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Петро Михайлович Зубок став працювати в Лосинівсь-
кому колгоспі імені Фрунзе тільки-но закінчивши сім класів 
школи. Уже тоді розумів, що на шиї у матері сидіти не може, 
адже їх, дітей, у неї аж п’ятеро було, а батько-годувальник з 
війни не повернувся. 

З тих пір праця і навчання у житті Петра завжди йшли 
поряд. Спочатку піврічну освіту здобував у бухгалтерській 
школі в Ніжині. Та, попрацювавши обліковцем на фермі, вті-
хи від того не мав. Тож згодом майнув помічником комбай-
нера в МТС. Тут і зустрів свого першого наставника – Ми-
колу Микитовича Талалаївського, про якого й нині, хоч уже 
стільки часу пройшло, згадку має добру, теплу. Саме від 
нього юнак одержав любов до техніки, трудове завзяття.

З 1953 року молодий тракторист знову на навчанні. Цього 
разу – в Прилуцькому училищі механізаторів. Згадує, як їх, 
дев’яносто учнів, півроку провчивши, направили на цілину. 
Там у руках механізаторських хіба ж така потреба була!

Працював у Цілиноградській області, орав землю, будував житло. Та чомусь увесь час кортіло 
додому. Снилася рідна земля, звала до себе, манила. Зрозуміло, так довго це не могло тривати. 
Тож, коли випала нагода, одразу ж повернувся в рідну Лосинівку.

Працював у МТС у бригаді знаного хлібороба Іллі Михайловича Петрика. Не гуляв і хвилин-
ки, хіба ж міг? Дивувався працездатності досвідченого бригадира і заздрив йому. Чи ж спить він 
коли-небудь?! 

Ілля Михайлович жив тоді своїм розміреним життя – господарським. То на фермі він, то на 
полі. Все догляду, контролю потребує. А виникне потреба мудру пораду дати – за ним не стане. 
Підкаже, порадить, якщо треба, на шлях істинний наставить. Було у кого хліборобської науки 
вчитися Петру.

У 1957 році у житті мого героя сталася маленька переміна в житті. З сусідньої бригади Андрій 
Федорович Захарченко, бригадир, у помічники покликав.

Ілля Михайлович спочатку противився, та згодом поступив мудро – хай сам вирішує, де йому 
бути.

Ось так Петро Зубок перейшов на нову роботу. І не шкодував. Зараз, згадуючи той період, 
каже, що правильно зробив, бо все на славу тоді виходило. Ніби новим життям зажив.

У цей же час Михайло Іванович Лисенко, директор вечірньої школи, зустрічає.
– Приходь, Петре, до нас у школу – запрошує. – Атестат про середню освіту одержиш, перс-

пективу у житті матимеш. Час бачиш який – освічених людей потребує. 
Ці слова юнаку аж до самого серця дістали. Воно й справді так. Як без освіти, коли стільки 

задумів і планів? Погодився, і хоча важкувато було, та тягнув і роботу, й навчання. А одержавши 
бажаний атестат, не вагаючись, вступив на заочне відділення Ніжинського технікуму механізації. 
Навчався і не шкодував, бо знання ті справді в нагоді стали!

Після закінчення технікуму одразу ж і нове призначення одержав – став бригадиром трактор-
ної бригади. Нелегка то була робота. Та працював чесно, з завзяттям. Згадуючи той час, Петро 
Михайлович подумки у свій гараж повертається. У його підпорядкуванні було аж 20 тракторів і 12 
комбайнів. І всю ту техніку треба було доглянути, налаштувати на робочий лад. А час був не з 
простих. Начебто й гроші водилися у господарстві, а деталі – дефіцит. Тому крутився бригадир, 
як білка в колесі, щоб все оперативно вирішити без шкоди для виробництва. В таких клопотах і 
десять років збігло, як один день.

І раптом, немов друге дихання відкрилося. Знову захотілося за кермо трактора сісти. Іван 
Федорович Мороз, голова колгоспу «Ленінський шлях», – ні в яку! Як можна такого спеціаліста 
відпускати? А він став на своєму і все тут... І домігся таки. Знову, як і в минулі роки, сів за кермо 
потужної машини, відчув її пульсуючий ритм.

