробіги в села В᾽язове, Коханівка,
Лобківка, Підлипне. По неділям проводились лижні змагання. У
лютому 1933 р. фізкультурники КПВРЗ провели лижний крос імені
журналу «Фізкультурник України» (очолювали крос М. Єсипенко і М.
Велигоцький).
У січні 1935 р. група фізкультурників, значкістів ГПО, у скаді 10
осіб (Коновалов К., Павловський В., Найдьон В., Попов В., Журавель
П., Рисін С., керівник команди М. Єсипенко) брали участь у «Звездно
лыжной естафете» за маршрутом Конотоп–Москва (634 км). 12 січня
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1935 р. рушили в дорогу вздовж залізниці. За маршрутом руху на
кожній станції лижників зустрічали, проводили мітинги, лижні
змагання, випускали стінгазети. У Москві на річці Москва був
проведений огляд–парад лижників усіх залізничних доріг СРСР. За
естафету усіх учасників нагородили грамотами «Лучший лыжник
СССР», преміювали лижами й лижними костюмами, а МовсковськоКиївська і Західна залізниці виділили по 20 тис. рублів для посилення
рівня фізичної культури [4].
Висновки. Чисельні успіхи спортсменів-залізничників як у
Конотопі, так і на рівні країни, привели до організації 12 січня 1936 р.
добровільного спортивного товариства «Локомотив» (статут
затверджений 05.12.1935 р.). Це дало новий поштовх розвитку
фізичної культури і спорту в місті. І досьогодні спортивне товариство
«Локомотив» функціонує в Конотопі найбільш стабільно [5].
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THE CONCEPT OF LACUNARITY IN MODERN LINGUISTICS
Zuienko T.M., senior lecturer
Konotop Institute of Sumy State University
The object of the study is the concept of lacunarity in modern
linguistics. The background of the article is determined by the necessity for
further research and studies, as the notion of lacunae in the light of
linguistics has a broad conceptual structure and is a complex linguistic
phenomenon. The main aim of the article is to investigate the specific term
“lacunae” with regard to theoretical vision of scientists, to analyze its place
and functioning in linguistics.
When comparing the vocabulary of several languages can be
identified gaps, white spots in the semantics of one of the languages. These
gaps are called lexical lacunaes and they appear as a result of no equivalent
as a word to a word of another language. Lacunaes can be revealed only by
comparing and contrastive studies. All lacunaes can be compensated by free
and temporary phrases. In recent decades, the theory of lacunarity is
actively growing, but domestic researches in this aspect are not enough yet.
Being in contact with other culture (othercultural text), the recipient
intuitively perceives it through the prism of their local culture, thus
misunderstanding of different kinds inevitably arises. In the science
literature you can find a variety of concepts, terms that indicate differences
in languages and cultures in general, from a purely scientific and accurate
(nonequivalent vocabulary, occasional gaps, ethnoeydema), to less clear —
dark places. The attempts to fix the differences in languages and cultures
using the term “gar” (space) take place in the foreign literature. In domestic
science the most interesting are attempts to describe these differences using
the notion of lacunae.
The phenomenon of lacunarity has been the subject of attention of
researchers recently – in the last 3-4 decades. This is shown the lack of a
unified methodological approach as well as the definition of the notion of
lacunae that would satisfy all researchers. In this regard, the problem of
representation of the notion of lacunae in linguistics is still actual.
For the first time the term “lacunae” was introduced in the scientific
usage by Canadian linguists J. P. Vinay and Jean Darbelne, and they define
it as a phenomenon that occurs every time when the word of one language
has no equivalent in another language. V. G. Gak explains the lacunaes as
“spaces in lexical system of the language, the lack of words which, it would
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seem, had to be present in the language, judging from its reflecting function
(i.e, its task is to denote phenomena of objective reality) and from lexical
language system” [1]. I. A. Sternin says “if in one of the languages lexical
unit is missing, then it indicates the presence of lacunae at this point of
lexical system of the language; in the comparison language this unit turns
out to have no equivalent” [2]. That is, lexical lacunae is the lack of word in
the language system, which has a concept being equivalent to the concept of
comparison language.
Y. A. Sorokin and I. Y. Markovina understand the term “lacunae” in
another way. They use the term “lacunae” in the broad sense, referring all
the phenomena that require additional explanation in contact with other
culture. “Lacunaes in the most general sense fix what is in one of the local
culture, and what is not in another,” I. Y. Markovina said [3]. In turn, Y.
A. Sorokin argues that “... literature can be considered as a set of
coincidences and differences (lacunaes) that require interpretation and is the
mode of existence of meanings (that are implemented through
representation), traditionally operating in this or that local culture.” In other
words, according to the researcher, “ the lacunaes are the result of
incomplete or excessive experience of lingvocultural community” [4]. V. L.
Muraviov’s remark has its methodological nature. It is related to the fact
that “lacunaes should be investigated not only in synchronic way but also in
terms of historical development” [5]. E. A. Eynullayeva proposes to use the
term “lacunae” to describe “the whole complex of differences in the
contacting languages and cultures that complicate text comprehension by
recipient of another culture” [6].
Summing up understanding of lacunaes by various authors (Y.
S. Stepanov, V. L. Muraviov, L. S. Barkhudarov, R. A. Budahov, G.
D. Gachev etc.) should be provided (given) the following basic features of
lacunaes (unclearness, unusualness (exotic), obscurity (alienation),
malfunctioning (fallacy). Signs of lacunaes and non-lacunaes can be
represented by the following oppositions: clear – unclear, unusual – usual,
unfamiliar – familiar, inaccurate / mistake – right. So far lacunaes haven’t
become the object of relevant domestic linguists’ research, though, no
doudt, that this linguistic reality is widely represented in the language.
Thus, the phenomenon of laсunarity is really phenomenal: in terms
of semiotics lexical lacunae means one-word names (zero lexeme, lexical
zero); in terms of semasiology – a construct a (concept) nonmaterialised
phonetically and graphically, a set of sememes deprived of its formation till
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the time; in terms of onomasiology – the ideal contents that precedes its
objectification in a new word; from the perspective of language system is a
natural, blank gap in its lexical tier, hole in the semantic space of language
(system, potential lacunae); in terms of communication theory is the lack
for various reasons of commonly used lexeme to indicate information in the
language, general reflection of the extra-linguistic reality, i.e. to name
communicatively important concepts or objects (communication lacunas),
the causes of which are outside the language itself and due to the influence
of extralinguistic factors such as traditions, culture, customs and historical
conditions.
As a result of this study, it was possible to achieve the goal – to
explore the concept “lacunae” with regard to theoretical vision.
Comparing the theoretical visions of lacunaes of various researchers,
we can emphasize that notion “lacunae” in the light of linguistics, both has a
broad conceptual structure and is a complex linguistic phenomenon which
needs further consideration.
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ПОХОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ІМЕН ТА ПРІЗВИЩ
Дорошенко Аліна, учениця, Олех А.П., учитель
Конотопська ЗОШ № 3
Чи не найбільш відповідальним після хрещення вважається
звичай ім'я наречення. Це пов'язано з переконанням, що вдало обране
ім'я має сприяти щастю та добробуту немовляти, саме воно
визначатиме його долю. Інколи кажуть: забути рідну культуру - все
одно що втратити своє ім'я. Це непоправна, жахлива втрата. Адже
власне ім'я - то не порожній звук: у ньому пам'ять поколінь,
неоціненна та незнищенна спадщина минулого, без якого ми не
матимемо майбутнього.
Прізвища - це скарбниця духовного надбання народу. В них
відбиваються різні події та явища громадського життя, процеси праці,
мудрість і кмітливість багатьох поколінь, зв'язок людей із певними
місцевостями тощо. Прізвища – своєрідний код для розкриття значної
інформації про вірування, заняття, культуру, побут, міграції наших
предків. Генетично пов’язані з українською лексикою, прізвища
допомагають дослідити формування словникового фонду мови.
Сучасна офіційна форма іменування людини - явище порівняно
пізнього часу. Кожен компонент, з яких ця форма складається, – ім’я,
ім’я по батькові та прізвище, має свою історію й специфіку
побутування як в офіційному вжитку, так і в усній народнорозмовній
традиції. Уся сукупність особових імен (індивідуальні імена, імена по
батькові, прізвища, прізвиська, псевдоніми тощо) називається
антропонімією, а відповіда галузь знання, яка вивчає систему особових
імен, антропонімікою.
Основними мотивами, які в наш час визначають обрання імені
для немовлят, є:
1. Родинна традиція, за якою сина чи доньку називають іменем
батька, дідуся, матері, бабусі чи когось із близьких родичів.
2. Вшанування іменем дитини видатних осіб, літературних
персонажів, кіногероїв, спортсменів тощо: Юрій, Герман, Павло,
Андріан, Валентина – імена піонерів космосу, Фідель - вождь
кубинського народу та ін.
3. Милозвучність імені, його легкість у вимові. Більшість із
популярних жіночих імен, наприклад, має «лелійні» сонорні звуки л, н:
Алла, Аліна, Ганна (Анна), Наталія (Наталя), Олена, Ольга [1].
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За частотою вживання вони розподіляються у такій
послідовноті. Першість належить двом іменам – Іван (11 % від
загальної кількості імен), Василь - 6 %. Далі йде 9 імен, кожне з яких
має частотність 2 - 3 %. Це Федір, Степан, Грицько, Михайло, Семен,
Андрій, Яків, Олексій, Фесько (похідне від Феодосій). Близько 1 %
набрали імена: Гаврило, Данило, Ігнат, Роман, Савка, Дмитро, Максим,
Мартин; 0,5 % - Кондрат, Левко, Лук’ян, Марко, Матвій, Микита,
Остап, Павел, Пилип, Юрко, Ярема.
