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Дорогі юні друзі, шановні колеги! 

 

Черкащина зустрічає друзів, однодумців – юних краєзнавців з різних 

куточків України. Організатори вітають і педагогів – наукових керівників 

учнівських краєзнавчо-дослідницьких робіт, подвижників-патріотів України, які 

разом з вихованцями повертають українському народові його правдиву історію: 

від геть «маленького» факту, чи, здавалося б, незначної події до великих, відомих 

усьому світові, наповнених драматизмом і звитягою, подій. 

Усе це разом і є наша історія, яка, як зранена болями за своїх синів і дочок 

людина, чекає від нас теплих рук і щирого сумління. 

Разом із вами щороку проводимо чотири учнівські Всеукраїнські 

краєзнавчі конференції: на Донеччині – «Південно-східна Україна: зі 

стародавності у XXI століття»; Харківська – «Пізнай себе, свій рід, свій нарід…»; 

Миколаївська – «Мій рідний край, моя земля очима сучасників» і Черкаська – 

«наймолодша», що посягнула на дослідження державотворчих зусиль українців. 

Кожна настільки довершена у своїй ідентичності, що навіть думки не виникає 

порівнювати їх. Мабуть, варто говорити лише про тематичну особливість та 

творчий підхід колег до відповідальної справи. 

У Черкащан, наприклад, – це бажання показати гостям відомі (часто з книг і 

кінофільмів) історичні місця: Чигирин, Канів, Корсунь, Холодний Яр тощо. 

Друзі, у 2019 продовжується Ювілейна хода історичних подій Української 

революції 1917-1921 років. Подумки повертаюся до минулорічної III 

конференції: значний відсоток її тем присвячений саме цьому періоду нашої 

історії. Завжди є бажання побувати на усіх секціях, а минулого року не судилося, 

бо так і не зміг (як завжди після 2-4-х доповідей) покинути секцію «Історичні 

постаті в процесі державотворення…»: кожний виступ – то глибоке занурення в 

особисте і громадянське, звитяжне і трагічне історичних постатей, велетів 

Українства – усіх, і відомих тільки для своїх земляків, і тих, кого знає Україна і 

світ. А після завершення виступів дуже хотілося помолитися з усіма разом за душі 

тих, хто у різні часи ставав посеред Українського Бранного поля і виголошував: 

«Я – Українець і стою на своїй Богом даній землі, і стояти буду вічно!». 

Шановні колеги, юні друзі! Запрошуємо усіх вас долучитися до участі у 

Всеукраїнській краєзнавчій акції учнівської молоді «Українська революція: 100 

років надії і боротьби», яка проводиться з 2018 по 2021 рік. Це у певній мірі 

тематичне продовження усіх наших конференцій.  

Нових творчих здобутків Вам, дорогі друзі, успіхів у хороших справах, а 

поряд надійних друзів для маленьких і великих звершень. 

  

Завжди з вами, Дмитро Омельченко – заступник 

директора Українського державного центру національно-

патріотичного виховання учнівської молоді, краєзнавства і 

туризму, член Правління Національної спілки краєзнавців 

України. 
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Секція № 1: Державотворчі процеси на території сучасної 

України від найдавніших часів до наших днів.  

Особливості боротьби українців проти  

поневолення і національно-визвольні рухи 
 

«ЗА ВОЛЮ СМЕРТЬ НАМ НЕ СТРАШНА». УГА НА ВІННИЧЧИНІ  

(ДО 100-річчя УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1921 рр. ТА 100-річчя УГА) 
Сіра Анна, вихованка історико-крає-

знавчого гуртка Вінницького обласного центру 
туризму, спорту, краєзнавства та екскурсій, 

учениця 9-В класу НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія 

№ 2» міста Гнівань Вінницької області 
Керівник: Коваль Олександр Іванович, 

керівник історико-краєзнавчого гуртка 

ВОЦТСКЕ, вчитель історії НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-
гімназія № 2» міста Гнівань Вінницької області 

Формування Української Держави має глибокі корені від доби Золотого віку 

Трипілля до сьогодення. Прагнення українців мати власну державу проявилось 

під час Революції 1918-1921 років, коли весь світ побачив Вільну та Соборну 

Україну. Українці обох берегів Дніпра сплели вінок Вільної України, який 

намагались сплюндрувати більшовики. Проте Україна витримала всі жахіття 

тоталітаризму і сьогодні впевнено йде своїм шляхом. Українську державність 

формували також вояки Української Галицької Армії, які зупинились у 

«чотирикутнику смерті» на Вінниччині. Майже сто років ми не знали нічого про 

їхні звитяги у нашому місті Гнівані, зокрема про батька Степана Бандери отця 

Андрія. Лише зусиллями краєзнавців вдалось відновити цінні сторінки історії 

України того періоду. 

Військова історія України недостатньо вивчена через відсутність багатьох 

документів. Особливо історія Української Галицької Армії. Із музею історії 

релігії Львова нашим краєзнавцям були надіслані копії метрики смерті воїнів 

УГА, які загинули та поховані в Гнівані. Ці метрики зберіг священик церкви села 

Вовчок на Львівщині. Їх не встигли знищити радянські спецслужби. У них 

записано про поховання сотень воїнів УГА в межах нашого міста. Одержавши 

копії цих документів, наші юні історики-краєзнавці розпочали пошукову роботу. 

Було віднайдено двісті п’ять поховань борців за волю України, про яких не знали 

майже сто років. Серед них були навіть юнаки 16-17 років. Відомості про 

167 воїнів містили метрики, про 38 воїнів ми дізнались із мемуарів.  

21 листопада 1918 року особовий склад УГА становив стрільців – 4517, 

старшин – 161. Це колишні стрільці, добровольці та загін імені Гонти із 

Наддніпрянщини отамана А.Долуда. В січні 1919 року УГА перетворюється на 

регулярну армію на чолі із полковником Є. Мишковським. У березні 1919 року 

кількість вояків Української Галицької Армії становила 126 тисяч, а в січні 

1920 року – 22 тисячі. В червні 1919 року генерал О. Греков утворив 8 бригад. 

Близько 40 тисяч загинули на Вінниччині наприкінці 1919 – на початку 1920 років 

від поранень та хвороб. Вони пройшли з боями від Чорткова до Жмеринки та 

Вінниці, звільняючи наші землі від більшовиків. Біля нашого міста Гнівань та 

його навколишніх селах Грижинці, Витава багато з них знайшли останній 

притулок. Це стрільці 14, 15, 16, 17, 18, 21 бригад. Серед них Володимир 

Ванчицький, підпоручник, польовий духівник 14-ї Станіславської бригади ІІІ-го 
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корпусу УГА. Разом із побратимами розділяв усі труднощі у «Чотирикутнику 

смерті». Отримав звання підпоручника, був учасником вдалої Чортківської 

офензиви, забезпечуючи ліве крило УГА вздовж Дністра. Визволяв від денікінців 

Жмеринку, Вінницю, Гнівань, Витаву, Гриженці. Помер 15 листопада 1919 року 

у віці 41 рік. Нам вдалося відшукати його могилу, яку ми впорядкували та 

доглядаємо. Його родичі проживають у Львові та Києві. На могилу отця 

Ванчицького приїздив його правнук Юрій Міндюк. Урочистий мітинг було 

проведено священиками Української греко-католицької церкви, учнями нашої 

школи-гімназії та представниками місцевої влади. 23 листопада 2018 року у 

Львівському музеї історії релігії відбулась наукова конференція, присвячена 

історії УГА, учасниками якої були наші краєзнавці. Там ми зустрічались з онукою 

отця Ванчицького Іриною Модетсівною Міндюк та іншими родичами воїнів 

УГА, які загинули в Гнівані. В УГА воювали близько 100 духівників, з них 

загинули – 38.  

Також віднайдено масове поховання наподалік нашого міста, назване 

«Некрополь стрільців». Про це повідомлено районну адміністрацію, інститут 

національної пам’яті, державний архів, державну комісію із вшанування борців 

за волю України. 

13 серпня 1919 року восьма бригада і булавна сотня відійшли від Браїлова до 

Могилівки та Гнівані. Після визволення Жмеринки, Гнівані, Вінниці від 

більшовиків війська УГА ввійшли в Київ, але відступили через переважаючі сили 

Денікіна.  

З вінницьких спогадів сестри-жалібниці Марійки Янів: «Над кручею ріки 

Буга, під тінню дерев акації скривався шпиталь розумово хворих. У тому шпиталі 

дістав приміщення шпиталь УГА. В одній половині шпиталя містились хворі з 

місцевого населення, котрі з тих чи інших причин були божевільні, а в другій 

частині саме ті сини Галицької області, котрі ішли голіруч, босі, обдерті й голодні 

на ворога України, ворога людства і всеї кулі земської». 

Спогади вояка УГА: «З приходом більшовиків до Вінниці вона нагадувала 

Київ у 1240 році під час навали Батия». 

У будинку Йосипа Бернштайна (тепер вулиця Соборна, 43) у Вінниці був 

Генеральний штаб УГА (Начальна Команда УГА) від 20 серпня до 21 грудня 

1919 року. 

В жахливих умовах війни, біди і горя західноукраїнські вояки проводили 

титанічну роботу зі збереження та зміцнення української державності, 

враховуючи низький рівень національної свідомості місцевого населення. 

Галицькі учителі розробили «Проект єдиної школи на Вкраїні». 11 серпня 

1919 року постав «Відділ для освіти при Команді Етапу ліквідації неписьменності 

Галицької армії», який очолив сотник О. Левицький. До Команди входили – 

А.Озарків, В.Апостол, Ю.Степанюк, П.Івасевич, О.Бійовський, І.Сенюта, 

М.Кравець, І.Чебан, І.Романів. Його філії були у Вінниці, Могилеві, Проскурові, 

Кам’янці. Крім ліквідації неписьменності проводилась велика просвітницька 

робота. Діяли такі секції: відчитова, бібліотечна, видавнича, співацька, 

театральна. Просвітницька робота розпочиналась із популяризації української 

мови. Українець мав говорити українською мовою, бо кінь не гавкає. Певний час 

Команда перебувала у Жмеринці. Львів’нка Б. Баранова заснувала 30 липня 

1919 року «Союз українок» у Кам’янці-Подільському. В ньому діяли три секції: 

культурно-освітня, торгово-промислова, гуманітарна. В цій організації 

працювали 60 представників, серед них Софія Русова. У Вінниці був «Державний 
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театр при Начальній Команді Галицької армії», який очолював Л.Грінішак, на 

цьому місці відкрито меморіальну дошку. Межирів став центром гуманітарної 

допомоги. Там засновагно «Комітет збірки для ранених, вдів і сиріт». Поручик 

Колодницький відкрив у Літині лікарню.  

17 вересня 1919 року з інформаційною метою у Вінниці в начальника 

команди галицьких військ побував американський генерал Гудвін зі своїм 

ад’ютантом, лейтенантом англійської служби Бове. Вінницю відвідав галицький 

авіатор Лелюхин, який «...щоденно виконує свої чудові, головоломні польоти над 

містом. Деякі мешканці, не знаючи можливостей вправ на повітроплавах, 

завмирають від жаху, побачивши його трюки у повітрі».  

Гененрал-четар УГА Мирон Тарнавський (жив у Вінниці по вулиці 

Б. Хмельницького). З метою уникнення цілковитої військової та гуманітарної 

катастрофи УГА 6 листопада 1919 року на станції Зятківці укладає із 

Добровольчою армією А. Денікіна сепаратний договір, згідно якого Вінниця 

залишалась в руках УГА. Проте з часом все змінилось. Через це колегія старшин 

УГА (отаман С. Шухевич, отаман О. Лисняк), сотники Меленцій, Турчин та четар 

Д. Паліїв) розпочала переговори з армією генерала М. Омеляновича-Павленка, 

які завершились укладенням угоди у Вінниці 24 грудня 1919 року про об’єднання 

та спільні дії. 31 грудня боєздатні частини УГА залишили Вінницю. Частина 

галицького керівництва укладає договір із більшовиками у містечку Бірзул. 

6 жовтня 1919 року у Вінниці був диктатор Галичини Євген Петрушевич. Для 

нього у театрі дали виставу «Степовий гість». Вдруге він прибув до Вінниці 

27 жовтня 1919 року на зустріч із головою Директорії Симоном Петлюрою, 

головою УДС В. Дудичем, міським головою А. Анстілем.  

У Вінниці діяла філія «Союзу українок», в якому було багато сестер 

милосердя, які пройшли навчання на безоплатних двотижневих курсах для 

сестер-жалібниць і братів-жалібників організованих Подільським Комітетом 

Українського Червоного Хреста. На курси зараховувались особи з повною 

чотирьохкласною гімназійною освітою. По закінченню навчання випускники 

отримували свідоцтва. Восени 1919 року у вінницькиї шпиталях було 15 тисяч 

хворих вояків. Один із найбільших був Польовий шпиталь 1-го Галицького 

корпусу УГА у Вінницькій окружній лікарні для душевнохворих. Відомі імена 

сестер милосердя: Ірина Шмігельська-Климкевич, Марійка Янів, Марія 

Гіжовська, Марія Махницька, Марія Мединська-Білозор, Павлина Сенижакова, 

Євгенія Лебедович та інші.  

Вже за місяць роботи із місцевими людьми нейтрально-вороже ставлення до 

УГА перетворилось на дружнє та сердечне. «Галичани гідні і браві люди, які в 

дійсності ніколи не були ніякими комуністами». 

Згідно з дослідженнями сучасних істориків, через тиф та інші лиха в 

листопаді 1919 року Українська Галицька Армія позбулася, за різними 

підрахунками, від 70 до 90% свого складу. За підрахунками Б. Савчука, на 

початок листопада 1919 року УГА втратила 10-11 тисяч осіб (22%), на фронті 

залишалося всього 4 тис. галичан та 2 тис. петлюрівців. На кінець листопада армії 

фактично не було. Вона перетворилась в суцільний госпіталь. Як згадує 

А. Шустикевич, у фронтовій сотні боєздатними залишалось кілька стрільців.  

Лише у Вінниці, Жмеринці, Літині і Немирові в лікарнях перебувало понад 

10 тисяч хворих стрільців. У самій Вінниці в грудні 1919 року було 3 тисячі 

хворих вояків УГА, з яких більшість померла, в тому числі поручник, визначний 

літературний критик Микола Євшан (Федюшка), автор знаменитої патріотичної 
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промови «Великі роковини», виголошеної перед вояками у Вінниці і виданої тут 

у 1920 році. Зі «Звіту санітарного поручника Володимира Сенчина» у Вінниці 

померли 15 тисяч воків УГА. 

 

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНИХ ТРАДИЦІЙ 

БАГАТОНАЦІОНАЛЬНОГО СЕЛА МОРДВИНІВКИ 

Железкова Софія, 8 класс Мордвинівської 

ЗШ І-ІІІ ст. Мелітопольської районної ради 
Запорізької області, вихованка гуртка «історичне 

краєзнавство» КЗ «Центр туризму» ЗОР  

Даниліна Анастасія, 8 класс Мордви-
нівської ЗШ І-ІІІ ст. Мелітопольської районної 

ради Запорізької області, вихованка гуртка 

«історичне краєзнавство» КЗ «Центр туризму» 

ЗОР 

Жейнова Людмила Миколаївна, ЗДНВР, 

вчитель німецької мови, керівник гуртка 
«історичне краєзнавство» КЗ «Центр туризму» 

ЗОР 

Актуальність роботи зумовлена посиленням уваги до духовної сфери життя 

людини, зацікавленістю значної частини мешканців нашого регіону в збереженні 

і розвитку культурних традицій у повсякденному житті. Пізнання культури 

спільнот, які проживають на території села завжди актуальне, оскільки сприяє 

розвитку та дає можливість збагнути, що саме втрачає людина у стрімкому 

поступі прогресу. 

Науковий інтерес до питань теорії розвитку культури як соціального 

феномену, регіональних особливостей становлення культури України, 

відродження забутих сторінок культурного життя регіонів, вивчення їх еволюції 

зростає в дослідженнях останніх років.  

Островська М.Г. у своїй праці  «Регіональна культура як структуроутво-

рюючий елемент національної культури» дає визначення феномена регіональної 

культури. 

Регіональна культура як частина культурної системи держави формується, 

розвивається і функціонує як явище, що має конкретні географічні координати, 

свій географічний простір Вона розглядає регіональну культуру Приазов’я як 

важливий компонент культурного процесу. 

Становлення традиційної народної культури українців тривало довгі 

століття. Впродовж багатьох віків український народ безупинно творив своє, 

властиве тільки йому духовне середовище. Завдяки культурі формувався 

внутрішній світ українців, осягався весь навколишній простір. Важливим є 

культурне середовище всього регіону. 

 Для того щоб скласти уявлення з цього питання ми вивчили історію 

заселення особливості формування культурних традицій Мелітопольщини. Це 

дозволило скласти цілісну картину. Унікальна особливість сучасного Мелітополя 

– це злагоджене сусідство представників майже ста національностей. 

Мелітопольщина славна своєю історичною і етнокультурною спадщиною, 

підкреслюючи упродовж віків роль регіонального центру і перехрестя різних 

народів і культур. В унікальному «місті меду» більш ніж 230 років живуть у 

гармонії різні етноси, національності, конфесії, являючи приклад 

добросусідських стосунків, взаємоповаги. Етнографічний підхід до вивчення 
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культури та побуту Південного регіону України, зокрема Приазов’я, 

представлений у монографії М. Крилова та О. Арабаджі «Етносоціальне буття 

народів Запорізького Приазов’я в геокультурному контексті». 

Поява постійного населення на території сучасного Мелітопольського 

району відноситься до 90-х років XVIII століття. Саме в той час до Приазов’я 

були повернуті ногайці. Вони заселили межиріччя Молочної і Берди.  

З початку XIX століття територія Мелітопольщини починає інтенсивно 

заселятися вихідцями з інших губерній Російської Імперії та Західної Європи. 

У 1802 році на правому березі Молочної починають селитися державні 

селяни, які належать до секти духоборів, з села Богданівка Павлоградського 

повіту Новоросійської губернії та Ізюмського, Харківського та Зміївського 

повітів Слобідсько-Української губернії. Духоборами були засновані такі 

населені пункти як, Богданівка Терпіння, Спаське, Троїцьке і Тамбовка. 

У наступні роки були ще духобори, що переселилися з Воронезької губернії, 

Фінляндії та Кавказу. 

У 1820 році на лівому березі річки Молочної поселилися представники ще 

однієї секти – молокане. Серед поселень, що вони заснували – Астраханка, яка 

була заснована засланцями з Астраханської губернії. 

Поряд з сектантами на Мелитопольщину переселялися казенні селяни 

офіційного віросповідання. У 1813 році вихідцями з Дніпровського та 

Мелітопольського повітів була заснована Семенівка, в 1821 році переселенцями 

з Шульговки Верхньодніпровського повіту Катеринославської губернії і 

Орєхова-Новомиколаївка, у 1826 році Федорівка. 

У 1804 році починається іноземна колонізація басейну річки Молочної. 

В наші краї в першій половині 18 століття уряд посилено приваблював заможних 

іноземних поселенців, головним чином це були німці. З 1804 року по 1809 рік 

переселенці з Німеччини утворили 23 колонії на берегах р. Молочної. Землі на 

лівому березі річки були віддані під поселення представникам етноконфесійної 

групи менонітів. З 30-х років XIX століття починається заселення південно-

західній частині району етнічними німцями. 

Болгарські поселенці на нашій території з’явилися в кінці XVIII століття. 

Після того як з Причорномор’я були витіснені українські козаки, російський цар 

Олександр I запросив православних з Балкан переїхати в пустельні райони – 

таким чином врятуватися від османських репресій. Більшість колоній увійшли до 

складу трьох болгарських Мелітопольського округів, Молочанського та 

Бердянського. 

Біля міста Мелітополь є населений пункт Чехоград, заснований чехами. Він 

так і був довго Чехоград, потім його перейменували, зараз він називається 

Новгородківка. Новгородківка заснована в 1869 р. вихідцями з Чехії.  

В результаті колонізації краю тут створювалося не тільки багатонаціональне, 

але й багатоконфесіональне населення. Незважаючи на велику кількість наукової 

літератури з даного питання, на даний час практично відсутнє узагальнююче 

дослідження культури Мелітопольщини в зв’язку з її етнічною різноманітністю. 

Тому у своєму дослідженні ми поставили метою вивчення культури окремого 

населеного пункту, ознайомлення із особливостями розвитку громадського 

культурного життя, з особливостями культурних традицій сільської громади на 

прикладі села Мордвинівки Мелітопольського району Запорізької області. Для 

реалізації мети ми провели ряд досліджень. Нами був розроблений перелік 

питань, за допомогою яких ми планували: 
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- доповнити невідомі факти з історії села, виявити особливості 

формування культурних традицій села; 

- зібрати інформацію про окремі колективи і особистостей, які зробили 

свій внесок у розвиток культури рідного села; 

- систематизувати інформацію про особливості розвитку культурних 

традицій сільської громади села в різні історичні періоди розвитку українського 

суспільства. 

Для того щоб проаналізувати особливості формування культурного 

середовища ми опитали мешканців, провели дослідження і вивчили в першу 

чергу етнічний склад села Мордвинівки. У опитування брали участь 

96 мешканців села. 

Етнічний склад села формувався протягом двохсот років. На початок 

ХХ століття переважну кількість населення складали росіяни, нащадки колишніх 

кріпаків-переселенців з Пензенської губернії. Пізніше, у 30рр. пройшла нова 

хвиля переселень з Воронізької області.  

Тікаючи від голоду переселялись до Мордвинівки у 30-ті роки українці з 

Житомирської, Чернігівської, Полтавської областей. 

У сусідньому з Мордвинівкою Приазовському районі багато населених 

пунктів, де проживали колишні переселенці з Балкан – болгари. Завдяки 

переселенням, та міжнаціональним бракам населення Мордвинівки поповнили 

представники цієї національності.  

У повоєнні роки в селі з’явились чехи, німці, молдавани, литовці, 

представники кримськотатарської національності, поляки, албанці. Пізніше, у 

70 рр., переселилась греки, а за останні роки переселились декілька сімей – 

представників вірменської національності. 

Представники кожної національності збагатили культуру і традиції села, по 

краплинці створивши свою регіональну культуру як частинку великої культури 

нашої країни. Ще у довоєнні роки дівчата і хлопці полюбляли танцювати кадриль. 

З розповідей мешканців дізнаємось що, у 50-ті роки улюбленими музичними 

інструментами, наприклад, були балалайка, гармонь і баян. В довоєнні і повоєнні 

роки молодь села збиралася і співала найулюбленіші пісні українські народні 

«Несе Галя воду», «Ти ж мене підманула» та російську «Ой мороз, мороз, не 

морозь меня». Віршики і пісні розповідають на мові своїх предків онуки 

мордвинівських болгар. Представники німецької національності села зберігають 

свої культурні традиції завдяки товариству «Відергебурт», представниками якого 

являються. Кожна національність своєю культурою доповнювала 

загальнокультурні традиції села. 

В значній мірі, як ми з’ясували, представлені російсько– та українськомовне 

населення села. Вагомий відсоток мешканців села складають болгари. Значна 

частку населення складає вірменське та кримськотатарське населення. Всього на 

території села проживають представники дванадцяти національностей. Кожний 

етнос намагається зберегти свою культуру: пісні, прислів’я, казки, національну 

кухню, традиції святкування народних свят. За весь період існування села 

мешканці не пам’ятають жодного конфлікту на етнічному ґрунті. Навпаки, 

культура села гармонійно розвивається і збагачується саме завдяки 

багатонаціональності. І ця особливість притаманна не тільки певному селу, а й 

всьому Мелітопольскому району. 

Звичайно, крім етнічної складової важливу роль у розвитку традицій 

культурного життя села відіграють окремі особистості, творчі колективи.  
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Крім того, у певні періоди історії села існували різні осередки культурного 

життя. Як і чому з плином часу змінювались ці осередки ми також встановили з 

опитувань. 

Ми провели дослідження та виявили осередки культурного життя села та 

аматорів – однодумців які протягом років формували культурне життя в селі. За 

результатами опитувань нами відновлено хронологічну послідовність основних 

етапів розвитку культурного середовища села. Співвіднесли етапи культурного 

розвитку з загальноісторичними подіями та з розвитком української культури.  

В кінці 1920-х – на початку 1930-х рр. відносно швидко розвивалися 

культурносвітні заклади в Україні. В селах почала формоваться система 

культурносвітніх закладів радянського типу. 

Вже в 30-ті роки важливими осередками культурного життя на селі були 

клуби і будинки культури. Однією з найбільш розповсюджених форм роботи 

були гуртки за інтересами. 

У 20-30 роки минулого століття клуби створювались місцевими громадами і 

проводили значну культурно-масову роботу. 

Перший клуб у селі Мордвинівка був утворенийтакож у 30 рр. Ця установа 

стає не стількимісцем відпочинку або розваг для мешканців села, але в більшій 

ступені центром культурної освіти і пропаганди. Сільська молодь йшла до клубу 

щоб побачити щось нове, навчитись чомусь. Були серед мешканців села і 

найактивніші учасники всіх заходів. Із захопленням мешканці Мордвинівки 

дивились вистави драмгуртка. У клубі часто ставилися спектаклі І.Карпенка-

Карого, Т.Шевченка, зокрема п’єсу «Назар Стодоля» та інших класиків 

української літератури. У розвиток драматичного гуртка вагомий внесок зробив 

його керівник (1936-1937рр), колишній голова колгоспу Петро Степанович 

Нефьодов. Саме він зумів згуртувати сільську молодь, навчив триматися на сцені, 

допомагав вчити текст, сам брав участь у виставах. Самодіяльні актори грали у 

виставах із особливим захопленням. Власними руками виробляли декорації, 

ходили по хатам збирали рушники, щоб було «по справжньому». Мешканка села 

Бут Є.Є., 1920 року народження, згадує, що найчастіше у виставах грали Марія 

Костянтинівна Бурдіна та Михайло Федорович Дикунов. Вистави відбувалися 

кожну неділю. Людей збиралось стільки, що сиділи і на полу і на підвіконнях. 

Бут Є.Є. розповідає, що при клубі діяв духовий оркестр, яким керував Цеділкін 

Кирило. Клуб був осередком культури і просвіти. 

Післявоєнні роки були важкими для мешканців села. Повністю зруйноване 

село знову відбудовувалось. Культурне життя уповільнилось. Але сільська 

молодь і не тільки молодь, а і люди поважного віку йшли до сільського клубу, де 

привозили кіно, для молоді були танці. Відновив свою роботу драмгурток. 

Мешканка села Дьоміна О.С., 1939 року народження, згадує як яскраво грали у 

драмі Карпенка-Карого «Безталанна» Марія Равіна роль Варки та Михайло 

Гуренко роль Гната, та так, що запам’яталось на все життя. А на той час у Марії 

вже було четверо діточок і була вона не така вже й  

 Пізніше, у 60 рр., завідуюча сільською бібліотекою Новікова Антоніна 

Аверьянівна зуміла не тільки зберегти, а й примножила здобутки драмгуртківців. 

Репертуар аматорського гуртка розширювався і складався з п’єс І. Карпенка – 

Карого «Сто тисяч», І. Котляревського «Наталка – Полтавка» та інші. Вистави 

учасників гуртка завжди мали успіх у глядачів.  

Великий внесок в розвиток культури села Мордвинівки зробили аматори 

художньої самодіяльності та окремі аматори. Більше тридцяти років 



17 
 

пропрацював у сільському клубі Морозов Володимир Іванович. Спочатку 

кіномеханіком, потім – керівником гуртка, художнім керівником, завідуючим 

сільським клубом. На початку 70рр. в сільському клубі був створений, завдяки 

Морозову В.І. вокально-інструментальний ансамбль, сільська молодь із 

захопленням грала і співала у ньому. У майбутньому учасники ВІА Хилько С. та 

Кашуба С. стануть професійними музикантами. 

Значний внесок в розвиток культурних традицій рідного села, пов’язаних з 

пісенною та поетичною творчістю зробив Хилько Сергій Олександрович, вчитель 

музики Мордвинівської ЗШ. Сергій Олександрович закінчив нашу школу. Потім 

було навчання у Мелітопольському училищі культури. Після училища 

дипломований керівник оркестру народних інструментів Сергій Хилько був 

покликаний до лав Армії. Керував естрадним ансамблем у Будинку офіцерів. 

Служба загартувала, дала багато для майбутнього життя. 

Після повернення з армії Сергій Олександрович переїжджає до с.Інзівка 

Приморського району. Там одружується. Працює у Будинку культури художнім 

керівником і викладачем у музичній школі. 

Вступив до музично-педагогічного факультету у Мелітопольському 

педінституті. Склад студентів-однокурсників Мелітополі був зоряним: одне ім’я 

Яна Табачника чого варте, або диригента симфонічного оркестру з Кривого Рогу 

Георгія Снаговського. Група підібралася сильна, однокурсники – талановиті і 

творчі люди. Вчитися було цікаво. В той же час С.Хилько почав працювати 

музичним керівником в Мелітопольській жіночій виховній колонії. 

У середині 90-х він повернувся в рідну Мордвиновку. Спочатку – керівник 

гуртка у сільському клубі, а трохи пізніше – вчитель музики у рідній школі. Саме 

тут у повній мірі розкрився його талант поета і композитора. При підготовці до 

огляду художньої самодіяльності виникла проблема: що співати? Пісні 

радянського періоду вже застаріли, нового нічого на просторах України 

відшукати було неможливо – легше самому письменництвом зайнятися. Писати 

вірші Сергій Хилько став ще після армії. Спробував вирішити проблему 

самотужки. Написав пісню про рідний край, про мову солов’їну, про славних 

козаків: «Весняна зоря». І вже під час виступу зрозуміли всі: перемога! І стали 

мордвинівські школярі виспівувати пісні Сергія Олександровича Хилько на 

оглядах-конкурсах, займаючи призові місця. Мелодійні, пронизані любов’ю пісні 

про рідне село, з дитинства стоптані стежини-доріжки, про впізнанні з віконця 

пейзажі, Молочну річку, невелику школу, учителів, що кожен ранок входять в 

клас. Пісні користувалися успіхом не лише у односельців. Приїздили за піснями 

і з Мелітополя, і з Запоріжжя. Надруковані в тоненькому педуніверситетському 

збірничку, вони розлетілисяпо усій Україні. Сьогодні в творчому багажі автора-

виконавця С.Хилька більше 50 пісень на власні вірші і два десятки пісень на вірші 

інших. авторів, переважно-на вірші учителя Новомиколаївської школи Ольги 

Фесенко. 

Проаналізувавши матеріали наших досліджень, ми дійшли висновків: 

- на формування культурних традицій села впливають інтеркультурні 

особливості населеного пункту; 

- на формування культурного середовища важливу роль відіграють 

окремі колективи і окремі особистості а також важливу роль відіграє аматорське 

мистецтво. 
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ГЕНЕЗА СТАТУСУ ОМБУДСМЕНА В УКРАЇНІ 
Бондаренко Аліна, Галаган Валерія, 

учениці 10 класу Запорізької гімназії № 6, 

вихованки гуртка «МАН. Правознавство» КЗ 

«Центр туризму» ЗОР 
Почтарь Валентина Геогргіївна, вчитель 

історії Запорізької гімназії № 6 

В Україні посада Омбудсмена існує з 1998 року. Український омбудсмен 

являє собою один із ключових факторів створення гарантій та реалізації 

закріпленого ст. 3 Конституції України принципу визнання людини, її прав і 

свобод найвищою соціальною цінністю. Омбудсмен є самостійною і незалежною 

ланкою в ланцюжку правового регулювання . Основним в його діяльності є 

простий і зрозумілий для громадян метод роботи, який на відміну від інших 

правозахисних інститутів є більш демократичним.  