1990-й рік для Петра Михайловича став та-
ким собі зенітом. Про нього на повен голос за-
говорив увесь район. Та й як тут оминеш таке? 
Восени тракторист Зубок зорав на зяб 1207 га. 
Ця ж площа дорівнює орному ґрунту таких гос-
подарств як колгосп імені Кірова і радгосп «Ук-
раїна» разом взятих! Оце так рекорд!

Нині Петру Михайловичу Зубку – 78. Ба-
гато чи мало це для ветерана праці? Зрозумі-
ло, дещиця. Бо виглядає він ще досить жваво, 
енергійно і бадьоро. Згадує прожите життя в 
деталях, підходить до нього виважено, по-фі-
лософськи. З гумором розповідає цікаві історії з 
трудової біографії, не оминає і невдач. Бо жит-
тя, як пісня, – із неї слів не викинеш.

Коли запитую Петра Михайловича, що від-
чував, коли досягав таких результатів у праці, 
відповідає без вагань: «К-700 допомагав – по-
тужна машина. В ремонті важка, зате в роботі 
легка – шуму мало, легка в управлінні.».

Воно, зрозуміло, все так. Та чи можна в 
такій праці забути нам про руки трудові – зо-
лоті, мозолясті, досвідчені? Це ж вони визна-
чали ритм трудового життя знаного хлібороба, 
дарували щедрі урожаї, вивершуючи знамени-
тий лосинівський хліборобський сніп. Честь і 
хвала їм!

                                             Микола Борщ

У Київському муніципальному академічному театрі опери і балету для дітей та юнацтва від-
булися два концерти переможців Всеукраїнського фестивалю сучасної пісні та популярної музики 
«Червона рута» в супроводі симфонічного оркестру і хору театру. 

Пісні Володимира Івасюка та Української повстанської армії прозвучали в сучасній обробці 
Романа Мельника та в новаторській інтерпретації молодих лауреатів фестивалю «Червона рута-
2015», що нещодавно відбувся у Маріуполі, а саме: Уляни Ольгіної (м. Калинівка Вінницької обл.), 
Юлії Бусько (Львів), Ізабелли Іващенко (м. Ніжин Чернігівської обл.), Антона Якубовського і 
Дарини Деркач (Запоріжжя), Мар’яни Слюсар (с. Студена Вінницької обл.). 

– Концертні програми вийшли насиченими, ці пісні надихають, у них все – ліричність та емо-
ційність, глибина і проникливість, життєва мудрість, якась первісна гармонія і спокій, а також сму-
ток, тривога. У цих піснях, ніби вся Україна – емоційна, сильна, вольова. Їхнє звучання вражає, а 
сила духу передається всім, – сказав художній керівник театру Віталій Калітовський. 

– Нині маємо відкриту «Червоною рутою» нову генерацію молодих співаків, котрі здатні ви-
конувати складні інтелектуальні завдання, пов’язані з інтерпретацією пісень українських авторів 
та формувати українську естраду з витонченим смаком, естетикою, національною визначеністю 
без провінційності, вульгарності й безродності, – зауважив виконавчий директор фестивалю Ми-
рослав Мельник.

                                                                                                        «Європейська Україна»

Основним завданням керівника будь-якого навчального закладу є забезпечення належних 
умов навчання та виховання підростаючого покоління. Восени це, перш за все, – копітка підго-
товка до опалювального сезону, аби дітям було тепло й затишно у класних приміщеннях. У наш 
складний економічний час доводиться шукати підтримки і допомоги не лише в держави, а й у 
небайдужих людей.

Такою людиною для Кукшинської ЗОШ І-III ст. став Юрій Олексійович Примак, лісничий 
Мринського лісництва ДП «Ніжинський лісгосп». Цієї осені він допоміг попиляти соснові колоди, 
чим значно прискорив початок опалювального сезону в нашій школі. Слід відзначити, що Юрій 
Олексійович не стоїть осторонь проблем нашого навчального закладу, завжди йде назустріч пе-
дагогічному колективу та учням. У разі необхідності ми звертаємося до нього за допомогою в ре-
монті дитячого майданчика. Завдяки йому наші діти щороку мають найгарнішу ялинку на новорічні 
свята. До того ж, Юрій Олексійович нещодавно подарував школярам новеньку сушку для рук. 
Наш благодійник вкотре підтверджує вислів Г.Гейне «Життя дається людині на добрі справи».