Сучасне прізвище, як і повне офіційне найменування людини,
що складається з імені, імені по батькові та прізвища, - явище нового
часу.
Процес виникнення і усталення прізвищ як окремого класу
спадкових найменувань людей охоплює великий проміжок часу.
Найраніше спадкові родові назви виникли в середовищі вищих верств
феодального суспільства - князів, магнатів, власників земельних
володінь і маєтків.
Надзвичайне розмаїття типів українських прізвищ виявляється і
у великій групі іменувань, що вказують на ремесло, професію, вид
заняття першого носія прізвища. Народні найменування осіб за родом
діяльності зберігають, зокрема, такі популярні українські прізвища, як
Швець (і похідні від нього Шевченко, Шевчук,), Гончар (Гончаренко,
Гончарук) [2].
Деякі прізвища походять від жартівливих прізвиськ людей тієї
чи іншої професії, ремесла. Просторічними кличками теслярів були
первісно прізвища Дубогризенко, Короцюпенко, Корощупенко;
мельників - Мукосієнко. Крупидеренко.
Народні назви співців і музикантів спричинились до появи
прізвищ Кобзар, Кобзаренко, Співак, Скрипник, Скрипниченко.
Церковнослужителі різного рангу представлені в таких
прізвищах, як Дяк, Дяченко, Паламар, Паламарчук, Паламаренко.
У окрему групу виділяються прізвища, походження яких
пов'язане із перебуванням їх перших носіїв у Запорізькій Січі:
Запорожець, Запорожченко, Козак.
Чималу групу становлять антропоніми, похідні від назв осіб за
етнічною приналежністю: Литвин, Литвиненко, Литвинчук, Турчин,
Турченко [3].
Отже, цілком добровільно обираючи ім'я для дитини, ми, не
усвідомлюючи цього, підкоряємось певному колективному смакові,
моді на імена, примхи якої не завжди вдається встановити.
Що стосується утворення українських прізвищ, то можна
сказати, що вони мають дуже розгалужену морфологію формування та
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різні джерела походження. Тож роблячи підсумки можемо сказати, що
прізвище – це важлива родова спадкова назва особи, без якої вже
протягом кількох століть не обходиться жодна людина. Його поява
зумовлена потребами розвитку суспільства.
Підкреслимо, що в основах антропонімів в українській мові
похідних від назв тварин, найяскравіше відобразилися лексеми,
утворені від назв диких птахів, свійських та диких тварин. Кількісно
меншу групу становлять прізвища, що постали від назв комах,
плазунів, риб. Оніми, що вказують на назви тварин, первісно
функціонували як дохристиянські імена і, закріпившись у пізніших
родових прізвиськах, залишили свій слід у семантиці прізвищ. Хоча
можлива і безпосередня поява цих прізвищ від прізвиськ різноманітної
мотивації [4].
Щоб дізнатися, що означають українські прізвища, які
зустрічаються на Конотопщині, автором досліджено походження
прізвищ її однокласників, учнів 10 класу Конотопської спеціалізованої
школи I-III ступенів №3.
Переважна більшість прізвищ учнів класу, так як і школи мають
суто українське походження: Поліщук, Петренко, Осєдач, Точиленко,
Банько, Опрофат, Брагінець, Кузько, Лаврій, Василенко, Шайденко,
Кабачний, Заровна, Зіневський, Сенченко, Перехожук, Кучеренко,
Якименко, Лисенко тощо.
Близькість Росії зумовила появу і частини прізвищ російського
походження. Так в Конотопській СШ № 3 навчаються Григорьєв,
Леденцов, Нікіфоров, Гузєва, Подройкін, Зайцева, Колдов, Хороших,
Халімонов, Кузнєцов, Жернов, Козлов, Хаярова, Богатирьова.
На теренах Конотопщини зустрічається і білоруський слід
(Братаніч), і польський (Олех), і середньоазійський (Джафаров).
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ГОЛОСІННЯ: СУТЬ, РІЗНОВИДИ, ЕВОЛЮЦІЯ ЖАНРУ ТА
СТАН РОЗВИТКУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ В УКРАЇНІ
Приходько Діана, учениця, Олех А.П., учитель
Конотопська ЗОШ № 3
Унікальна система голосінь так чи інакше присутня в
жанровому тезаурусі кожного народу і, зокрема, в українському
етнопросторі. Унікальність плачу пояснюється функціональною
специфікою, неповторністю кожного виконання, одночасною
адресацією до обох світів (потойбічного і реального), концентрацією
граничних емоцій.
Голосіння – ритуальний, ще дохристиянський, поховальний
обряд, що супроводжується відповідними обрядовими піснями –
плачами речитативного характеру, які виконуються над покійником в
період між його смертю та похороном.
В залежності від регіону поширення виділяють такі назви
жанру: голосіння, плач, тужіння, заводи, вичитання, йойкання, причот.
Наведені визначення вказують не лише на конкретний жанр, а й на
особливі форми інтонування, характерну голосову поведінку.
Імпровізаційний спів поєднує декламацію з мелодичними
відступами, що перериваються мовно-шумовими ефектами. Текст теж
вирізняється імпровізаційністю, не має сталої віршової форми, рими,
співрозмірності між довжиною сусідніх складів, регулярної акцентики
[1].
Жанр голосінь має свою еволюцію, що полягає не лише у
розвиткові похоронних плачів, а й у виникненні інших різновидів
голосінь, нe обов´язково безпосередньо пов´язаних зі смертю людини
чи похороном (рекрутські голосіння, емігрантські плачі, тюремні
голосіння, побутові заплачки).
Окремо класифікують так звані святочні голосіння – плачі за
покійником, що здійснюються у поминальні свята (Різдво, Великдень),
пов'язані з ушануванням померлих родичів, культом предків.
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Поетикою та символікою голосіння близькі й до пісень.
Голосіння відіграли значну роль у розвитку народної лірики. Між
піснею і плачем існує тісний зв’язок, обопільні запозичення, переходи,
обміна поетичними образами і символікою. Виявляється їх тісний
зв´язок і з календарною обрядовістю.
Похоронні голосіння дуже різноманітні за тематикою,
мотивами, образами, які можуть поєднуватися у різних комбінаціях.
Це спричиняє труднощі у їх тематичній класифікації. Тому в існуючих
класифікаціях групуються не тексти, а їх мотиви.
Існують окремі різновиди похоронних голосінь у залежності від
часу їх виконання. Можна окремо виділити плачі у момент смерті;
голосіння у час сидіння рідні біля померлого, прощання; погребальні
плачі [2].
Одним із перших в Україні проблематику голосіння почав
досліджувати І. Свєнціцький. Він робить висновок, що основою давніх
літературних плачів було народне голосіння. Доказом схожості таких
похоронних плачів є подібність їх мотивів, образів та поетичних
тропів. Домінуючою при аналізі голосінь була теорія самозародження
сюжетів. Учений детально простежив генезу та розвиток похоронних
плачів, довів приналежність їх до обряду й архаїчність цього жанру
усно-поетичної творчості. Вперше в українській фольклористиці
розглянув структуру голосіння [3].
По покійному звичайно плаче тільки рідня, але самі
жінки, чоловіки – ніколи не плачуть. У Західній Україні ще й тепер
знані фахові голосільниці чи «плачки», що оплакують покійників.
Голосять звичайно в хаті, але часом і над могилою.
На Лемківщині знаний обряд йойкання: коли померлого
засипають землею, то всі присутні, а також усі, хто це почує й на селі,
викрикують: «Йой-йой-йой!», – і голосять, аж поки не закопають
покійника.
У Сумській області для місцевої традиції характерна значна
увага до похоронного обряду. Тут дуже важливою складовою
обрядової традиційної культури є приготування людини літнього віку
до свого похорону; добре опрацьована номінація учасників похорону,
складна система вірувань, пов’язаних із культом померлих.
Отже, збереженість голосіння залежить від опрацьованості і
стану локальної похоронної обрядової традиції загалом.
Багато з традиційних народних похоронно-поминальних звичаїв
та обрядів збереглося до нашого часу. Щоправда, чимало з них
втратили магічно-ритуальне осмислення.
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Своєрідну групу складають туги-пародії, що являють собою
імітацію похоронних голосінь, але вже з іншим змістом. Життєві
явища висвітлюються в жартівливо-гумористичному плані з метою
розсмішити присутніх.
У наш час туги поступово зникають з авансцени музичного
побуту, бо залишилося досить вузьке коло людей, що їх пам’ятає [4].
Глобалізація економіки і культури та всеохоплююча урбанізація
привели до того, що голосіння поступого зникають із побуту
українців. Лише в сільській місцевості деяких регіонів (Прикарпаття,
Галичина, Полісся, Новгород-Сіверщина, Сумщина) залишилися
традиції проведення померлих в останню дорогу з голосильними
плачами.
Але як висновок ми можемо сказати, що голосіння як жанр все
ж не зникло із фольклорної палітри України, а еволюціонувавши,
продовжує розвиватися і набувати нових форм.
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АДАМ МІЦКЕВИЧ І УКРАЇНА
Приходько Діана, учениця, Олех А.П., учитель
Конотопська ЗОШ № 3
Творчі зв`язки української літератури з поезією і
публіцистикою Адама Міцкевича є предметом зацікавлення
літературознавців ще з кінця ХІХ століття, коли вперше цю проблему
поставив у 1885 році Іван Франко у статті «Адам Міцкевич в
українській літературі». Критик навіть здійснював типологічне
порівняння творів Тараса Шевченка і великого польського поета [1].
Основні риси, які зближують Міцкевича і українських поетів –
це пріоритет національних інтересів, змалювання величі трагедії
історії своїх народів, гостра критика антилюдської, антигуманної
політики царизму, необмеженої монархії.
Саме як яскравий поет – романтик із його неприязню до
всього, що поневолює, Міцкевич викликав інтерес діячів української
культури і вплинув на їх творчість.