Серед механізмів захисту прав і законних інтересів і громадян від свавілля 

державних органів управління та зловживання владою з боку чиновників, 

особливе місце займає скандинавський інститут омбудсмена. Створений вперше 

на початку XIX сторіччя в Швеції (1809), інститут омбудсмена в період після 

другої світової війни отримав широке поширення в європейських країнах та 

інших регіонах світу. 

На думку австрійського професора, доктора права В.Пікля інститут 

омбудсмена в правових системах цивілізованих країн світу по справедливості 

вважається важливим механізмом захисту прав людини та зміцнення законності 

в діяльності органів виконавчої влади. Отже, омбудсмен – посадова особа ряду 

держав, призначається парламентом і має завдання захисту прав і свобод людини 

і громадянина. 

Хоча омбудсман має різні назви: в Україні це Уповноважений Верховної 

Ради з прав людини, в Іспанії, – захисник народу, у Польщі – речник 

громадянських прав, у Франції – посередник Французької Республіки, у Швеції, 

Фінляндії, Данії – омбудсман– сутність інституту омбудсмана – захист прав 

громадян, незалежність і самостійність у прийнятті рішень з віднесених до його 

компетенції питань. Діяльність Уповноваженого з прав людини спрямована на 

реалізацію прогресивних ідей у сфері забезпечення прав людини і громадянина, 

встановлення ділових і конструктивних відносин громадян України з органами 

державної влади. На постійній основі він здійснює парламентський контроль за 

додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та захист прав 

кожного на території України. Згідно із Законом, Уповноважений здійснює свою 

діяльність незалежно від інших державних органів України та посадових осіб, що 

має суттєве значення для визначення місця і ролі цього інституту в 

правозахисному механізмі нашої держави і для забезпечення його незалежності 

під час реалізації своїх функцій. 

Проголошення 24 серпня 1991р. незалежності України відкрило нову 

сторінку історії нашої держави та її народу, дало змогу розширити права та 

свободи громадян, наповнити їх новим змістом і значенням. В Україні поштовхом 

становлення та запровадження інституту Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини стало перш за все прийняття основного Закону держави – 

Конституції України у 1996 році. 

Прийняття 9 листопада 1995р. України в члени Ради Європи суттєво 

вплинуло на подальший розвиток прав і свобод людини і громадянина. Україна 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1998
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приєдналась до великої кількості багатосторонніх європейських конвенцій у 

галузі прав і свобод людини і взяла на себе конкретні зобов’язання щодо 

імплементації їх норм у національне законодавство. 

Запровадження спеціального інституту Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини є новацією у державно-правовій системі захисту прав і 

свобод людини у нашій країні. У Конституції України закріплюється право особи 

звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого і визначається, що через 

нього здійснюється парламентський контроль за додержанням конституційних 

прав і свобод людини і громадянина.  

Україна почала формування інституту у 1997 році коли набрав чинності 

Закон «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини». Того ж 

року Верховна Рада України обрала і першого в історії держави Уповноваженого 

з прав людини – Карпачову Н. І. 

Статус, функції та компетенція Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини були закріплені у конституційному Законі України «Про 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», прийнятому 

Верховною Радою України 23 грудня 1997 р.  

Становлення й утвердження інституту Уповноваженого з прав людини 

відбувалося в в умовах відсутності його належної підтримки з боку органів 

державної влади України, які відповідно до чинного законодавства зобов’язані 

забезпечувати належні умови діяльності цього інституту. Попри це, Омбудсман 

України з перших днів своєї роботи прагнула допомогти усім, хто до неї звертався 

і потребував захисту порушених прав. Цю традицію продовжила Валерія 

Лутковська, яка обіймала цю посаду з 2012 року. 15 березня 2018 року на цю 

посаду було обрано Людмилу Денісову. 

11 серпня 2011 р. Указом Голови держави був запроваджений інститут 

Уповноваженого Президента України з прав дитини , на якого було покладено 

завдання сформувати чітку концепцію діяльності та державної політики у сфері 

захисту прав дітей, їх законних інтересів. Слід зазначити, що ця інституція не 

підміняє жоден інший державний орган і має свої власні завдання, визначені 

Президентом України: почути кожну дитину, права якої порушено, та зробити 

все необхідне для їх поновлення; вести моніторинг усіх дій та рішень 

центральних і місцевих органів влади, які стосуються прав дитини, аналізувати 

їх на відповідність законодавству, що торкається захисту прав дітей; пропонувати 

зміни до законодавства та дій всіх без винятку органів влади щодо інтересів дітей. 

Зараз цю посаду займає Кулеба Микола Миколайович.  

19 вересня 2012 року між Уповноваженим Верховної Ради України з прав 

людини та Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація українських 

моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів» 

(АУМДПЛ) підписано Меморандум про співпрацю. Його предметом є підготовка 

і реалізація спільних заходів і проектів спрямованих на покращення загальної 

ситуації з дотримання прав людини і основоположних свобод, а також 

правоосвітня діяльність.  

У жовтні 2012 року Уповноважений призначила регіональних координаторів 

у зв’язках з громадськістю у трьох областях (Черкаській, Волинській і 

Херсонській) з числа членів АУМДПЛ. Вони у межах делегованих на договірній 

основі повноважень представляють інтереси Уповноваженого у стосунках з 

органами влади, міжнародними та неурядовими організаціями. Згідно з 

розробленим Положенням, регіональні координатори здійснюють свою 
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діяльність на громадських засадах. На першому етапі фінансову підтримку у 

розбудові мережі регіональних координаторів надає Міжнародний фонд 

«Відродження». На сайті Уповноваженого представлена необхідна інформація 

про регіональних координаторів та їх контакти.  

З грудня 2014 року в Україні діє бізнес-омбудсмен. Рада Бізнес-омбудсмена 

призначається, щоб бути першою точкою контакту для компаній, що прагнуть 

відшкодування проти несправедливого поводження. Нова установа забезпечує 

більшу прозорість бізнес-практик в Україні. Бізнес– омбудсмен поки що не 

регулюється Конституцією та законами України. Альгірдас Шемета є бізнес-

омбудсменом в Україні з 22 грудня 2014 року. 

1 грудня 2014 року указом Президента України з метою забезпечення 

належних умов для реалізації громадянських, соціальних, економічних та 

культурних прав і законних інтересів людей з інвалідністю, в тому числі тих, які 

отримали інвалідність у зоні проведення антитерористичної операції, інвалідів 

війни, недопущення їх дискримінації, виховання поваги до особливостей таких 

людей, визнаючи пріоритетність міжнародних стандартів з інтеграції людей з 

інвалідністю у життя суспільства, враховуючи вимоги Конвенції ООН про права 

інвалідів та відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції 

України постановляє установити, що здійснення Президентом України 

конституційних повноважень щодо забезпечення додержання прав і законних 

інтересів людей з інвалідністю забезпечується Уповноваженим Президента 

України з прав людей з інвалідністю. 

З 1 січня 2019 року в Україні з’явився інститут освітнього омбудсмена, що 

захищає права здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних та 

наукових працівників. Відповідну постанову про «Деякі питання щодо освітнього 

омбудсмена» було прийнято під час засідання Уряду 6 червня 2018 року. Згідно 

з Положенням: «Освітній омбудсмен є посадовою особою, на яку Кабінетом 

Міністрів України покладається виконання завдань із захисту прав у сфері освіти. 

Для допомоги освітньому омбудсмену працюватиме спеціальна служба, що 

складатиметься з 15 осіб». Також в статті 73 Закону України «Про освіту» 

описуються відповідні завдання освітнього омбудсмена. 

В Запорізькій області на даний час працюють Регіональний представник 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дємєнєва Олена 

Василівна, Регіональний координатор взаємодії з громадськістю 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Бізденежний Сергій 

Романович, Громадський омбудсмен із захисту виборчих прав Бабак Максим. 

На сьогоднішній день статус Уповноваженого динамічно розвивається. 

Статус цієї посадової особи регулюють статті 55,85,101 і 150 Конституції 

України, Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини», а також Закон України «Про державну службу». Згідно зі ст. 3 Закону 

України «Про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини» діяльність 

Уповноваженого спрямовано на: – захист прав і свобод людини й громадянина, 

проголошених Конституцією та законами України, а також міжнародними 

договорами України;– додержання та повагу до прав і свобод людини й 

громадянина суб’єктами, зазначеними в Законі України «Про Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини» запобігання порушенням прав і свобод 

людини й громадянина або сприяння їхньому поновленню;– сприяння 

приведенню законодавства України про права й свободи людини і громадянина 

відповідно до Конституції України й міжнародних стандартів тощо. 
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Активному розвитку цього інституту сприяло розширення повноважень: 

1.Він може вносити пропозиції щодо покращення захисту прав. 

2.Мати постійний доступ до інформації, навіть якщо вона обмежена 

3. Було розширення переліку місць, які Уповноважений з прав людини може 

відвідувати без попереднього повідомлення. 

4. Він може опитувати осіб, які перебувають у місцях, зазначених у пункті 8 

статті 13, та отримувати інформацію стосовно поводження з цими особами і умов 

їх тримання, задля захисту їхніх прав 

5. Він має право звертатися до суду про захист прав і свобод осіб та перелік 

цих осіб 

6. Він здійснює контроль за забезпеченням рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків 

7. Закон закріпив створення у Секретаріаті Уповноваженого окремого 

структурного підрозділу з питань недопущення катувань та інших жорстоких, 

нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання. 

На нього поклали виконання функцій національного превентивного механізму. 

Варто відзначити, що сьогодні оновлення інституту уповноваженого 

відбулося, вивівши його на значно кращий рівень прихильності народу. Про це 

свідчить його правозахисна діяльність: постійний нагляд за категоріями осіб, що 

перебувають у місцях неволі; співпраця з військовими у зоні АТО; відновлення 

прав внутрішньо переміщених осіб; захист прав людей з обмеженими 

можливостями; якісне інформування громадян щодо діяльності органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, забезпечення 

національного превентивного механізму. 

Узагальнюючи, можна зазначити, що захист прав і свобод людини і 

громадянина в Україні покращився із створенням інституту Омбудсмена. Але 

економічна та соціальна криза в нашому суспільстві, на жаль, створює додаткові 

умови для масового порушення прав і основних свобод людини. Тому, звичайно, 

важко сподіватися на те, що за такий короткий час можливо докорінно змінити 

правову ситуацію в державі. Є перші здобутки на непростому шляху до 

додержання принципів верховенства права. При розробці закону про 

Уповноваженого з прав людини в Україні було враховано позитивний досвід 

інституту омбудсмана європейських країн. Віднині цей інститут являє собою 

універсальний інструмент виявлення і сприяння усуненню порушень прав і 

свобод людини і громадянина в Україні. 

Але автор вважає, що врахувавши досвід інших країн можна дещо 

розширити права Уповноваженого з прав людини для захисту прав студентів. 

Сьогодні вузи – це не тільки установи, де молоді люди здобувають вищу освіту. 

Це центри громадської і творчої життя молоді. Але в останні роки в процесі 

навчання нерідко виникають конфліктні ситуації між студентами та 

адміністрацією вузів.  

В Україні бажано підняти роль омбудсмана і значення його рішень. Для 

цього доцільно передбачити в Законі такі повноваження: 

 – можливість робити попередження посадовим особам, які припустилися 

порушень прав людини; 

– ставити питання про скасування актів, якими порушуються права людини;  

– ставити питання про усунення з посад осіб, які припустились 

неодноразового або грубого порушення прав людини та основоположних свобод; 
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 – оголошувати, з повідомленням про це в ЗМІ, громадський осуд таким 

посадовим особам, а також посадовим особам, які не відреагували належним 

чином на звернення Омбудсмана. 

Доцільно передбачити також можливість Омбудсмана висловити свою точку 

зору щодо судових рішень у такій формі: він має право звернутися до 

передбачених законом інстанцій з рекомендаціями щодо перевірки судових 

рішень, які набули законної сили, при наявності даних, що в ході судового 

розгляду мали місце суттєві порушення прав людини, які вплинули на прийняте 

судове рішення. 

Завдяки цим рекомендаціям, інститут омбудсмена в Україні буде активно 

розвиватися, а статус омбудсмана значно підвищиться. Омбудсман зможе мати 

ширші права, забезпечити гарантії виконання захисту прав людей. 

 

ПЕРШИЙ ПРОТЕСТ ТА ЗНИЩЕНА ЦЕРКВА: ІСТОРІЯ 

ХАРКІВСЬКОГО МАЙДАНУ ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ 
Гарагуля Максим, учень 9 класу 

Ульянівської загальноосвітньої школи І-ІІІ сту-

пенів Богодухівської районної ради Харківської 
області, вихованець Комунального закладу 

«Харківська обласна станція юних туристів» 

Харківської обласної ради Харківської області 
Керівник роботи – Астапова Тетяна 

Миколаївна, керівник гуртків-методист КЗ 

«ХарківськаоблСЮТур» 

У XVIII столітті в районі сучасного майдану Героїв Небесної Сотні 

розташовувався в’їзд до Харкова. Наприкінці століття на місці фортечного валу 

з’явилася площа. Початково вона мала назву Михайлівська – за назвою 

Михайлівської церкви, збудованої за проектом Петра Ярославського, яка 

розташовувалася в південній частині майдану [4]. 

Михайлівська церква, яка, власне, і дала життя майдану, була зведена ще 

1711 року. Тоді її називали однією з найкрасивіших дерев’яних споруд міста. 

Наприкінці століття поруч із дерев’яною церквою звели кам’яний храм 

Архангела Михаїла, тоді ж почали розбудовувати Михайлівську площу. 

Простояла церква майже два століття. Але за часів радянської влади її закрили. 

Будівля занепала, і в 1970-х роках її знесли. За часів незалежної України на цьому 

місці планували звести новий храм, але поки це залишилося лише у планах. 

З 1814 року на площі зосередилася торгівля сіном і Михайлівська отримала 

другу, неофіційну, назву – Сінна. 

1833 року базар перенесли на територію сучасного Центрального ринку. На 

південній частині, що звільнилася, відбувалися народні гуляння, військові 

навчання та паради. Поруч розташовувалися казарми. 

Саме на Михайлівській площі сталися ключові події першого в історії міста 

бунтівного повстання робітників і ремісників. Це сталося 17 квітня 1872 року. 

Причиною був арешт поліцейськими містян, які брали участь в святковому 

гулянні. Обурені арештами робітники і ремісники подалися до будівлі 

поліцейської дільниці і вимагали звільнення затриманих. Не зумівши розігнати 

присутніх, поліцейський пристав наказав пожежному обозу виїхати на площу, 

просто в натовп. Тоді під копитами коней чимало людей загинуло, ще більше 

отримали поранення та каліцтва. Серед них – жінки і діти. 
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Ця подія буквально сколихнула громадськість. Харків’яни розгромили 

канцелярію поліції і квартири поліцейських чиновників, а потім рушили до 

поліцейської частини на Миколаївській площі. Аби придушити обурених 

мітингувальників, мобілізували всю поліцію міста, пожежний гарнізон і війська, 

викликані з інших міст. Щоб заспокоїти громадськість, харківський губернатор 

наказав почати судове слідство у справі поліцейського пристава. Влітку 1873 

року його почали судити. Проте Феміда не знайшла в діях пристава складу 

злочину і виправдала його. 

Пізніше площа отримала назву Скобелевська – на честь генерала Російської 

імператорської армії Михайла Скобєлєва. 

Сьогодні у центрі площі стоїть будинок Апеляційного суду Харківської 

області. Його звели на початку минулого століття за проектом видатного 

архітектора Олексія Бекетова. Будівлю судових установ зводили три роки, і 

урочисто відкрили у 1902-му. Є версія, що будинок спорудили саме тут через 

бунт робітників, аби в подальшому уникнути таких зібрань. Після Визвольних 

змагань початку ХХ століття будівлю суду передали військовому відомству, 

сюди почали приїздити більщовицькі армійські керівники: Клим Ворошилов, 

Семен Будьоний, Григорій Котовський. 

Палац культури Основ’янського району (проект Я. Штейнберга, І. Мілеєніса, 

І. Малоземова) був започаткований 20 липня 1927 року як Клуб будівельників, 

1958 року реорганізований у Будинок культури будівельників. У будівлі 

відбуваються вистави театру «Тимур», репетирує міський хор ветеранів війни і 

праці. 

У радянські часи площа носила ім’я Миколи Руднєва. В історичних 

джерелах є інформація, що на майдані була могила цього більшовика. 

Документи стверджували, що 1919 року, після смертельного поранення і 

першого поховання в російському Царицині, Руднєва перезахоронили в 

Харкові на цій площі. Поруч поставили пам’ятник, який декомунізували 

2015 року. Рішення про перепоховання Миколи Руднєва Харківська міська 

рада ухвалила 30 листопада 2017 року. Але, під час ексгумації з’ясувалося, 

що останків Руднєва в землі немає [4].  

20 листопада 2015 року площу Руднєва було перейменовано на Майдан 

Героїв Небесної Сотні. 

Під майданом Захисників України розташована станція метро Олексіївської 

лінії Харківського метрополітену «Захисників України». 17 травня 2016 року 

перейменовано і «Площа Повстання» на. Ця станція була відкрита 6 травня 1995 

року під назвою «Площа Повстання» і рішенням Харківської обласної державної 

адміністрації від 17 травня 2016 року № 181 була перейменована на «Захисників 

України» [1]. 

Зараз здійснено капітальний ремонт та благоустрій майдану: відремонтовано 

фонтан, що не працював десятиліття, встановлено лавки та нові ліхтарі. 

Ще наприкінці квітня 2011 року на громадських слуханнях було схвалено 

ідею реконструкції майдану, згідно з якою на площі мають замінити дорожнє 

покриття, оновити розмітку, встановити нові світлофори. Терміни завершення 

реконструкції залежатимуть від фінансування. 

Переможцем конкурсу на кращий пам’ятник героям Небесної Сотні у 

Харкові став Олександр Грєшнов [1], який запропонував підвісну композицію у 

формі журавлиного клину. Птахи, що символізують душі загиблих борців за 

свободу, «летітимуть» легким трикутником на висоті 11 метрів.  



24 
 

Кількість журавлів в конструкції дорівнює кількості загиблих під час акцій 

протесту в Києві на вулиці Інститутській. Триматися конструкція буде на трьох 

стовпах. 

«Чому журавель? Емоційно це найбільш прийнятний на той момент символ, 

що ліг в основу усієї конструкції, – пояснив свій задум автор. – Кількість 

використаних фрагментів дорівнює кількості загиблих Героїв Небесної сотні. 

Форма така гостра, тому що відчуття та емоції були досить різкими та гострими. 

Ідея з’явилася ще під час подій на київському Майдані» [1]. 

Навколишню територію теж впорядкують у стилі ухваленої композиції. На 

землі будуть розташовуватися джерела і газони трикутної форми, які будуть 

символізувати тіні журавлів, які відлітають. Згідно з проектом, площа Героїв 

Небесної Сотні розбита на кілька зон – зону зустрічей, паркову, дитячу ігрову і 

зону відпочинку.  

«Ми отримаємо таку цілісну концепцію великого публічного простору, – 

каже координатор харківського Євромайдану Володимир Чистилін. – Йдеться 

про два гектари площі. Тобто це не просто якась скульптура, не просто 

меморіальний комплекс, а результат абсолютно сучасного європейського підходу 

до таких проектів» [5]. 

Усі вони були звичайними людьми: лікарі, електрики, вчителі, художники, 

пенсіонери, студенти... У всіх залишилися родини, у багатьох – маленькі діти. 

Люди з різних куточків України. Троє – із Харківщини. Харків’яни Влад Зубенко 

та Євген Котляр зранку 20 лютого 2014 року опинилися разом в одній Харківській 

сотні. Цього дня вони пройшли майже всю Інститутську – від Майдану до метро 

«Хрещатик» – і отримали смертельні поранення вже біля виходу метро. 

Владислава Зубенка, 1991 року народження, поранив 20 лютого снайпер на 

Інститутській. Влад Зубенко одержав кулю, закриваючи своїм тілом ноші з 

пораненим, якого медики виносили сходами до готелю «Україна» [3, с. 6]. 

Пострілом з АК-74 його прошило наскрізь. Куля, перекидаючись, пошкодила 

майже усі внутрішні органи, окрім серця... Він помирав ще цілий тиждень. Цілий 

тиждень тримався за вже невидиму нитку життя, поки приєднався до Небесної 

Сотні. 

На честь Владислава Зубенка у Харкові названо вулицю, в Українському 

державному університеті залізничного транспорту (Харків) є пам’ятна дошка 

Владиславу, його ім’я носить лабораторія інформаційних систем та технологій 

УкрДУЗТ. 1 квітня 2017 року пасажирському поїзду №115/116 Харків-Чернівці 

присвоїли ім’я Владислава Зубенка. Також куточок героя Небесної Сотні є й на 

вокзалі «Харків-Левада». 

Активіст харківської екологічної організації «Зелений фронт», альпініст 

Євген Котляр на Майдан приїхав 1 грудня 2013. У складі 1-ї Харківської сотні 

Євген, прикриваючись дерев’яним щитом, виводив Інститутською з-під обстрілу 

поранених людей. Рятував інших і не вберігся сам. Коли медики робили Євгену 

перев’язку, снайпер поцілив його пострілом у шию [6]. Він зринув у небо так само 

рвучко і стрімко, як за життя долав земні вершини. Йому було 33 роки. 

На честь Євгена Котляра в Харкові назвали вулицю, відкрили меморіальну 

дошку Харківському національному університеті радіоелектроніки, де він 

навчався. Про нього зняли фільм «Герой України – Євген Котляр». 

Життя ще одного харків’янина – 48-річного Юрія Паращука також 

обірвалося 20 лютого від снайперської кулі. А народився він 1 липня 1966 року у 

місті Тальне Черкаської області. Спочатку мешкав у Києві, а потім оселився в 
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Харкові, де працював столяром. Був релігійною людиною. На Майдані був з 

1 грудня 2013. Вранці 20 лютого Юрій Паращук виявився в самому пеклі подій, 

на лінії вогню. Поховали героя на Черкащині [6]. Ім’ям Юрія Паращука названа 

одна з вулиць Харкова. 

Герої змінли Харківську сотню на нову – Небесну… 

 

ПУБЛІЧНА ВЛАДА КОЗАЦЬКИХ ПОЛКІВ  

СЛОБІДСЬКОЇ УКРАЇНИ  
Горпинченко Олексій, учень 8 класу 

Богодухівського ліцею № 3 Богодухівської 

районної ради Харківської області, вихованець 

Комунального закладу «Харківська обласна 
станція юних туристів» Харківської обласної ради 

Харківської області 

Керівник роботи – Астапова Тетяна 

Миколаївна, керівник гуртків-методист КЗ 

«Харківська облСЮТур» 

Слобідська Україна, як українське державне утворення, виникла в середині 

XVII століття на території сучасних Харківської, Сумської, частин Донецької, 

Луганської областей України та Белгородської, Воронезької і Курської областей 

Російської Федерації. За свідченням Дмитра Багалія: «За московського царя 

Олексія Михайловича з Правобережної та Лівобережної України переселилася 

велика чисельність українців. Вони поосажували багато міст, слобод, сіл і 

хуторів, котрі власне і склали з себе слобідські козацькі полки [1, с. 25]». 

Переселенці отримали право на збереження своєї військової козацької 

організації, що існувала на тих місцях звідки вони прийшли.  

До складу Слобідської України входило п’ять козацьких полків: Ізюмський, 

Острогозький, Охтирський, Сумський та Харківський. Перший слобідський полк 

(Острогозький) сформувався 1652 року з уже діючої козацької структури 

переселенців на чолі з чернігівським полковником Іваном Дзиньковським. 

Оформлення інших полків (Харківського, Сумського і Охтирського) пов’язане з 

реформою російського війська в 50-х роках XVII століття Тоді було утворено 

напіврегулярне помісне військо – Бєлгородський полк, а в його складі 

«черкаські» (українські) полки. Приблизно в цей же час стихійно виникали також 

інші полки: Колонтаївський, Зміївський, Воронезький, але проіснували вони 

недовго [5, с. 106-107]. Пізніше було утворено Ізюмський полк.  

Московський уряд навмисне не об’єднував слобідські полки, звертаючись до 

кожного полку окремо і намагаючись, щоб серед козаків не виробилось почуття 

окремої територіальної цілісності. Управління Слобідської України було 

побудоване в основному так само, як і на Лівобережній Україні того часу, тобто 

за полково-сотенною системою.  

У науковій літературі питанням козацького права приділена достатня 

кількість матеріалів, зокрема, над цією темою працювали А. Гурбик, О. Кресін, 

В. Щербак та інші, але як зазначає О. Кресін: «Поки що не створено цілісної 

праці, в якій би було прослідковано еволюцію козацького права. Ступінь 

дослідження останнього на Слобожанщині вельми незадовільний [5, с. 106]». 

Тому можна зазначити, що характеристика правових основ організації і 

діяльності органів влади Слобожанщини у XVII-XVIIІ століттях є доволі 

непростим завданням і потребує додаткових досліджень.  
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Козацьке право Слобожанщини суттєво відрізнялося від козацького права 

Гетьманщини за характером джерел: якщо в Гетьманщині у другій половині 

XVII ст. це були здебільшого договірні акти, які затверджувалися царськими 

жалуваними грамотами, то в Слобідській Україні – односторонні акти царського 

уряду [5, с. 107].  

До джерел козацького права Слобожанщини, які становили правову основу 

організації і діяльності органів влади можна віднести нормативно-правові 

документи Московського царства, Російської імперії, нормативні документи 

слобідських козацьких полків які видавалися полковниками та іншою козацькою 

старшиною, звичаєве козацьке право.  

До першої категорії джерел козацького права можна віднести так звані 

жалувані грамоти. Під жалуваними грамотами розумілися документи 

давньоруських великих або удільних князів, згодом – російських царів та 

імператорів про надання окремим особам, станам, іншим групам населення або 

установам (зокрема, церквам, монастирям) нерухомого майна, економічних і 

політичних, привілеїв. У другій половині XVII-XVIIІ століттях російські царі 

надавали жалувані грамоти українській козацькій старшині, а також церквам і 

монастирям України на володіння маєтками, хуторами, млинами тощо [5, с. 109]. 

Саме цими документами практично визначалося право того чи іншого козацького 

полку на автономію. 1652 року першу таку грамоту дістав Острогозький полк, 

1669 – Харківський, Сумський та Охтирський, а 1670 – Ізюмський полк. Ці 

грамоти надавали право власного козацького устрою, свободу від податків на 

землю, право вільної торгівлі та викурювання горілки [2, с. 219].  

У Д. Багалія є твердження, що основою автономії Слобожанщини були 

царські жалувані грамоти, котрі видавалися слободським полкам, так само як 

основою автономії Лівобережної України були так звані гетьманські статті [1, 

с. 69]. Серед інших нормативно-правових документів які становили правову 

основу організації і діяльності органів влади Слобідської України можна назвати 

царські укази, царські грамоти, збірник законів Московського царства – 

«Соборное уложение» 1649 року, тощо.  

До правових основ організації полків Слобідської України також відносяться 

нормативно-правові акти, що видавалися полковниками та козацькою 

старшиною полків Слобідської України. Серед них в першу чергу необхідно 

назвати універсали та накази полковників. Цими документами регулювалася 

доволі значна кількість владних відносин Слобожанщини. Серед правових основ 

у організації органів влади слобідських козацьких полків також необхідно 

відзначити правовий звичай. У цьому сенсі на Слобожанщині було мало 

відмінностей від Запорозької Січі та Гетьманщини. У грамотах не 

конкретизувалися положення про порядок управління в межах слобідських 

полків, оподаткування мешканців тощо – це мало регулюватися звичаєвим 

правом козаків [5, с. 109].  

Узагальнюючи матеріал стосовно правових основ організації і діяльності 

слобідських козацьких полків необхідно зазначити, що це питання залишається 

недостатньо вивченим. У працях більшості науковців зустрічаються окремі 

згадки про нормативно-правові документи, що визначають владні відносини між 

полковими та сотенними урядами Слобожанщини та їх взаємодію з 

центральними органами влади Московського царства та Російської імперії.  

Як і у випадку із правовими основами питання розробки територіальної 

організації і діяльності козацьких полків Слобідської України є мало 
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дослідженим. За різними дослідженями Слобожанщина охоплює частини різних 

областей України та Російської Федерації: Харківської (за винятком 

Красноградського, Зачепилівського, Кегичівського, Сахновщинського, 

Первомайського, Шевченківського, Лозівського, Близнюківського, 

Барвінківського районів), Сумської (Білопільський, Великописарівський, 

Краснопільський, Лебединський, Недригайлівський, Охтирський, Сумський, 

Тростянецький райони), Луганської (Кремінський, Міловський, 

Новоайдарівський, Новопсковський, Сватівський, Старобільський райони), 

Донецької (Слов’янський район) областей України, кілька районів Курської та 

Бєлгородської областей, великий простір Воронезької області Росії [4, с. 633]. 

Приблизно такі ж кордони Слобідська Україна мала у XVIІ–XVIІІ століттях. Але 

ці межі визначено дуже приблизно, адже історичні джерела не відображають 

повноти й точності її територіального формування. Зазначене є вірним для 

кожного окремо взятого слобідського козацького полку. Визначення та 

уточнення чітких територіальних меж кожного з полків потребує додаткових 

досліджень, основою яких повинен стати ґрунтовний аналіз вже згаданих вище 

жалуваних грамот, описів земель та переписів населення, що відносяться до цього 

історичного періоду.  

Стосовно матеріально-фінансових основ організації і діяльності козацьких 

полків Слобідської України у XVIІ–XVIІІ століттях можна стверджувати, що 

вивченню цього питання у науковій літературі недостатньо приділено належної 

уваги. Характеристика цього питання зустрічається лише у загальноісторичному 

контексті. Основними видами матеріально-фінансових основ організації та 

діяльності органів влади Слобідської України у той історичний період були: 

фінансові виплати у формі жалування від центрального уряду, надання у 

користування земельних маєтків як винагороди за відбування військової служби 

та різноманітні податкові пільги. Переважно матеріально-фінансова основа 

організації і діяльності органів влади уособлюється у жалуванні (грошових 

виплатах) посадових осіб полкових та сотенних урядів Слобожанщини. Грошове 

утримання передбачалося не тільки для старшини, що виконувала 

адміністративно-управлінські функції, а і для рядових козаків. Така практика 

була звичайною для того історичного періоду. Різниця була у розмірах грошового 

утримання. Старшина від царського уряду отримувала на 20-40 %, а іноді й у 

декілька разів більше, ніж рядовий загал, наприклад в Острогозьку 1652 року: 

полковник – 20 рублів, обозний і писар – по 10, судді, сотники осавули, зважаючи 

на сім’ї, – 8-10 рублів, прості козаки – по 8 рублів і менше [4, с. 633].  

Іншим видом матеріально-фінансового забезпечення у ті часи було надання 

у користування земельних маєтностей за виконання служби. Це обумовлювалося 

тим, що основою матеріального буття того часу було володіння землею. 

Царський уряд погоджувався з низкою земельних звичаїв українців. Одним з 

таких була «займанщина» – зайняття вільної землі переселенцями «без указу», 

самовільно. Цю землю держава визнавала за володіння, тобто платнею за службу, 

помістям. Осідаючи на «державній» землі, переселенець офіційно був 

зобов’язаний нести державну службу – «похідну», як у слобідських полках, чи 

«городову», як при будівництві фортифікацій у слобідських містах [4, с. 633]. 

Стосовно податкових пільг можна зазначити, що переважно вони стосувалися 

винокуріння, млинарства та інших промислів. У більшості випадків цими 

промислами займалася козацька старшина. Прикладів позбавлення від податків 

та пробачення попередніх боргів була доволі значна кількість.  
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Проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що питання правових, 

територіальних та фінансово-матеріальних основ організації та діяльності 

органів публічної влади козацьких полків Слобідської України XVIІ-

XVIІІ століть потребують проведення ґрунтовних досліджень, основою яких 

повинно стати опрацювання та аналіз існуючих архівних документів, що в свою 

чергу сприятиме розумінню державотворчих процесів, що відбувалися на 

території Слобідської України XVIІ–XVIІІ століть.  