                                                                                                 колектив кУкшинської Зош

 напередодні свята

РекоРд 
тРактоРиста

 фестиваль

«Червона рута» в новому форматі

 благодійність

ЖИттЯ ДаЄтЬСЯ ЛЮДИні на ДоБрі СПравИ

Національний центр 
«Мала академія наук України» 
з 28 по 30 жовтня проводив 
фінальний етап Всеукраїнсь-
кої науково-технічної вистав-
ки-конкурсу молодіжних інно-
ваційних проектів «Майбутнє 
України».

Основною метою прове-
дення заходу стала пропаган-
да науково-технічної й експе-
риментальної роботи серед 
учнівської молоді, залучення 
школярів до конструкторської 
діяльності і допомога в реалі-
зації їх інноваційних проектів у 
майбутньому.

Захід проводився у при-
міщенні Київського Палацу 
дітей та юнацтва. На виставці 
було представлено понад 100 
наукових проектів із 23 облас-
тей України.

Від Чернігівського тери-
торіального відділення МАН 
України у фінальному етапі 
заходу взяли участь четверо 
гуртківців ОКПНЗ «Чернігівсь-
ка МАН учнівської молоді». 
Серед них – вихованець гурт-

210 років тому, засновуючи Гімназію вищих наук у Ніжині, родина Безбородьків прагнула, щоб 
вона досягла вищого ступеня досконалості. Багато коштів, зусиль і знань доклав для цього за 
заповітом дідів перший попечитель навчального закладу Олександр Кушельов-Безбородько. 170 
років тому він подарував нам колекцію живописних полотен, які наснажували на художню, літе-
ратурну й музичну творчість не одне покоління випускників. Виповнилося 215 років від дня його 
народження, і факультет культури й мистецтв, соціально-гуманітарний відділ, Центр гуманітарної 
співпраці з українською діаспорою вшанували згадані дати концертом на вірші випускників Гім-
назії вищих наук князя Безбородька.

У картинній галереї у стилі салонного музикування минулого століття прозвучали романси 
на вірші Миколи Гоголя, Нестора Кукольника, Евгена Гребінки, Віктора Забіли, Леоніда Глібова. 
Їх блискуче виконували сьогоднішні студенти і недавні випускники – лауреати всеукраїнських і 
міжнародних конкурсів Ярослав Йотка, Лю-
бов Пархоменко, Анастасія Іваненко-Колен-
да, Тетяна Дяченко, Денис Степаненко, Іри-
на Шевченко, Анастасія Бадай, Антон Гузь, 
Анастасія Науменко, жіночий хор «Канцона». 
Лицарський романс виявився для них зро-
зумілим і близьким. Його поетичні метафори 
зачаровували музичною виразністю.

Прекрасними були піаністи Вікторія Олен-
ченко й Альона Бірюк, які виконали твори 
сучасних композиторів Олександра Жука та 
Миколи Шумського, концертмейстери Галина 
Брюзгіна, Ліна Чмелик, Тетяна Борисенко, 
Алла Кульбака.

 Це був достойний звіт перед засновни-
ками і теперішніми наставниками виша: Ла-
рисою Гусейновою, Зоєю Хоменко, Аллою 
Хоменко, Валентиною Коробкою, Валерієм 
Курсоном, які підтримали вихованців про-
фесійним виступом. Всі разом ми піднялися 
на вищу сходинку досконалості.

                                   надія онищенко
на фото: співає Ірина шевченко
                     Фото олени Іваницької

 знайте наших!

інноваційні ПроектИ уЧнів ЧернігівщИнИ –
 оДні з кращИх в україні

ка «Наукові дослідження у фізиці» на базі Ніжинської гімназії № 16 володимир Борис із роботою 
у секції «Матеріалознавство та перспективні технології» (науковий керівник – Ірина Баксічева).

У рамках заходу в приміщенні Американського дому відбулася учнівська конференція, на якій 
молодь мала змогу представити свої наукові проекти та обговорити сучасні проблемні питання 
щодо енергозбереження та енергоефективності.

                                 За інформацією прес-слУжБи УправлІння освІти І наУки оДа 

ніжинському університету – 210 років

Лицарський романс