Життєва доля Міцкевича і трагічна, і незвичайна. Він був
поетом, політиком, публіцистом, професором університету і пророком,
а дні свої закінчив солдатом [2].
Образ України, її природа, героїчне минуле, риси
національного характеру були предметом розгляду і творчих пошуків
Міцкевича. Життєва дорога цього великого поляка схожа на долю
нашого безсмертного Кобзаря.
Після подорожі Європою у 1825 році Міцкевич отримав
призначення на роботу в Одесі викладачем Рішельєвського ліцею.
Взимку, дорогою до Одеси поет відвідав Київ, побував на знаменитому
Контрактовому ярмарку. Поет мав можливість зустрітися з
революційно налаштованими людьми, а також познайомився з
історичними визначними пам`ятниками міста, побував і в святій Лаврі
[3].
Уже в Одесі до А. Міцкевича приставили спостерігача –
відомого в ті часи генерала І. Вітта. Дружина генерала за дорученням
чоловіка запропонувала Міцкевичу здійснити подорож до Криму.
Поїздка тривала два місяці (серпень – жовтень 1825 року). Для
Міцкевича це був незабутній час. Крим не міг не вплинути на почуття
і настрої поета.
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Ця незабутня подорож надихнула Міцкевича на створення
неперевершеного циклу « Кримські сонети», який поет напише вже під
час проживання у Москві. Ще за життя автора збірка ця здобула
популярність в Україні.
Тематичною основою ліричного сюжету «Кримських сонетів»
є враження, що їх поет отримав під час мандрівки Кримом, знайомства
з його природою, географією, історією, культурою. За своїм
характером сонети нагадують своєрідний ліричний щоденник, який
умовно можна поділити на три частини. В сюжетній лінії першої
частини домінує тема морської стихії. В другій частині сонетів
провідною стає тема історичної пам`яті. В сюжетній лінії третьої
частини циклу на перший план висувається тема мальовничих
краєвидів кримських степів, гір, міських околиць.
Герой «Кримських сонетів» - це людина активна, волелюбна,
захоплена боротьбою, і вона протиставляється настрою пасивного
споглядання, думці про примирення й ницість людини перед обличчям
величної природи.
Після дев`яти місяців перебування Міцкевича в Україні він
мав їхати до Москви за новим призначенням – влада побоювалася, що
він справляє поганий вплив на одеську громаду поляків. Обставини
склалися так, що довелося їхати незнайомими місцями. Шлях лежав
через Херсон і Перекоп, а далі на Харків.
В Харкові поет знайомиться зі студентами університету, з
викладачем польської мови, майбутнім деканом і ректором,
українським поетом Петром Петровичем Гулаком-Артемовським.
Ще за життя Міцкевич став живою національною легендою,
якою залишається для Польщі й донині [4].
Поета вважають символом національної самобутності, гідності
польського народу, який вів багатовікову боротьбу за здобуття
незалежності.
Національно – патріотичний пафос творів Адама Міцкевича
близький і зрозумілий нам, українцям, і особливо актуальний сьогодні
(до того ж, трагічні та бурхливі події української історії неодноразово
перетинаються з історією польською).
Постійний інтерес літературознавців і перекладачів до
творчості Міцкевича свідчить про духовну близькість його поезії до
української літератури, і по великому рахунку підтверджує діалогічну
природу культури, активну участь нашої національної культури у
цьому великому діалозі.
Творчість польського поета тісно пов`язана з нашою
Батьківщиною, де він написав одні з найкращих своїх поезій.
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Поетичне слово Міцкевича збагачує душу нашої нації, наводить міст
між польським і українським народами, минулим і сучасністю.
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ФРАЗЕОЛОГІЧНЕ БАГАТСТВО УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В
КОНТЕКСТІ МИНУЛОГО Й СУЧАСНОСТІ
Боярчук Аліна, учениця, Лушня С.П., учитель
Конотопська ЗОШ № 11
Фразеологія — окраса будь-якої мови. Саме фразеологізми чи
не найбільшою мірою надають мові яскравої мальовничості,
виразності, роблять її особливо гнучкою і сильною. Без знання
фразеології не може бути й досконалого знання мови в цілому [1].
Фразеологізмам властиві такі виразові якості, як образність,
емоційність, оцінність, експресивність. Образність є домінантною
рисою фразеологічних одиниць у творчості Олександра Кониського,
становить їхню естетичну цінність. У художній прозі письменника
фразеологічні звороти використовуються в авторському мовленні,
роблячи його різноманітнішим, більш мальовничим, сповненим
почуттів, а також у мовленні персонажів як один із засобів їх
характеристики.
Питання типології фразеологізмів до нашого часу залишається
суперечливим. Спираючись на ті чи інші ознаки фразеологічних
одиниць, дослідники фразеології запропонували ряд класифікаційних
схем. Залежно від того, який принцип покладено в основу кожної з
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класифікацій
(семантичний,
стилістичний,
структурний,
морфологічний), розрізняють відповідні їх типи [2]. Проте різні
дослідники мають свою точку зору на певні питання типології
фразеологізмів. Тому для характеристики фразеологізмів художньої
прози О.Кониського використовуємо класифікацію за морфологічним
принципом.
У результаті структурно-семантичного аналізу фразеологічного
корпусу прози О. Кониського можна зробити такі висновки [3].
Мова творів письменника надзвичайно багата. Значне місце в
ній займають фразеологізми найрізноманітнішої тематики. Вони
роблять мову барвистішою, милозвучнішою, передають найтонші
відтінки душевних порухів, надають висловленому національного
характеру.
Більшість
фразеологічного
фонду
творчої
спадщини
письменника складають фразеологізми дієслівного типу. Дієслівні
фразеологічні одиниці поділяються на бінарні (їх більшість) і складні.
Характерною особливістю цих фразеологізмів є те, що вони внаслідок
особливостей своєї семантики лінгвалізують насамперед такі
динамічні ознаки, джерелом яких є людина. Тільки незначна частина
дієслівних фразеологізмів прози О.Кониського лінгвалізує дії й
процеси, джерелом яких є власне предмет чи абстрактний предмет [4].
Адвербіальні фразеологізми позначають якісний і кількісний
аспект динамічної та статичної ознаки. Вони займають друге місце
після дієслівних за обсягом їх використання письменником. У межах
адвербіальної фразеології творів О.Кониського найчисленнішою є
група підрядних фразеологізмів. Серед них виявлено значну кількість
компаративних фразеологізмів на зразок мов на долоні, наче сніг на
голову. Автор використовує фразеологічні одиниці зі значенням часу,
способу дії, міри вияву ознаки.
Субстантивні фразеологізми виконують здебільшого функції
образних характеристик людини (розкривають певні ознаки її вдачі,
поведінки тощо). У творах, які ми досліджували, їх небагато.
Найбільш помітними для субстантивних фразеологізмів прози
О.Кониського є такі, що побудовані за моделлю «прикметник
(займенник, числівник) + іменник» (гіркі сльози, блудний син) [5].
Ад’єктивні фразеологізми лінгвалізують ознаки особи, що
проявляються безпосередньо. Серед фразеологізмів цього типу,
використовуваних у творах О.Кониського, виявлено таку структурну
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модель: «дієслово + субстантивований прикметник у непрямому
відмінку з означенням» (прикинувся святим та божим). Ад’єктивних
фразеологізмів у проаналізованих творах О.Кониського виявлено
надзвичайно мало.
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АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЛОВОДСТВА В
АДМІНІСТРАТИВНИХ УСТАНОВАХ ГЕТЬМАНЩИНИ ЗА
ДІАРІУШАМИ XVIII СТ.

Жукова Т.В., студентка, Леміш Н.О., к.і.н., доц., зав. кафедри
Конотопський інститут СумДУ
Нашу увагу привертають, перш за все, власне українські
діловодні традиції цього часу, що можна простежити за діаріушами.
Адже з цього кута зору діаріуші не були предметом дослідження
сучасної документознавчої науки й безпосередньо історичного
документознавства.
Тому розглянемо організацію діловодних
процесів за деякими з проаналізованих діаріушів.
Об’єктом дослідження є першоджерела діловодного характеру
доби Гетьманщини. Предметом дослідження в науковій роботі є
безпосередньо діаріуші ХVІІІ ст. як джерело документознавчих студій.
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Низку спостережень стосовно штату Військової канцелярії
одним з перших зробив А.Скальковський, називаючи діловодство того
часу «старим» доросійським. Його тритомна праця «Історія Нової Січі,
або останнього Коша Запорозького» надрукована у 1841, 1846 і 1885
pp. ґрунтувалася на раніше невідомих науці історичних матеріалах, які
він тримав у своєму монопольному володінні аж до самої смерті [1, 2].
Певну кількість документів із запорозького архіву він надрукував у
журналі «Киевская старина» [3]. Значну сторінку в історіографії
зазначеної проблематики займає наукова розвідка В. Панашенко,
уміщена в праці «Ділова документація Гетьманщини ХVІІІ ст.» (1993
р.) (упорядник В. Горобець), у якій дослідниця докладно зупиняється
на аналізі органів управління та їх канцелярії на Гетьманщині [4, с. 522]. Найбільш повною науковою працею, що висвітлює питання
організації роботи з документами в адміністративних установах
Гетьманщини, залишається на сьогодні дисертаційне дослідження
М.В. Журавля «Генеральний уряд як інститут влади Гетьманщини
другої половині ХVIІ – середини XVIII ст.» (2011р.) [5]. Автором
уперше розкрито порядок підготовки та діяльність у вищих державних
органах, які утворювали Генеральний уряд, військових канцеляристів
як професійних державних службовців [6-10].
Отже, дослідимо склад чинної на початок XVIII ст.