 

ПЕРША ВСЕУКРАЇНСЬКА КРАЄЗНАВЧА КОНФЕРЕНЦІЯ 

(ХАРКІВ, 1925) В УТВЕРДЖЕННІ ДЕРЖАВНОСТІ 
Лук’яненко Діана, учениця 9 класу 

Ульянівської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів Богодухівської районної ради 

Харківської області, вихованка Комунального 

закладу «Харківська обласна станція юних 
туристів» Харківської обласної ради Харківської 

області. 

Керівник роботи – Астапова Тетяна 

Миколаївна, керівник гуртків-методист КЗ 

«Харківська облСЮТур» 

В історії українського краєзнавства особливе місце посідає друга половина 

1920-х років. Вона стала періодом небувалого до того часу піднесення 

краєзнавства, що викликало появу одного з феноменів суспільного життя – 

масового краєзнавчого руху.  

Поштовхом до цього стала Перша всеукраїнська краєзнавча конференція, яка 

відбулася в останні дні травня 1925 року в Харкові. В ході її роботи було 

проголошено створення Українського комітету краєзнавства – першої 

централізованої державної інституції, що організаційно об’єднала дослідників і 

літописців свого краю [5]. Однією із безумовних заслуг комітету можна вважати 

випуск першого друкованого органу краєзнавців – журналу «Краєзнавство». Ці 

події перетворили Харків на центр теоретичного усвідомлення краєзнавства. Але 

вже у першій половині 1930-х років краєзнавчий рух зазнав репресій. Його 

організаційне відновлення відбулося тільки на початку 1990-х років. 

Бібліотечний фонд Харківської державної наукової бібліотеки імені 

В. Г. Короленка [5] містить доступну джерельну базу для дослідження історії 

українського краєзнавчого руху, дає змогу дати відповіді на запитання: як 

проходила перша краєзнавча конференція і хто входив до Українського комітету 

краєзнавства; в яких напрямках працювали тоді краєзнавці, як розуміли цілі та 

завдання краєзнавства. 

Перша всеукраїнська краєзнавча конференція відбулася 28-31 травня 

1925 року в Харкові – тогочасній столиці України. Вона проходила у 

приміщеннях ветеринарного інституту по вул. Карла Лібкнехта (нині – Сумська). 

Нині тут розташований обласний Палац дитячої та юнацької творчості. На його 

боковій стіні 1995 року було відкрито меморіальну дошку на честь проведення 

конференції. 

У роботі конференції брали участь 75 делегатів з різних регіонів України, 

серед яких були такі відомі вчені як Дмитро Багалій, Дмитро Яворницький, 

Микола Шарлемань, Олександр Яната, Володимир Геринович [1, с. 275]. 

Основні завдання, що стояли перед учасниками конференції: об’єднати 

краєзнавців України в науково-громадську організацію; спрямувати краєзнавчий 
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рух на вирішення поставлених завдань; матеріально підтримати краєзнавчу 

роботу. 

Конференція констатувала стихійність роботи краєзнавчих організацій, 

відсутність у ній плану, відірваність від діяльності державних і господарчих 

установ. У ході її роботи було утворено Український комітет краєзнавства, і 

таким чином краєзнавчий рух отримав організаційне оформлення. Члени 

конференції ухвалили низку резолюцій, визначили сутність краєзнавства, 

принципи і методи краєзнавчої роботи. 

Український комітет краєзнавства – перший всеукраїнський орган для 

координації роботи численних краєзнавчих товариств і гуртків. Він розробляв і 

направляв на місця методичні матеріали, проводив інструктивну роботу, вів облік 

краєзнавчих організацій, сприяв обміну досвідом між ними, їхньому 

організаційному й методичному зміцненню. 

Комітет обирався за принципом представництва від різних установ і 

підпорядковувався Управлінню науковими установами України (Укрнауці). 

Розташовувався в Харкові у Будинку науки за адресою вул. Карла Лібкнехта 

(нині – Сумська), 33. До 1917 року тут знаходився Інститут шляхетних дівчат, 

а після 1934 року – педагогічний інститут. В роки Другої світової війни будинок 

був зруйнований, а його рештки розібрано. Сьогодні на цьому місці 

знаходиться Харківський національний академічний театр опери та балету 

імені М. Лисенка [5]. 

Краєзнавчий рух другої половини 1920-х років об’єднав людей різного віку, 

професій і поглядів – молодь і представників старшого покоління, аматорів і 

науковців, радикально налаштованих і захисників напрацювань попередників.  

Щодо відомих особистостей, які були серед організаторів та учасників 

Першої всеукраїнської краєзнавчої конференції були і вихідці з Черкащини.  

Так, громадський і науковий діяч Лазарис Олександр Аронович, який 

народився 1905 року у Черкасах, був студентом Харківського інституту народної 

освіти, аспірантом кафедри прикладної ботаніки при ХІНО. Активний діяч 

краєзнавчого руху. У 1924-1925 рр. – відповідальний секретар Бюро краєзнавства 

при Українському Бюро пролетарського студентства. Один з ініціаторів 

проведення Першої всеукраїнської краєзнавчої конференції: від імені Бюро 

краєзнавства при Пролетстуді підготував і направив до Народного комісаріату 

освіти доповідну записку, де констатував відставання краєзнавства України від 

такої ж роботи в РСФРР. Входив до складу оргбюро (відповідальний секретар) 

для скликання краєзнавчої конференції. Автор кількох статей з питань розвитку 

краєзнавства. На І Всеукраїнській краєзнавчій конференції входив до президії, вів 

засідання, зробив кілька заголовних доповідей «Сучасний стан краєзнавства в 

СРСР», «Організація краєзнавчої роботи на Україні в нових радянських формах», 

«Краєзнавство і вузи», брав участь у дискусіях, відпрацюванні резолюцій, ухвал, 

власне, – формуванні методології нового краєзнавства. Був обраний 

відповідальним секретарем УКК. [4, с. 180] За 14 місяців роботи брав участь у 

підготовці документів, проведенні пленуму УКК, нормативному та 

організаційному оформленні краєзнавчого руху в Україні». З початку 1930-х рр. 

його сліди губляться. 

Отамановський Валентин Дмитрович (1893, с. Яблунівка, нині Черкаська 

область – 1964, м. Харків) – історик, бібліотечний діяч. Навчався в Київському та 

Віденському університетах. Учасник революційного руху. В 1920–1929 рр. – 

завідувач українського відділу, потім директор Вінницької філії Всенародної 
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бібліотеки ВУАН. Репресований 1929 р. З 1958 р. жив у Харкові, викладав у 

медичному інституті. Реабілітований 1989 року. Організатор краєзнавчого руху 

на Вінниччині, фундатор Кабінету виучування Поділля. 1925 року був делегатом 

Всеукраїнської краєзнавчої конференції, виступав, підтримав її резолюції та 

ухвали [2, с. 14]. Після повернення до Вінниці займався втіленням рішень 

конференції в життя. З його участю створені вінницьке краєзнавче товариство, 

окружний комітет краєзнавства, краєзнавчі формування в районах Вінниччини, 

ряд музейних закладів, зокрема – меморіальний музей-садиба 

М. М. Коцюбинського, проведено багато пам’яткоохоронних заходів по 

збереженню і увічненню видатних осіб і подій. 

Сьогодні Національна спілка краєзнавців України – добровільна творча 

організація, повноправна спадкоємиця традицій, впроваджених свого часу 

Українським комітетом краєзнавства. Створена як Всеукраїнська спілка 

краєзнавців на I Всеукраїнському краєзнавчому з’їзді (27 березня 1990 р., Київ), 

який мав статус установчого, з 2008 р. отримала статус національної (постанова 

Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2008 р.). Серед пріоритетних завдань 

Спілки – активне сприяння й допомога Президентові, уряду України, органам 

державної влади всіх рівнів, науковим установам, закладам культури та освіти, 

громадським організаціям у питаннях відродження й захисту історичної, 

духовної та культурної спадщини українського народу, формуванні патріотичних 

настроїв у суспільстві. 

Понад 20 років головою Спілки був наш замляк Петро Тимофійович Тронько 

(1915–2011) – Герой України, академік НАН України. З 2012 р. її очолює 

заступник директора Інституту історії України НАН України Олександр 

Петрович Реєнт, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН 

України, який упродовж багатьох років був першим заступником голови. 

Роль українського краєзнавчого руху є вельми вагомою в утвердженні нашої 

незалежної держави, у висвітленні її правдивої історії. П. Т. Тронько вважав 

діяльність літописців і дослідників рідного краю лише щедрим авансом, який ми 

повинні виправдати подальшим розгортанням плодотворної роботи на благо 

рідного народу [5]. 

 

УКРАЇНА – ЗЕМЛЯ ПОВНА ВЛАСНИХ ЧЕСНОТ І ЩЕДРОТ 
Шмакова Анастасія, учениця 11 класу 

Каховської спеціалізованої загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим 

вивченням іноземних мов Каховської міської 

ради 

Керівник роботи: Соломахіна Галина 

Михайлівна, учитель-методист української мови 

та літератури Каховської спеціалізованої 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 з 

поглибленим вивченням іноземних мов 

Каховської міської ради 

Сьогодні для українців надзвичайно актуальним є питання збереження 

державності, незалежності. Часто виникає проблема: яким шляхом іти, що 

залишимо прийдешнім? 

Не випадково в житті українського суспільства залишається болючою тема 

відродження духовної і матеріальної культури як важливої складової 
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державності. Ця проблема у всі часи стояла гостро. Ми змушені були віками 

доводити, що є не територією, а нацією зі своєю історією, культурою, вірою. На 

відміну від інших народів, нам є, де знайти своє коріння, самобутність. 

Гортаю сторінки літописів. Припадаю до джерел становлення української 

нації. І ніяка сила не зможе змінити моєї думки, що наші князі любили рідну 

землю, шанували мудрі слова дідів, дбали про розквіт держави. Всі кращі зразки 

європейської культури відтворювали в серці держави – Києві. 

Так зʹявилась Софія Київська, Михайлівський Золотоверхий… Ярослав 

Мудрий віддав грекові цілі статки, щоб унікальна Біблія залишилась в бібліотеці 

киян. Святе письмо вважав дороговказом, скарбом духовності, тому і 

благословляв своїх дочок іконою та Біблією. Розумів: щасливими будуть русичі, 

коли житимуть за законами честі. Тоді прийде і благодать. 

Досьогодні французькі президенти клянуться бути слугами своєї країни, 

кладучи руку на святу книгу, привезену Анною, донькою Ярослава Мудрого, з 

Києва. Її дух був незламним і слугує прикладом, як можна любити Вітчизну і 

дбати про її велич, показати всьому світові чого варті українці.  

Чи не є це зразком для наслідування, виявом гордості за славетних пращурів.  

До духовного відродження у всі часи закликали наші керманичі: Сковорода, 

Шевченко, Франко, Леся Українка, Симоненко, Стус… Їх мужні рядки розбивали 

скелі злоби, ненависті, нищили ворогів, підіймали народ до боротьби із 

завойовниками. 

Із Шевченковими «борітеся – поборете» нищили кріпацтво, із Франковими 

«рубайте цю скалу» прощалися з імперською Росією, із Симоненковими «хай 

мовчать Америки й Росії, коли я з тобою говорю» заявляли на весь світ, що 

сильні, зі Стусовим «терпи, терпи терпець тебе шліфує, сталить твій дух» 

гартували незламну волю до життя. 

Метою нашої статті є продемонструвати відчуття духовної приналежності 

до потужної нації, що приходить, коли розумієш: хто ти?, чиїх батьків дитина?, 

кров чия тече в твоїх жилах? 

Ключем джерельної води вибухає воля Петра Сагайдачного, Івана Сірка, 

Павла Полуботка, Івана Мазепи. Вони своїм життям передали кращі духовні 

чесноти: гідність, непоборний дух, незламність, гордість… 

Висока духовність пращурів виростала з віри, любові, патріотизму, правди, 

добра, святинь рідного народу. 

Не випадково на Січі будувалися храми. Воїни-захисники з молитвою йшли 

в бій, з нею поверталися додому. А ікона Божої Матері у всі часи була берегинею 

українських захисників. 

Покидаючи Січ, козаки забирали не речі побуту, а виносили церковні 

святині, щоб з них виросли нові храми осередки єднання братських сердець. 

Дуже яскраво це описав у своєму романі «Собор» Олесь Гончар. Читаючи 

твір, розумієш, де починається твій родовід, осягаєш розумом нашу прадавню 

історію, відчуваєш духовний звʹязок між поколіннями, існування спільності, що 

відома у світі як українська нація. Старовинний козацький собор промовляє крізь 

віки, він став символом духовності, найвищих людських чеснот. А слова вчителя 

Хоми Романовича – це вічне нагадування про збереження світлих думок: 

«Собори душ своїх бережіть, друзі… Собори душ!» . 

Стоячи перед образом Матері Божої у Святій Софії, чуєш голос віків, що 

лунає громом літургій, православними месами, піснеспівами, сповіданнями і 

надіями.  
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Аналізуючи проблему сьогодення, чітко усвідомлюємо, що духовність – це 

найважливіше і єдине, що становить зміст людини, хоча іноді вона сама цього не 

усвідомлює. 

Перед нами стоїть завдання відродити у свідомості сучасників те, що 

втрачалося століттями, десятиліттями, нищилося більшовицькою ідеологією, що 

викорінювалося скрізь: у школах, суспільстві, у родинах. 

Згустком енергії моїх ровесників вибухнув Майдан у 2013 році. Українці 

відчули загрозу і можливий сценарій розвитку подій, коли знову опинились над 

прірвою. Моя нація вкотре могла стати розмінною монетою московського 

диявола. 

Молодь, народжена у вільній державі, вибрала шлях гідності. Михайлівський 

Золотоверхий сховав у своїх стінах побитих студентів, а його дзвони залунали 

над Україною, сповіщаючи про біду, закликаючи до єднання в імʹя спасіння 

державності. Отак колись церковні дзвони запалили у серцях гайдамаків вогник 

волі й справедливості: 

Задзвонили в усі дзвони 

По всій Україні… 

Український народ знайшов рятівне євшан-зілля у своїх чарівних піснях, 

героїчних думах, унікальних переказах і легендах, в мудрості письменників, 

філософів, державних діячів тощо. 

Мене все життя будуть супроводжувати слова Василя Симоненка: 

Можна все на світі вибирати, сину 

Вибрати не можна тільки Батьківщину. 

А далі поет дає відповідь тим, хто катував і вбивав цвіт нашої нації: 

Народ мій є! Народ мій завжди буде! 

Ніхто не перекреслить мій народ. 

Духовний ланцюжок, який будемо створювати, беручись за руки, в День 

Соборності ніколи не розірвати, бо ми велика нація над якою вічно світить 

яскрава зірка, що веде до перемог. 

А чи не воля до життя та унікальна здатність українців так любити землю 

батьків додають сил нашим захисникам на Сході. Ми повернули в колиску 

українського православʹя – віру. На фундаменті, закладеному княгинею Ольгою, 

Володимиром. Ярославом Мудрим збудована міцна духовна фортеця, що стане 

захисницею моєї нації від будь-яких посягань чи бажань прийти в Україну 

завойовниками. 

 

ДЕРЖАВОТВОРЧІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ:  

ВІД НЕЗАЛЕЖНОСТІ ДО СЬОГОДЕННЯ  

Горенко Данієль, учень 10 класу 
Догмарівська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів Генічеської районної ради 

Херсонської області 
Тимашова Ганна Дмитрівна, вчитель 

історії та правознавства Догмарівської ЗОШ 
Державотворчим процесом називається процес формування і становлення 

основних інститутів влади, їх конституційне оформлення, визначення 

національних інтересів.  Актуальність даної теми, на мою думку, полягає в 

тому, що дослідженням з історії української державності належить одне з 

провідних важливих місць в системі українознавства. В умовах національно-
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культурного відродження українського народу проблема теорії та історії 

зародження, становлення та розвитку української державності на різних 

історичних етапах набуває особливої уваги. Наукові висновки і рекомендації, що 

випливають з історичного досвіду і сучасного стану державотворення в Україні 

мають важливе практичне значення для формування політичної і громадської 

свідомості суспільства. Вони відіграють велику роль у закріпленні 

державницької ідеї серед найширшого суспільного загалу, розкривають 

загальноісторичний контекст державотворчих процесів в Україні. 

Впродовж останніх років, особливо в умовах розбудови незалежної 

Української держави, інтерес до історії державотворення в Україні значно 

посилився. Дослідники прагнуть вивчати державотворчі процеси в українських 

землях як єдине ціле, уникаючи вилучень, спрощень та тенденційності, 

залучаючи максимально широке коло джерел. 

На сьогодні активний науковий пошук по вивченню історії державності 

України ведуть інститути держави і права, археології і соціології, історії України, 

українознавства, української археографії та інші. Аналізуючи і досліджуючи 

матеріал по даній темі хочу зазначити, що в історичній науці виділяють такі етапи 

Української державності: 

1. Київська Русь (Русь-Україна) – ІХ-ХІІ століття 

2. Галицько-Волинське князівство (сер. ХІІ – 40 рр. ХІІІст.); 

3. Литовсько-Польська доба ( 40 рр. ХVIст.); 

4. Козаччина (40-70 рр. ХVст -сер. ХVIІ ст.); 

5. Гетьманщина (сер.ХVIІ -70-80 рр. ХVIІІ ст.); 

6. Українська державність у ХХ – поч. ХХІ ст. 

Саме про становлення і розвиток української державності часів незалежності 

включаючи деякі події і факти сьогодення, я хочу викласти в даній статті. 

Поворотною датою для України стало 24 серпня 1991 року, коли Верховна 

рада ухвалила Постанову та Акт проголошення незалежності України, 

затверджені конституційною більшістю. Перед незалежною демократичною 

державою з неподільною та недоторканною територією постали завдання 

створення принципово нових політичних механізмів та економічного 

фундаменту суспільства, які за своїм змістом набували характер 

широкомасштабної трансформації. На мою думку, основними державотворчими 

подіями й процесами в незалежній Україні є: 

Проголошення незалежності України ліквідація «Українська Радянська 

Соціалістична Республіка» та створення Незалежної держави «Україна» 

Прийняття Верховною Радою «Декларації прав національностей України» 

(1 листопада 1991 року)  

Прийняття закону «Про Державний кордон України» (4 листопада 1991 року) 

У захисті незалежної держави, свобод і гідності людини велика роль 

належить Збройним Силам. Тому проблемам створення їх приділялося багато 

уваги з боку Президента і Верховної Ради України. На момент проголошення 

української незалежності на території нашої держави налічувалося 726 тис. 

військовослужбовців колишньої Радянської армії. Реформування українських 

Збройних Сил розпочалося за постановою Верховної Ради України від 24 серпня 

1991 р. «Про військове формування на Україні», за якою всі війська, дислоковані 

на території республіки, підпорядковувалися Верховній Раді. Тоді ж було 

створено Міністерство оборони України.    
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11 жовтня 1991р.Верховна рада ухвалила концепцію оборони та будівництва 

Збройних Сил України. На її основі 6 грудня ухвалено закон « Про Збройні Сили 

України», яким заборонялося застосування їх без дозволу Верховної Ради для 

виконання завдань, не пов’язаних з обороною держави. 

Затвердження Верховною Радою державної символіки України (січень-

лютий 1992 р.): Державний герб (тризуб), Держаний Прапор (синьо-жовтий), 

Державний Гімн (музика Михайла Вербицького до національного гімну «Ще не 

вмерла України…», текст Павла Чубинського); 

Створення Національного банку України. 

Ключовим завданням перших років державотворення стало формування 

трьох основних гілок влади: законодавчої, виконавчої, судової. 

Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент – Верховна Рада 

України. Становлення парламентаризму в незалежній Україні пройшло кілька 

етапів. За роки незалежності працювала Верховна Рада України: І скликання 

(почала свою роботу як Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної 

Республіки ХІІ; 1990-1994 рр.), ІІ (1994-1998 рр.), ІІІ (1998-2002 рр.), IV (2004-

2006 рр.), V (2006-2007 рр.), VІ (2007-2012 рр.), VІІ (2012-2014 рр.), VІІІ 

(з 26 жовтня 2014 року і по цей час).  

Станом на 10 грудня 2018 року у Верховній Раді налічується 423 депутати, 

які входять до 8 депутатських фракцій і груп.  

Найважливішою подією у створенні української державності, історичним 

досягненням провідників республіки середини 90-х років стало ухвалення 

28 червня 1996 року Конституції України на V сесії Верховної Ради. 

Процес юридичного оформлення української державності можна було 

вважати в основному завершеним. Проте Конституція містила положення, які 

потребували уточнень і змін. Перші спроби внесення змін до Конституції 

відбулися в 2000 – 2004 роках,але вони не мали успіху. 8 грудня 2004 року було 

схвалено законопроект про внесення змін і доповнень до Конституції України, 

які набули чинності з січня 2006 року і були скасовані в 2010 році. Але в 2014 

році відновлені. 

Останні зміни до Конституції України внесені 22 листопада 2018 року. 

Верховна Рада у першому читанні затвердила президентський законопроект 

(№9037) про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу 

країни на повноправне членство в Європейському Союзі та НАТО. За це рішення 

проголосували 311 народних депутатів. 

Хочу зазначити, що після даних подій, що відбувалися в Україні на початку 

її державотворення в роки незалежності, як і в кожній молодій державі перед нею 

постали певні проблеми у встановлені влади. Необхідно було створювати 

управлінські структури на місцях, налагодити ефективну взаємодію місцевої та 

центральної влади. 

За роки незалежності компетенція органів влади неодноразово змінювалася. 

Спочатку Україна була президентсько-парламентською республікою. Згодом 

стала парламентсько-президентською. Такі зміни відбулися у результаті 

законодавчого закріплення зменшення повноважень Президента України в 1995 

році (Конституційний договір між Президентом і Верховною Радою України), 

1996 році ( Конституція України), 2006 році (вступ у дію змін і доповнень до 

Конституції України, прийняті в 2004р.)). У 2010 році були відновлені 

повноваження Президента, які передбачалися Конституцією 1996 року. 
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21 лютого 2014 року Верховна Рада України реагуючи на вимоги 

протестувальників на Майдані Незалежності під час Революції гідності щодо 

обмеження свавілля президентської влади, прийняла 386 голосами народних 

депутатів України за процедурою ed hoc рішення про поновлення основних 

положень Конституції України 2004 року. Повернення до цієї редакції 

Конституції України передбачило відновлення парламенсько-президентської 

форми республіканського правління та зміщення центру публічної влади до 

парламентської коаліції, що формує уряд і контролює його діяльність. Закон про 

конституційну реформу був затверджений Постановою Верховної Ради України 

від 22 лютого 2014 року № 750-VII «Про текст Конституції України в редакції 28 

червня 1996 року, із змінами і доповненнями, внесеними законами України від 

8 грудня 2004 року № 2222-IV, від 1 лютого 2011 року №2952-VI, від 19 вересні 

2013 року №586-VII». 

Главою держави є Президент України. За роки незалежності Президентами 

України були Л.Кравчук (1991 – 1994 рр.), Л.Кучма (1994 – 2005 рр.), В.Ющенко 

(2005 – 2010 рр.), В.Янукович (2010 – 2014 рр.), П.Порошенко – діючий 

президент. 

Важливою подією в процесі державотворення часів незалежності стало 

введення єдиної грошової одиниці. До 1996 року Україна була без національної 

валюти. В 1992 році тимчасово в країні була введена тимчасова валюта – 

український карбованець або купон-карбованець. Саме карбованці стали 

жертвою інфляції в результаті економічної кризи перехідного періоду. І тільки в 

1995 році економічна ситуація в країні стабілізувалась, що дозволило ввести в 

обіг державну валюту України – гривню, перші зразки якої виготовили в Канаді 

ще в 1992 році. Грошова реформа відбувалася з 2 по 16 вересня 1996 року. 

З 16 вересня гривня стала грошовою валютою України. 

Аналізуючи процес державотворення України на сучасному етапі, на мою 

думку, одним з головних досягнень це є підписання Україною Угоди про 

асоціацію з Європейським Союзом, яка подарувала українському народові 

безвізовий режим. З 11 червня 2017 року за наявності лише біометричного 

паспорта українці можуть відвідувати країни Європейського Союзу без віз, а 

також 4 держави, що не є членами Євросоюзу, але входять до Шенгенської зони. 

На довгоочікуване рішення про вільний кордон з Європою Україна чекала два 

роки та пройшла довгий шлях виконання всіх умов, які висував Євросоюз до 

країни.  

Сьогодні продовжується реформування Збройних сил України відповідно до 

стандартів НАТО. Серйозним випробуванням для Збройних Сил України постала 

збройна агресія Росії та анексія Криму. 

Вагомим досягненням є надання незалежності Українській православній 

церкві. 19 квітня 2018 року Верховна Рада України підтримала звернення 

президента України до Вселенського патріарха Варфоломія про надання томосу 

про автокефалію православної церкви в Україні. 22 квітня Святим і Священним 

Синодом Вселенського Патріархату було прийнято рішення про початок 

процедур, необхідних для надання автокефалії.15 грудня 2018 року ієрархи 

прийняли рішення про саморозпуск Української православної церкви 

Московського патріархату у зв’язку з об’єднанням православних церков в 

Україні і створенням Православної церкви України.  
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Нині Україна готується одночасно до двох виборів – президентських і 

парламентських. Президентські вибори відбудуться 31 березня 2019 року, а 

вибори народних депутатів заплановані на 27 жовтня 2019 року.  

Я вважаю, що особливостями державного будівництва є ставлення й 

утвердження незалежної держави, яке відбулося одночасно із процесами 

формування української політичної нації та національної самосвідомості. Тяжке 

соціально-економічне становище призвело до розчарування частини населення в 

ідеї суверенності, чим прагнули скористатись явні й приховані противники 

незалежності, що призвело до гострої кризи державності у 2013 – 2014 рр. 

Обов’язковою складовою будь-якого процесу державотворення є 

національна ідея, яка ще ґрунтовно не розроблена і чітко не визначена. А саме 

вона, як засвідчує історичний досвід, є особливо важливою в кризові періоди. 

Національній ідеї як консолідуючому чиннику суспільства альтернатив немає. 

Цей чинник об’єднує народ економічно прогресуючих країн. Тому 

цілеспрямоване визначення національної ідеї є для нашого суспільства винятково 

важливим завданням. Таким чином, у першій половині 90-х років в Україні було 

створено принципово нові механізми влади, запроваджено атрибути державності, 

що значною мірою сприяло утвердженню незалежності України і розбудові 

правової демократичної держави. 

Отже, після прийняття незалежності, можна стверджувати, що наш народ 

змусив поважати себе, зруйнував стереотипні міфи про соціальну пасивність і 

громадянську апатію українців. Люди повірили, що можуть власними силами 

змінити своє життя, реально впливати на державну політику, забезпечити 

перемогу демократії. 

Я палко вірю в те, що український народ разом з державними діячами 

побудують міцну незалежну європейську країну. І нарешті над Україною засяє 

яскраве сонце на мирному небі! 

 

ПРАВО НА ПАМ’ЯТЬ 
Ісадкова Олександра, учениця 9 класу, 

вихованка історико-краєзнавчого гуртка «По-

шук» Генічеської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ст. № 1 Генічеської районної ради Херсонської 
областім. Генічеськ, Херсонська область, Україна 

Керівник: Подзолкова Анжела Анатоліїна, 

педагог-організатор Генічеської ЗОШІ-ІІІ ст.№ 1. 

ВСТУП 

Гордість українців – це наша історія. Україна – це приклад великої мужності, 

витривалості та духовності. Це країна, яка пройшла крізь століття дуже важким 

шляхом. 

Вивчення історії є одним із найважливіших чинників формування 

національної свідомості народу. Особливо, якщо це історія народу, який пліч-о-

пліч протягом віків живе поруч з українцями. Мова йде про кримських татар. 

Моя дослідницька робота присвячується кримськотатарському народові 

Херсонщини. За допомогою історичних фактів, спогадів очевидців простежимо 

та проаналізуємо шлях кримськотатарського народу від депортації 1944 до 

окупації Криму 2014 року. 

Мета роботи: ознайомлення з передумовами, причинами депортації 

кримськотатарського народу; виховання почуття патріотизму, поваги та 



37 
 

толерантності до національних меншин; співпереживання до тяжкої долі 

депортованих людей, які проживають в Україні.  

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю поширення в 

українському суспільстві адекватних базових уявлень про те, що таке «корінні 

народи» і якими є їхні права.  

Предмет дослідження – роки депортації та окупації кримськотатарського 

народу. 

Об’єкт дослідження – трагічні наслідки подій депортації та окупації. 

Завдання:  

1) охарактеризувати й проаналізувати депортацію кримськотатарського 

народу, анексію та окупацію Криму, а також долю кримських татар під час цих 

подій;  

2) розвивати вміння підбирати й аналізувати інформацію в процесі 

дослідницької діяльності зібрати спогади очевидців; 

3) дослідити документи, які стосуються даної теми. 

Методи та форми роботи: 

– робота з науковою літературою; 

– робота з документами и спогадами свідків подій; 

– збір інформації в мережі Інтернет. 

Свій пошук ми почали із зустрічі з заступником голови Генічеської районної 

державної адміністрації, членом кримськотатарського Меджлісу – Бекіровою 

Гульнарою Решатівною. Відвідали міський краєзнавчий музей та районну 

бібліотеку. У квітні цього року я став учасником І Міжнародної науково-

практичної конференції «Кримські татари: минуле та сьогодення» 

(м.Мелітополь).  

Усі зібрані факти свідчать тільки про одне – реальна причина депортації була 

цинічною та доволі прагматичною: Сталін не хотів мати «нестійку» територію із 

певним рівнем національної свідомості, яка будь-якої миті могла створити йому 

необхідні проблеми. Тож щоб назавжди забути про різні національні «бродіння», 

було прийняте рішення переселити цих людей кудись подалі від Криму, як 

дешеву робочу силу для досі малозвіданих земель Так би мовити – одним 

пострілом вбити двох зайців. Отже, рішення було прийнято і от-от мало вступити 

в силу.  

Історичні факти свідчать:  

«Розпочалася операція 18 травня 1944 року з виселення кримських татар, 

закінчена – 20 травня о 16 годині. Виселено 180014 чол. – 67 ешелонів,з яких 63 

ешелону, численністю 173.287 чол., відправлені до місця призначення, решта 

4 ешелону будуть також відправлені сьогодні».  

З вище наведеного зазначено, що з Кримської АРСР вивезено 191.044 осіб 

кримськотатарської національності. В ході виселення татар заарештовано 

антирадянських елементів тисячі сто тридцять сім чол., А всього за час операції – 

5989 чол. 

Страшна трагедія розгорнулась на Арабатській стрілці у селі Чокрак (нині 

Стрілкове). У вересні 1944 року місцева влада виявила своє «недопрацювання»: 

кілька селищ кримських татар залишилися не депортованими, а про виконану 

роботу було вже відзвітовано. Такий казус не міг залишатися для них безкарними, 

і хтось із працівників органів місцевого управління знайшов вихід: кілька 

десятків людей завантажили на баржу і вивели в Азовське море і безжально 

затопили. Кожного року у вересні проходить поминальний молебень«дува»: 
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ушановують пам’ять кримських татар, утоплених в Азовському морі. На жаль, ця 

трагедія й досі залишається таємницею Арабатської стрілки.  

Значна кількість депортованих (за оцінками – від 15 до 46%) померла від 

голоду і хвороб у першу ж зиму 1944-1945 років. Дану групу осіб не торкнулась 

«беріївська амністія» 1953 року і до 1956 року вони мали статус спец-поселенців 

без права залишити місце проживання під страхом кримінальної 

відповідальності. На відміну від інших депортованих народів, які повернулись у 

рідні землі до кінця 1950 років, кримські татари формально отримали таке право 

лише в 1974 році, а фактичне – в 1989-у, коли Верховна Рада СРСР засудила 

депортацію кримських татар і визнала її незаконною і злочинною. 

На відмінку від інших депортованих у 1944 році народів, яким дозволили 

повернутися на батьківщину в 1956 році, у «відлигу», кримські татари були 

позбавлені цього права до 1989 року (Перебудова),незважаючи на звернення 

представників народу в ЦК КПРС, ЦК КПУ і безпосередньо до керівника СРСР і 

при тому, що 9 січня 1974 року вийшов Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про 

визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів СРСР, які 

передбачають обмеження у виборі місця проживання для деяких категорій 

громадян».  

З 1960-х років в місцях проживання депортованих кримських татар в 

Узбекистані виник і почав набирати силу національний рух за відновлення прав 

народу і повернення Криму. Масове повернення почалося в 1989 році.  

Основними проблемами кримських татар після повернення стали: заборона 

навчатися, реєстрація по місцю проживання, офіційне працевлаштування, 

проблеми з виділенням землі та розвитком інфраструктури, що виникли за 

останні 15 років кримськотатарських селищ.У 1991 році був скликаний другий 

Курултай і створена система національного самоврядування кримських татар. 

Кожні п’ять років відбуваються вибори Курултаю (на зразок національного 

парламенту), в яких беруть участь всі кримські татари – громадяни України і 

кримські татари, які постійно проживають на Україні, які досягли 18 років. 

Курултай формує виконавчий орган – Меджліс Кримськотатарського Народу 

(подобу національному уряду). Дана організація не зареєстрована в Міністерстві 

юстиції України. У 1991 – 2013 роках головою Меджлісу був Мустафа Джемілєв. 

А з 27.10.2013 року й по цей час – Рефат Чубаров.  

Актуальність і важливість теми депортації в Україні не була усвідомлена 

протягом усіх років, що минули після початку масового повернення кримських 

татар на історичну Батьківщину з місць заслання (кінець 80-х років минулого 

століття), незважаючи на те, що Конституція України 1996 року містить згадки 

про корінні народи України.  

Ситуація змінилася лише у 2014 році вже після окупації та незаконної анексії 

Криму. Постановою Верховної Ради України від 20 березня 2014 року кримських 

татар було нарешті визнано корінним народом України, а Курултай і Меджліс – 

його вищими репрезентативними органами. 

Станом на 7 травня 2014 року з Криму на материкову Україну виїхали, не 

враховуючи військових, 7723 особи. Це також визнали і міжнародні інституції, 

зокрема Агентство ООН у справах біженців, яке оцінило кількість внутрішньо 

переселених осіб у 10 тисяч, більшість з них – кримські татари, третина з яких – 

діти.  

Кримськотатарський народ виступав за збереження територіальної цілісності 

України і проти анексії Криму Росією. Кримськотатарська діаспора, а також 
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кримські татари заявили про невизнання російської окупації Криму. Згідно даних 

правозахисників станом на лютий 2015 року з 300 тисяч кримськотатарського 

населення близько 10 тисяч змушені були покинути Крим.  

Після анексії Криму 2014 Херсонська область стала свого роду домівкою 

кримських татар: сюди виїжджають ті, хто відчуває тиск з боку нової влади 

півострова, і тут же осідають ті, хто не може потрапити в Крим. З 10 тисяч жителів 

Новоолекіївки майже 40% – це кримські татари. Ще в минулому столітті вони 

селилися тут, повертаючись з Узбекистану, якщо не могли влаштуватися в 

Криму: не знаходили там роботи, не могли купити будинок. Зараз деяким з них 

знову доводиться їхати з півострова.  

З Криму на материкову Україну найбільше виїжджають учасники 

національного руху кримських татар, члени меджлісу, а також молоді люди 

призовного віку, яких з Криму відправляють батьки.  

У Новоолексіївці та її околицях проживають і ті, у кого на момент анексії 

Криму з яких-небудь причин не було українського паспорту. Кримчани і жителі 

Херсонської області розповідають про безліч проблем з документами, які 

виникли після анексії: кримські татари, переїхавши багато років тому з 

Узбекистану, не оформили громадянство, тому не можуть повернутися до Криму 

або виїхати звідти. 

Ще одна проблемна категорія – це діти, якінародилися в Криму після анексії 

і не мають українських документів та підлітки, які хочуть вчитися в українських 

університетах. Для цього, навіть проживаючи в Криму, потрібно отримати 

українські атестати. За цими документами кримські школярі їдуть в материкові 

школи і екстернатом складають там іспити. 

Кожного року у нашому місті 18 травня проходять траурні мітинги пам’яті 

жертв депортації кримських татар 1944 року. У 2017 році заходи розпочалися на 

залізничному переїзді в Новоолексіївці, учасникам була продемонстрована 

меморіальна інсталяція, присвячена подіям 73-річної насильницької депортації 

кримськотатарського народу.  

Інсталяція була виконана в стилізованому товарному вагоні, оформленому 

зображенням кримськотатарських сімей того часу, пам’ятними написами, де була 

відтворена атмосфера того трагічного дня. Саме в таких товарних "вагонах 

смерті" комуністична влада здійснювала депортацію кримських татар, багато з 

яких загинули в цих нелюдських умовах. 

Ми стали активними учасниками Всеукраїнської акції «Потяг Єдності 

України», яка була ініційована волонтерами і громадськими діячами в рамках 

реалізації програми Президента України , та проводиться з метою консолідації та 

взаєморозуміння громадян з різних куточків країни, піднесення патріотичного 

духу та популяризації національної культури. 

У процесі пошуку дізнавалися, що існує державна підтримка кримських 

татар. Згідно цієї програми розпочата спільна робота, яка дозволить згуртувати 

українців і кримськотатарський народ у спільній боротьбі за повернення 

Кримського півострова до складу України. 

Ми зустрілися з заступником начальника відділу освіти Генічеської 

райдержадміністрації Бондаревою Ганною Дмитрівною. Вона розповіла, що в 

Новоолексіївській ЗОШ№1 Генічеського району 596 дітей і 333 з них – кримські 

татари та 360 – вивчають кримськотатарську мову.  

Ураховуючи велику кількість учнів кримськотатарської національності, ще з 

1988 року у навчальному закладі викладається кримськотатарська мова. Школа є 
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єдиною на материковій частині України, де кримськотатарська мова 

викладається як основний предмет, а не факультативно.  

 Із першого класу, за згодою батьків, діти вивчають російську, українську та 

кримськотатарську мови.  

Два роки тому в Новоолексіївці відкрили окремі кримськотатарські групи в 

дитячих садочках «Джерельце» та «Івушка». Тож логічним продовженням 

підтримки кримськотатарської культури і права нацменшини на вивчення рідної 

мови стала поява окремого класу в школі. 

Невід’ємною частиною освітнього процесу є гурткова робота, що приносить 

дітям радість, впевненість у собі, допомагає пізнавати себе і світ навколо. Наші 

краєзнавці побували на заняттях кримськотатарського гуртка «Лялє» у 

Генічеському ясла-садку «Червона Шапочка» (вихователь Еміне Ібрагімова). 

Гурток, який працює з вересня 2016 року, із задоволенням відвідують не тільки 

діти кримськотатарської національності, а й українці.  

Відділом освіти Генічеської районної державної адміністрації забезпечено 

реалізацію циклу заходів по створенню умов для здобуття повної загальної 

середньої освіти учнями, які проживають на території анексованої Автономної 

Республіки Крим та непідконтрольних територіях Донецької та Луганської 

областей. 

У 2015-2016 навчальному році 36 дітей з АР Крим та 1 дитина з м. Донецька 

отримали свідоцтва про базову загальну середню освіту українського зразка, 63 

учні отримали атестати про повну загальну середню освіту. Діти навчались у 

загальноосвітніх навчальних закладах району за екстернатною формою. У 2016-

2017 навчальному році до вказаних шкіл зараховано 97 учнів для здобуття ними 

загальної середньої освіти. 

В нашому місті діє Генічеський районний громадський культурно-

естетичний центр кримських татар «Адалет», мета якого – пропаганда культури, 

звичаїв, традицій, мови та фольклору кримських татар.  

Багато цікавого ми дізналися, відвідавши мечеть «Джума-Джамі» та 

зустрівшись з імамом Едемом Баснаєвим. Він розповів, що «Джамі» означає 

«мечеть», а «Джума» – «п’ятниця». Отже, «Джума-Джамі» – «п’ятницька 

мечеть». Згідно історії, саме в п’ятницю був народжений пророк Мухаммед. 

ВИСНОВКИ 

У процесі роботи було опрацьовано й упорядковано багато матеріалів. 

Проаналізовано події депортації кримськотатарського народу, анексію та 

окупацію Криму, а також долю кримських татар під час цих подій. Це 

дослідження буде корисним для вчителів історії та старшокласників, які 

цікавляться політичною історією України. 

Вже зараз цей матеріал використовується у краєзнавчих експедиціях, на 

уроках історії та шкільних виховних заходах. Глибше знайомить здобувачів 

освіти з сторінками життя кримських татар, акцентуючи увагу на тому, що біль 

народу не може стосуватися тільки окремо взятих людей, бо цей біль – загальний. 

Тому ми, українці, поруч з вами, діти мужнього народу! 

Підводячи підсумок роботи хочемо сказати, що пишаємось тим, що живемо 

в країні з такою багатою історією. 

Плекаємо велику надію, що зникнуть ненависть, несправедливість, 

жорстокість і безсердечність, що Україна переживе важкі часи знову й усі бурі 

втихнуть навіки. Запанує щастя і добробут під блакитним безмежним небом.  
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ВІД МІФУ ДО РЕАЛЬНОСТІ 
Кривицька Анастасія, учениця 9 класу, 

вихованка історико-краєзнавчого гуртка 

«Пошук» Генічеської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ст. №1 Генічеської районної ради Херсонської 
області. Генічеськ, Херсонська область, Україна 

Керівник: Подзолкова Анжела Анатоліїна, 

педагог-організатор Генічеської ЗОШ І-ІІІст. №1 

Захисникам України від давнини до сьогодення присвячується: 

Приазовський край – це крихітна частина української землі. Наше маленьке 

місто Генічеськ має величезну історію. 

За допомогою опрацьованих архівних документів, спогадів очевидців ми 

відкриваємо невідомі сторінки історичних подій Другої світової війни в 

Приазовському краї. 

Свій пошук ми почали з районного архіву, за його допомогою зв’язались з 

обласним архівом. Краєзнавці побували в краєзнавчому музеї, ознайомились з 

історичними документами, ознайомились з літературою про рідний край у 

дитячий бібліотеці, переглянули купу старих газет у редакції районної газети 

«Приазовська правда». 

Мета нашого пошуку: ушанування мужності та героїзму захисників 

незалежності й цілісності України. Формування почуття патріотизму в молодого 

покоління, виховання шанобливого ставлення до героїчного минулого свого 

народу та рідного краю.  

Актуальністьроботи: виховання в молодого покоління почуття гордості за 

свою Вітчизну, історію рідного краю; ушанування й увіковічення подвигу людей, 

що виборюють мирне небо для майбутніх поколінь. 

Восени 1941 року територія Генічеського району стала ареною бойових дій. 

На території району з ворогом билися моряки « Дунайської військової флотилії», 

частини 9-ої та 51-ої армії. Просування окупаційних військ по Арабатській 

стрілці було зупинено артилеристами 127-ої морської батареї Чорноморського 

флоту. Наші краєзнавці підтримують зв’язок з Макаровим Іваном Степановичем, 

єдиним свідком, який дожив до наших днів, із тих безстрашних 24 артилеристів 

легендарної батареї Василя Ковшова . 

30 жовтня 1943року бійці 999 -го стрілецького полку, 263 Стрілецької дивізії 

51 армії визволили Генічеськ. Після вигнання окупантів Генічеськ ще п’ять 

місяців жив напруженим життям прифронтового міста. Німецько-румунські 

війська закріпилися на Арабатській Стрілці. Узимку 1943-1944р. під час боїв за 

визволення цієї території воїнам допомагали генічеські рибалки. Через протоку 

Тонку вони доставляли на передову боєприпаси і продовольчі товари. 

У квітні 1944 року рибалки на дванадцяти баркасах переправили в тил ворога 

на Арабатську Стрілку десант наших воїнів з острова Бірючий. 

Історичні факти свідчать, що окупанти захопили наше місто 16 вересня 

1941р. увірвавшись до міста, німецьку частину 30 армійського полку почали 

масові розстріли патріотів, пограбування, насильство. Також нам удалось знайти 

джерела, у яких зазначено, що на території міста базувались об’єкти хорватських 

підводників.  

Десята флотилія– спеціальний підрозділ королівських військово-морських 

сил Італії для проведення розвідувальних і диверсійних операцій проти 

військово-морських сил противника на його інфраструктурі. Уважається одним з 

найбільш ефективних і новаторських спеціальних підрозділів на морі в роки 
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Другої світової війни. Це добровольці з числа випускників військово-морської 

академії, які мали відмінне здоров’я і були  

Як відомо, у бойових діях на Приазовському ТВД (театрі військових дій) 

брали участь сили спеціальних операцій ( ССО ) італійського ВМФ, зокрема 

10 флотилія МАS (1). 

Безпосередньо, перед розміщенням у Приазов’ї, італійські ССО активно 

брали участь у кримських бойових діях, де проявили себе як бойова 

високоефективна структура. Присутність цих сил на Приазовському ТВД 

традиційно пояснюється підготовкою до перекидання на Каспійське море. 

Основним місцем дислокації в Приазов’ї був Маріуполь. Однакна підставі нових 

фактів, які наразі стали відомими , виник ряд питань щодо повноти відомостей 

про це угруповання: за чисельним складом і озброєнням, місцем дислокації, 

тривалості перебування в Приазов’ї, цілями і задачами. На озброєнні 

10 італійської флотилії МАS були водолазні боти, катери, а також міні-

субмарини. Офіційні джерела містять дані про субмарини типу СВ. Міні-

субмарини за офіційними даними були привезені в Румунський порт Констанцу 

і далі своїм ходом прибули на Чорноморський ТВД. Після активних операцій у 

Чорному морі частина з них була перекинута в Азовське море. [2, стор 4-5] 

Крім Маріуполя, невеликий підрозділ італійських бойових плавців у складі 

чотирьох осіб з доданими їм хорватськими моряками ( в основному офіцерами) 

дислокувалися в місті Генічеськ. Згідно з офіційними хроніками подій, хорвати 

та італійці прибули в Генічеськ в останніх числах вересня 1941року, а покинули 

його в травні 1942. Однак за свідченнями очевидців, жителів міста, хорвати 

залишилися в ньому до кінця жовтня 1943року, а італійці – до вересня. 5 вересня 

1943року, при підриві водолазного бота ( або тральщика), загинули чотири 

італійця, три хорвата і кілька німців. Усіх поховали в центрі міста. Це був другий 

інцидент з підривом хорватського корабля. Подробиці цих інцидентів невідомі, а 

чутки суперечливі. Ще не освітленим залишається питання мети перебування 

Генічеського угрупування ССО. А про наявні в її розпорядженні міні-субмарини 

у відкритій пресі практично нічого не відомо. Однак у середині 50-х років, а потім 

і в більш пізній час в акваторії порту м. Генічеськ були випадково виявлені два 

зразки спеціальних підводних засобів: міні субмарина близька за розмірами і 

зовнішнім виглядом до типу СВ фірми Caproni і ще одна– меншого розміру. 

 Наші краєзнавці зустрілись із свідком і учасником підйому підводного човна 

в районі старого залізничного моста в 1951році – Григорієм Яковичем Тарасовим 

та дізнались, що човен був довжиною 12-14 метрів, шириною трохи більше 2 м., 

висотою разом з рубкою до 2 м. Корпус у розрізі був прямокутний. Екіпаж 2 

людини, пасажирів – 2-3 чол.  

Усередині знаходилося борошно в мішках ( з німецьким клеймом, 4-5 мішків, 

цілком придатного до вживання; один мішок принесли в депо і відразу стали 

смажити оладки), продукти в банках і коробках (не придатних до вживання).  

Останків екіпажу не було виявлено. Човен пролежав на дні 8 років, з 1943. 

Сильно поржавів. Зовні до корпусу були приточені мішки з борошном, у захисних 

чохлах, але герметичність не забезпечили. 

Човен був виявлений при купанні, в полузаіленному стані. Витягали двома 

паровозами « Йосип Сталін» і мотовозом МТ ( маневровим тепловозом). При 

витягуванні човен тріщав, але не переламався. 
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Ще одну субмарину знайшли недалеко від рятувальної станції в сторону 

порту, але менших розмірів – 3,5-4 метри завдовжки. Піднімали його портовики. 

Як виявилось, це була частина підводного човна. 

Ще більше питань викликає другий знайдений об’єкт, про який ще менше 

відомостей. На нього натрапили випадково нелегальні збирачі металобрухту, 

виявивши його в стані сильного корозійного пошкодження після тривалого 

перебування в морській воді ( близько 40 років ). Якщо вірити чуткам, то це було 

щось подібне міні-субмарині, проте ще меншого розміру, ніж перший човен. 

Зрозуміло, що об’єкт не зволікаючи ні хвилини, був розрізаний і зданий у 

металобрухт без будь-якого дослідження. Місце знахідки – ближче до виходу з 

акваторії порту в бік лиману, у західній частині нинішньої причальної стінки. 

Накритий він був підірваним плашкоути. Наразі невідомо, чи був об’єкт 

пошкоджений, чи затоплений навмисно. Незвичайним і таємничим є місце 

затоплення об’єктів: поряд із підводним входом в Генічеські катакомби. ( Другий 

об’єкт – біля самого входу. Не винятково, що підрив плашкоути був проведений 

через катакомбний вхід, судячи з пробоїни в борту ). У тому ж місці були 

затоплені два хорватських водолазних бота, які використовувалися італійськими 

плавцями. 

Історичні факти свідчать. У 1941 році в місті Генічеськ стояв Хорватський 

морський легіон , …група румунської кавалерії та невеликий німецький гарнізон. 

Хорватам було поставлено завдання: охорона побережжя від радянських 

диверсантів та десанту. Вони в Генічеську знаходилися в місті з 30 вересня. 

1941 року по 29 жовтня моряки-хорвати розмістились в трьох будівлях 

прикордонної застави, БТІ та станції переливання крові. Вони брали участь у 

бойових діях на Азовському морі під германським командуванням. Під час 

поставки минного загородження у лимані трапився само підрив військового 

судна, де загинуло більше ніж 20 членів екіпажу. Після розформування 

хорватського легіону в 1943 році, бійці пішли по Арабатській стрілці до Феодосії, 

звідки морями переправлялися у Варну на переформування.  

Для нас, краєзнавців – це частина історії нашого міста. Саме завдяки пошуку 

ми отримуємо важливу й цікаву інформацію. Архівні джерела відіграють 

важливу роль у реалізації принципів й виховання на місцевому матеріалі. Без 

глибоких знань історії своєї країни, рідного краю неможливо формувати великі 

людські почуття любові до рідної землі, мови, звичаїв та традицій, національної 

гордості та патріотизму. Перехрестя історії стверджує, що вартові державних 

рубежів завжди на захисті свого кордону. 

Прикордонники стали важливою ланкою в системі національної безпеки, 

захисту політичних, економічних та військових інтересів нашої держави. 

Генічеський район межує з анексованим півостровом, тому краєзнавці школи 

підтримують зв’язок з відділом прикордонної служби «Генічеськ», який входить 

у Бердянський прикордонний загін та є територіальним органом в системі 

Державної прикордонної службі України і входить до складу Азово-

Чорноморського регіонально управління. 

Як результат плідної роботи із захисниками нашого регіону,навесні 2018 

року керівника гуртка, Подзолкову Анжелу Анатоліївну, нагороджено грамотою 

начальника Бердянського прикордонного загону за сумлінну працю, особливий 

внесок у справу навчання та патріотичного виховання молодого покоління, 

всебічного забезпечення підрозділів державної прикордонної служби України. 
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Під час зустрічі з Асановим Ємілем Алітовичем, заступником з персоналу 

прикордонного відділу «Генічеськ», ми дізнались, що відділ здійснює охорону 

адміністративних меж на суші та на морі. Також Державна прикордонна служба 

України планує до кінця року створити на півдні України регіональне управління 

морської охорони. Нове управління візьме під охорону весь морський кордон так 

, що наш прикордонний регіон буде під надійною охороною. 

Підбиваючи підсумки, ми робимо висновок, що військові вкотре довели: нам 

є ким пишатись і є кому оберігати. Хай пам’ять про ці страшні роки і трагічний 

досвід минулих поколінь стануть уроками добра і миролюбства, відповідальності 

і людяності, щоб ніхто і ніколи не зміг забути, якою ціною виборювалася наша 

воля і наше майбутнє. 

Завдяки мужності, жертовності і героїзму прикордонників Україна вистояла 

проти агресора. Свою роботу, яка має військово-патріотичний напрямок, 

пріоритетний у виховній роботі, ми будемо презентувати на виховних заходах, 

уроках мужності, на зустрічах з людьми, які присвятили своє життя служінню 

народові, боротьбі за свободу і незалежність Вітчизні, які допомагають молоді 

глибше усвідомити таке поняття як «Батьківщина», зрозуміти, що захист 

Вітчизни священний обов’язок кожного громадянина. 

 

ПІДПІЛЛЯ ЯК ПРОЯВ ПАТРІОТИЗМУ «ВОЇНІВ» ТИЛУ 
Куліцька Ліана, учениця 10 класу 

Отрадівської ЗОШ І-ІІІ ст. Новотроїцької 

районної ради Херсонської області. 
Керівник: Горобець А.Я., учитель 

географії, учитель вищої категорії, учитель-

методист, член Національної спілки 
краєзнавців України 

Історія людства, яка сягає глибиною в тисячоліття, неодноразово була 

свідком кривавих збройних конфліктів і воєн, внаслідок яких гинули цивілізації, 

зникали могутні колись держави, йшли з життя мільйони людей. Не стало 

винятком і XX ст. Страшний слід у пам’яті людства залишила Друга світова війна 

1939-1945 pp. 

Однією з особливостей останньої став широкий антифашистський рух 

Опору, що спричинила жорстка окупаційна політика.  

Але ні кулі, ні шибениці, ні репресії гітлерівців не зломили в мешканців 

Новотроїцького району віри в перемогу над ворогом. Вони не зламали в людей 

любові до свободи і незалежності нашої Батьківщини. Патріоти продовжували 

боротьбу різноманітними методами. Фронт для фашистів проходив усюди. 

Воювали із загарбниками не тільки армії, а й кожен патріот у тилу. 

За даними Херсонського державного архіву встановлено, що в 

Новотроїцькому районі діяли таємні молодіжні підпільні групи. Звісно ж, умов 

для організації партизанської боротьби в районі не було, тому що на його 

степовій території відсутні великі лісові масиви, як наприклад, в 

придністровських районах. Однак у Громівці, Сиваському, Попелаку, Одрадівці 

та в інших селах діяли підпільні групи, які видавали листівки, закликали до 

саботажу.  

У селищі Сиваське у 1942-1943 рр. діяла підпільна група під керівництвом 

Ігоря Бензіна. На початку до складу групи входили: 

- Бензін Ігор Андрійович, 1918 р. народження; 

- Василенко Лідія Іванівна, 1924 р. народження, учениця 10 класу; 
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- Залата Олексій Степанович, 1923 р. народження, учень 10 класу; 

- Оробченко Уляна Платонівна, 1923 р. народження, учениця 10 класу; 

- Швед Олексій Андрійович, 1921 р. народження. 

З матеріалів музею історії Сиваського, ми довідалися, що Ігор Бензін до 

війни працював інспектором Сиваського райвно, був членом бюро райкому 

комсомолу. Щойно розпочалась війна, подав заяву до райвійськкомату з 

проханням направити добровольцем у Червону Армію. Його викликали до 

райкому партії й запропонували вступити в партизанський загін, який готувався 

для засилання у тил ворога. Але відправити їх у тил німців не встигли: 15 вересня 

фашисти ввірвалися у Сиваське. 

Зустрівши Олексія Залату (колишнього свого учня), Бензін І. запропонував 

йому вступити у підпільну групу. Пан Олексій погодився. 

Почали зі створення підпільної друкарні: у розгромленій друкарні райгазети 

роздобули шрифт, фарбу, папір. Доклали багато зусиль, не маючи досвіду, 

складали із букв текст. У січні 1942 р. випустили першу листівку під назвою “Хто 

ви?”. Адресована вона була поліцаям, розповсюдили її на території колгоспу 

ім. Шевченка та в с. Одрадівка. 

Наступну листівку “Вісті з Радянської Вітчизни” допомагала набирати 

дружина І. Бензіна – Валентина Столітенко. Якість друку була низькою. 

Підпільники пробували різні способи. Найкраще виходило, коли сильно вдаряли 

по купці книжок, накладеній зверху на папір. 

Незабаром групу поповнили Володимир Жарий, Анатолій Бондаренко, Іван 

Дробітько, Олексій Швед. Бензін І. зареєструвався в управі, як швець, збиратися 

в його будинку стало безпечно. До нього щодня приходили люди із замовленнями 

на ремонт взуття і це не викликало підозр. 

Листівки стали виходити частіше. У них розповідалось про становище на 

фронтах, викривалась брехлива пропаганда фашистів про падіння Ленінграда, 

Сталінграда, містились заклики до молоді не їхати до Німеччини. 

Розповсюдження листівок ставало все більш небезпечним – у селищі 

постійно чергували патрулі-поліцаї. Підпільникам потрібен був зв’язок з 

поліцією. Налагодити його – таке завдання одержали Легецька У., Василенко Л., 

Залата Т. Вони входили у довіру до поліцаїв та німців, одержували потрібну 

інформацію про плани поліції, розповсюджували листівки. 

Наприклад, Легецька Уляна Платонівна, вдаючи з себе легковажну, здобула 

в поліції цінну інформацію. Завдяки її допомозі підпільники встигли знищити 

важливі документи перед арештом. 

“Вона мужньо знесла всі тортури в гестапо”, – характеризує її Бензін І.  

А ось так згадує той період свого життя сама Легецька Уляна Платонівна, 

колишня підпільниця (за матеріалами її листів): 

“Коли село зайняли німці, ми чинили їм опір, як могли: хлопці і дівчата, щоб 

не їхати в Німеччину, і не йти на риття окопів, роздирали собі руки, або змазували 

їх їдучим каустиком. У ветлікарні Василенко О. давав порошки морфію, щоб на 

комісії від наркотику калатало серце, а німці на таких говорили: “Нікс, нікс” – що 

значить “негодний”. 

Потім Залата Таня, Василенко Ліда і я примкнули до групи Бензіна. Ми 

діставали папір і розповсюджували листівки в смт. Сиваське, а хлопці носили їх 

до сусідніх сіл. Скоро поліцаї зрозуміли, що листівки не з літака скинуті, а 

друкуються десь у селищі. 

Вони засилали провокаторів, проводили арешти.  
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У Одрадівці заарештували 37 чоловік. Бензіна ми зуміли попередити, він 

встиг закопати в кролятнику друкарський станок. 

Увечері нас заарештували, а на квартирах зробили обшук. Кинули нас в 

одиночні камери. Били на допитах нагайками так, що все тіло було чорне. 

У Генічеській тюрмі ми дізналися про героїчну смерть Курочкіна О. Декілька 

разів його катували, потім відливали водою і знову допитували. 

Мужній керівник підпілля опух від голоду і побоїв, але нікого не видав. 

Розстрілювали Курочкіна О. з малокаліберної гвинтівки, повільно, щоб 

збільшити муки. 

Потім нас перевезли в Мелітопольську тюрму, але ми і там шкодили німцям, 

як могли”. 

Займались підпільники саботажем (при розчистці доріг від снігових заносів, 

при збиранні картоплі і буряку), псували сільгоспінвентар. Коли молодь забирали 

до Німеччини, підпільники не тільки врятували себе від каторжної праці у неволі, 

а й допомагали іншим викликати різні захворювання шкіри, пухлини та ін. 

З матеріалів архівного відділу Новотроїцької районної державної 

адміністрації довідалися, що 24 червня 1943 року Бензіна Ігоря, Столітенко 

Валентину, Легецьку Уляну, Василенко Ліду і Залату Таню заарештували. При 

арешті поліцаям не вдалось нічого знайти у будинку Бензіна І., обшук у будинках 

дівчат також нічого не дав. Підпільники були обережні і після кожного набору 

листівок надійно ховали обладнання. Саме це і врятувало їм життя. Після 

місячного перебування і допитів спочатку у Генічеській, а потім у 

Мелітопольській тюрмі їх випустили.  

Залишатись у Сиваському Бензіну І. було небезпечно, і він переїхав до 

Запоріжжя. Члени підпільної групи під керівництвом Залати О. продовжували 

діяти до приходу Радянської Армії. 

Із спогадів керівника групи Бензіна І.: “В один із вечорів жовтня 1942 року 

до мене прийшов Залата О. Високий, стрункий юнак. – Ви мені нічого не 

поясните, – сказав він. –Я прийшов одержати завдання... 

Я ні на секунду не засумнівався у щирості його прагнень і почуттів. Олексій 

добре розумів, що чекає нас і наші сім’ї у випадку провалу, однак з обраного 

шляху боротьби не звернув. 

Організатором і незмінним виконавцем найбільш небезпечних завдань був 

Олексій. Він вважав себе щасливчиком, якого не бере ні вогонь, ні куля, а тому 

завжди намагався випередити товаришів там, де було особливо небезпечно. 

Безстрашний юнак умів чинити серед білого дня саботаж, і так, що комар носа не 

підточить. Одного разу, наприклад, німці вигнали в поле багатьох жителів села, 

змусивши їх копати картоплю. Була вже пізня осінь, сіяв дрібний дощик. Юнак 

направляв лопату в середину картопляного куща, щоб пошкодити якомога більше 

картоплин. Не дуже поживились німці від такої допомоги. Іншого разу групу 

молоді німці послали розчищати шлях від снігу, серед них був і Залата Олексій. 

І тут він зміг насолити фашистам: замість того, щоб розчищати сніг, створював 

завали і підбивав на це інших. Жоден рейд по розповсюдженню листівок не 

проходив без участі Олексія. І керівництво групи, і товариші були впевнені: якщо 

на завдання йде Залата О., успіх забезпечено”. 

Майже два роки діяли юні підпільники Сиваського, чинили стійкий опір нім-

цям, а коли восени 1943 року село звільнили, Олексій Залата пішов разом з 

частинами Радянської армії добивати ворога, гнати його з рідної землі. Воював 
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на Україні, у Прибалтиці. Загинув 14 січня 1945 року. У пам’ять про нього в 

рідному селі названо вулицю – Олексія Залати. 

Опитавши нащадків учасників сиваського підпілля, встановлено, що по-

різному склалися їх долі: Курочкіна О. німці розстріляли; Бензін І. проживав у 

Запоріжжі, працював директором школи; Ямковий В. працював продавцем 

Сиваського ССТ; Швед О. – секретарем Сиваського райвиконкому; 

Оробченко У. – вчителем восьмирічної школи № 2. 

Отже, значення підпільного руху Новотроїцького району оцінюється не так 

людськими втратами ворога, а скоріше полягало в підриві окупаційного режиму: 

псуванні майна й комунікацій, проведенні агітаційної роботи, зриві 

остарбайтерських наборів, невиконанні заготівельних планів тощо. Визначальна 

місія даного виду діяльності заключалася в консолідації населення в тилу, 

підйому їх патріотичного духу, формування демократичних цінностей та 

прагнення до незалежності та свободи, що відіграло не останню роль у 

державотворчих процесах країни загалом.  

 

«СИЛА БЕЗСИЛИХ?»: ЯВИЩЕ ДИСИДЕНТСТВА  

У ТВОРЕННІ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ 
Гутник Вікторія, учениця 7 класу 

Ярославської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Саратської районної ради Одеської 

області. 