управлінської документації адміністративних установ Гетьманщини на
допомогою діаріуша генерального хорунжого М.Д. Ханенка,
створеного ним під час подорожі Гетьмана Івана Скоропадського до
Москви з метою і проханням розпуску, створеної царем
Малоросійської колегії. Як показує аналіз, найбільшу групу
документів, за допомогою яких здійснювалася комунікація (між
гетьманом та установами та посадовими особами безпосередньо
Гетьманщини та Російської імперії загалом), становлять листи.
Переважно М.Д. Ханенко вносив до діаріуша зміст листів самого
гетьмана Івана Скоропадського та переписував листи, що надходили
до гетьмана.
Не менш інформативними та розмаїтими за видовим складом
були листи, що надходили до самого гетьмана. Проходження ж
документів
адміністративними
установами
безпосередньо
Гетьманщини регулювалось гетьманом та ГВК, звідки документи
направлялися до полкових та сотенних канцелярій й безпосередньо
відповідальних осіб, наприклад полковників та сотників.
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Однак гетьман був тією ланкою, що здійснювала спілкування за
всією вертикаллю влади й самостійно, інколи без участі ГВК.
Отже, протягом двох з половиною століть науковцями
розглянуто та досліджено багато проблем так чи інакше побічно
пов’язаних з історією організації роботи з документами в
адміністративних установах Гетьманщини. Значні якісні зрушення у
об’єктивному вивченні питання відбулися за часів державної
незалежності України. Слід зазначити, що джерельна база є досить
різноманітною за видами і достатньою для реконструкції діловодних
процесів у Гетьманщині. Але залишається ще багато проблем, які
потребують свого висвітлення для подальшого з’ясування
особливостей діловодних традицій вітчизняній документознавчій
науці. Вагоме місце в діловодній практиці установ Гетьманщини
початку XVIII ст. займали універсали з додаванням до них інших
розпорядчих документів. Використовувалися й інші види документів:
«доношение», «подорожня», «промеморія», «чолобитна», «грамота»,
«роспись особливая» тощо.
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М.В. ГОГОЛЬ – ВИДАТНИЙ РОСІЙСЬКИЙ І УКРАЇНСЬКИЙ
ПИСЬМЕННИК
Мальована Дар’я, учениця, Журахова О.М., учитель
Конотопська ЗОШ № 13
Микола Васильович Гоголь – єдиний письменник-українець,
творчість якого вивчається в курсі зарубіжної літератури. У шкільній
програмі з цього предмета ім`я Гоголя стоїть в одному ряду з такими
величинами, як Гомер, Данте, Шекспір, Гете, Пушкін: наш земляк
величина світового масштабу.
Чим же зажив такої пошани Микола Гоголь? Чому українець
Гоголь писав російською мовою? І взагалі, Гоголь письменник
український чи російський?
Дана проблема не є достатньо розкритою, існують різні точки
зору стосовно творчості великого митця. Зокрема, дане питання
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досліджувалося такими авторами: П.Куліш І.Франко, Є. Маланюк,
В.Розанов, В.Набоков, О.Забужко, В.Шевчук та ін.
«Теперь над тревогой и смятением нашего современного дня
встаёт с новой ясностью величавый и скорбный образ поэта…» Так на
початку XX ст. писав про Миколу Гоголя письменник Володимир
Короленко, якому автор «Вечорів на хуторі біля Диканьки» був
близький своїм національним світобаченням, любов`ю до рідної землі,
до своєї малої батьківщини – Полтавщини. Так і сталося! У минулому
XX ст. у Росії та Україні не було людини, яка б не знала, не читала, не
захоплювалася творами Гоголя. Його знав світ! Саме він визначив у
багатьох аспектах розвиток літератури цього століття. Його художнє
відкриття використовували і розвивали такі знакові митці, як
М.Булгаков, В.Маяковський, О.Гончар, М.Стельмах, Ф.Кафка,
А.Камю,Лу Сінь та багато інших.
А що відбувається сьогодні? Чи можна вважати пророчими
слова великого Кобзаря, які записані у його щоденнику: «О, Гоголь,
наш бессмертный Гоголь!»
Письменник здобуває безсмертя не тоді, коли його книжки
стоять на полицях, а тоді, коли його читають. А Гоголя читають і
сьогодні, ставлять його твори на сцені, екранізують практично все
написане ним.
Вивчаючи в 7 класі повість М.Гоголя «Тарас Бульба», в якій
письменник героїзує українське козацтво, я зацікавилась життям та
творчістю нашого видатного митця.
Вважаю, що тема даного дослідження є дуже актуальною на цей
час.
Мета роботи полягає у дослідженні феномену життя та
творчості М.Гоголя.
Об`єкт дослідження: життя та творча діяльність М.Гоголя.
Предмет дослідження: пріоритет духовності у творчості
письменника та нові підходи до осмислення його спадщини.
Дана мета зумовила необхідність вирішення таких завдань:
1) вивчити життєвий і творчий шлях М.Гоголя;
2) дослідити тему України в творах письменника;
3) розкрити причини трагічної роздвоєності, глибинні
суперечності національної свідомості М.Гоголя;
4) узагальнити матеріал та зробити висновки.
Для розв`язання поставлених завдань використано такі методи
наукового дослідження:
- аналіз;
- порівняння;
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- систематизація;
- узагальнення теоретичних даних;
- спостереження;
- узагальнення експериментальних даних.
Наукова новизна роботи полягає у подальшому пізнанню суті
творчості М.Гоголя.
Практичне завдання отриманих результатів: матеріали науководослідницької роботи будуть корисними не тільки учням, педагогам,
але й пересічним читачам, які захоплюються творчістю М. Гоголя.
Особистий внесок автора полягає в самостійному аналізі та
обробці літературно-критичних джерел.
Микола Гоголь – українець, якому судилося стати великим
російським письменником, безперечно, переживав приховану драму
роздвоєння національного самоусвідомлення. «Сам не знаю, яка в мене
душа, – писав він, – хохлацька чи російська. Знаю тільки те, що ніяк би
не надавав переваги ні малоросіянинові перед росіянином, ні
росіянинові перед малоросіянином». Сучасники письменника, зокрема
П.Куліш, знаходили виправдальні мотиви Гоголевого вибору
російської мови навіть схвально оцінювали його, та наступні
покоління діячів української культури винесли йому суворий присуд.
Звинувачення Гоголя у зраді рідній мові виходять з поширеного
уявлення, котре абсолютує владу письменника над словом. Але влада
ця не є безмежною. Жоден письменник не міг створити українське
мовлення вищої верстви, якщо вона сама його не виробила.
Вибір між російською і українською мовами означав для
Гоголя вибір між повнотою й частковістю творчої реалізації в слові.
Гоголеву «зраду» породила історична обкраденість української
культури, її пригноблений стан, що позбавляв письменника
можливості ширшого розкриття його мистецького дару слова. І сама
надзвичайність, унікальність цього дару змусила його звернутись до
тієї мови, котра внаслідок вищого на той час рівня літературної
спрацьованості давала йому необхідну для творчого самовияву
повноту мовного матеріалу з уже сформованою стильовою
диференціацією.
Гоголь став великим російським письменником, але трагічна
роздвоєність, глибинні суперечності його національної свідомості
стали, ймовірно, однією з причин душевного виснаження й зламу, що
призвели до творчої кризи і передчасної смерті.
Цікаву деталь про роздвоєність душі Гоголя подає сучасна
письменниця Оксана Забужко в статті «Через код лесі Українки – до
України, яку ми втратили». 1846 року в Карлсбаді М.Гоголь у книзі
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відвідувань підписався: «Mr.Nicolas de Gogol, Ukraine – Микола
Гоголь, українець». Драгоманов зарахував Гоголя до української
літератури, точніше до малоросійської.
Сучасний український письменник В.Шевчук, досліджуючи
родовід Гоголя, прийшов до висновку, що він був людиною не просто
українського походження, а родовими традиціями закорінений в
українське старшинство – священницьке, соціумне й культурне
середовище, зокрема й таке, в якому не вигасали й політичні
українські інтереси і, можна напевно казати, що саме на такому
родючому грунті й виріс Гоголь як український письменник.
Ось кілька цікавих спостережень В.Шевчука з його статті
«Втрачене сонце України, або Миколи Гоголь як український
письменник».
«Гоголь письменник український чи російський?Кожному
зрозуміло: вийняти його творчість з українського літературного
процесу – річ немислима: і «Вечори», і «Миргород» із «Тарасом
Бульбою» безсумнівно твори українського контексту. Але мав рацію і
Федір Достоєвський, коли говорив, що ціле покоління російських
письменників вийшло з «Шинелі» Гоголя. І це справді так, бо він
творив і в контексті російської літератури, отже, був не тільки
українським, а й російським художником слова».
Ми всі вважаємо, що знаємо Гоголя.Знаємо як гнівного і
нещадного звинувача кріпосницьких порядків Росії, критика основ
самодержавного ладу. Він, справді, не був у захоплені від тодішньої
дійсності.Але ж це в його творчості не головне. Не в суспільному
устрої Гоголь убачав причини усіх бід і нещасть улюбленої
Батьківщини, а у відсутності Бога у душах людей, їхньому духовному
убозтві.
Звідси оця класична галерея:потвори Ноздрьов,Собакевич,
Коробочка,Плюшкін…
Тож, виявляється, дорога до Гоголя, до пізнання суті його
творчості тільки починається. Сьогодні ми всі гостро відчули
необхідність відродження духовності. Гоголь стає як ніколи
актуальним.
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З ІСТОРІЇ ПЕРШИХ ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНИХ
ПОСІБНИКІВ З ДІЛОВОДСТВА
Леміш Н.О., к.і.н., доц., зав. кафедри
Конотопський інститут СумДУ
Процес створення документа як сьогодні, так і в найдавніші
часи, тісно межує з виникненням та розвитком системи
документаційного забезпечення. Чільне місце серед якої займають
відповідні «правила» документування, що з часом змінюються,
вдосконалюються, набуваючи все більш оптимальних форм, зважаючи
на вимоги сьогодення.