Керівник: Гутник Наталя Федорівна, 
учитель української мови та літератури 

Ярославської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Саратської районної ради Одеської 
області. 

Актуальність теми дисидентства зумовлена всією тією ситуацією, в якій ми 

опинилися. І не тільки фактом наявності війни і загостренням суперечностей 

всередині суспільства, й тим, що суспільство переживає такі часи, що раптом 

відчуває, що те, про що писали і говорили дисиденти, стає надзвичайно 

актуальним. Зокрема питання, які були центральними для цих людей, – питання 

свободи, свободи слова, особистості, можливості висловлюватися вільно щодо 

того, що тебе турбує... Потім дисидентський рух перейшов на стадію 

правозахисного руху. Для дисидентів право жити було правом висловлюватися, 

бути вільною людиною, принаймні внутрішньо. А зараз, здається, знову 

актуалізується та позиція, яку ці люди сформулювали свого часу в 60-ті роки і 

пронесли з собою до кінця. Мені здається, що і Революція гідності почалася саме 

з них, бо вони відстоювали гідність свою і своєї спільноти. 

Фактично, коли Україна стала незалежною, всі почали шукати, куди 

рухатися. І свого роду «сховищем цінностей» якраз була група людей, яких ми 

звикли називати дисидентами. 

Україна в ті часи стала полем, де перетиналися свої, українські,проблеми із 

проблемами народів (чи представників тих народів), якіпроживали на її землі, а 

також деякі ширші проблеми. 

Саме тому дослідження проблем дисидентського руху в Україні є дуже 

актуальними сьогодні. І першочергове завдання – збереження системи цінностей 

перших осередківгромадянського суспільства, тобто дисидентських осередків, і 

поширення їхнього впливу на сучасне суспільство, особливо на молодь. 

Що таке «життя в правді»? 
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Яким повинен бути справжній громадянин? 

Яка вона «сила безсилих»? 

Осмислюємо та з’ясовуємо на сторінках цієї роботи. 

Дисидентами ставали абсолютно різні люди із різними поглядами, укожного 

були свої причини бути незгодним із тоталітарним режимом.  

Убільшості це перш за все особисті мотиви – зіткнення з несправедливістю, 

жорстокістю і лукавством радянської влади. Причини й погляди різні,а ворог 

один – нещадна система. 

Так, за природне бажання жити у власній незалежній державі страждали 

тисячі українців; на безстрокове заслання був приречений кримсько-татарський 

народ, переслідувалися євреї, руйнувалися православні та уніатські храми, 

заборонялися або обмежувалися можливостіпротестантсько-релігійних течій 

(баптисти, євангелісти, адвентисти,п’ятидесятники та ін.), зрештою, репресій 

зазнавали люди, які прагнулиговорити правду, боролися за права людини. 

Самі дисиденти поділили свої лави на так званих «політиків» 

і«культурників». Звідси і розмови про те, кого не слід вважати дисидентом – 

«політики» себе дисидентами не вважають. 

Культурницький рух, так званий рух «шістдесятників», пройшли інший 

шлях – від творчого інакодумства до того ж таки дисидентства. Знайомство 

представників цих двох течій як на волі, так і, перш за все, у таборах породило 

єдиний український дисидентський рух на новому етапі – легальноїборотьби за 

права людини. Представники обох течій ставали правозахисниками. 

Видатними діячами культурно-просвітницького руху шістдесятників були 

молоді поети, письменники, художники, публіцисти, історики: Іван Світличний, 

Василь Симоненко, Микола Вінграновський, Іван Драч, Ліна Костенко, Ірина 

Стасів-Калинець, Ігор Калинець, Василь Стус, Валерій Шевчук, Алла Горська, 

Людмила Семикіна, Іван Дзюба, Валентин Мороз, В’ячеслав Чорновіл, Євген 

Сверстюк, та інші. Фактично шістдесятники повернули словам і поняттям їх 

природне розуміння. Чесний, розумний погляд на дійсність став необхідним 

каталізатором для поглиблення й розширення культурологічних процесів. 

Повернулися загальнолюдські цінності: віра в Бога, Душа, Вічність. 

Творчістю шістдесятників цікавилися всі верстви населення України: 

інтелігенти, робітники, селяни. Поети-шістдесятники друкувались, і їх книги 

мали великий попит, а виступи збирали повні аудиторії. Експозиції художників 

відвідувала велика кількість людей. Українське народне мистецтво й музика 

набули незнаної досі популярності. Шістдесятники влаштовували літературні 

читання на приватних квартирах, проводили різноманітні літературно-мистецькі 

заходи. Популярними місцями їх зустрічей були майстерні Алли Горської, Івана 

Гончара та інших художників. Центром шістдесятників став Клуб творчої молоді 

(КТМ) в Києві. Він був заснований у 1960 році. 

КТМ став найулюбленішим місцем зустрічей нової генерації інтелігентів. 

Президентом клубу був обраний молодий режисер Лесь Танюк. 

Поезії Василя Симоненка, Івана Драча, Ліни Костенко, Миколи 

Вінграновського були дуже популярними, на літературних вечорах вони 

викликали без перебільшення фурор своєю сміливістю, новизною, майстерністю. 

Незважаючи на все це, діяльність КТМ на початку його існування була суто 

культурницькою і якихось серйозних перешкод влада йому не чинила. Ситуацію 

змінили поети, критики й публіцисти – Іван Світличний, Іван Дзюба, Євген 
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Сверстюк, та художники – Алла Горська, Людмила Семикіна, Віктор Зарецький 

та інші митці. 

Яскравим прикладом цього були літературно-художні вечори. Варто 

пригадати вечори пам’яті Л. Курбаса і М. Куліша, І. Франка і Лесі Українки, вечір 

пам’яті Василя Симоненка, який помер у 1963 році. Щороку проводилися 

Шевченківські вечори. Всі вони виходили за межі культурництва і були 

важливими громадськими подіями, в яких уже відчувалосявідверте протистояння 

режиму. 

Клуби творчої молоді відкривалися по всій Україні, зокрема в Одесі та 

Дніпропетровську. Створювалися дисидентські осередки шістдесятників в усіх 

великих містах України. 

В Одесі загальнодемократичний рух був тісно пов’язаний з українським 

національним рухом та з єврейським рухом за виїзд до Ізраїлю. Одесити Леонід 

Тимчук, Віктор та Катерина Крюкови, почули по «голосах» звернення до світової 

спільноти московської правозахисниці Лариси Богораз з приводу процесу над 

Гінзбургом, Галанськовим, Лашковою та Добровольським. Л. Тимчук і його друзі 

вийшли на контакт з Ларисою Богораз і невдовзі долучилися до правозахисного 

руху: стали активними «підписантами», почали поширювати самвидав. Через 

Ларису Богараз у 1968 році вони дізналися про активну українську дисидентку-

шістдесятницю Ніну Строкату – дружину політв’язня Святослава Караванського. 

Познайомилися, почали приятелювати, обмінюватися самвидавом. Через неї 

познайомилися з львів’янами – В’ячеславом Чорноволом, Іриною Стасів-

Калинець, киянами – Іваном Світличним, Оксаною Мешко та іншими учасниками 

українського руху опору. 6 грудня 1971 року Ніну Строкату було заарештовано. 

На її захист українськими дисидентами був організований «Комітет захисту 

Н. Строкатої» – перше українське правозахисне об’єднання. 

Довіреноюособою Н. Строкатої в Одесі став Л. Тимчук. Тоді ж була 

заарештована активістка єврейського руху Рейза Палатник, яка брала активну 

участь і в загальнодемократичному русі. Після цих арештів КДБ став вважати 

лідером кола одеських дисидентів В. Іґрунова. У 1974 році він був 

заарештований. Він вважався однією з центральних постатей у поширенні 

самвидаву в СРСР. У його справі пройшло близько 30 осіб. КДБ шукав 

«бібліотеку самвидаву», яка знаходилась за їх оперативними даними в Одесі. 

Дуже швидко всі ці осередки опинилися під ковпаком КДБ. Почалися 

нагінки, моральний тиск, слідкування, обшуки і врешті арешти. За спогадами 

шістдесятників відкрите, демонстративне стеження за ними почалося після 

приходу до влади Брежнєва. 

12 січня 1972 року дня КДБ УРСР розпочав спецоперацію "Блок", метою якої 

була нейтралізація людей з відмінною від офіційного курсу громадянською 

позицією. Історики припускають: радянська влада розуміла, що поширення руху 

дисидентів псувало імідж держави (а, власне, наближалася 50-та річниця 

створення СРСР) і було загрозливим для системи. 

Унаслідок оперативно-розшукових заходів у поле зору КДБ потрапили 

учасники різдвяної коляди. Її організаторами була дисидентська молодь зі Львова 

та Києва, яка протистояла атеїстичній пропаганді, забороні відзначення 

релігійних свят, зокрема Різдва Христового. 

Ініціаторкою вертепу у Львові стала учасниця правозахисного руху лікар 

Олена Антонів, колишня дружина В’ячеслава Чорновола. Репетиції відбувались 

у її помешканні. Дисиденти заходили з вітаннями-колядками до знаних людей.  
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Влада розуміла, що арештовувати дисидентів за недотримання атеїстичних 

принципів радянської держави та відзначення релігійних свят — несерйозно. 

Тому шукала вагомішу причину, яка б дозволила довести «зв’язок 

націоналістичного підпілля в Україні із закордонними українськими центрами та 

організаціями». 

Для цього органи держбезпеки використали сценарій так званої «справи 

Добоша».  

12 січня 1972 року розпочалася акція проти інтелігенції. Того дня у Києві 

були заарештовані Василь Стус, Іван Світличний, Євген Сверстюк, Леонід 

Плющ, Данило Шумук, Микола Плахотнюк, Зіновій Антонюк, Олесь Сергієнко, 

Іван Коваленко, а у Львові – В’ячеслав Чорновіл, Михайло Осадчий, Іван Гель, 

Стефанія Шабатура, Ірина Стасів-Калинець.  

Більшість із них були засуджені за статтею 62 Кримінального кодексу УРСР 

«Антирадянська агітація та пропаганда» та отримали вирок позбавлення волі 

терміном на п’ять-сім років у таборах суворого режиму та три роки заслання. 

Максимальний термін одержав Іван Гель – 10 років суворого режиму та 5 років 

заслання, бо для нього цей вирок був другим. До спецпсихлікарні потрапили 

Микола Плахотнюк, Леонід Плющ, Василь Рубан та Борис Ковгар.  

Головною метою репресій на початку 1972 року була нейтралізація 

інтелектуальної еліти дисидентства, розправа з найактивнішими лідерами і 

залякування решти. Якщо в січні заарештували двадцять найпомітніших діячів 

руху, то загалом впродовж 1972 року засудили 89 дисидентів (з них 55 – із 

Західної України). 

Січневий погром 1972 року та переслідування учасників вертепів перервали 

традицію публічної коляди на тривалий час і призупинили масове видання 

самвидаву. 

Історія культури людства, історія літератури – як світової, так і української – 

свідчить, що її творці не завжди підтримували соціально-політичний устрій 

держави, в якому жили й творили, а частіше намагалися дистанціюватися від 

влади. Тим часом влада завжди намагалася контролювати розвиток мистецтва, 

пропонуючи творчій людині певні соціальні привілеї (посади, житло, високу 

заробітну плату), впроваджуючи цензуру, залякуючи непокірних, морально 

паралізуючи, а то й фізично знищуючи їх. Це породжувало «вічну» проблему 

взаємин культури й політики, офіційної державної думки з вільною творчістю. 

Про феномен шістдесятників нині сказано і написано багато. Серед 

специфічних рис шістдесятництва насамперед привертає увагу те, що це 

покоління українських інтелігентів є водночас феноменом культури, літератури і 

феноменом політики. Відповідно, синтез культури й політики стає домінантою 

діяльності цілої плеяди талановитих поетів, письменників, митців, 

кінодраматургів – нової інтелектуальної еліти підрежимної України. 

Упродовж 1960-х радянський тоталітаризм через усі можливі інформаційні 

впливи (преса, радіо, телебачення) ставив своїм завданням повну «переробку» 

людини відповідно до своїх ідеологічних настанов. 

Патріархом дисидентів був Левко Лук’яненко, який закарбував своє ім’я в 

українській історії як автор Акту проголошення незалежності України від 

24 серпня 1991 року. І саме в цей день був його день народження. Символічно! 

А, може, це знак згори? 
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Він обрав долю дисидента, який у період «відлиги» разом зі своїми 

однодумцями намагався створити підпільну партію, що мала на меті здобути 

незалежність України.  

Далі був смертний вирок, довготривалі ув’язнення.  

В останні роки Лук’яненко відійшов від активної політичної діяльності. Зате 

Лук’яненко «воював пером». Ним було написано й видано низку книг – 

переважно мемуарного характеру. Зрештою, ця праця була належно оцінена. 

У 2016 році йому вручили Шевченківську премію у сфері публіцистики й 

журналістики. 

Лук’яненко помер, не доживши до свого 90-ліття якихось півтора місяці. Із 

його смертю, здавалось би, відійшов цілий «материк» нашої історії – «материк» 

дисидентів, які мріяли про «гарну Україну». Сумно! Маємо інші реалії. Але 

життя – це боротьба. І саме достойне життя в боротьбі прожив Левко Лук’яненко. 

Бунт 1960-х – це перший у Радянському Союзі свідомий бунт Людини проти 

тоталітаризму. Дисидентство та шістдесятництво у своєму історичному вимірі 

являло собою чітко вибудовану систему опозиції, послідовно протиставляючи 

підвалинам режиму конститутивні блоки нової ментальності, а відтак і нового 

суспільства. 

Дисиденти надіялися та були впевненими, що в їхній справі є сенс! 

З цією ж надією українці виходили на Майдан, і з цією ж надією Олег Сенцов 

тримав голодування в російській тюрмі. В цій надії і є – «сила безсилих». 

Моє дослідження теми дисидентства є справжнім проривом у не таку вже й 

далеку українську історію другої половини минулого століття. Адже 

зацікавилася я дисидентсько-правовим рухом під час фестивалю, який проводила 

МАН у вересні 2018 році. 

Сподіваюся, що архівні матеріали, історична та мемуарна літератури, а також 

інтерв’ю та спогади учасників опозиційного руху стануть стимулом для нових 

дослідників шістдесятництва та руху Опору в Україні кінця минулого століття. 

Так повернулися стрілки нашої новітньої історії, що шістдесятництво, самвидав 

і дисидентство стали переможним рухом на шляху до української незалежності. 

Я поставила собі за мету дослідити деякі аспекти цього руху, залишаючи 

достатньо місця у цій ділянці для нових дослідників і досліджень. 

 

 

ОДЕЩИНА В РОКИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (1917-1921 РР.) 
Воронцова Анастасія, 11-А клас, Одеська 

загальноосвітня школа № 78 
Браславська Алла Дмитрівна, Одеська 

загальноосвітня школа № 78, вчитель історії та 

правознавства 

Тема роботи – «Одещина в роки Української революції (1917 – 1921 рр.)». 

Ця тема викликає великий інтерес у сучасників і надзвичайно актуальна у роки 

сторічного ювілею Української національної революції.  

Відповідно до Указу Президента України П.Порошенка, 2017 рік 

проголошено Роком Української революції 1917-1921 років. Указ визначає одним 

із пріоритетів діяльності органів державної влади на 2017-2021 роки вшанування 

подій та видатних учасників Української революції 1917-1921 років. 

На початку ХХ століття світ побачив суверенну державу – Україну, якій не 

судилось вистояти у світовому військовому катаклізмі. Проте визвольний рух за 
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відновлення державності не спинився, і, врешті, досяг мети: Україна знову стала 

незалежною. Країна сьогодні, через сто років, переосмислює витоки власної 

державності та віднаходить своє коріння.  

Українська національна революція 1917-1921 рр. конче потребувала гідних 

урядовців – представників нової державної еліти. Десятки патріотів добровільно 

згоджувалися на титанічну працю – бути міністрами української державності у 

вкрай небезпечний для неї час. 

Те, що Одеса дала українським урядам цілу плеяду своїх визначних діячів, 

було не випадковим. Адже Одеса була не тільки найчисельнішим містом України, 

її економічною столицею, важливим культурним, освітнім та науковим центром, 

але й центром українського національного руху з давніми традиціями.  

Мета і завдання роботи. Виходячи з актуальності дослідження теми, було 

поставлене завдання дослідити процес розгортання українського національного 

руху в Одесі та розбудови української державності під час Української 

національної революції 1917-1921 рр., висвітлення ролі учасників цього руху на 

Одещині в процесі становлення національної свідомості, розвитку національно-

визвольної боротьби та створенні власної державності. 

Об’єктом дослідження роботи є український рух в Одесі, який послідовно 

кристалізувався у «Просвіті», «Українському клубі» та «Українській хаті» і через 

культурно-освітню роботу формував українську національну свідомість і призвів 

за сприятливих революційних умов до підтримки української державності та 

збройної боротьби на її захист в Одесі. 

Предметом дослідження є увиразнення ролі особистості українських діячів 

на Одещині в переламний період 1917-1920рр. 

Аналіз джерел літератури. Під час підготовки до виконання роботи було 

вивчено статті одеського історика Т.С.Вінцковського, працю А.І. Мисечко 

«Український рух в Одесі наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.», монографію 

Вінцковського Т.С., Музичко О.Є., Хмарського В.М. та ін. «Чорноморська хвиля 

Української революції: провідники національного руху в Одесі у 1917-1920 рр.», 

«Нариси історії української революції 1917-1921 років» під ред.ак.В.А.Смолія, 

праці В.Ф. Солдатенко «Проект «Україна». 1917-1920 рр. Постаті» та 

«Українська революція. Історичний нарис.» та ін. 

Проаналізувавши джерела та літературу ми прийшли до наступних 

висновків. Починаючи ще з другої половини ХІХ століття, український 

національний рух має глибокі корені в Одесі. А напередодні революції він 

набуває політичної забарвленості та ознаки масовості. Тому після падіння імперії 

місто стало одним з центрів політичного, громадського і культурного життя 

етнічних українців. Деякі з них досягли всеукраїнського масштабу і стали 

керівниками новітньої української державності – прем’єр-міністри В.Голубович, 

В.Чехівський, міністри І.Липа, С.Шелухин. Оскільки державне будівництво 

передбачало створення збройних сил, а сама боротьба велась в ті часи жорсткими 

методами, цілий ряд українських діячів – В.Змієнко, І.Луценко, М.Омелянович-

Павленко – стали активними учасниками мілітаризованих структур і військових 

дій як в Одесі, так і за її межами. 

Найбільшого підйому революційна хвиля Української революції в Одесі 

досягла за діяльності в Києві Центральної Ради, а також існування Української 

Держави на чолі з гетьманом П.Скоропадським, що намагалися розповсюдити 

свій вплив і закріпитися в стратегічно важливому для країни місті. У зв’язку з 

цим Одеса стала одним з адміністративних центрів нової влади. Ліберальна і 
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демократична обстановка, що склалася після падіння царизму, призвели до 

небувалого росту політичної активності – в Одесі утворились і були помітними 

осередки найбільш впливових політичних українських партій – соціал-

демократів, есерів, самостійників. Свобода слова в революційних умовах 

реалізувала себе в появі нової преси, котра виходила і українською мовою. На 

чисельних мітингах, друкованим словом, різноманітними суспільними акціями 

українські діячі намагалися переконати одеситів в необхідності побудови 

демократичної і справедливої української держави. 

Загалом, з початком революції у 1917 р. для політично активних громадян 

настали зручні часи для самореалізації. Падіння ненависної для багатьох імперії 

Романових асоціювалося з приходом нових світлих часів, коли усі будуть жити в 

умовах загальної рівності. Такий романтизм був притаманний і лідерам 

українського політикуму, в тому числі і на півдні країни. 

Показово, що постаті одеситів-міністрів представляли досить широкий 

спектр українських політичних сил. До Української партії соціалістів-

федералістів входив С.Шелухин. І.Липа – давній та послідовний прихильник 

незалежності України, пройшовши через «Братерство тарасівців» та Революційну 

українську партію, вступив до Української партії соціалістів-самостійників. Ліву 

частину політичного спектру представляли: член української партії соціалістів-

революціонерів В.Голубович та Української соціал-демократичної робітничої 

партії В.Чехівський.  

Всі розглянуті постаті брали участь в одеських подіях революційної доби, 

відіграючи в них неабияку роль. У декого з них пік діяльності в Одесі припадав 

на час до їхнього призначення на посаду в уряді, у інших – на період після 

завершення перебування у міністерському кріслі. Наприклад, В.Голубович та 

В.Чехівський обиралися гласними Одеської міської думи у 1917 р.; В.Чехівський 

був українським комісаром Одеси 1917-1918 рр.; І.Липа обіймав таку ж посаду у 

1918 р. Загалом слід відзначити, що українська громада Одеси делегувала до 

загальноукраїнських урядів кращих своїх представників.  

Підводячи підсумок, хочеться зазначити, що хоча внаслідок тривалої і 

кривавої війни із зовнішніми агресорами українцям не вдалося у 1917–1921 роках 

зберегти незалежність, тогочасна боротьба надихала наступні покоління борців 

за незалежність, що і привело до проголошення у 1991 році незалежності 

України. І як на мене, вивчаючи історичні постаті, які творили майбутнє сторіччя 

назад, ми повинні робити для себе висновки для побудови сьогодення. 

  
СВОЮ ЛЮБОВ ДО УКРАЇНИ-НЕНЬКИ ПРОНЕСЛИ, ЯК КОРОНУ 

ЗОЛОТУ… (УЧАСТЬ ПОЛТАВЦІВ У НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОМУ 

РУСІ ОПОРУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ) 
Толочин Михайло, учень 11-А класу 

Полтавської гімназії № 21, вихованець гуртка 

«Історичне краєзнавство» ПМЦПО 

Керівник: Посмітна С. В., учитель історії 

«Історію творить народ», – не раз ви чули ці крилаті слова, але тільки тепер 

вони почали набувати конкретного змісту. Зараз кожен із нас стає не лише 

простим очевидцем, але й учасником народження і побудови нової України – 

насправді незалежної, насправді вільної, справедливої та демократичної 

європейської держави. 
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Україна – багатостраждальна земля. Свобода українців не раз скроплювалася 

людською кров’ю, сумом і болем. Однією з таких подій став національно-

визвольних рух першої половини ХХ століття. На нашу думку, кожен українець 

мусить знати про ці події та пишатися своїми нащадками, які брали надзвичайно 

важливу роль у відстоюванні честі Батьківщини. Саме через це ми вважаємо, що 

тема нашого дослідження, безперечно, є актуальною. 

Діяльність ОУН та УПА в роки Другої світової війни є одним із 

найгостріших питань політичної історії XX ст. У часи комуністичного режиму 

участь українських патріотів в антифашистській боротьбі, зокрема національно-

патріотичного підпілля на Полтавщині, була такою, що про неї заборонялося 

згадувати. Хоча пройшло вже 25 років нашої державної незалежності, але 

дослідження даної теми пов’язане з певними труднощами, насамперед брак 

документів та їх недоступність для широкого загалу. Нав’язуючи історії Руху 

Опору свої пропагандистські догми, комуністичний режим десятиліттями 

замовчував питання участі в цьому русі українських націоналістів. 

Як радянські, так і німецькі джерела були суб’єктивними, бо обидва 

тоталітарні режими достатньо вороже ставилися до національних змагань 

українського народу. Ось тому, на наш погляд, багато імен українських патріотів-

підпільників є невідомими, бо діяли вони під псевдонімами або були 

безіменними. Тому мета нашого дослідження – проаналізувати діяльність 

визначних діячів національно-визвольного руху – наших земляків в умовах 

фашистської окупації. 

З початком окупації на схід вирушили утворені ОУН похідні групи, створені 

на Західній Україні. До їх складу входило від 3 до 5 тис. чоловік. Це були молоді 

люди, щирі патріоти України, які прагнули в умовах фашистської окупації 

згуртувати українців навколо національної ідеї та повести їх на боротьбу за 

свободу і незалежність своєї Батьківщини, яка потерпала від гніту обох 

тоталітарних режимів – і сталінського і гітлерівського. «Із західних районів 

України, в особливості із генерал-губернаторства, виїхали українські інтелігенти 

в східні області і вимагають там не лише незалежності, але навіть закликають 

саботувати німецькі заходи». 

Шлях похідних груп як бандерівського, так і мельниківського спрямування 

на Слобожанщину і Донбас пролягав через Полтавщину. Серед їх членів були і 

місцеві уродженці, учасники визвольних змагань 1917-1920 років, які з різних 

причин опинилися в еміграції. Зокрема, протягом 17-19 липня 1941 року на схід 

вирушили Іван Гарман, Григорій Падалка, Юрій і Денис Матвіїви, Іван Прохват, 

Степан Шахрай, Володимир Бідик та Марія Безпалова. У кінці вересня 1941 року 

до Полтави був переведений і голова обласного проводу ОУН на Вінниччині 

Василь Яворів «Бойко». 

Полтавські корені мав і Кирило Іванович Осьмак. Народився він 9 травня 

1890 року в містечку Шишаки на Полтавщині. Коли почалася Перша світова 

війна, він був на практиці в місті Омську. З липня 1915 по грудень 1916 року 

служив у Відділі допомоги біженцям, які постраждали від війни, Комітету 

Південно-Західного фронту Всеросійського союзу. У цей період Кирило 

обвінчався з волинянкою Марією Юркевич, згодом у них народився син. 

Наприкінці 1916 року подружжя поселилося в Києві. 

Кирило Осьмак був серед тих, хто в березні 1917 року створив Центральну 

Раду – тимчасовий парламент України. З 1917 року працював у генеральному 

секретаріаті земельних справ, завідував видавничим відділом. Коли після 
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урядового перевороту до влади в Україні прийшов гетьман Павло 

Скоропадський, Кирило Осьмак брав участь у триденному антигетьманському 

страйку, за що був звільнений з роботи. Влаштувався в Центральний 

сільськогосподарський кооперативний союз, завідував відділом селянського 

будівництва. А з початку 1925 року працював в інституті української наукової 

мови Всеукраїнської Академії Наук, створював сільськогосподарський 

термінологічний словник. 

П’ятого березня 1928 року Кирила Осьмака заарештували в м. Харкові «за 

участь у контрреволюційній організації правих українських націоналістів у 

буряковій кооперації, що вела роботу по створенню української селянської партії, 

яка в майбутньому виступила б проти радянської влади». 28 вересня 1928 року 

його вислали за межі України на три роки як «соціально небезпечний елемент». 

Другого березня 1930 року його знову заарештували у Москві. Засуджений 

на п’ять років за справу СВУ, відбув 3 роки в концтаборі на Півночі, будував 

залізницю на Сиктивкар. Наприкінці осені 1933 року, коли в Україні лютував 

голод, Кирила Осьмака достроково звільнили, і він оселився з сім’єю під 

Москвою. Згодом повернулися до Києва. 

У жовтні 1941 року в Києві було створено Українську національну раду, 

Кирило очолив у ній відділ земельних справ і створив Бюро кооперативного 

товариства «Сільський господар». Допомогав продовольством українським 

підпільникам і членам похідних груп ОУН. Підтримував зв’язок з 

антифашистським українським підпіллям упродовж усієї окупації Києва. 

Наприкінці вересня 1943 року з другою дружиною та дворічною донечкою 

Наталею Кирило приїхав до Львова (старша дочка залишилася в Житомирі, де 

працювала в земській управі, а нелегально – у сітці ОУН. Лариса зникла безслідно 

в одній з поїздок з підпільною літературою). У Львові Кирило Осьмак 

зустрічається з діячами ОУН та командуванням УПА, бере участь у створенні 

підпільної організації, що має стати верховним політичним і державним органом 

українського народу, опрацьовує документи, які ляжуть в її основу; стає 

директором Стрийського окружного товариства «Сільський господар», що дає 

йому можливість вільно їздити краєм. Він використовує це для таємної 

діяльності. 

Десятого червня 1944 року відбулося засідання Ініціативного комітету УГВР, 

де затверджено назву організації – Українська головна визвольна рада. 

Основоположними документами стали «Універсал», «Платформа», «Устрій», 

опрацьовані Кирилом Осьмаком та іншими членами Ініціативного комітету 

(«Універсал» ще називався «Зверненням до українського народу»). 

11-15 липня 1944 року відбувся Великий збір УГВР, обрали президію та 

Генеральний секретаріат – підпільний парламент та підпільний уряд воюючої 

України. Головою президії та президентом УГВР обрали Кирила Осьмака 

(псевдонім — Марко Горянський). 

Президент УГВР склав присягу, оселився з сім’єю в с. Недільна 

Стрілківського району, де стояли чотири сотні УПА і штаб УПА – Захід. 25 липня 

відбулося перше засідання, на якому вирішили президента Кирила Осьмака 

залишити в Україні, а голова уряду Роман Шухевич та інші троє представляти 

інтереси України перед іншими державами. 

23 серпня 1944 року відбулася сутичка між відділами УПА та частинами 

Червоної армії. Кирило Осьмак був поранений, чимало його однодумців 

загинуло, але йому вдалося втекти. 
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Оксана Мешко народилась на Полтавщині в сім’ї свідомих українських 

патріотів козацького стану, Якова Мешка та його дружини Марії Янко. Старший 

брат матері –відомий політичний діяч Олександр Петрович Янко, есерівський 

депутат Центральної Ради УНР, розстріляний НКВД у 1938 р. Батько служив на 

війні в обозі царської армії, демобілізований 1918 р. внаслідок більшовицького 

перевороту та політичних заворушень на Полтавщині. Розстріляний чекістами в 

рідному селі навесні 1921 р., а старший брат Євген невдовзі загинув у 

повстанських лавах місцевого отамана Івана Біленького. 

Після розгрому родини поїхала до Харкова жити й навчатися у дядька 

Віктора Янка, де й закінчила п’ятирічку в Основі. Опісля переїхала до сестри 

Оксани в Дніпропетровську, де навчалася в середній школі. Була на 

Дніпропетровщині наочним свідком ліквідування Православної Церкви, 

колективізації сіл, та страхіть Голодомору. Працювала токарем на метзаводі в 

Дніпропетровську, навчалася на робітфаку. 

1937 р. виїхала в Москву, де закінчила електромеханічний інститут МЕМІІТ 

і в 1941 р. повернулася до Дніпропетровська.  

Залишившись в окупації, ледь уникнула перші арешти та розстріли 

ОУНівців, мельниківців та інших свідомих українців німецькими гестапівцями. 

Потім стала працювати в обласній управі, а згодом вступила в бандерівську 

ОУН(б), яка діяла підпільно на строго конспіративних засадах. 

1942 р. переїхала до Ворошиловграду, де очолила обласний провід ОУН, 

одночасно заступаючи референта пропаганди крайового проводу Південно-

Східних земель Омеляна Логуша, за якого згодом вийшла заміж. Опісля була 

провідником ОУН Криму. У 1943 разом з О. Лоґушем перебралася на Волинь, 

працювала в крайовому проводі. У листопаді 1943 організувала Першу 

конференцію поневолених народів Східної Європи та Азії в селі Будераж 

Здолбунівського району на Рівненщині. 

Стала учасником Великого Збору УГВР (11 – 15 липня 1944 р.). У 1944 р. на 

доручення Проводу УГВР перебралась з чоловіком за кордон, де вони вдвох 

брали участь у діяльності Закордонного Представництва УГВР (ЗДПУГВР). 

Знаменитий майор «Яструб» Дмитро Карпенко теж виходець з Полтавщини, 

сміливий і відчайдушний, хорунжий УПА. Саме він командував куренем 

«Сіроманці», який входив до сотні «Полтавці», склад якої становили наші 

земляки. Перший серед старшин УПА нагороджений Золотим Хрестом Бойової 

Заслуги І класу – найвищої нагороди УПА (посмертно). 

На початку Другої світової війни – лейтенант Червоної Армії. Після втечі з 

німецького полону в 1943 році приєднався до ОУН. У серпні 1943 р. на вишколі 

УНС у Карпатах став рядовим стрільцем у курені «Гайдамаки». З початком 1944 

року став командиром сотні «Сіроманці» у складі «ВО-3 Лисоня». 

29 квітня 1944 року відділ під командуванням «Яструба» знищив біля 240 

військовослужбовців НКВД поблизу села Залізниця Кременецького району. 

19 серпня 1944 року сотня «Сіроманці» разом з куренем під командуванням 

«Ема» брала участь у бою з військами НКВС поблизу села Пирятин Жовківського 

району. 

Найбільш уславлений бій командир Яструб провів 30 вересня 1944 року під 

містом Угневом проти переважаючих сил НКВД: «Сіроманці» відбили 22 ворожі 

атаки та вирвалися з ворожого оточення. 

Уночі 17 грудня 1944 р. «Сіроманці» атакували райцентр Нові Стрілища. 

Було спалено будинки НКГБ, НКВД, парткому, тюрми та ін. Звільнено понад 
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40 в’язнів, убито близько 50 ворогів. У цьому бою загинув геройською смертю 

Дмитро Карпенко. 

ВИСНОВОК 

Події воєнної доби поставили націоналістів перед важким завданням: 

очолити Рух Опору, що спрямовувався одночасно проти гітлерівської Німеччини 

і комуністичної Росії. Діяльність українських націоналістів продемонструвала 

волю українського народу до державної самостійності в надзвичайно 

несприятливих обставинах. В умовах терору й переслідування учасники 

націоналістичного підпілля, наші земляки, залишалися відданими ідеї 

утвердження української державності, розгорнули антифашистську діяльність на 

всій окупованій території України. Полтавці не залишилися осторонь 

національних змагань у часи німецької окупації, а їхня діяльність перетворилася 

на істотний дестабілізуючий фактор окупаційного режиму. 

 

ПОЛТАВЩИНА ПАМ’ЯТАЄ … ГОЛОДОМОР НЕ ЗЛАМАВ… (РУХ 

ОПОРУ СЕЛЯН ПОЛТАВЩИНИ В ПЕРІОД ГОЛОДОМОРУ) 
Чубенко Тетяна, учениця 11-А класу 

Полтавської гімназії № 21, вихованка гуртка 

«Історичне краєзнавство» ПМЦПО 
Керівник: Посмітна С. В., учитель історії 

Ми повинні вивчити ці жорстокі уроки історії, задуматися над тим, хто нами 

керує, яка ціна свободи і що робити, щоб таке більше не повторилося. 

Усвідомлення цього жаху має згуртувати націю. Перше – пам’ять . Друге – 

формувати в собі і в суспільстві ментальні запобіжники до подібних злочинів. 

Голодомор відбувся, бо Україна не була вільною і нею керував маріонетковий 

уряд, який тільки формально був український. Тому мусимо усвідомити: якщо 

хочеш жити, маєш більше цінувати свободу. Від того,що люди знають з 

історії,залежить,яке суспільство ми створюємо. При формуванні цінностей 

Голодомор має грати одну з ключових ролей. Наше минуле впливає на нашу 

сучасність і майбутнє. Ось чому ми вважаємо, що наше дослідження є 

актуальним. 
Мета: проаналізувати події Голодомору 1932-1933 рр. на Полтавщині, 

форми антибільшовицького руху опору селянства, довести,що ці події були 

складовою частиною антинародної політики сталінського керівництва, 

результатом якої став геноцид щодо населення України;  

Відповідно до поставленої мети в дослідженні ми поставили завдання – 

визначити форми опору селян Полтавщини проти влади в ті часи ; 

Тема Голодомору є живою раною в історії України поряд з трагедією 

Голокосту та сталінських репресій. Результатом дій влади в 1932-1933 років став 

масовий Голодомор. Він прийшов і на Полтавщину. Основними причинами 

Голодомору 1932-1933 рр. було колоніальне становище України у складі 

Радянського Союзу-новоявленої комуністичної імперії,коли українці були не 

господарями своєї землі,а стали об’єктом більшовицьких експериментів. 

Причинами голоду на Україні 1932-1933 рр. стали: деградація 

сільськогосподарського виробництва внаслідок примусової колективізації та 

«ліквідації куркульства як класу»; доведення колгоспам, радгоспам і селянам-

одноосібникам завищених, нереальних для виконання завдань по хлібозаготівлі; 

насильницьке вилучення у селян всіх наявних засобів продовольства;ізоляція 

голодуючих районів та перешкода втечі голодуючих за межі республіки; 
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ненадання вчасної і достатньої продовольчої допомоги населенню, яке потерпало 

від голоду та відмова від такої допомоги з-за кордону; замовчування самого 

факту голоду від світової громадськості. 

Смертність від голоду становила 24,5%. У селі Яреськи Шишацького району 

населення за кілька місяців Голодомору зменшилося з 1500 до 700 чол. Село 

Мачухи Полтавського району із 2 тис. родин втратило приблизно половину. В 

с. Ламане Глобицького району, за даними, від голоду померло 557 селян,у 

Мануйлівці Козельщинського району – понад 500, в Максимівці Кременчуцького 

району – не менше 400, у Щербанях Полтавського району – 147. У с. Славки 

Решетилівського району в 120 дворах від голоду померло 152 душі. Хутори 

Сороки, Лебеді, Твердохліби, Малолітка і багато інших, знелюдніли повністю 

За офіційними даними навесні 1933 року 59 із 64 районів Харківської області, 

до складу якої входила більша частина Полтавщини, були охоплені 

«продовольчими труднощами». В Новосанжарському районі голод охопив 18 із 

25 сільських рад. Члени більш ніж 2 тис. колективних господарств через 

виснаження не в змозі були вийти на роботу. Протягом весни 1933 року цьому 

районі було зареєстровано близько 3 тис. смертей від голоду. У Гадяцькому 

районі за три весняних місяці 1933 року померло більше 22 тис. людей. Врешті, 

смертність стала настільки масовою, що сільські ради припинили реєстрацію 

померлих.[4] 

У результаті майже повного вилучення хліба у колгоспах, в одноосібників і 

в колгоспників у кінці 1932– початку 1933 рр. у селах Полтавщини почався 

масовий голод. Полтавщина втратила майже 1 млн. свого населення. 

Основні методи боротьби радянської влади з українським селянством під час 

Голодомору: Репресії,моральне і фізичне знущання над селянами; позбавлення 

власного помешкання, худоби, зерна,землі,власного помешкання, засобів 

існування за невиконання «твердого завдання»; перетворення селян на 

кримінальних злочинців за невиконання обсягів хлібозаготівель; розкуркулення 

(200 000 тис. селянських господарств); створення загороджувальних загонів; 

занесення сіл на «Чорні дошки»; «Закон про п’ять колосків»; діяльність буксирні 

бригади та бригад «Червона мітла»; введення карткової системи; періодичні 

облави на людей; психічні симптоми, анонімки, вбивства, самогубства, 

божевілля, канібалізм.[3] 

Селянство Полтавщини реагувало на здійснення колективізації. Брутальні 

методи колективізації привели до селянських виступів, які відбулися в селах: 

Велика Бучка, Руновщина,Сахновщина, у Чутово,Братешках, Івінченцях, 

Мачухи, Тахтаулово,Байрак, Братешках,Полтаві. 

Основними методами руху опору селянства проти політики влади були: 

«бабські бунти»,виступи, листи до влади, вона була нерівною ,влада прикладала 

великих зусиль, щоб приректи на голодну смерть селян Полтавщини, вживаючи 

надзвичайних заходів в умовах наростаючого масового голоду.[5] 

Частими були так звані «баб’ячібунти». Найбільший був на станції Сагайдак 

(травень 1933),У цьому бунті брали участь і селяни з Огарівської і Байрацької 

сільрад, кількість – 500 чол. У Хоролі біля складів «Заготзерно», в селі Плешки 

Гадяцького району відбулася масова непокора. Одна із форм непокори написання 

листів державі. Відомо ,що такий лист без підпису написали селяни с.Горби 

Глобинського району. З пам’яттю народу нічого не вдаєш, вона зберігатиме 

правду. Колективізація абсолютної більшості домогосподарств і землі, тепер уже 

ставши фактом, різко змінила економіку, соціальну структуру й політику 
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українського села. Голодомор завдав українському суспільству серйозної травми, 

позбавивши його здатності чинити відкритий опір режиму на покоління вперед. 

Сталін використав Великий голод для того, щоб перетворити Україну на 

«зразкову радянську республіку» , як писав у листі до Кагановича. Пам’ять про 

штучний голод 1932-1933 рр. має бути вічною, як грізна пересторога для всіх 

народів на землі. 

Найбільше постраждали від голоду Полтавська, Сумська, Київська, 

Житомирська області. Від насильницької смерті пішли з життя люди, які творили 

основи буття української нації, вирощували хліб, берегли традиції, звичаї, дух, 

рідну мову, культуру. Дзвони пам’яті про ці жертви тривожать наші серця, 

закликають зробити все для увіковічення полеглих.  

На нашу думку, кожен, хто вважає себе патріотом України, громадські 

організації, які стоять на демократичних позиціях, не можуть бути байдужими до 

проблеми голодомору. І справа полягає не тільки в тому, щоб глибше вивчити цю 

трагічну сторінку історії, а й допомогти нашим людям усвідомити її гіркі 

сторінки. Народ, який не має своєї міцної незалежної держави, завжди 

потерпатиме від чужоземних володарів. Сталінізм хоча й виготовив і запустив 

пекельну м’ясорубку голодомору, але крутили її не чужинці, а наші – партійні, 

радянські, комсомольські активісти. Засліплені класовою ненавистю, зневагою 

до свого народу, його мови, культури, історії, ці яничари безжально підіймали 

руку на братів, неухильно виконували жорстокий сталінський задум. Кривавий 

молох репресій потім понищив і їх, яскраво продемонструвавши велику істину: 

«ізми» з’являються і зникають, а свій рід, нація, рідна земля – то найсвятіше, 

найрідніше для людини. [6] 

Засвіти свічку пам’яті, щоб подібна трагедія ніколи не повторилась! 

 

КРІЗЬ ТЕРНИ ПРОЙДЕМО, БО ВИДНО ЗОРІ  
Москаленко Ігор, учень 8-Б класу 

Полтавської гімназії №21, вихованець гуртка 
«Історичне краєзнавство» ПМЦПО 

Керівник: Посмітна С. В., учитель історії 

Кожна людина постійно робить вибір, скоро і я зроблю свій перший 

дорослий крок – це буде моє рішення про навчання . мене хвилює думка чи так я 

живу, як треба, чи так я вірю, люблю ? адже життя – такий екзамен якого ніхто 

не дозволить перездавати. Я не можу бути байдужим до тих подій, які 

відбуваються, до історії моєї держави, яку творили мої предки, мої батьки, до долі 

моєї України. Хто ми? коли зародилась українська нація? Як історично 

формувалась національна ідея та культура? Яку культурну спадщину світового 

рівня має Україна? 

Ми будуємо національну державу , але яку ? яка її історична спадщина ? Де 

наші джерела ? Хто наші пророки? князь Володимир Великий, князь Ярослав 

Мудрий, гетьман Богдан Хмельницький, гетъман Іван Мазепа, видатний 

український культурний та політичний діяч, письменник, засновник першої 

партії в Україні РУРП І. Я. Франко; історик та перший президент України 

М. Грушевський; найвидатніший поет України великий кобзар Тарас Шевченко, 

поетеса та поборниця незалежності України, видатна донька українського народу 

Леся Українка.  

Етапи становлення української державності від Київської Русі через 

козацьку республіку – Запорізьку Січ, революційний національний рух 
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ХІХ століття – до відновлення української держави у 1917 році революційних 

змагань 1917-19201 до сучасної України.  

Багато для святої батьківщини зробили і такі культурні діячі як 

І. Котляревський, О. Гончар, О. Довженко, М. Лисенко. Саме вшанування діячів 

культурні нашої держави сприятиме зміцненню зв’язків між різними регіонами 

України, бо політичні герої можуть бути різними,а культурні є спільними для 

всієї української нації. 

Ми, нащадки козацького роду, запорізької вольниці, яка утворена 

хліборобами, що змушені були шукати волі від нищівної панської експлуатації. 

йти назустріч смертельній небезпеці монгольської орди і бути недосяжними для 

хитрощів цивілізації тогочасної Європи та московської імперії.  

За 400 років царського режиму , який висміяв великий Т. Шевченко, та 

радянського поневолення була спроба позбавити нації пам’яті ,знищити народні 

традиції , витравити любов до Землі – Матері.  

Втрати України у війні з фашизмом перевищують втрати будь – якої іншої 

країни ; українці та інші слов’янські народи були приречені гітлерівцями на 

поступове фізичне винищення , як “унтерменшен” Україна попередніх століть , а 

особливо століття минулого… Нищення шляхом спалення або заморожування 

самої етнічної речовини. Спалення – мілітарного, замороження – поліційного. Від 

Руїни – до руїни Чорнобиля… 

Всі колізії 90 – х – це болісне збування минулого, завжди загрозливо 

наближеного до клінічної смерті цілого етносу. 

Україна виборола свою незалежність, стала самостійною державою, яка 

проводила миролюбну політику, вона прагне до взаєморозуміння й злагоди зі 

своїми сусідами й з усім світом.  

Вона воліє жити за Господніми заповідями.  

Українці поступово скидають із себе ярмо меншовартості , яке носили цілі 

століття , розчищають замулені духовні криниці . Вони усвідомлюють сьогодні 

,що Україна повинна зайняти найпочесніше місце в світі 

Україна в котрий раз стоїть перед вибором, шукаючи в різних сторонах світу, 

який шлях вибрати, на що обпертись, і приходить до висновку, що обпертись 

можна на своє коріння, на свою історію, культуру, мову, традиції, народне 

мистецтво, на своїх пророків: Григорія Сковороду, Тараса Шевченка, Івана 

Франка, Михайла Грушевського Володимира Вернадського, Олега Ольжича та 

багатьох інших відданих дочок та синів нашого народу 

На наш погляд, незалежність дісталась нам, як "чудо", як дар Божий, без 

пролиття крові (хоча армія була на 75 відсотків не з українців) Проблеми 

національного відродження завжди актуальні й болючі. Національне 

відродження – це процес пробудження, формування самосвідомості народу, що 

проявляється розвитку його духовної культури , прагненні відтворити власне 

історичне минуле, в захисті мови  

Дослідження проблем національного відродження надзвичайно важливе для 

формування нового демократичного толерантного суспільства. Воно набуває 

особливої ваги в умовах масової суспільної бездуховності та байдужості до 

майбутнього нації.  

Українці, як етнічна спільнота ,в різні епохи своєї багатої на героїчні події і 

водночас рясно скропленої кров’ю історії не мали на власній землі права 

господаря , тому прагнули до незалежності, до самостійності . 

Чим важливі роки незалежності у долі кожного з нас? 
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Позитивним , на нашу думку , є те , що незалежна Україна налагодила 

нормальні відносини зі своїми сусідами й була визнана в існуючих кордонах. 

Україна не була втягнута у збройні конфлікти зі своїми сусідами. І не допустила 

громадянської війни. Люди більш об’єктивно оцінюють "ринкову економіку", 

Україна збулася ядерної зброї і закрила ЧАЕС. Ми маємо можливість 

висловлювати свої погляди в 3MІ 

Хіба виходила б на цю відчайдушну дорогу жменька , оточена сірим морем 

байдужості і страху? 

Поле національної незалежності оживає і зеленіє тоді , коли найкращі 

приносять на нього усе найкраще , Що мають . 

Пам’ятаймо завжди чорний полин , питий щоденно в роки неволі. Коли 

періодично згущується морок, світити треба до кінця , і сила світла -нездоланна 

– пам’ятаймо! 

Кожен з нас робить внесок в життя : один – вагоміший , інший – менш 

вагомий. 

А на духовний подвиг здатні лише ті , хто здатен на лицарство в житті. 

У кожної людини , яка прагнучи від життя трохи більшого, ніж тваринного 

задоволення природних потреб , бореться за якісь ідеали, е період, яким можна 

пишатися  

Особливо це стосується епохальних подій, до яких ти мав безпосередню 

причетність , а тим більше, коли сам ставав причиною та рушієм цих подій.  

Плоди засіяного нами поля не повинні зібрати інші і скористатися ними у 

своїх власних інтересах.  

Без молодих не було б незалежної України, це дає нам привід для спокійної 

ropдості за себе .  

Доля наша українська не була легкою, що ж тримає нас на дусі? Віра в 

Україну рідна мова і культура . Якби не Зеров , не Шевченко, "то як би жити на 

Землі?" 

Щоб залишитися українцями на цій великій землі, треба прокладати дорогу, 

оглядатися в минуле задля життєвої мудрості й сміливо крокувати в майбутнє. А 

воно обов’язково буде, якщо про нього подбають сини та грядущі покоління 

українців.  

“Україна стане колись новою Грецією: прекрасне підсоння цього краю , 

весела вдача народу , його музичний хист , родюча земля – все колись 

прокинеться: з тільки малих племен , якими були колись греки , повстане велика 

, культурна нація , і її межі простягнуться до Чорного моря , а відтіля ген , у 

далекий світ “( німецький філософ Й. – Г. Герде – 3 книги В. Січинського 

"Чужинці про Україну" ) .  

Наш народ масово добрий , співчутливий , жертовний . Напевне і що сам 

зазнав тяжкого горя.  

Свою працю , свої знання , свою душу народу . хочеться присвятити своєму 

народу.  

Хочеться зробити щось дуже важливе в житті для своєї держави, адже "все 

це робиться не для нагород і оплесків юрби , лише за глибокої духовної потреби" 

(О. Teліra ) .  

В ім’я утвердження свого народу на цій землі, слід дослухатися і до інших, а 

саме – на досвід Європи – в питанні прав людини, Японії – у ставленні до 

традицій; Данії – у збереженні давньої культурної спадщини; прагматизму – 
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Америки, відкритості і вміння використовувати своє територіальне розташування 

– Франції. Але зважено, погоджено з потребами народу. 

У січні ми завжди святкуємо День Соборності. Toж пам’ятаймо про нашу 

єдність, не дамо нікому шансу втручатися нашу долю  

100-річчю Злуки присвячується 

України славна доля , 

Це і братство, це і воля . 

Щоб калиною цвісти , 

Об’єднаймося , брати ! 

Без принижень , без вагань , 

Друже милий , поряд стань ! 

Щоб соборність зберегти, 

Об’єднаймося , брати ! 

Щоби далі разом бути , 

Шлях тернистий не забути. 

Подолати щоб незгоди , 

Об’єднайся , мій народе ! 

Судилась доля нелегка 

Тобі , мій праведний народе . 

Бо і сьогодні світом бродить 

Вкраїнська скривджена душа. 

І Закарпаття і Донбас , 

І Крим , і Київ , і Полтава, 

О, я вітаю , друзі , вас , 

Бо у єднанні наша слава. 

Щоб подолати всі незгоди , 

Єдиним ,мудрим будь ,народе ! 

Ігор Москаленко, січень 2019 

 

ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ НА 

ТЕРЕНАХ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА СТАРОСИНЯВСЬКОГО 

РАЙОНУ У 1945-1953 роках 

Поширенню діяльності українських націоналістів на територію сучасної 

Хмельницької області сприяло близьке сусідство з Чернівецькою, Рівненською, 

Тернопільською областями, де в 20-30ті роки активно діяли українські 

націоналістичні організації.  

З капітуляцією Німеччини 8 травня 1945 року протистояння ОУН-УПА з 

радянським режимом продовжилось майже на 10 років. Оунівці надіялись на 

розпад антигітлерівської коаліції, на війну між колишніми союзниками. Коли 

цього не сталось– керівництво ОУН-УПА здійснило часткову демобілізацію. 

Було здійснено розукрупнення великих військових з’єднань, проведено роботу 

по закладці продовольчих баз, складів і боєприпасів, діючих і запасних схронів. 

Влітку 1945 року на території області прокотилась хвиля збройних виступів. 

У селі Ланчинці Полонського району був взятий в полон Чорний Іван 

Петрович (Лютий), районний провідник ОУН. У с. Комини Ізяславського району 

здійснено напад на колгоспну контору. Протягом другої половини 1945 року 

органами НКДБ зафіксовано 79 значних збройних акцій бійців УПА на території 

області. [1] 
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Діяльність УПА зосереджувалась в основному вздовж автомагістралей, 

залізниць і станцій. Діяли групи чисельністю 10-20 бійців. Вони чинили опір 

проти партійного і колгоспного керівництва, працівників МДБ.  

У 1946 році на території області групи повстанців поширили листівки з 

промовистими назвами «Селянам», «Чи буде голод?». 

За 11 місяців 1946 року у Славутському районі зареєстровано 17 

найзначніших акцій УПА, переважно в районі сіл Аннопіль, Нараївка, Великий 

Скит. [2, с.152] 

3 грудня 1946 року зафіксовано напади групи УПА на с. Плоске 

Деражнянського району. 

Основне завдання цього періоду боротьби – вербовки, навчання, організація 

кадрів. Особлива увага приділялась роботі з молоддю. 

У 1947-1948 роках на території Славутського району діяла група «Грача» 

(С. Робунця). До 1948 року в с. Зіньки Білогірського району активно діяла 

підпільна боївка керівник Г.Скоринський. До 1950 року в Оринінському районі 

дислокувався Кам’янець-Подільський окружний провід ОУН. Працювала 

підпільна друкарня. Бази і групи ОУН діяли на території Маньковецького району. 

У Сатанівському районі виникла патріотична органцізація «Богунечаєвичі» 

(Богун, Нечай) керівник І. Римар. Смотрицький район разом із Сатанівським був 

базою для багатьох рейдуючих груп. 

На території Славутського району 3 лютого 1950 року було розгромлено 

групу Острозького районного провідника «Грача». Розкрито велику підпільну 

групу с. Вербки Кам’янець-Подільського району (організатор– О.Закордонець). 

У цьому ж році розкрито підпілля в селах Голенищеве та Романівка 

Чемеровецького району (керівник Марія Кравець). В 1950 році органи МДБ 

зафіксували на теренах області діяльність підпілля в Плужнянському, 

Білогірському, Теофіпольському, Базалійському, Волочиському, Сатанівському, 

Орининському і Кам’янець-Подільському районах. 

[3, с.155] 

Протягом 1951-1952 рр. відновлено Подільський окружний провід ОУН 

(провідник Бурлан). За другу половину 1951 року органи МВС виявили 241 

чоловік бандерівського підпілля, а за січень-лютий 1952 року ще 118 чоловік. 

Протягом 1950-1952 рр. на території Старокостянтинівського, 

Красилівського районів діяла група надрайонного провідника «Матюшенка», а в 

Антонінському районі відновлено районний провід, і згодом тут розпочала свою 

діяльність група «Гейниша». Остання велика група УПА на території області – 

група надрайонного провідника «Гейниша» і районних провідників «Славка» і 

«Кузьми» – всього п’ять чоловік (Антонінський район) була ліквідована в червні 

1952 року. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕТАПІВ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ 

НА СТАРОСИНЯВЩИНІ 

Жарун Анна, 10 клас, Пасічнянський 

навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів, технологічний ліцей», 
керівник пошукової групи дитячої громадської 

органцізації «Гарт» 

Русий Ігор Петрович, вчитель історії та 
правознавства Пасічнянського НВК 

Старосинявський район розташований у центрально-східній частині 

Хмельницької області.  

Події українського національного визвольного руху мали місце на 

Старосинявщинні, вони залишились у пам’яті його мешканців, знайшли 

відображення у виданнях істориків, краєзнавців, в архівних матеріалах. Факти 

збройного опору, які мали місце 1943-1952 рр., зафіксовано і тут. За хронологією 

це 1943 р. Стара Синява,1945 рік с. Івки, 1952 рік с. Бабино.  

У виданнях відомих дослідників історії України і Хмельниччини, зокрема, 

Мизака Н. та Горбатюка В. «За тебе, свята Україно», в якому, як зазначив в 

передмові Василь Кук, генерал-хорунжий, Головний Командир УПА, на основі 

глибокого аналізу знайдених архівних документів та спогадів учасників ОУН і 

УПА всеосяжно досліджується визвольна боротьба українського народу. Тут 

знаходило відомості про нашого земляка із Старосинявщини Степанишина 

Володимира – колишнього отамана війська УНР,старости Старосинявської 

районної управи, керівника місцевої підпільної організації ОУН, який загинув від 

рук червоних партизанів у липні 1943 року. [4, ст.148 ] 

Наступна сторінка національної визвольної боротьби на теренах району 

найбільш трагічна і масштабна. Вона відноситься до подій 8 і 9 червня 1945 р., 

коли в с. Івки Старосинявського району, тоді Кам’янець-Подільської області була 

знищена банда бандерівців, опір яких був настільки сильним, що довелось 

залучати не тільки членів знищувального загону районного відділу НКВС, а й 

регулярні частини червоної армії. Поранені і знесилені воїни УПА не здавались і 

після багатогодинного бою, коли закінчились боєприпаси, троє із них прийняли 

мученицьку смерть, підірвавши себе гранатами. Завдяки проведеному 

дослідженню архівних матеріалів, які знаходяться в архіві СБУ (кримінальна 

справа №П-27499) [5], (Додаток Б) та матеріалів родинного архіву Кицуна В.П., 

вдалося відновити події 73-річної давнини погодинно, і відстежити долі окремих 

учасників тих пам’ятних подій. 

За свідченням, які на допиті надали Сопрук Михайло Маркович, житель села 

Івки, комірник колгоспу, безпосередній учасник подій, Пагас Марія Іванівна, 

жителька села Івки, Рудник Семен Йосипович працівник НКВС, Городецька 

Домна Трофимівна жителька села Івки розвиток події 8-9 червня 1945 року 

відбувались так: восьмого червня в конторі колгоспу с. Івки проходили збори, на 

яких був присутній директор школи Комісарчук І. Є. та інші активісти села. В 

19:40 год, із Старої Синяви приїхали два вершники– працівники НКВД, які 

повідомили, що потрібно організувати нічні дозори . Голова колгоспу Гурин і 

голова селищної ради організували 12 осіб і попарно розподілили їх на певні 

участки села. Комісарчук і Сопрук М. мали ділянку по охороні околиці села в 

напрямку села Бабино. Як вони повідомили на допиті, приблизно в 2 години ночі 

9 червня 1945 року вони почули стукіт підводи, яка, на їхню думку, рухалась в 
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сторону Бабино. Згодом, по дорозі додому Комісарчук і Сопрук зустріли 6 

озброєних автоматами, гранатами і гвинтівками людей, які їх зупинили, 

дізнавшись хто вони, запропонували їм пройти з ними до крайньої хати села, де 

жила Домка Городецька. Домка на їх стукіт хати не відкрила, тому чотири воїни 

УПА розмістилися в хліві, а двоє інших разом з директором школи і комірником 

колгоспу, пішли в сусідню хату Пагас Марії, яка їм відкрила двері і пустила до 

хати. Запевнили, що вони ввечері підуть, щоб господиня нікого не попереджала 

про їхню присутність і не йшла на роботу в колгосп, зіславшись на хворобу. Під 

ранок Пагас Марія відпросилася обробляти власний город, на що отримала згоду, 

і в цей час, скориставшись моментом, перебігла до дружини Комісарчука і 

попередила про те, що сталось. Відповідно дружина Комісарчука попередила 

сільського голову та працівників НКВС. Біля 10 годин ранку будинки Домки 

Городецької та Пагас Марії були оточені працівниками районного відділу НКВД 

а згодом і червоноармійцями. За свідченням працівника міліції Рудника С., 

кількість досягла 35 осіб. Згодом Домку Городецьку направили в будинок Пагас 

з пропозицією до повстанців здатись. Повстанці пропозицію відхилили, після 

чого почався обстріл. Криваве збройне протистояння було напруженим. Згодом 

до працівників НКВС долучились ще червоноармійці четвертого ескадрон 

сьомого полку кавалерії, який дислокувався в с. Пасічна( за 5км від місця подій) 

сусіднього Остропільського району. Отже, повстанцям протистояло 95 осіб.( за 

свідченнями очевидців). Ось що у зверненні воїнів радянської армії до голови 

Старосинявського райвиконкому, який ми наводимо мовою оригіналу, було 

зазначено: «Наша войсковая часть дислоцировалась в городе Изяслове, так как 

вам, наверное, известно, что после освобождения западной Украины и 

прибалтийских республик на этой территории находилось еще много недобитых 

немецких прихвостней, а также националистические банды, которые стремились 

свергнуть Советскую власть и восстановить свою на территории Западной 

Украины . Были многочисленные банды, именуемые бендеровцами,которые 

жестоко расправлялись с партийными и советскими работниками. Они 

уничтожали все, не жалея даже своих родственников, которые добровольно 

переходили на сторону Советской власти, а вновь созданные колхозы порой 

существовали, пока там находились воинские подразделения. Вот нам и 

пришлось по долгу службы попасть служить в веренный вам район, в село 

Пасечное, помним,что там в селе был совхоз,который назывался «Пасечный», а 

занимался этот совхоз выращиванием хмеля, нам еще пришлось его 

обрабатывать. В этом селе мы стояли где-то 3 или 4 месяца. Это было в 1945 или 

же 1946 году,точно не помним, но хорошо помним, что это было уже после 

войны, где то в июне или июле месяце. В один из дней нас подняли по тревоге и 

мы из села Пасечное направились в юго-западном направлении, где-то, 

примерно, километров в 5 находилось село Синява или Синива,(Ивки) вот здесь 

то нам пришлось принять жестокий бой с крупными силами этих банд. Почему 

мы помним, что их было много, потому,что когда мы прибыли в это село, там уже 

шел бой, а вела этот бой какая-то часть, о которой мы ничего не знаем, да и 

некогда было узнавать потому, что бой был жестокий и длился он целый день. 

Много было убитых и раненых как с той так и с другой стороны, а так же и 

гражданские. Помним, что был убит или же директор школы или учитель, или же 

председатель. С нашей стороны, т.е. из кавалеристов, был тяжело ранен наш 

старшина по должности и по званию сержант Хаванцев. Кроме него, были ранены 

рядовой Кузьмин, один офицер и коновод командира эскадрона Шаповалов. Всех 
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раненых как военных, так и гражданскихпоместили в больницу,которая была 

битком набита ранеными. Это было в селе Синива или Синява, т.е. в Синявскую 

больницу. Так как наш старшина был тяжело ранен и на 4 день скончался в 

Синявской больнице, то мы его забрали и привезли в село Пасечное, где, и 

похоронили. А хоронили мы его, помним, на улице возле церкви,но что еще 

осталось в памяти о селе Пасечное помним, что в селе был пруд, церковь, а за 

селом лес, который тоже приходилось прочесывать. А квартировали мы там 

вроде была казарма, а кто и жил по хатам по 2-3 человека…» 

До вечора 9 червня 1945 року бій вщух. За свідченням учасників подій троє 

бандерівців підірвали себе гранатами, один наймолодший, якому не виповнилось 

і 18 років, при спробі здатися був вбитий. Одному воїну, за неперевіреними 

свідченнями, вдалось вирватись з оточення. Директор місцевої школи (с. Івки) 

Комісарчук був в ході протистояння вбитий. Комірник місцевого колгоспу 

Сопрук був важкопоранений і помер в лікарні. Також дістав смертельне 

поранення старшина кавалерійської частини Хованцев Олександр, який згодом 

був похований в с. Пасічна, де дислокувався його ескадрон. Кількість поранених 

учасників тих подій, з числа працівників НКВС та червоноармійців було 

зафіксовано п’ять осіб, а також один вбитий. Згодом проти Домки Городецької, в 

будинку якої знайшли прихисток воїни УПА, була відкрита кримінальна справа 

по статті 54-А і вона була засуджена до 10 років позбавлення волі.Згодом на місці 

поховання був насипаний невеликий курган, встановлено хрест та в 2005 році за 

участі ветеранів УПА з усієї України та місцевої громадськості могила загиблим 

воякам УПА була освячена. Чимало сил доклав до цього Петро Семенович Кицун, 

який був засновником руху в Старосинявському районі, ініціатором вшанування 

пам’яті воїнів УПА, також саме він за свої власні кошти спорудив надгробний 

пам’ятник на могилі Домки Городецької в с.Івки.  