Від початку формування давньоруської держави з’являється
низка документів, що регулюють, наприклад, правові, майнові,
економічні та інші види відносин. Результат такої взаємодії
громадянина та держави фіксували теж відповідні документи: уставні,
жалувані, судні, купчі, отпускні грамоти тощо. Накопичення традицій
у документуванні таких видів відносин приводить до створення
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уніфікованих форм (формулярів) документів, відповідно й появи
навченої для таких цілей категорії людей, які займаються
документуванням, наприклад, дяків та піддячних тощо. Їх злагоджена
та результативна робота залежала від рівня їхньої підготовки як
спеціалістів. Саме тому потрібно було знати та використовувати не
тільки правила документування, регульовані державою на
законодавчому рівні, а й уніфіковані методичні наробки чи практичні
посібники для навчання та подальшого використання їх у діловодній
практиці. Цей пласт діловодної літератури, що являє собою різного
роду збірки зразків документів, що безпосередньо направлені на
регламентацію складу документів, їх форми та змісту, процесів
документування в цілому, практично не досліджувався донині.
Серед таких першоджерел чільне місце посідають «азбукипрописи
для
писцов»,
«формулярники»,
«письмовники»,
«титулярники», «письмоводители», «секретари-письмоводители»,
«всеобщие секретари», «руководства», «кабинетные секретари»,
«всеобщие стряпчие», «канцелярские самоучители», у яких
зафіксовані правила, норми, рекомендації тощо, спрямовані
регламентувати та регулювати різні способи роботи з документами.
Прикладом таких регламентаційних форм є «письмовники»,
«руководства», «самоучители» кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.
Зазначені збірники містили зразки, якими можна було
користуватися під час підготовки документів, описи етапів роботи з
документами, практичні поради щодо створення уніфікованого тексту
документа та створення окремих реквізитів тощо.
На сьогодні відомо близько ста збірок, виданих з кінця ХVІІІ
до початку ХХ ст., а отже можна уявити, який потужних вплив вони
мали на практику діловодства.
Однак збірки зразків документів відомі значно раніше.
Наприклад, «формулярник» з’являється ще за часів наказового
діловодства – у ХV ст. З окремих формулярів (зразків) документів
зшивалися «формулярники» – своєрідні посібники з діловодства.
До появи перших скріплених рукописних «формулярників»
існували окремі правила щодо способів формулювання окремих
тестових елементів документа, наприклад: «вели государь мне дать»,
«царь - государь смилуйся пожалуй». Таким чином формуються перші
стійкі форми, зразки, за якими оформляються документи.
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З середини XVII століття з’являються перші окремі
законодавчі акти про порядок документування, тобто починає
розвиватися нормативна база. Так, на початок ХVІІІ ст. правила
створення та організації роботи з документами повністю регулюється
на рівні держави – законодавчо. У 1720 році Петро І затвердив
Генеральний регламент, яким ввів нову систему діловодства –
колезьку [1]. Однак, незважаючи на використання в діловодній
практиці терміну «формулярник», саме в Генеральному регламенті в
розділі «Толкование иностранных речей» було вперше наведено
пояснення до слова «формуляр» – «толкуется как образец».
Унормування процесів документостворення на території
України засвідчується появою власних добірок зразків документів з
пояснювальними статтями щодо їх складання з суто українською
назвою – «листовень». Прикладом є найдавніша (відома на сьогодні)
«листовня» 1712 р. (насправді складена приблизно за період з 1680 по
1712 рр.) – «Старинный малорусский письмовник: Книга, глаголемая
листовня» [2].
Появу «теоретиків», що узагальнювали б практику
діловодства та починали розробляти її теорію, пов’язують з початком
ХІХ ст. – часом усвідомлення важливості правильної організації
діловодних процесів. Серед таких «перших теоретиків» більшість
науковців називають прізвища М. Л. Магницького [3], М. В.
Варадінова [4], В. М. Вельдбрехта [5] тощо.
Уся тогочасна література з діловодства різнилася за
структурою та змістом. Автори по-своєму класифікували документи,
підходили до аналізу їх змісту та форми, описували способи
організації роботи з документами. Тобто форма викладу матеріалу
цілком залежала від мети, яку переслідував автор. Один з них вважав,
наприклад, своєю метою навчити науці створювати документи та
сприяти розвитку навичок «привильно мыслить и чисто выражать себя
на языке», інший – дати повне керівництво про порядок створення
справ з описом «обряда делопроизводства» тощо.
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«КОНОТОПСЬКА ВІДЬМА» У ВИТВОРАХ МИСТЕЦТВА»
Бокань Вероніка, учениця, Ганжа В.Б., учитель
Конотопська міська гімназія

Конотоп – місто міфів і легенд. Поки буде жити місто Конотоп
– буде жити конотопська відьма.
Дослідження теми «Конотопської відьми» в різних видах
мистецтва є надзвичайно актуальним.
Об’єктом дослідження є види мистецтва. Предметом
дослідження є легенди й міфи про конотопську відьму і їх втілення в
різних видах мистецтва.
Метою наукової роботи є дослідження літературного
пам’ятника м. Конотопа – повісті «Конотопська відьма» й
особливості реалізації цього сюжету в усіх видах мистецтва.
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Наукова новизна дослідження полягає в спробі системноконцептерального вивчення легенди про конотопську відьму не
тільки в літературі, а й у кіно, театрі, музиці, живописі, телебаченні,
декоративно-прикладному мистецтві.
Практичне значення роботи полягає в можливості
використання результатів дослідження в школі на уроках історії,
літератури, художньої культури, на заняттях історичних,
етнографічних, краєзнавчих гуртків, у вузах на заняттях з
культурології.
Місто Конотоп відоме за межами області, України завдяки
повісті Григорія Квітки-Основ’яненка «Конотопська відьма». Образ
відьми – візитна картка міста Конотоп.
Слово «відьма» пов’язане зі значеннями «відати», «знати»,
«провидіти». Відьма завжди являлася одним із головних героїв у
слов’янській міфології.
Сюжет повісті Г.Ф. Квітки-Основ’яненка живе не тільки в
літературі, але й в кіно, музиці, театрі, живописі, декоративноприкладному мистецтві.
“Конотопська відьма” – це “сатира на козацько-старшинський
устрій”. За своєю структурою навдивовижу споріднена з народною
казкою. Тут немає позитивних героїв,
Конотоп має невід’ємне значення у зйомках фільму
"Конотопська відьма" . Зйомки відбулися с. Озаричах. Актори Богдан
Бенюк, Лев Парфилов і Володимир Шпудейко – є “трьома китами”,
на яких тримається картина.
Повість “Конотопська відьма” є сьогодні в репертуарах 21
театрів України. Автором сценарію являється Богдан Жолдак..
Портрета конотопської відьми у творчості художників не має,
але ілюстрацій до книги «Конотопська відьма» робило багато
художників, найкраще з них відображає образ відьми Оксана
Лисенко.
За сюжетом повісті Григорія Квітки-Основ’яненка відбулася
постанова п’єси в Національній опері України імені Тараса
Шевченка.
Результатом наших пошуків стала пісня «Про конотопську
відьму». Автором пісні являється конотопський композитор Герман
Олександрович Соловйов, в основу віршів лягли слова Олексія
Примака.
Легенда про конотопську відьму є й темою телепередач. Такі
телепроекти існують не тільки на місцевих телеканалах, але й на
Інтері, СТБ та Новому.
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«Конотопська відьма» знайшла своє місце в декоративноприкладному
мистецтві.
Зазвичай
«конотопська
відьма»
представлена в таких видах декоративно-прикладному мистецтві, як
панно, вишивка, декоративні розписи, батик, різьба по дереву,
кераміка.
Літературний
образ
«конотопської
відьми»
вразив
письменників, художників, музикантів, майстрів народного
мистецтва, акторів і режисерів. Конотопська відьма запала в їхні
серця. Кожен бачить образ по різному, але для всіх він залишається
загадковою й цікавою темою для нових витворів мистецтва.
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МУЗЕЇ ПРОСТО НЕБА – МУЗЕЇ НОВОГО ТИПУ
Власенко Тетяна, учениця, Ганжа В.Б., учитель
Конотопська міська гімназія
Актуальність даної теми дослідження полягає в тому, що музеї
просто неба, у яких збираються, вивчаються і зберігаються пам'ятники
мистецтва, історії, науки, техніки та інших сфер діяльності людства,
займаються просвітницькою діяльністю, виставляючи експонати на
огляд публіки. Пізнавальне значення: емоційний вплив таких музеїв
дуже великий. і є дуже актуальним.
Об’єктом дослідження є форма збереження культурної
спадщини.
Предметом дослідження є музеї під відкритим небом як нова
форма збереження культурної спадщини.
Метою дослідження є системно-концептуальне дослідження
музеїв нового типу, перш за всього на Україні.
Наукова новизна проведеного дослідження полягає у вивченні
місцевого матеріалу на прикладі музеїв Сумщини і Конотопщини та в
спробі здійснення авторського проекту – карти «Музеї просто неба м.
Конотопа».
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Практичне значення одержаних результатів роботи полягає в
можливості використання результатів дослідження в школі на уроках
історії, художньої культури, заняттях історичних, етнографічних,
краєзнавчих гуртків, у вузах на заняттях з культурології,
турагенствами м.Конотопа.
Музей – це соціокультурний інститут, в якому збираються,
вивчаються і зберігаються пам’ятники мистецтва, історії, науки,
техніки та інших сфер діяльності людства, призначені для вивчення,
збереження та використання.