Про ці події, згадано в книзі історика Петра Слободянюка «Нескорені» [6, 

с. 60] та нажаль відсутня інформація у рішеннях виконкому Івківської селищної 

ради трудящих. На наше переконання вони з відомих причин були вилучені. [7] 

В 1952 році силами НКВС було розкрито боївку ОУН – УПА, яка 

знаходилася в посадці між селами Бабине, Пилява, Дубова.  

Із спогадів жительки села Бабине Мочалюк Олени Іванівни: «В 1951 році на 

території колгоспу ім. Ворошилова відбулося ряд пожеж. Згоріли всі фермерські 

будівлі. Пожежі відбувалися не тільки вночі, а й серед білого дня. Тільки 

відбудують тваринник, пошиють соломою, не встигнуть відійти, як він знову 

загоряється. Пожежі відбувалися дуже часто. Згоріло багато телиць, коней. 

Згодом, як з’ясувалось, було в полі віднайдено криївку, там жили бандерівці, як 

тоді їх називали. Вони були зв’язані з сім’єю Непопа з с. Дубова. Син Непопа 

навчався в 10 класі Пилявської середньої школи. На конференції вчителів 

повідомили, що директора школи звільнено з посади, класному керівнику 

винесено догану. Звичайно, подробиць ніхто нам не казав». Пізніше виявилося, 

що троє бандерівців прийшли до хати дубовського жителя Непопа Левка. Там їх 

чекала засідка енкаведистів. Існує версія, що син Левка – Непоп Василь був 

зв’язаний з оунівцями. За іншою версією, він сам і заявив в міліцію про місце 

зустрічі з бандерівцями. У ході перестрілки Василь і його мати Химка були вбиті, 

а батько, який в цей час знаходився в іншій кімнаті, залишився живий. [8, с.12] 

Попри обмежений обсяг краєзнавчо-дослідницької роботи нам в основному 

вдалося досягти поставленої мети – відобразити особливості основних етапів 

розвитку українського національного визвольного руху в 30-50-х рр. 20 сторіччя, 
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розкрити його суть та локальні прояви на прикладі Хмельницької області та 

Старосинявського району зокрема. 

Мета досягнута через виконання завдань, які дали можливість учням, 

педагогам, історикам, краєзнавцям, учасникам війни на Сході України, членам 

дитяча громадська організація «ГАРТ» вкотре долучитись до трагічних, 

героїчних, жертовних сторінок нашої новітньої історії. Завдяки опрацюванню 

архівних матеріалів вперше відкриваємо особливості цього періоду на 

Старосинявщині, а також його вплив на людські долі ,зокрема Домни 

Городецької, яка втратила сили і здоров’я, перебуваючи десять років у таборах, 

тільки за те, що до її оселі ввійшли воїни УПА і вона їх «укривала». Директора 

школи с. Івки, комірника колгоспу, які в силу певних обставин опинились в 

епіцентрі конфлікту і поплатились своїм життям. Червоноармійця Хованцева – 

старшину, кавалериста з Узбекистану, який був смертельно поранений і 

похований в братській могилі в нашому селі Пасічна.     

З душевним болем згадуємо і тих воїнів УПА(бандерівців), які загинули, 

підірвавши себе гранатами, і тих, які прийняли смерть від куль НКВС. Імена їх 

невідомі, але жертовність не марна. Як зазначив Р. Шухевич: «На нашій крові 

буде збудована Українська Держава». Так воно і сталось.  

Національний визвольний рух був вагомим фактором історичного розвитку 

з яким змушені були рахуватись усі учасники тих подій, що свідчило про його 

силу, вагомість та потужний вплив на перебіг подій. До весни 1945 року в рядах 

УПА перебувало близько 90 тисяч чоловік.[15, с. 15] 

Однозначного трактування цих питань не може бути, тому що яке б воно не 

було воно буде наражатись на протест з боку певної частини нашого суспільства. 

Єдиний вихід полягає у деміфологізації діяльності, з одного боку ОУН і УПА, а 

з іншого-Кремля, в поширенні історичної правди, якою б вона не була. [16, с.4] 

Ми своїм дослідженням долучились до цього процесу, усвідомлюючи 

величезну відповідальність перед пам’яттю полеглих у визвольних боях, перед 

своєю совістю та прийдешніми поколіннями. Слава Україні! Героям Слава!  

 
ІСТОРІЯ РЕПРЕСІЙ В МАЛЕНЬКОМУ СЕЛІ НА ФОНІ  

ВЕЛИКОГО ТЕРОРУ: СЕЛО СІЛЬЦЕ СЛАВУТСЬКОГО РАЙОНУ 
Яцюк Сергій, вихованець гуртка «Джура» 

КПНЗ «Центр туризму і краєзнавства учнівської 

молоді» м. Нетішина 

Керівник: Матус Олена Олександрівна, 
керівник гуртка «Джура», КПНЗ «Центр туризму 

і краєзнавства учнівської молоді» м. Нетішина 

Хмельницької області 

Я не знаю особисто жодної людини з цього списку. Та й не міг знати в силу 

свого молодого віку, багато з їхніх рідних, з ким мені вдалося розмовляти, теж 

нікого не пам’ятали і не знали особисто! Але, всі вони запевняли мене, і я також 

поділяю їх переконаність, що це були невинні жертви. Їх заарештували за 

сфабрикованою кимось із завзятих працівників НКВС справі, виконуючи 

рознарядку зверху! І цей список із 90 імен, ще не повний. Ще невідомі долі 

багатьох людей, зниклого села Сільце, чиї сліди губляться в ці роки. 

Тільки географічні координати 50°18′03″ пн. ш. 26°40′24″ сх. д. залишилися 

від маленького подільського села Сільце Славутського району 

Ми вирішили дослідити одну з маловідомих сторінок з історії села Сільце, 

яке існувало до 1984 року на Хмельниччині – репресії радянської влади проти 

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=uk&pagename=%D0%A1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F)&params=50_18_03.1_N_26_40_24.9_E_type:railwaystation_region:UA_scale:30000
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населення у 30-х роках ХХ-го століття. Об’єктом дослідження стала спільна 

трагічна доля українців та поляків с. Сільце в добу «Великого терору» на 

Хмельниччині (1920р.–1938 р). Пошукиінформації, дослідження доль 

репресованих жителів, відновлення пам’яті і їх доброго імені допомогли нам 

відкрити раніше невідомі архівні матеріали та дослідження, присвячені 

національному аспекту політичних репресій в Україні. 

Зазначена тема має свої перспективи дослідження, оскільки дає можливість 

з’ясувати місце політичних репресій у формуванні тоталітарної системи 1920-

1930-х рр. 

Методи дослідження: проблемно-хронологічний (досліджували проблему 

організації колгоспів, розглянули проблему в розвитку); порівняльно-історичний 

(зіставили характер колективізації в селі Сільце із загальнодержавною 

картиною); соціологічний (взяли два інтерв’ю); ретроспективний 

(проаналізували дослідження краєзнавців 90-их років і порівняли зі знайденою 

новою інформацією). 

Про село Сільце ми дізнаємось із повідомлення, що на річці Горинь, від 

с.Ташки до с.Сільце, у різні часи працювало 6 папірень: с.Ташки (1886-1926 рр.), 

м.Славута, дві папірні побудовані у 1818 і 1822 роках, с.Полянь 1872 р., 

с.Комарівка (1850-1913 рр.), с.Сільце (1786-1800).  

На початку XX століття старий млин у с. Нетішин згорів. Тому розпочалося 

будівництво цегляного млина. Горна мурували із вогнетривкої цегли, яку 

купували в сусідньому селі Сільце, де був цегельний завод. Цемент, якість якого 

контролював сам Герман, виготовляли в с.Сільце Славутського району. Міцність 

цементу була надзвичайною.  

Станом на 1906 рік селище Сільце входило до Кривинської волості і на той 

час тут було 46 дворів і проживало 448 жителів.  

Після Столипінської реформи в царській Росії 1905 року (тоді селянам 

давали по кілька десятин вільної землі, на яких вони селилися й утворювали 

невеличкі поселення, що звалися хуторами) переселилося багато жителів 

с. Сільце. 

А потім у житті с. Сільце настали радянські часи. Суцільна колективізація 

зумовила утворення колгоспів. Це особливим чином торкнулося жителів села. 

Окремі підходи радянською владою було застосовано щодо куркулів. 

Насемперед було складено переліки куркульсько-заможних господарств, що 

становили 7–10 відсотків від загальної кількості селянських господарств. Саме на 

заможні господарства було покладено обов’язок забезпечення до 80% обсягу 

плану хлібозаготівлі. При цьому проводилася експертна оцінка кожного 

заможного господарства і лише після цього на нього накладалося «тверде 

завдання» по здачі кількості хліба. Однак до складу експертних комісій входили 

лише представники бідняків та наймитів, і власне тому визначальну роль в 

експертних висновках відігравала не реальна ситуація, а психологічний фактор – 

заздрість. 

Загалом протягом лютого-березня 1930 р. антибільшовицьким постанням 

було охоплено 63% населених пунктів Шепетівської округи. У відповідь 

більшовицька влада кидає на придушення селян відділи прикордонного загону, 

міліцію, сили окружної партійної організації (200 осіб), загони як місцевих 

комсомольців та більшовиків, так і спеціально надісланих з Києва та Харкова. Всі 

повсталі села було поділено на 2 категорії – повсталі та співчуваючі – та оточені 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5_(%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
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оперативними групами й військами ДПУ. В Славутському районі до категорії 

повсталих віднесено було Нетішин, Солов’є, Сільце та Хоровиця. 

Таким чином, під тиском владних репресій та завдяки «решительным 

действиям оперативных групп и войск ГПУ» і «в деяких місцях з використанням 

зброї» повстання поступово вдається придушити вже до кінця березня 1930 р.  

У мартиролог жителів с. Сільце – жертв Голодомору 1932-1933 років – 

вписано 15 імен. Хоч, скоріше за все, не всі жертви враховані. Як згадувала 

Людмила Зелінська, що її покійна бабуся Куліковська Зінаїда Миколаївна, 

1923 р.н., розповідала:«…Жилося важко, батьки платили податок у колгосп. 

Якщо не було чим платити, то забирали, що можна: вози, коней, корів, курей, 

зерно.  

Фабрицька Галина Михайлівна, 1950 р.н., жителька с. Нетішина, розповіла, 

що їй переповіла покійна свекруха Фабрицька Ганна Трохимівна, яка померла у 

2012 році. Їй мама розповідала, що навесні 33-го року половину зерна з їхньої 

комори забрали «під посів у колгосп», а сім’я вижила лише тому, що жила біля 

лісу і харчувались дарами лісу, річки.  

Репресії в Україні є однією з найстрашніших сторінок в історії нашого 

народу. У 1937 році вони досягли небачених масштабів. Тому 1937 рік у 

міжнародній історіографії відомий як рік Великого Терору.  

Трагічні події 1920-1930-х років на Славутчині мали свої особливості, адже 

границею району на десятки кілометрів проходив кордон між СРСР і Польщею. 

Як свідчать архівні джерела, найбільш поширеними методами репресій на 

Поділлі стали масові депортації населення. Село Сільце було прикордонним, а 

жителі прикордонних сіл, у першу чергу поляки, німці, зазнали ще одного виду 

репресій – це виселення з прикордонних районів України сімей куркулів. 

Якщо репресії кінця 1920-х – першої половини 1930-х років були насамперед 

спрямовані проти українців, то терор 1937–1938 рр. був проти поляків та німців. 

Із 91 репресованих було 5 українців, 81 поляк та 5 німців. 

23 січня 1935 р. ЦК КП(б)У прийняв чергову постанову «Про переселення з 

прикордонної смуги», за якою із Сільця було вислано 32 сім’ї. 

У 1935 і 1936 роках сім’ї вислали в Луганську область і Казахстан як таких, 

що не проявили себе під час зміцнення колгоспів і кордону. Із села було вислано 

в Луганську область 42 чоловіки, в Казахстан – 15, на північ Росії – 6. Куди було 

вислано ще 17 жителів с.Сільце невказано. 

Було вислано разом з батьками і 19 дітей. Найстаршій дитині було 16 років, 

а наймолодшій було всього 3 роки (Куликовська Яніна Францівна, 1932 р., 

с. Сільце, полька, утриманка, вислана разом з батьками на спецпоселення в 

Казахстан 15.06.36.  

Найстарішим депортованим став житель с. Сільце Синицький Станіслав 

Адамович, 1861 р., поляк, неписьменний, селянин-одноосібник. Заарештований 

25.05.29. Звинувачення: антирадянська агітація. Колегією ОДПУ 04.11.29 

позбавлений права проживання в окремих місцевостях на 3 роки. 

Яким же ворогом народу була Куликовська Анастасія Мартинівна, 1877, 

с.Сільце, Славутського р-ну Вінницька обл., полька, неписьменна. Останнє місце 

проживання: Луганська обл. с. Олександрівка Станично-Луганського р-ну, 

колгоспниця колгоспу «Червоний хлібороб». Особливою «трійкою» УНКВС по 

Донецькій обл. 31 жовтня 1938 р. засуджена до розстрілу. Реабілітована у 1989 р. 

Із матеріалів у Славутському краєзнавчому музеї дізналися, що зі 

Славутського і Берездівського районів вислано близько 600 сімей. В документах 
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Славутського райкому партії знайшли документи про першу висилку в Луганську 

область у лютому 1935 року. 

За розповідями моєї прабабусі Вербицької Валентини Йосипівни, 1924 р.н., – 

розповідає Валентина Кратюк, жителька Нетішина, – зима 1935 року була сувора, 

випало багато снігу. Тріщали морози. Сім’я відсвяткувала зустріч Нового року, 

Різдво,але приїхали в Сільце представники НКВС, зібрали людей на збори, а 

потім закликали по одному до кабінету. Усім тим, кого визвали, було оголошено 

зібратись за 7 днів у дорогу з сім’ями. 

Що послужило причиною настільки непримиренного ставлення до себе з 

боку партії і уряду? Чим завинили ці нещасні люди з глухої глибинки? Чому їх 

так нещадно винищували по всій країні Рад? 

Працюючи з Книгами «Реабілітовані історією» по областях, ми шукали 

прізвища висланих у Луганську область. В 1935 році сюди було вислано 

42 жителі Сільця. По 1937-1938 р.р. дорослі працювали там у радгоспах, 

колгоспах, на заводах. Але і там їх знайшла радянська репресивна машина. 

26 жителів с. Сільце в 1937-1938 р.р . були розстріляні в Луганській області. 

Прізвище Лінок (Линок) лякало в Луганській області енкаведистів. Із 10 чоловік, 

що були сюди вислані розстріляно – 8. Наймолодшому Лінок Івану, 1911 р.н., 

було – 26 років, його братуЛінок Броніславу, 1910 р.н.) було 28 років, а 

найстаршому Лінок Станіславу Івановичу, 1881 р.н., їх батькові було 56 років. 

Всі вони були поляки.  

А Линок Бронислава Івановича, 1891р.н., куля знайшла в Іркутській області. 

Припускаю, що це був брат Лінок Станіслава Івановича. 

Всіх було засуджено за ст. 58-1 «а», 58-2, 58-7, 58-11 КК контрреволюційна 

діяльність. 

Для нас стало цікавим і те, що багато людей приїхали жити в с.Сільце і тут 

їх звинувачували у різних гріхах. Їх звинувачували у шпигунстві, у 

антирадянській та контрреволюційній діяльності. 

Ми знайщли в російських документах наших земляків (мовою оригіналу): 

Куликовский Станислав Иванович, 1872 (1883) г. р., уроженец с. Сельцо 

Славутского р-на Шепетовского окр. Винницкой обл., поляк, беспартийный, из 

крестьян. Арестовывался в 1932 г. за «антисоветскую деятельность». Выслан в 

1935 г. в Карельскую АССР. Арестован 16 ноября 1937 г. Особой тройкой 

УНКВД ЛО 15 декабря 1937 г. приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян 

в Карельской АССР (Сандармох) 8 января 1938 г. 

Купчинский Сигизмунд Станиславович. Родился в 1907 г., Винницкая обл., 

Славутский р-н, д. Сельцо; б/п; проживал: Смоленская обл., г. Киров. 

Приговорен: Тройка при УНКВД Смоленской обл. 8 октября 1938 г., обв.: по 

ст. 58-6, 9, 10 УК РСФСР. Приговор: к 10 годам ИТЛ. Умер 16.04.1943 г. в 

Вятлагче. 

Линок Бронислав Иванович. Родился в 1891 г., Винницкая обл., 

Славутский р-н, д. Сельцо; поляк; малограмотный; б/п; проживал: г. Иркутске. 

Арестован 27 апреля 1938г. Приговорен: Тройка при УНКВД Иркутской обл. 

20 октября 1938 г., обв.: по ст. ст, 58-1 «а», 58-2, 58-7, 58-11 УК 

РСФСР. Приговор: расстрел Расстрелян 23 октября 1938 г. Место захоронения – 

г. Иркутск.  

В Україні прямі людські втрати від репресій у 1927– 1938 рр. становили 

щонайменше 4,4 млн. чоловік. На сьогодні ми встановили, що в селі Сільце було 

репресовано 91 особа, а найвищої міри покарання – розстріл – 31чоловік.  
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Найпоширеніші обвинувачення щодо репресованих селян були – 

контрреволюційна діяльність – 6, антирадянська діяльність – 3, 

неблагонадійний – 3 чоловіки і 8 жінок, підрив державної економіки -1, соціально 

небезпечний елемент – 8 чоловіків і 4 жінки, шпигунство – 5, терористична 

діяльність – 1 чоловік. 

За соціальним складом репресованих жителів с.Сільце становлять 

робітники -14 чоловік, колгоспники -10 жінок та 29 чоловіків, одноосібники – 3 

жінки та 12 чоловіків, возії-перевізники – 3 чоловіки. 

Ось така сумна статистика Масові репресії не тільки призвели до фізичного 

винищення найбільш активної та інтелектуальної частини нації, а й понівечили 

долю багатьох людей, пов’язаних родинними узами з репресованими, – т.з. 

«членів сімей ворогів народу», сприяли моральному розтлінню тих, кого терор не 

торкнувся. За розмахом знищення населення власної країни комуністичний терор 

не знає собі рівних у світовій історії. Він залишився в пам’яті людства під назвою 

Великого Терору. 

І ось зараз, після такої кількості часу, знову спливають в пам’яті картини 

цього жахливого фільму і починаєш зовсім по-іншому його сприймати. 

Сприймати саме з точки зору злочину проти людяності, відкидаючи все інше. 

І вже зовсім неважливо, що відбувалося в 20-30 роки, неважливо, ким були ці 

люди – колишні селяни, шпигуни, поляки, українці, німці! Бійня проводилася за 

одним сценарієм! І в цей сценарій всім відомий маніяк-режисер «Великий вождь 

і вчитель» вписав імена наших рідних і близьких людей! (Додаток Ж) 

Життя людини – ось найбільша цінність! І ніхто не має права її забирати! 

Навіть якщо людина оступилась, порушила закон, їй необхідно дати шанс 

усвідомити скоєне і допомогти все виправити. Це всього лише ознака прояви 

людяності. 

Немає сьогодні на карті села Сільце Славутського району Хмельницької 

області. З будівництвом Хмельницької АЕС зрівняли із землею хати, садки, поля. 

Але саме з цієї землі виросли і стали самодостатніми людьми відомі постатті.  

Красюков Микола Петрович, р.н. 10 серпня  1923, с. Сільце, помер 

12серпня 1986, м.Волгоград. Повний кавалер орденів Слави. 

В 1932 році народився в с. Сільце Славутського району Марон Іван 

Едуардович, будівельник. Заслужений енергетик СРСР (1982), заслужений 

будівельник України (1989). Занесений до Золотої книги української еліти та 

книги «500 впливових особистостей України». Нагороджений срібною медаллю 

«Честь. Слава. Труд»  

Валентина Миколаївна Качановська, народилася 1941р., с. Сільце, швачка-

мотористка Славутської швейної фабрики. Депутат Верховної Ради УРСР 9-11-

го скликань, нагороджена орденами Леніна,  Трудової Слави 3-го ст., медалі. 

Завершуючи трудомістку, але дуже цікаву роботу, я можу сказати, що ми 

досягли тих результатів, яких бажали досягти. Ми дізналися, що в селі Сільце 

колективізація проходила не зовсім звичайно. 

Ми змогли відновити історичну справедливість щодо незаконно 

репресованих радянською владою. Ми побачили, яку користь приносили селу ці 

люди, як жорстока виявилася у них доля.  

Завдяки виконаній роботі, я дізнався для себе багато нового. На конкретних 

прикладах з життя жителів села Сільце я зміг краще зрозуміти тему 

колективізації, усвідомити, що зазнали люди того часу, через які страшні 

сторінки свого життя їм довелося пройти. Було цікаво спілкуватися зі 

https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE_(%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/1941
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8
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старожилами села, яким вже багато років, але пам’ятають вони все. Ті часи в їх 

пам’яті залишилися назавжди. Дивно те, що вони не озлоблені ні на кого. 

Вважають своє життя важким, але необхідним і корисним країні. Кажуть, що тоді 

так всі жили, що, ймовірно, по-іншому могли б і не вистояти у війні. 

Розповіді родичів жителів села про колективізацію дозволили мені 

співвіднести ті часи і відносини в селах сьогодні. 

Суспільство розділилося, як і в ті далекі часи тому, що треба робити вибір: 

або, забувши про небезпеку, встати на захист історичної пам’яті. У 30-ті роки 

люди теж губилися: йти на поводу у влади, але проти совісті, або, заховавши 

страх, не зраджувати собі і залишатися людьми. Який висновок з цього можна 

зробити: в будь-яку епоху проблема вибору була, є і буде. Дуже важливо, яку 

громадянську позицію ти займаєш. Мені давно зрозуміло, що без історичної 

пам’яті, без знання наших коренів, не можна бути ні цивілізованим, ні 

культурною людиною, ні патріотом своєї Батьківщини. А мала батьківщина – це 

частинка великої.  

 

РЕШЕТИЛІВЩИНА ЗА ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ ТА УКРАЇНСЬКОЇ 

ДЕРЖАВИ ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО 
Біленька Тетяна, вихованка Решети-

лівського ЦТКСЕУМ, учениця 10-Б класу 
Решетилівської гімназії ім.І.Л.Олійника 

Полтавської області 

Керівник: Купенко Ігор Андрійович, 
методист Решетилівського ЦТКСЕУМ, вчитель 

Решетилівської гімназії ім.І.Л.Олійника 

На початку 1917 року територія, що нині перебуває у межах Решетилівського 

району входила до складу Братешківської, Демидівської, Піщанської, 

Площанської /Плосківської/, Решетилівської волостей Полтавського повіту, 

Білоцерківської і Калениківської волостей Хорольського повіту, Куликівської і 

Хорішківської волостей Кобеляцького повіту та Федорівської волості 

Кременчуцького повіту Полтавської губернії [13].  

Після отримання звістки про падіння самодержавства 5-6 березня 1917 року 

в Решетилівці відбулися мітинги й маніфестації, на яких оратори – представники 

місцевих осередків партій вітали повалення царського самодержавства та 

створення Тимчасового уряду, висловлювали сподівання, що він розв’яже всі 

питання на користь простого народу.  

У березні 1917 року в Решетилівці з представників земства та кооператорів 

було створено волосний громадський комітет, що замінив волосне правління і 

став виконавчим органом Тимчасового уряду. Такі комітети були створені в усіх 

волостях [3, с.855]. 

Замість царських урядовців Тимчасовий уряд, також, увів посади 

губернських і повітових комісарів, призначивши ними голів губернських і 

повітових земських управ.  

Навесні та влітку 1917 року почали стихійно виникати земельні комітети, 

котрі брали під контроль поміщицькі маєтки, втручалися у господарську 

діяльність, а то і привласнювали землю та урожай. Різко зросло число судових 

справ про самовільне захоплення селянами поміщицьких земель та хліба. Так, 

згідно з повідомленням прокурора Полтавського окружного суду Полтавському 

губернському земельному комітету від 09 жовтня 1917 року дізнаємося, що 

«Постановою Плосківського земельного комітету було самовільно відібрано хліб 
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у О.Левенця, О.Педашенка, Г.Педорченка. Подібні ж дії вчинені і стосовно 

поміщика В.Чучка з Куликових хуторів» (нині с. Шевченкове Решетилівського 

району) [12, с.80]. 

На Решетилівщині значно пожвавішало політичне життя, з’явилися легальні 

осередки політичних партій і громадських організацій. Найбільш впливовою була 

партія українських соціалістів-революціонерів (есерів), що представляла 

інтереси середнього селянства. 

Натомість партії, які представляли заможних селян та землевласників, 

авторитетом не користувалися. Адже, на відміну від есерів, які виступали за 

зрівняльний розподіл землі, хлібороби-власники хоч і заявляли про необхідність 

аграрної реформи та ліквідацію поміщицького землеволодіння, все ж виступали 

за приватну власність на землю та орієнтувалися на міцні селянські господарства. 

Це не подобалося більшості селян [14]. 

Справа дійшла до того, що коли до Решетилівки прибув член партії 

хліборобів-власників, щоб завербувати нових членів партії, селяни його 

заарештували і побили. У нього відібрали партійні документи і взяли розписку, 

що він не буде працювати в партії [3, с.856]. 

У Решетилівці головою волосного осередку партії хліборобів-власників був 

селянин Григорій Шкурупій, в Братешківській волості – Поправка. Коли члени 

партії зібралися на нараду у селі Братешки, про це дізналися представники 

бідноти, які спочатку всіх учасників зібрання жорстоко побили, а потім затягнули 

у камеру для утримання заарештованих [14]. 

Цькування селян-власників посилилися після установчого з’їзду Української 

демократично-хліборобської партії (УДХП), що відбувся 29 червня 1917 року в 

Лубнах. Так, у Решетилівці було побито нотаріуса Грекова, а у селі Прокопівка 

Решетилівської волості – Кривенка [8, с.48].  

Українська соціал-демократична робітнича партія (УСДРП) мала в краї 

нечисленні осередки, а осередок Російської соціал-демократичної робітничої 

партії /більшовиків/ (РСДРП /б/) на чолі з Степаном Калініченком був утворений 

в Решетилівці лише наприкінці 1917 року. 

У серпні 1917 року в Решетилівці місцеві більшовики «для боротьби з 

контрреволюцією» сформували загін Червоної гвардії, до якого вступили 

Григорій Зленко, Пилип Коваленко та інші [3, с.856].  

У листопаді 1917 року відбулися вибори Всеросійських Установчих зборів, 

які проходили за 17 партійними списками. На Полтавщині було створено 2 міські 

та 15 повітових виборчих комісій, а вся губернія була поділена на 1500 виборчих 

дільниць (комісій). 

За підсумками виборів блок українських і російських есерів переміг у 

Полтавському та Кобеляцькому повітах, а Селянська Спілка та українські есери 

лідирували в Хорольському повіті. За більшовиків у Полтавському повіті 

проголосували лише 3,3 % виборців. 

Треба констатувати, що в справі пропаганди на селі, особливо на 

Полтавщині, українські есери та повністю підпорядкована їм Селянська Спілка 

були майже монополістами і не зустрічали серйозної конкуренції з боку 

більшовиків та інших партій [2]. 

Проте втілити в життя результати виборів не вдалося. Російські більшовики, 

які створили у Харкові маріонетковий «Уряд Радянської України» і почали 

агресію проти УНР.  
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На початку 1918 року більшовицькі війська під командуванням 

підполковника Михаїла Муравйова розпочали наступ з Харкова на Київ і 8 січня 

1918 року зайняли Решетилівку.  

На своєму шляху загони російських червоних окупантів знаходили 

підтримку не лише з боку нечисленних місцевих більшовиків, але й частини 

української бідноти, яку приваблювали заклики захоплювати і ділити чужу 

власність. З приходом червоногвардійських загонів Решетилівщина, як і вся 

Україна, була втягнута у вир громадянської війни. 

У січні 1918 року більшовики у Решетилівці створили власний орган влади – 

волосний революційний комітет (ревком), що розмістився у приміщенні 

колишнього волосного правління. Ревком очолив спочатку Яким Демиденко, о 

потім моряк-балтієць Митрофан Блошенко, що повернувся додому після 

військової служби в Кронштадті [15].  

За підтримки більшовиків у січні 1918 року завершилося і формування 

решетилівського загону Червоної гвардії, який очолив Пилип Коваленко. На цей 

загін було покладено функції охорони життєво важливих об’єктів містечка та 

«наведення порядку» у волості. 

Ревкоми при допомозі земельних комітетів почали активний переділ землі. 

Зокрема, Калениківський волосний комітет на засіданні 09 січня 1918 року 

ухвалив: «Взяти на облік землі всіх тих власників, які не можуть обробити її 

власною працею» та «живий і мертвий реманент у маєтках великих 

землевласників Калениківської волості» [12, с.81]. 

З метою примусового вилучення хліба у селян в села Полтавського та 

Кобеляцького повітів більшовиками були послані перші військово-реквізиційні 

загони. Проте перша спроба ввести державну монополію на хліб успіху не мала. 

У лютому 1918 року австро-німецькі війська, згідно умов Берестейської 

мирної угоди, розпочали спільно з військовими підрозділами УНР наступ з метою 

звільнення України від більшовицьких нападників [8, с..161]. 

28 березня 1918 року баварська кінна бригада під командуванням ґенерала 

Едлєра фон Донау та Запорізький імені кошового Костя Гордієнка полк кінних 

гайдамаків під командою полковника Всеволода Петріва, які наступали в 

авангарді Окремої Запорізької дивізії генерала Олександра Натієва, звільнили 

Решетилівку [12, с.82]. Цього ж дня у Решетилівці на короткий час розташувався 

штаб бригади.  

У день звільнення Решетилівки від більшовиків, призначений урядом УНР 

Полтавський губернський військовий комісар Кудрявцев, перебуваючи в 

містечку, видав наказ про розпуск більшовицьких «совєтів» і негайне 

відновлення судових органів у тому складі, в якому вони існували до 

більшовиків, а також губернського, повітових і волосних земств, основним 

завданням яких мала стати боротьба з анархією і грабежами [8, с.179].  

Проте німецьке командування було незадоволене здатністю Центральної 

Ради виконати умови Берестейського договору в частині забезпечення 

продуктами харчування Німеччини і Австро-Угорщини. Тому, 29 квітня 1918 

року Центральна Рада була розпущена, а натомість постала Українська Держава 

гетьмана Павла Скоропадського [8, с.185]. 

Гетьманський уряд прийняв закон про тимчасові ліквідаційні комісії. 

Вони мали визначити і повернути землевласникам все пограбоване в них під 

час правління Центральної Ради і більшовиків майно та відшкодувати заподіяні 
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їм збитки, в тому числі за посіви, зроблені селянами на поміщицьких землях 

весною 1918 року.  

Опорою гетьманського уряду на селі стали поміщики і заможні селяни — 

хлібороби-власники. Повітовими старостами призначалися здебільшого місцеві 

землевласники, земські діячі, судді, військові [5]. Так, Кобеляцьким повітовим 

старостою призначили Е.Бокого, Полтавським – Василя Петраша, Хорольським – 

Сергія Родзянка. Для забезпечення правопорядку було створено Державну варту, 

яку в Решетилівці очолив Писаренко [14].  

Відновлення приватної власності на землі і поміщицького землеволодіння 

викликало невдоволення селян. Стихійні хвилювання переростали у відкриті 

повстання. Ширилися підпали маєтків, потрави посівів, вбивства поміщиків і 

орендарів.  