У кінці ХIХ ст. виникла ціла мережа музеїв нового типу, які
одержали назву «скансени». Ідею створення подібних музеїв уперше
запропонував у 1790 р. швейцарський вчений Чарльз де Бонстеттен, а
перший музей просто неба був організований лише в 1891 р.
шведським ученим-етнографом Артуром Ґазеліусом у парку на
горбистій місцевості, що мала назву «Скансен».
Попередниками музеїв просто неба в Україні були виставки, на
яких експонувалися окремі будівлі. Перша етнографічна виставка
відбулась у Тернополі, а перший скансен заснований у ПереяславХмельницькому на Київщині.
Сьогодні в Україні налічується чотирнадцять великих скансенів.
Серед них один національний – у Києві, два регіональних – Львівський
та Переяслав-Хмельницький музеї, решта одинадцять – обласні.
Пирогово – унікальний музей під відкритим небом, кожний
архітектурний експонат якого є перлиною зі своєю унікальною
історією, з характерною яскраво вираженою для певної місцевості
України індивідуальністю
Львів – місто-музей просто неба, скарбниця національних ідей
та культури, економічний, освітній та культурний центр Західної
України.
Батуринський державний історико-культурний заповідник
«Гетьманська столиця» відродився і назавжди залишився символом
національної державності.
У ході наукової роботи над темою «Музеї просто неба» ми
зробили карту, де було представлено всі сім чудес області. Ця карта
дозволить привернути увагу туристів, допоможе детальніше дізнатися
історію культури й архітектури області.
Поле Конотопської битви – пам’ятка історії національного
значення, особливий пам’ятник культури, музей просто неба на
Сумщині.
Конотопщина – унікальний край: в історичному, в
археологічному, в мистецькому та туристичному аспектах.
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Підсумком нашої дослідницької роботи є створення власного
проекту туристичної карти Конотопа – міста-музея під відкритим
небом.
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ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ТВОРІВ
ЛЕОНІДА СМІЛЯНСЬКОГО
Івашина Оксана, учениця, Пугач О.М., учитель
Конотопська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 10
Один з найяскравіших видів мистецтва – художня література,
де
світ
відображений
у словесних образах. Як зазначає
В.В. Виноградов, у художній літературі «усі елементи, усі якості й
особливості загальнонародної мови, у тому числі й його граматичний
лад, його словник, система його значень, його семантика, служать
засобом художнього узагальненого відтворення та висвітлення
суспільної дійсності».
Мова художньої літератури, або художня (поетична) мова,
характеризується
образністю,
експресивністю,
естетичною
організацією. О.О.Потебня, який досліджував психологічне підгрунтя
та природу функціонування мови, стверджував, що основою
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образності є асоціативність значень слів, яка використовується в
художній творчості .
Як уже зазначалося, особливості мови художньої літератури в
цілому визначаються кількома факторами. Їй притаманна широка
метафоричність, образність мовних одиниць майже всіх рівнів,
спостерігається використання багатозначності різних стильових
пластів лексики. Усі слова, у тому числі нейтральні, покликані
служити
вираженню системи образів, поетичної думки
художника. Значення слова в більшій мірі визначається цільовою
установкою автора, жанровими та композиційними особливостями
того художнього твору, елементом якого є це слово: по-перше, воно в
контексті даного літературного твору може набувати художньої
багатозначності, не зафіксованої в словниках, по-друге, зберігає свій
зв’язок з ідейно-естетичною системою цього твору.
Уживання
мовних
засобів
в
художній
літературі
підпорядковане авторському задуму, змісту твору, створенню образу й
дії через нього на читача. Для письменника важливо правильно
передати думку, почуття, правдиво розкрити духовний світ героя,
реалістично відтворити події. До того ж автор
виражає своє
світосприйняття та закодовує глибинні смисли в художньому творі.
Таким чином, основна функція художньої мови – це шляхом
використання мовних і специфічних стилістичних засобів сприяти
відповідно задуму автора й найточнішому образному змалюванню
буття.
Проблема індивідуального мовлення письменника – одна з
основних у лінгвостилістиці художнього тексту. Проте й на сьогодні в
мовознавстві немає єдиного загальновизнаного терміна для позначення
індивідуального мовлення автора. У сучасній лінгвостилістиці для
позначення характерних рис індивідуального мовлення письменника
паралельно використовують такі терміни, як: «стиль», «стиль автора»,
«ідіостиль», «ідіолект», «індивідуальний стиль», «авторський стиль»,
«авторський ідіолект», – що не мають чітких критеріїв розмежування.
Попри значну увагу лінгвістів до поняття стилю, відсутність
його єдиної дефініції можна пояснити передусім тим, що науковці порізному підходять до його трактування: В. Виноградов, О. Пономарів
та інші акцентують на функціональному аспекті мови; В. Григор’єв,
Н. Єсипенко, М. Рудяков, Л. Ставицька досліджують літературний
доробок письменника та встановлюють індивідуальні особливості його
мовотворчості; В. Волощук, І. Гальперін, В. Одинцов, Т. Токарева
вивчають стилістику тексту.
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В енциклопедії «Українська мова» індивідуальний стиль
трактується як «сукупність мовно-виражальних засобів, які виконують
естетичну функцію й вирізняють мову окремого письменника з-поміж
інших». Цим визначенням ми й послуговувалися у своїй роботі.
Мета дослідження – здійснити аналіз пластів художньої мови
творів Леоніда Смілянського, їх функціонального навантаження,
участі у створенні образності художнього твору, що дасть змогу
з’ясувати особливості індивідуального авторського стилю митця та
його роль і місце в розвитку літератури рідного краю.
Об’єктом дослідження є роман «Поетова молодість» Леоніда
Смілянського.
Предмет
аналізу складають
лексичні
художні
засоби
(фразеологізми), тропи (епітети, метафори); синтаксичні фігури
(повтори) роману Леоніда Смілянського.
Методом суцільної вибірки було виокремлено 328 епітетів, 217
метафор, 115 фразеологізмів, 89 повторів.
Методи дослідження: вибірковий, текстологічний, описовоаналітичний.
У ході проведення наукового дослідження «Художні
особливості творів Леоніда Смілянського» автором було опрацьовано
відповідну наукову та методичну літературу з теми, вивчено факти
біографії письменника-земляка, питання особливостей художньої
мови, індивідуального авторського стилю, здійснено аналіз пластів
художньої мови роману Леоніда Смілянського «Поетова молодість», їх
функціонального навантаження, участі у створенні образності
художнього твору.
Леонід Іванович Смілянський – український письменник,
літературний критик, драматург та кіносценарист. Член літературних
угруповань: «Гарт», ВУСПП і «Молодняк». Найкращим твором
письменника на історико-біографічну тему є роман у двох книгах
«Поетова молодість» (книга І — 1960, книга II — 1963). Авторові
вдалося органічно поєднати тут історичні факти життя Тараса
Шевченка з обґрунтованим і достовірним художнім домислом.
Роман Л.Смілянського «Поетова молодість», охоплюючи період
життя Т.Шевченка в Петербурзі (1834-1847), поєднує монументальну
епічність та проникливий ліризм. У творі динамічно розкрито систему
подій, їх естетичне осмислення, розвиток світогляду й характеру
головного героя в художньому часі й просторі, його переживання,
почуття, зміни емоційного стану.
Аналіз художніх засобів показує, що для творчої манери письма
Леоніда Смілянського характерно вживання таких їх видів: лексичних
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(фразеологізмів), тропів (епітетів, метафор), синтаксичних фігур
(повторів).
Результати дослідження дають можливість зробити такі висновки.
Фразеологізми (виділено 6 видів за значенням) фіксують
найтонші відтінки думок, почуттів, різноманітні якості мовлення
героїв, їхні дії, поведінку:
1) фразеологічні одиниці, що характеризують дії героїв:
«Допався, як голодний до поживу»,
2) фразеологічні одиниці на позначення застереження: «Тільки
Ширяєву менше вивертай душу»,
3) фразеологічні одиниці на позначення спостережливості,
допитливості: «…Очі вп’ялися в постать Пушкіна»,
4) фразеологічні одиниці на позначення сильного, незабутнього
враження: «Він здавав собі справу, що пережите кілька хвилин тому
незнайоме йому потрясіння залишить свою печать у його душі на все
життя»,
5) фразеологічні одиниці на позначення пригніченого емоційного
стану, схвильованості, тривоги
персонажа: «…Глухо вимовив
Брюллов і за звичкою почав міряти кімнату з кутка в куток»,
6) фразеологічні одиниці на позначення спокійного або
піднесеного настрою героя: «А-а… та це знову вірші…І не просіть їх
– самі йдуть на думку», «Співав би, щоб люди почули його пісню про
волю, про щастя людини, якій розв’язано крила».
У романі Леоніда Смілянського
ми виділили також
фразеологізми, що поділяються на лексико-граматичні розряди:
іменникові, дієслівні, прикметникові, прислівникові. Зустрічаються
також приклади стійких сполучень слів, які мають неподільне, цілісне
значення й співвідносяться з реченням. Фразеологізми надають тексту
художнього
звучання,
виразності,
лексичної
довершеності,
допомагають правдиво змалювати образи та реалістично відтворити
період життя молодого Т. Шевченка.
Епітет не тільки розкриває ознаки предмета, явища, а й передає
враження, настрій, позитивне чи негативне ставлення до
зображуваного. Автором роботи визначено 8 груп епітетів, що
характеризують психічний та емоційний стан персонажів, їхній
зовнішній вигляд, вдачу та мовлення; стан природи, ознаки предмета,
описують інтер’єр, тварини. Цікавими є словосполучення: головне
слово та два епітети (невгамовні меткі тіні; обличчя страшне,
скривлене; він кволий і безпорадний; молодий дзвінкий голосок; добрий
і чулий земляк), що уточнюють значення, поглиблюють образність.
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Підсиленню образності художнього тексту сприяє також поєднання
різних виражальних засобів (епітетів, метафор, повторів).
Характерним для творів Леоніда Смілянського є такі семантичні
типи метафор: метафора-оживлення (антропо-, зооморфічні метафори)
та метафора-опредмечування («Разом з Пушкіним до студії зайшли
шум, вигуки, сміх», «Але на відповідь йому десь у кінці коридору
проквилили в темряві надвірні двері…»). Аналіз метафоричних
конструкцій показує, що письменник часто використовує ключові
слова, які, потрапляючи в різні контексти, утворюють образні
висловлювання. Метафора, підкреслюючи оригінальність мислення й
незвичайне бачення світу письменника, несе в собі конкретно
пізнавальні можливості й надає художньому мовленню глибокого
ліризму й філософського звучання.
Виділяємо такі повтори на мовному рівні: морфемні, граматичні
(іменникові, прикметникові, займенникові, дієслівні, прислівникові,
прийменникові, сполучникові) та композиційні, які надають оповіді
схвильованості, динамічності, впливають на внутрішню напруженість
твору та виконують як ритмомелодійну, так і композиційну функції
(«Його біографія – докір нам, докір усьому сучасному громадянству»,
«Праця,праця, праця! Інакше з вас не буде художника», «Ніколи,
ніколи не настане той час, коли я чи словом, чи думкою допустився б
якоїсь неповаги до вчителя», «Про них, таких, як сам він, пісні його…
Про матір, що молодою загинула від тяжкої роботи, про батька
безталанного, про сестер... Про Оксану, подругу його дитинства…»).
Створенню більш яскравих художніх образів сприяє використання
Леонідом Смілянським повторів, що сполучаються з тропами:
метафорами: «Мені подобається його обличчя, його очі, у яких
світиться розум»; порівняннями: «І солодка творча мука породжує
кришталевий, променистий рядок, якому, немов знеможена породілля
немовляті, усміхається змученою, але радісною усмішкою поет»;
епітетами: «Тарас дивився на єдину хмарину, що нагадувала біле
пухнасте овеча, і йому на мить здалося, що він і досі мале хлоп’я,
зовсім мале, і пасе ягнята за селом».
Аналіз засобів художньої мови Леоніда Смілянського дає
можливість стверджувати, що письменник належить до лірикоромантичної стильової течії. Характерними ознаками творчості є
ліризм й експресія в змалюванні подій, емоційного переживання
персонажами труднощів, зображення найбільш піднесених моментів
їхнього душевного життя, романтичний пафос і метафорична
сконденсованість письма.

149

Перспективність подальших наукових розробок зазначеної
проблематики пов’язуємо з можливістю поглиблення знань про
творчість письменників-земляків.

ПАРЦЕЛЯТИ – ЗАГОЛОВКИ В СУЧАСНИХ
ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЯХ
Лебідь Юлія, учениця, Пугач О.М., учитель
Конотопська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 10
Заголовок - один з найзначиміших елементів тексту. Від нього
залежить успіх всього видання. Він допомагає читачеві ознайомитися з
номером, швидко отримати інформацію про даний матеріал, виділити
в ньому основне і другорядне. Тож заголовки значною мірою
впливають на прочитання того чи іншого тексту. Часто під
сенсаційним, крикливим заголовком нічого цікавого не приховано, у
результаті − читач розчарований не лише в статті, а й в усьому
виданні. Тому вміння правильно підібрати заголовок − запорука
успішного матеріалу.
Важливість газетних заголовків підкреслював В. Різун:
«Заголовки - це спеціальні засоби, які є опорними точками, що
показують найбільш важливу текстову інформацію. Саме ці елементи
тексту служать опорою для читача в розумінні змісту».
Останнім часом спостерігаємо інтерес вітчизняних науковців до
проблеми газетних заголовків, зокрема: В. Іванова, М. Тимошика, В.
Жадька, В. Різуна, В. Садівничого, В. Здоровега, З. Партико, І.
Михайлина, С. Лазаренка, В. Шевченка, Л. Солодка та ін.
Місце заголовків та їх значення в композиції газети вивчали
вчені та практики, такі як: В. Садівничий «Властивості, функції й типи
заголовків», В. Іванов «Техніка оформлення газети», М. Ріпей
«Особливості архітектоніки газетного заголовка», В. Жадько
«Журналістика та основи редакторської майстерності», В. Шевченко
«Система рубрикації газети − основа її архітектонічної організації» та
ін. У своїх працях вони досліджували передумови появи елементів, що
входять до заголовного комплексу, можливості їхнього відношення
щодо тексту. Також багато уваги приділялось науковцями
дослідженню фразеологізмів у заголовках, лексико-семантичні
особливості газетних назв, особливості шрифтового оформлення. Та
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залишається поза увагою проблема реалізації функцій газетних
заголовків.
Вивчення заголовка в цілому й у зв’язку з текстом залишається
актуальним до сьогодення, адже вони піддані істотним змінам: одні
синтаксичні моделі стають продуктивними, інші взагалі перестають
функціонувати як заголовки, що зумовлено змінами в мові газетнопубліцистичного стилю в цілому.
Мета роботи - дослідити функціональні вияви парцелятівзаголовків у сучасних періодичних виданнях.
Реалізація мети передбачає розв’язання таких завдань:
1) визначити лінгвістичний статус газетного заголовка,
інтегрувавши положення сучасних мовознавчих
концепцій;
2) дослідити класифікацію заголовків;
3) з’ясувати зміст і статус парцелята-заголовка;
4) проаналізувати лексичний склад газетних заголовків
Об’єктом дослідження є заголовки сучасної української преси.
Предметом
дослідження
є
лексичні,
структурні
та
функціональні особливості парцелятів-заголовків у сучасних
періодичних виданнях.
Новизна наукового дослідження визначається реальною
оцінкою заголовків в періодичних виданнях в умовах сучасного
інформаційного суспільства суспільства на прикладі газет: «Голос
України», «Молода Україна». Функціональні особливості газетних
парцелятів-заголовків, які аналізуються в роботі, відбивають явища
сучасної української публіцистичної мови. На основі аналізу
фактичного матеріалу зроблено нові висновки.
Методи дослідження: теоретичний (аналіз і синтез наукових
джерел), статистичний (дозволив повніше оцінити тенденції вживання
заголовків у газетних виданнях), компаративний(порівняння
заголовків-парцелятів), описово-аналітичний.
Практичне значення роботи полягає в можливості використання
отриманих результатів на заняттях стилістики сучасної української
літературно мови, з курсу лінгвістичного аналізу тексту.
Заголовки матеріалів у газеті - це один із найзначущіших її
елементів. Від їх характеру та оформлення багато в чому залежить
обличчя газети. Характер заголовків та їх оформлення значною мірою
визначають, чи буде прочитано той чи інший матеріал. Газетна
практика дає численні приклади того, як внаслідок невдалого
оформлення заголовка різко знижується вплив важливих виступів на
читачів: змістовну статтю з невиразним заголовком не помічають і,
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отже, не читають. І навпаки: яскравий та правильно оформлений
заголовок підвищує ефективність сприймання статті.
У XVIII ст. та на початку ХІХ ст. тексти в газетах друкувалися
без заголовків. На початку кожного повідомлення зазвичай вказували
лише географічний пункт - назва міста, звідки він прийшов, і час
надходження у редакцію. Дещо згодом заголовки стали позначати на
першій сторінці номера як своєрідні покажчики, де повідомляли про
матеріали в газеті. Поступово ці ж заголовки почали з’являтись на
інших сторінках видання як назви до найважливіших повідомлень і
статей.
Академічний тлумачний словник української мови дає таке
визначення заголовка: назва будь-якого твору, частини, розділу або
статті, повідомлення, назва газети, журналу і т.д. В. Різун визначив,
що «заголовки - це спеціальні засоби, які являють собою опорні точки,
що показують найбільш важливу текстову інформацію».
Досліджуваний матеріал української публіцистики 2009-2014
року підтверджує, що яскравим показником сучасної газетної мови є
парцеляція. Термін «парцеляція» не набуло належної чіткості. Питання
про обсяг терміна досить заплутане, і це гальмує подальше
розгортання досліджень парцельованих структур. Проте аналіз
сучасної української преси підтверджує, що автори газет часто
вдаються до парцеляції
Парцеляція – це важливий стилістичний прийом,що полягає в
сегментації змісту висловлювання на окремі частини – інтонаційнозмістові одинці, які йдуть одна за одною після роздільної паузи.
У друкованих текстах парцеляцію найчастіше позначають
крапкою, трьома крапками, знаком оклику, наприклад: «Автобусне
сполучення… без проблем», «Акціонер – це звучить гордо? Аж
надто!»,
«Усі ми ксерокси! Уставаймо з колін!» Тим самим
сегментовані уривки увиразнюються, тобто актуалізуються.
Джерелом парцеляції є розмовний синтаксис, однак причини
застосування парцеляції в усному мовленні та публіцистиці різні. У
розмові причиною є її спонтаннай характер, у писемному мовленні –
це спеціальний прийом, який надає синтаксичним конструкціям
невимушеності та природності й сприяє цим її експресивності.
З’ясовано, що в газетних заголовках використовується
переважно активна лексика. Пасивна, особливо застаріла, уживається
значно рідше з метою посилення експресії, надання мовленню
урочистості, піднесення, виступає як засіб відтворення колориту
минулого.
Експресивними є заголовко-парцеляти, створені
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1)
на основі переносних значень(«Стріт-бол… у місті
лева позеленів»);
2)
емоційно забарвленої лексики("Коли кажуть, що я
«комуняка» і олігарх…певно, плутають поняття»);
3)
з використанням синонімів(«Ще одна автокатастрофа.
Ще одна смерть»);
4)
антонімів («Ось така вона… І гнана, і жадана
Шевченківська премія»);
5)
паронімів («У Бузькому районі…замерзли бузьки»);
6)
тавтологічних висловів («Сміятися сміхом. Життя
життям»);
7)
фразеологізмів («Наша Україна… «народжена в
сорочці»);
У заголовках-парцелятах можуть використовуватися:
1)
прислів’я та приказки(«Рідна мова не полова. ЇЇ вітром
не розвієш»);
2)
цитати («Я не грубіянка, але можу сказати зайвого…»,
«Я не вірю в чудеса, але чекаю їх…кожен день і кожну хвилину»).
У результаті досліджуваної роботи ми дійшли таких
висновків, що особливості газетних заголовків-парцелятів виходять із
загально-комунікативних вимог до стилю публіцистики: точність,
логічність, образність, емоційна насиченість і максимальна
інформативність.
Отже, обличчя видання багато в чому залежить саме від
заголовків, основне призначення яких – керувати увагою читача.
ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ІСТОРИЧНОГО
МИНУЛОГО В РОМАНІ «СЛІПІ СОНЯШНИКИ» А. МЕНДЕСА
Шапошниченко А.М., студентка, Барбара Н.В., к.філ.н.,
доцент, декан
Конотопський інститут СумДУ
Постановка проблеми. Громадянські війни та їхні політичні й
соціальні наслідки залишаються актуальною темою в художній
літературі. Громадянська війна в Іспанії 1936–1939 рр. – історична
подія ХХ століття, що знайшла відображення в творах класиків – Е.
Берджесса, Дж. Оруелла, Ж.-П. Сартра, А. де Сент-Екзюпері,
Е. Хемінгуея та ін. [3, с. 547]. Роман-тетралогія «Сліпі соняшники»
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(2004 р.) сучасного іспанського письменника Альберто Мендеса не
загубився на тлі визнаних шедеврів [2]. Значною мірою окремішність
цього твору зумовлена особливим поєднанням історичної правди й
художньої достовірності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Роман «Сліпі
соняшники» – світовий бестселер початку ІІІ тисячоліття, отримав
схвальні відгуки критики, був екранізований 2008 р. режисером Х. Л.
Куердою (був номінований на «Оскар») [5]. Книга презентує
історичний факт так, щоб сучасний читач сприймав події минулого з
позицій їхньої важливості для сучасного й майбутнього. Роман мало
вивчений літературознавцями (див., до прикл.: [1; 2]). Ф. Вальс,
зокрема, зазначає, зокрема, що А. Мендес обрав одну з найбільш
складних форм організації змісту – цикл новел: «Ці книги коротких
історій, хоча й зберігають самостійне значення,.. створюють
додатковий блок змісту завдяки своєму примхливому поєднанню» [2].
Виклад основного матеріалу. Книга складається з чотирьох
історій – автор називає їх «поразками», – частково пов'язаних між
собою персонажами, розвитком сюжету й символікою. Завдяки
розповідям про конкретних осіб, про індивідуальні лиха Громадянська
війна в Іспанії постає як загальнонаціональна масштабна поразка,
наслідки якої будуть відчутними упродовж багатьох років: «Інерція
війни… згасає довго, але ніколи не затухає повністю» [4].
Герої «Сліпих соняшників» живуть у постійному очікуванні
гіршого, глибинний страх став звичним, доноси – буденними, а голод
системно вбиває все людяне. Читач знайомиться з персонажами в
моменти, коли вони вже не бояться смерті, адже все важливе для них
перестало існувати або ж понівечене, спаплюжене.
Перша новела – розповідь оповідача від першої особи –
представляє історію капітана Джоя, який здається в полон ворогам –
республіканцям – напередодні перемоги своїх військ. Офіцер робить
це свідомо, дізнавшись про єдиновірців, що «єдиною причиною
небажання перемогти у війні було одне лиш бажання вбивати» [4].
Капітан здійснює вчинок, що напевно не буде оцінений жодною зі
сторін, і в результаті змушений покінчити життя самогубством.
А. Мендес зображує складний характер, переконливо пояснює мотиви,
які привели чоловіка до, здавалося б, абсурдної дії. Полісенсовість
художнього простору новели підводить читача до висновку: вмирати і
вбивати – абсурдно, будь-яка війна є дурницею.
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У другій новелі (представлена як щоденник, знайдений у
коров’ячому хліві), розповідається про молодого поета, який утік від
переслідувань в астурійські гори разом із вагітною дружиною. Жінка
помирає після пологів, а молодий батько даремно бореться за своє й
синове життя – вони помирають холодної зими.
У третій історії, переданій від імені стороннього оповідача,
найбільше ліризму, герої зображені дуже переконливо, несхематично.
Ув’язнений республіканський солдат Хуан Серна знає про життя і
смерть сина полковника, який повинен його судити. Полковник разом
із дружиною впевнені, що їхній син загинув як герой і пишаються ним;
солдатові б підтвердити цю віру, і можна сподіватися на порятунок
власного життя. Однак Серна має мужність розповісти про негідника,
який був справедливо страчений за свої злочини. Правда призводить
до смерті солдата, але не до зради ідеалів.
Заключна
новела
«Сліпі
соняшники»
описує
події
повсякденного життя за нової влади. Головний герой Рікардо, шпигун,
викладач літератури, який, за офіційною версією, загинув, насправді
змушений ховатися упродовж кількох років у шафі. Його дружина й
діти оберігають таємницю голови родини, дбають про нього. Але
одного разу Рікардо змушений вийти зі схованки, аби захистити честь
дружини. Шляхетний вчинок врешті коштував життя вчителеві – він
вистрибнув із вікна, аби влада не мала претензій до рідних. Старша
дочка Рікардо, Олена, є тією вагітною жінкою, яка помирає під час
пологів у другій розповіді. А. Мендес використовує трьох оповідачів
для представлення подій новели.
Висновки. Книга «Сліпі соняшники» А. Мендеса є художнім
представленням реалістичних історій про «маленьких» людей, які під
час громадянської війни загинули за різних обставин, із різних причин.
Роман не відображає військових дій, зосереджений на людських долях.
Чотири новели, названі поразками, презентують тих, хто програв
війну. У нас немає можливості достеменно знати про всі перипетії
життя, переживання героїв, стосунки в їхніх родинах, мотивацію
вчинків прототипів персонажів, їх вибір, але А. Мендесу вдається
зробити твір пронизливо переконливим, художньо достовірним.
Письменник, поєднуючи історично достовірні свідчення, матеріали
офіційних документів і художній вимисел, провокує читача
співпереживати персонажам роману, суб’єктивно інтерпретувати події,
фантазувати, а тим самим – співпрацювати для витворення
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колективної пам’яті людства. А. Мендес акцентує увагу, що
громадянська війна – це завжди поразка, адже несе смерть, злобу,
ненависть, неприязнь, нівелювання всього людяного.
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ВИКОРИСТАННЯ БРИТАНСЬКОЇ ТА АМЕРИКАНСЬКОЇ
ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Стокоп Софія, учениця
Конотопська міська гімназія
Глобалізація світу заохочує людей різного походження, різних
поглядів та інтересів до взаємовідносин один з одним. Причинами
цього, головним чином, є ділове співробітництво. Отже, правильне
використання мови потрібне для того, щоб уникнути непорозумінь у
бізнесі. Відомо, що існують різні варіанти як розмовної, так і ділової
англійської мови. Однак, важко сказати, яка ж форма англійської мови
є правильною у наш час. Незважаючи на те, що американський варіант
англійської походить від британського, варіації американської мови
стають все більш і більш прийнятними для людей всього світу, які
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використовують англійську як мову міжнародного спілкування.
Причиною є вплив американського шоу-бізнесу та економічний і
політичний авторитет Сполучених Штатів у світі.
Метою даного дослідження є виявити і проаналізувати
відмінності бізнес-лексики в британському та американському
дискурсах англійської мови та навчитися використовувати її в
залежності від ситуації.
Цілями цієї наукової роботи є:
1) дослідити проблему в науковій та методичній літературі;
2) підкреслити різницю між британським та американським
варіантами англійської мови на прикладі бізнес-лексики
3) показати, як використовувати словник такого роду в різних
ситуаціях.
Предметом дослідження цієї наукової роботи є відмінності між
американською і британською бізнес-термінологією.
Що стосується мого вибору теми для дослідження, обмежена
кількість науково-дослідницьких робіт існує на цей момент, щоб
вивчити різницю між британською та американською версіями ділової
англійської мови. Необхідно підкреслити, що міжнародний зв'язок
відіграє важливу роль в мультикультурному бізнес-середовищі. Таким
чином, існує потреба у подальших дослідженнях з використання
бізнес-лексики у британському і американському дискурсах
англійської мови. Незважаючи на те, що відмінність між англійською
мовою у США і Великобританії вже давно привертає увагу
дослідників, недостатньо робіт у лінгвістичній літературі, присвячених
систематичному зіставленню бізнес-лексики, яка вживається у
Британії та в Америці. Як правило, в роботах стосовно цієї теми,
відмінні елементи американського і британського варіантів
розглядаються не в контексті бізнес-лексики, а в рамках інших
елементів мовленнєвої структури. Все це і є науковою основою мого
дослідження.
Порівняльне вивчення постійно взаємодіючих систем, таких як
двох версій одної й тої ж мови є новим напрямком досліджень
найбільш поширеної лексики. У той же час, порівняльне вивчення
американської і британської англійської бізнес-лексики все ще
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потребує ретельного вивчення. Є ще багато неточних і нерозвинених
речей в методології даного виду досліджень. Таким чином, з'ясування
та уточнення порівняльних методів дослідження, які застосовуються
для вивчення цих проблем, і, звичайно, відрізняються від методів
порівняння різних мов, є однією з найбільш актуальних проблем
загального мовознавства.
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