Так, у травну – червні 1918 року було спалено маєток Шарни у Піщанській 

волості.  

Невизнання гетьманської влади селянами спостерігалося в усіх повітах 

Полтавщини. Так, полтавський повітовий староста Василь Петраш доповідав 

губернському старості (посади старост були уведені замість комісарів 

Центральної Ради) про свою інспекторську поїздку, під час якої відвідав села 

Мачухи, Плоске, Демидівку, Решетилівку, Братешки і Піщане. Його 

супроводжував загін німців і українських козаків. Поїздка справила на нього 

гнітюче враження. Селяни повсюдно були налаштовані проти нової влади, 

поміщицькі маєтки потребували збройної охорони, щоб захистити життя їхніх 

власників і майно.  

У відповідь на розгул бандитизму, насильств і безчинств гетьманська влада 

відповідала терором, посилаючи проти селян каральні загони, накладаючи 

штрафи і контрибуції. 

Так, 3 червня 1918 року на вимогу полтавського повітового старости було 

скликано зібрання у селі Плоскому. Незважаючи на умовляння, селяни не 

визнали владу гетьмана, позаяк його влада була нелегітимною, адже думки 

народу ніхто не питав. Коли ж староста зачитав наказ про повернення 

награбованого у землевласників майна, більшість селян не стала його слухати і 

почала розходитись. Щоб їх зупинити, супровід старости почав стріляти для 

остраху вгору, а потім почали ловити селян. Для переконливості змісту Грамоти 

гетьмана втікачам кого спіймали, привселюдно дали нагаїв. Наступного дня 

повітовий староста знову скликав сільський сход у Плоскому. Під страхом нової 

фізичної розправи селяни скорилися і проголосували за заздалегідь 

підготовлений «приговор» про визнання ними влади гетьмана. 

5 червня 1918 року каральний загін прибув до волосного села Демидівки. 

Скликаний на майдан натовп вимагав прибрати з села німецьких солдат і заявив, 

що підуть на розстріл, але влади гетьмана не визнають. Селяни вимагали 

повернути до влади Центральну Раду. Коли ж староста наказав заарештувати 

підбурювачів, селяни накинулися на німецьких солдат і почали їх бити, дісталося 

і лейтенантові. У результаті бійки одного селянина було поранено. Після залпу з 

рушниць, селяни розбіглися, схопити і заарештувати вдалося п’ятьох [8, с. 192.]. 

У червні цього ж року в Демидівці було пограбовано маєток поміщиці Марії 

Чапліц [5]. Земського начальника Тембрієва, що у супроводі німецького загону 

прибув до села для захисту маєтку, внаслідок збройної сутички було вбито 

місцевим матросом Ягольником. 
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21 червня 1918 року каральний загін німців під командуванням ротмістра 

Кноблоха і гетьманців оточив бунтівне село Андріївку Демидівської волості і 

обстріляв його з кулеметів. У відповідь селяни, озброївшись хто чим міг, вчинили 

опір, в результаті якого було вбито німецького улана. Коли ж німецькі солдати 

почали нещадно бити селян, вони впали на коліна і попросили пощади. На село 

була накладена контрибуція в 20 тисяч карбованців. Селяни мали відшкодувати 

збитки, завдані поміщикові П’ятаку під час розграбування економії. 8 селян 

відправили до в’язниці, а решту змусили стояти на колінах і благати про 

помилування. 

За непокору гетьманській владі й відмову працювати в економіях князя 

Кочубея у селі Піщаному на селян також наклали контрибуцію в розмірі 18 тисяч 

карбованців [8, с.191-192]. 

Наприкінці весни – на початку літа антигетьманські політичні сили в краї 

активно створювали підпільні організації. Так, 2 травня 1918 року відбулося 

зібрання підпільників Полтавського повіту, а потому – кущові наради 

підпільників у Мачухах, Байраці і Решетилівці.  

10 травня 1918 року пройшло друге зібрання підпільників для підготовки 

повстання [7, с.16]. 

У серпні на землях Полтавщини з’явилися таращансько-звенигородські 

повстанці. Не оминули вони і решетилівський край. Так, 10 серпня повстанці 

вступили на терени Кобеляцького повіту. Їх кінний загін чисельністю більше 100 

вершників у Хорішках зарубав шістьох німецьких вояків і начальника місцевої 

варти Залюбовського.  

Через годину до Хорішок з боку Решетилівки підійшла і піхота з кулеметами 

та двома гарматами, а наступного дня прибув ще один загін. Об’єднавшись, 

з’єднання вирушило до Куликівки, але по дорозі їх зустріли німецькі війська. Бій 

повстанці програли і повернули до Кременчуцького повіту. Тікали швидко, на 

полі бою залишили 28 небіжчиків і частину обозу.  

У ніч на 11 серпня німецькі війська настигли і ще раз розбили прибульців з 

Київщини. Після цього вони повернулися до Хорольського повіту.  

Переслідувані таращансько-звенигородські повстанці пройшли селами 

Миргородського повіту і вступили до Полтавського. Їх кінні роз’їзди по 10–30 

вершників розійшлися по селах і хуторах Байрацької і Піщанської волостей, а 

головні сили зупинилися у Молодиківщині (Биківщині) і Яновщині. Як свідчили 

пізніше селяни, вони «розмовляли між собою по-московському» і називали один 

одного «товаріщами», а командував ними «чоловік у літах з товстими обвислими 

вусами». Повстанців залишалося не більше тисячі.  

З Новомихайлівки (Заруднівки) до командирів повстанців підійшли селяни і 

поскаржилися на управителя маєтку дідича Кованька Сигізмунда Салая за 

жорстоке поводження з ними. Даремно управитель намагався переконати селян, 

що він був лише виконавцем волі власника. У маєтку Кованька київські повстанці 

вбили ротмістра Нікологорського, розгромили поміщицьку садибу.  

У Молодиківщині повстанці пробули близько двох годин, а потім вирушили 

до Піщаного. По дорозі вони зарубали Сигізмунда Салая, вбили урядника 

Мирченка, у присутності сільського сходу розстріляли двох вартових, побили 

нагайками священника-біженця з Білорусії Петра Грицая, а також пограбували 20 

колишніх офіцерів російської армії, які за направленням полтавської Біржі 

працювали артіллю на жнивах у маєтку Кованька.  
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Розграбовані були також економії князя Кочубея на хуторах Степовому і 

Середньому та Миколи Воронянського в однойменному селі. Деякі місцеві 

селяни, переважно жінки, з Новомихайлівки і Молодиківщини також брали 

участь у грабунках (слідчі Полтавського окружного суду таких випадків виявили 

14). Як тільки повстанці залишили Піщане, селяни ночами потайки позносили до 

маєтків награбоване майно [9, с.133-135]. 

Незважаючи на воєнне лихоліття в краї активізувалося культурно-

національне життя.  

Активним був на Решетилівщині рух за створення «Просвіт». Також на 

початку березня 1918 року в Решетилівці відкрився Український народний 

університет із відділами: загальноосвітнім, гуманітарним і технічним. 

У перспективі мав розпочати роботу й сільськогосподарський відділ. До 

університету записалося більше 250 селян. У містечку функціонували Селянська 

Спілка, україномовна гімназія та українська книгозбірня-читальня.  

Та незважаючи на значні здобутки в царині національно-культурного 

відродження, напруга в українському суспільстві наростала. Селянство було 

невдоволене аграрною політикою уряду. Серед найбідніших верств населення 

поширювалися більшовицькі ідеї.  

Для боротьби з гетьманським режимом решетилянин Денис Личко створив 

партизанський загін, який завдавав відчутних втрат. У жовтні-листопаді 1918 

року він влився до більшовицького загону, очолюваного Яковом Огієм та 

Григорієм Скрипником [3, с.856].  

25 листопада 1918 року під час протигетьманського повстання до 

Решетилівки прибула кінна чота Чорних Запорожців хорунжого Петра Дяченка, 

зупинилася на ночівлю. До чоти доєдналися 50 повстанців і чота стала сотнею 

Запорозького кінного полку Армії УНР [4]. «…Чота була однаково одягнута, всі 

в черкесках, а повстанці – від селянських кожухів і до панських хутер з єнотовими 

комірами…» [1, с.28].  

У січні 1919 року в Решетилівці з каракулю решетилівських овець були 

пошиті шапки для всього Кінного полку Чорних Запорожців Запорозького 

корпусу Армії УНР. 

Влада Директорії протрималася в Решетилівці недовго і наприкінці січня 

1919 року більшовицький загін Якова Огія потіснив з містечка її війська [10]. 
 

ПЕРІОД ДИРЕКТОРІЇ В ІСТОРІЇ РІВНОГО  
Мінакова Олеся, 11 клас, НВК «Колегіум» 

м. Рівне, член гуртка «Юні краєзнавці» 

Мінакова Наталія Георгіївна, керівник 
гуртка «Юні краєзнавці» 

100-річний ювілей Української революції 1917-1921 рр. співпав у часі із 

збройним протистоянням та захистом Україною територіальної цілісності на 

сході та півдні. Як і століття тому, ми знову боронимо нашу незалежність. У 

зв’язку з цим, ретроспективний погляд на тогочасні події в Україні загалом та на 

Волині зокрема є актуальним сьогодні. 

Суттєву роль в історичних подіях із утвердження української незалежності 

відіграло і наше Рівне. Адже місто фактично двічі проголошувалося столицею 

України, тож звідси керували всією державою. Осмислення та аналіз фактів 

минулого, пов’язаних із боротьбою за незалежність, події на землях Рівненщини 

того часу мають сьогодні значення не лише для заповнення дослідниками 

http://ogo.ua/articles/view/2019-01-21/97702.html
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прогалин історичного знання, але й засвоєння уроків минулого громадянами 

України.  

Нашим дослідженням ми хотіли показати перебіг подій в Рівному весною 

1919 року, відобразити непростий, а інколи і складний стан справ Української 

держави за часів Директорії. 

Рівне на початку ХХ століття було провінційним багатонаціональним 

містечком, хоча тут переважна більшість населення були євреї. Ось як описує 

наше місто відомий американський журналіст Джон Рід, який у1915 році потайки 

діставався на фронт, щоб стати очевидцем подій І світової війни. Рівненським 

враженням він присвятив один зі своїх нарисів, який пізніше увійшов до книги 

«Уздовж фронту» (1928). Американський журналіст мав поверхове знайомство з 

нашим містом (перебував тут лише близько дев’яти годин), але залишив досить 

колоритний його опис. Звернемося до його фрагментів. «Я ніколи не забуду Рівне 

– єврейське місто у смузі осілості, – писав Рід. – Воно було російським зі своєю 

безладною обширністю, широкими вулицями, наполовину вимощеними 

бруківкою, з вибоїнами на тротуарах, кривими дерев’яними будиночками, 

оздобленими різьбленою яскраво-зеленою обшивкою, і натовпами дрібного 

чиновництва в мундирах. Тут багато було візницьких прольоток на маленьких 

колесах, із важкою російською упряжжю, правили ними патлаті дегенерати, у 

зношених вельветових свитках і потворної форми куполоподібних капелюхах. 

Але все інше було єврейське... Вулиця була захаращена смердючими покидьками 

серед в’язких калюж, які розбризкувалися при кожному проїзді візків. Навкруги 

дзижчали хмари вгодованих мух». Безперечно, в такому описі маємо явно не 

компліментарне зображення міста. Однак гротескові образи Ріда не були 

вигаданими, а віддзеркалювали справді жахливий побут тогочасного міста, який, 

мабуть, здавався культурному іноземцеві особливо вражаючим. 

Проїжджаючи Шосейною (нині Соборна) вулицею, американський 

мандрівник зауважив силу-силенну дрібних торгових закладів. Вони разом із 

крикливою рекламою товарів «утворювали вниз і вгору по вулиці якийсь 

божевільний ряд». Окрім того, весь цей ряд був живим: «Заяложені власники 

стояли біля закіптюжених дверей, і кожен з них кричав нам, щоб ми купували у 

нього, а не у його конкурента-шахрая по інший бік дороги. Дуже багато 

магазинів, дуже багато візників, перукарень, кравців, скупчених у цьому тісному 

світі...». 

Рівне, хоч і вважалося тоді тиловим містом, постійно перебувало у стані 

напруженості, відчувало близький подих війни. Із зоною бойових дій місто мало 

безпосередній зв’язок. По-перше, поранених і покалічених солдатів привозили із 

фронту до рівненського шпиталю, де вони розповідали про жахіття війни. По-

друге, на період війни у місті дислокуються великі підрозділи військ, 

розміщуються різноманітні служби – штабні, технічні, інтендантські тощо. У 

Рівному знаходився штаб Особливої армії Південно-Західного фронту, до якого 

нерідко приїздили офіцери з фронту. Розквартировані у місті військові теж своїм 

перебуванням нагадували про реалії близької війни. 

Війна продовжувалась, а настрої розчарування у ній все більше охоплювали 

як армію, так і громадськість. 1916 року велику поїздку прифронтовими 

районами здійснював імператор Микола II. Прибув він і в Рівне, де мав зустріч із 

дислокованими тут військами. Генерал О. Брусилов, який супроводжував 

імператора, згадував, що зустрічали його без сподіваного піднесення духу (а саме 
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на це була розрахована поїздка царя), майже байдуже; вишикувані війська у 

Рівному «не виявляли ніякої радості». 

Зазнавши на собі кількарічних важких випробувань, рівняни були украй 

стомлені війною, яка завдала місту багато лиха. Зростали настрої апатії. Люди 

хотіли миру будь-якою ціною. Розчарування царською політикою досягало 

критичної межі. Такі ж настрої охопили усю Росію, яка усвідомлювала 

необхідність радикального повороту в суспільному житті. Цим поворотом стала 

Лютнева революція 1917 року. 

Події революції 1917-1918 років в Україні характеризувалися низкою падінь 

і злетів: від проголошення УНР до постійних революційних змагань за її 

незалежність. 

У грудні 1918 року до міста знову повернулася українська влада разом із 

військами Директорії, що вступили до Рівного. Головною її опорою були 

галичани, котрі служили у складі дислокованих тут військ. Хоча й цього разу 

влада виявилась нестійкою, проте вона зробила у краї значно більше, ніж у 1917-

му. Насамперед українське урядування поширилося на селі, яке до тих пір було 

лише пасивним суб’єктом у політиці. Один із учасників тих подій згадував: 

«Українську владу Волинь відчула щойно після протигетьманського повстання, 

в якому населення Волині взяло масову участь восени 1918-го. УНР шаленим 

темпом налагоджувала адміністративний апарат по всіх повітах Волині. А по 

містах Волині з приватної ініціативи розпочалася гарячкова організаційна праця 

культурно-освітня і кооперативна. Як гриби після дощу, стали народжуватися по 

містах і селах «Просвіти» та кооперативи». 

Саме на цю пору припадає відомий в історії «рівненський період» 

Української Народної Республіки. Він був нетривалим у часі, але яскравим і 

пам’ятним подіями, що тут відбулися. 

Від початку 1919 року українська влада повсюдно встановилася на Волині. 

Прокидалися від політичного сну довколишні села, створювалися Ради. Селяни з 

довірою поставилися до рідної влади, але й нарікали на бездіяльність її, 

зволікання з поділом землі. Тим часом Директорія під тиском переважаючих 

червоних військ відступала з України. У квітні під її контролем залишалася лише 

Волинь, точніше – центральна частина Волині. Адже із заходу наступали поляки, 

зі сходу – більшовики. Директорія змушена була маневрувати, переїжджаючи з 

міста в місто. На початку квітня український уряд, оточений небезпекою, покинув 

Кам’янець-Подільський і переїхав до Рівного. 

Обставини того часу виявилися досить драматичними. Надії на допомогу 

Антанти, зокрема Франції, не справдилися. Війна без союзників, та ще й на два 

фронти, знесилила українську армію. Зростало невдоволення урядом 

С. Остапенка, консервативним і бездіяльним. Треба було, рятуючи справу 

української революції, зважуватися на рішучі зміни. Це розуміла політична 

верхівка держави, насамперед Голова Директорії Симон Петлюра, який на нараді 

у 3долбунові 1 квітня 1919 року виклав свій план реорганізації уряду, а власне, 

заміни його іншим, більш радикальним і лівим (соціалістичним). 

«На якийсь час Рівне стало центром українського політичного життя. Всі 

евакуйовані центральні державні установи з Кам’янця переїхали сюди. З членів 

уряду переїхала невелика частина на чолі з заступником прем’єра І. Фещенком-

Чопівським... Петлюра не рахувався із збанкрутілим уже урядом Остапенка, він 

доручив А. Лівицькому виконувати обов’язки міністра внутрішніх справ, а 

Б. Мартосові – міністра фінансів», – так писав у грунтовних спогадах про ту добу 
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один із чільних діячів УНР Ісаак Мазепа. Слід додати, що Рівне тієї пори справді 

виглядало незвичайно жвавим і олюдненим містом. Тут замешкали сотні 

чиновників та службовців державного апарату, зупинились великі військові 

підрозділи, на залізничній станції стояли два бронепотяги. 

Головний Отаман війська Директорії Симон Петлюра вперше приїхав до 

Рівного 25 березня. Проводячи тут наради та консультації, він виходив із 

необхідності консолідувати вкрай розпорошені українські сили перед 

небезпекою чергової інтервенції. «Фактично під владою Директорії залишалося 

лише кілька повітів на Волині». Петлюра скликав представників есерів, 

донедавна найсильнішої української партії, яка уже встигла поділитися на три 

фракції, – А. Степаненка, І. Лизанівського, В. Голубовича, а також соціал-

демократів – І. Мазепу, І. Романченка. Ця розмова була підготовкою до більш 

широкої наради представників українських політичних сил. 

5 квітня у невеличкому будиночку Здолбунівської початкової школи біля 

залізничної станції допізна не гасло світло. Тут проходила важлива політична 

нарада, яка за інших обставин могла б стати історичною. На нараду Директорія 

скликала представників українських політичних партій та членів Трудового 

Конгресу. Ішлося про майбутнє України. Головував Симон Петлюра. Він же 

виголосив яскраву і переконливу промову, головною думкою якої було: 

необхідно консолідувати всі творчі українські сили, виробити політичну лінію, 

яка мала б підтримку у масах. «Коли цього не зробимо, катастрофа неминуча», – 

такими словами завершив свій виступ Головний Отаман. 

Наслідком цієї наради стало призначення нового уряду. Це сталося 11 квітня 

1919 року у Рівному. Новий уряд очолив енергійний Б. Мартос. Уже 12 квітня на 

вулицях нашого міста поширювалася прокламація з текстом першої декларації 

нового уряду. У ній уряд разом із діячами Директорії твердо заявляв, що не 

закликатиме на Україну жодних чужих сил. Нагадувалося, що Україна потерпає 

від двох ворогів – поляків та московських комуністів. А в кінці заяви містився 

заклик до співпраці в ім’я вільної, незалежної України – до соціалістів, селян та 

робітників, які повстали по той бік фронту проти російського більшовизму. Уряд 

обіцяв політику миру, зміцнення народного ладу, організацію «робітничо-

селянських трудових рад для контролю над діяльністю місцевих властей». 

Цими днями налагоджувалася співпраця різних політичних сил. Проте 

бажаної загальної консолідації не було досягнуто. Проти неї відверто виступили 

праві сили, зокрема партія самостійників-соціалістів. Вони вимагали відставки 

Петлюри та заміни головнокомандування. До ролі нового військового диктатора 

готувався молодий та амбітний отаман Оскілко. Ішло до відвертої конфронтації. 

Праві сили звинувачували Петлюру та новий уряд у більшовизмі і відкрито 

бойкотували їхні дії. Виклично вів себе сам Оскілко, котрий ігнорував накази 

Головного Отамана та штабу (він був командувачем Північного фронту) і готував 

заколот. 

Спробу державного перевороту було здійснено вночі на 29 квітня 1919 року. 

Очолив цю авантюру отаман Оскілко. Ще зранку він зник із Рівного, а вночі, за 

підтримки ошуканих вояків, заарештував майже половину міністрів та кількох 

воєначальників. Проте спроба перевороту була швидко викрита. Удень 29 квітня 

прихильники Оскілка розклеїли по місту його спекулятивну відозву до населення 

та військ, у якій заколотник заявляв, що з необхідності перебрав на себе владу 

головнокомандувача військ і усунув уряд. Того ж дня частина військових, яка, 

було, підтримала Оскілка, переконалась, що це безсоромна брехня, і покинула 
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його. Наступного дня туман непевності розвіявся остаточно. Літак, що кружляв 

над містом, розкидав листівки із зверненням С. Петлюри. Останні одурені 

повстанці прозріли і покинули Оскілка. Невдасі-заколотнику залишалося тільки 

потаємно втекти. 

Той факт, що заколот був швидко ліквідований, засвідчив певну 

згуртованість і дисциплінованість українського війська. «Цей випадок, – пише 

сучасний історик, – показав всіляким пройдисвітам, охочим до переворотів, що 

армія вірить С. Петлюрі, і така постава спинила багатьох від деструктивних 

спроб». Проте виступ Оскілка завдав серйозної шкоди як війську Директорії, так 

і авторитету тогочасної влади. «Повстання внесло в армію ще більшу 

дезорієнтацію. Оскілко встиг стягнути значні сили до Рівного і тим відкрив фронт 

більшовикам», – зауважує Н. Полонська-Василенко. Справді, це був кричущий 

приклад розвалу й анархії у війську, внаслідок чого Північний фронт на 

рівненському напрямку значно послабився. До речі, ніхто із заколотників так і не 

був покараний. Обійшлося тільки їх заявами про каяття. С. Петлюра, який узагалі 

не був схильний до деспотії та репресій, пояснював це тим, що свідомих 

українських сил надто мало і не можна в такий критичний час їх утрачати. 

Сільське населення краю ставилося до української влади неоднозначно: одні 

її активно підтримували, інші ж сприймали насторожено. На селі вже звикли до 

частих змін влади у ці роки. Однак протягом кількох місяців навесні 1919 року 

вдалося дещо налагодити адміністративно-господарське життя Рівненського 

повіту. 27 квітня у Рівному відбулися засідання повітового з’їзду для організації 

трудових Рад. Часто у ці напружені квітневі дні бував у місті Голова Директорії 

та Головний Отаман її військ Симон Петлюра. Пам’ять славного борця за волю 

України нині гідно увічнено в місті. У центральній частині Рівного є пам’ятник 

Петлюрі, його ім’ям названо одну з вулиць середмістя, також уміщено 

меморіальну дошку на приміщенні Народного Дому, що знаходиться на тій же 

вулиці. 

Але фронт неухильно наближався. 5 травня уряд та урядові служби 

Української Народної Республіки покинули Рівне, переїхали до Радивилова. 

Більшовицьке командування кинуло на рівненський фронт ударні сили. 22-23 

травня точилися бої на підступах до міста. Опівдні 23 травня прибули офіцери 

штабу 19-ї дивізії українського війська із сумною звісткою: вночі під час натиску 

ворожих сил дивізія розпалася під Гощею – більша її частина разом із 

командуванням та штабом перейшла на бік ворога, а менша відходить у тил. Це 

викликало термінові спорядження до евакуації у Рівному, зокрема амуніції та 

зброї, зосереджених на станції. Для оборони станції прибуло кілька бронепотягів. 

У другій половині дня 24 травня більшовицькі війська почали наступ на 

Рівне. Оборонці міста опинилися в надзвичайно скрутному становищі. Надійних 

військових підрозділів було обмаль, такими були хіба що загони УСС (січових 

стрільців); решту являли собою збірні команди, організовані щойно у Здолбунові 

з утікачів різних частин Північного фронту. Становище вкрай ускладнювалося 

через два чинники. По-перше, Червона армія наступала широким фронтом, не 

залишаючи можливостей для маневру. По-друге, того ж дня, 24 квітня, відкрили 

наступ і поляки: їх передові частини зайняли Клевань і також погрожували 

вдарити з тилу, перебуваючи поблизу Рівного. Через те червоні, подолавши 

погано організований опір, порівняно легко оволоділи містом. Це були частини 

дивізії під командуванням М. Щорса. 
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Успішний наступ польських військ змусив більшовицький уряд шукати 

миру, і 18 жовтня полякам було запропоноване перемир’я. Це був перший крок 

до підписання у березні 1921 року відомого Ризького миру, який юридично 

закріпив панування Польщі на території Волині, зокрема Рівненського повіту. 

На цьому, власне, й завершується літопис подій революції та громадянської 

війни у нашому місті. Який висновок можна зробити, оцінюючи ці події сьогодні? 

Чіткої, визначеної позиції Рівне на тлі історичних подій не займало. Місто зазнало 

безперечного впливу війська гарнізону, яке в 1917 році розділилося на прихильників 

УНР та більшовицької влади. У періоди найвищого революційного піднесення тут 

відчувався і вплив українського села, що прагнуло демократичної, соціально 

справедливої влади. Активними іноді були виступи робітників, зокрема 

залізничників. Місцеве єврейське населення майже не виявляло політичної 

активності, легко пристосовуючись до будь-якої влади. Виняток становила хіба що 

єврейська біднота, яка добре сприймала агітацію Бунду та Поалей-Сіона. Зрештою, 

численні переходи міста з рук у руки, калейдоскопічна зміна урядів та режимів 

породжували апатію та байдужість до політики. І все ж пробуджена революцією 

масова активність позначилася не лише протягом 1917-1920 років, вона і в 

майбутньому проявилася в поставі мешканців міста та регіону. 

 

МАЛЕНЬКЕ СЕЛО З ВЕЛИКОЮ ІСТОРІЄЮ 
Столярчук Артур, Столярчук Богдана, 

Бречко Зоряна – члени гуртка “Історичне 

краєзнавство” КЗ “Рівненська обласна станція 
юних туристів” РОР при опорному закладі 

«Жобринська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів»Рівненськогорайону Рівненської 
області. 

Науковий керівник: Профорук Олександр 

Юрійович, керівникгуртка “Історичне 
краєзнавство” КЗ “Рівненська обласна станція 

юних туристів” РОР при опорному закладі 

«Жобринська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів» Рівненського району Рівненської 

області. 

Актуальність теми: територію України впродовж певних історичних 

періодів заселяли не тільки українці, а послідовно одні за одними різні нації. Одні 

витісняли інших, або ж мирно співіснували. Витіснені з обжитих місць під дією 

різних обставин, населення залишало після себе деякі наслідки своєї діяльності, 

здебільшого побуту, господарських занять: знаряддя праці, житло, вироби тощо. 

Протягом історії бачимо, як на нашій землі мирно співіснували різні нації: Саме 

співіснування німців, поляків, євреїв, українців надихнуло нас на дослідження 

маленького села Мочулки, яке розкинулося серед буйних лісів Волинського 

Полісся. Маленьке село з великою історією. 

Завдання дослідження: 

Дослідити і розкрити всі сторони співжиття українців з німецькими і 

польськими поселенцями в колонії Мочулек. 

Наукова новизна: 

Проаналізувати і об’єднати усі можливі історичні джерела про німецьку 

колонію Мочулек для створення уявлення про взаємовідносини між місцевим 

населенням і колоністами на основі досі невідомих фактів. 
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Об’єкт дослідження: Німецька колонія Мочулек (нині с. Мочулки) 

Предмет дослідження: Свідчення очевидців, спогади колоніста Айнхарда 

Беткера, матеріали Державного архіву Волинської області, історичні карти даної 

місцевості, фотографії, документи, тематична література. 

В результаті дослідження зроблено наступні узагальнення: одним із 

найпомітніших наслідків колонізації стало швидке зростання масштабів 

німецького землеволодіння та землекористування в губернії. Німці переважно 

орендували поміщицькі землі на умовах короткотермінових договорів із правом 

їх наступного поновлення. 

Серед колоністів розвивались господарські заняття. З ремесел найбільш 

розвинутими були: деревообробні, ковальське, гончарне, ткацьке і швацьке. Вони 

забезпечували переважно внутрішні потреби колоністів у знаряддях праці та 

предметах побуту, а надлишки ремісничої продукції реалізувались на місцевих 

ринках. Досить помітним був вклад німців у розвиток окремих галузей і 

волинської промисловості. Найбільш масштабною була їх участь у 

лісорозробках, що вело до знищення лісових багатств губернії. Саме німецькі 

колоністи почали на Волині промислове виробництво сукна, а німецькі пивовари 

заклали основи місцевого промислового пивоваріння. Активно розвивали вони 

борошномельну галузь дещо менше металообробну, паперову, винокурну, 

переробну, харчову та інші. 

Колоністські общини ретельно стежили за дотриманням норм громадської 

моралі й суворо карали її порушників, високо цінували й культивували серед 

поселенців такі риси як працелюбність, чесність, стриманість, енергійність, 

підприємливість, самоповагу. Більшість внутрішніх конфліктних ситуацій німці 

вирішували на основі власного звичаєвого права і дуже рідко звертались до 

місцевих судових органів. 

Сім’я була важливою ланкою в системі виховання дітей, передачі їм 

життєвого досвіду і традицій, релігійного світогляду та збереження національної 

самобутності. Характерним для німецьких сімей був патріархальний уклад, де 

дружина виконувала другорядну роль і повністю підпорядковувалась чоловікові. 

Саме на жінок було покладено всі обов’язки ведення домашнього господарства 

та виховання дітей. Календарна обрядовість колоністів була традиційно 

німецькою, побудованою на основі лютеранського релігійного віровчення. 

Протягом другої половини ХЕХ ст. в німецьких колоніях Волині 

сформувалася розгалужена мережа початкових шкіл, головним призначенням 

якої було навчити читати, писати й рахувати дітей поселенців та підготувати їх 

до конфірмації. Всі витрати на будівництво й утримання школи та вчителя брала 

на себе колоністська громада. Навчання було обов’язковим для всіх дітей без 

винятку, незалежно від станової приналежності та майнового цензу. Навчались 

діти переважно у віці від 7 до 15 років, і тривало навчання найчастіше 3-6 років. 

Організація шкільної освіти в німців-колоністів була тісно пов’язана з 

лютеранською церквою. Історія німецького шкільництва на Волині та ставлення 

до школи колоністів є яскравим зразком високої культури народу, який усвідомив 

необхідність елементарної освіти для свого підростаючого покоління, як 

впливового засобу для формування їхнього релігійного світогляду, а також 

морального, культурного та національного, виховання. 

Найбільш відчутні позитивні результати колонізаційного процесу можна 

прослідкувати в економічній сфері, особливо в справі розгортання в губернії 

хутірних господарств та розвитку окремих галузей місцевої промисловості. 
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Господарства колоністів були зразком для запозичення місцевими селянами 

нових прогресивних форм господарювання, досконаліших 

сільськогосподарських знарядь праці та механізмів, високої культури 

землеробства. Більшість німецьких поселенців стала хорошим прикладом для 

оточуючого їх населення у сфері організації шкільної освіти, формуванні норм 

повсякденної культури поведінки, побуту й моралі. 

Таким чином, німецька колонізація на Волині у другій половині XIX – на 

початку XX ст. призвела до появи в цьому регіоні нової німецької національної 

меншини, яка зробила вагомий внесок у сільськогосподарський, промисловий та 

культурний розвиток Волинської губернії й залишила помітний слід в її 

історичному минулому. 

 

ПЕРЕМОЖНА БИТВА УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦЬКОГО ВІЙСЬКА 

ПІД ПИЛЯВЦЯМИ: ДО ПРИЧИН ПЕРЕМОГИ 
Ягодка Єлизавета, Донецький обласний 

центр туризму та краєзнавства учнівської молоді, 
гурток «Історичне краєзнавство», 9 клас, 

Краматорська українська гімназія Краматорської 

міської ради, Донецька область 
Керівник: Савчук Олег Анатолійович, 

вчитель історії Краматорської української гімназії 

Краматорської міської ради, керівник гуртка 
«Історичне краєзнавство» Донецького обласного 

центру туризму та краєзнавства 

Битва під Пилявцями (21-23 вересня 1648 року) – переможна битва козацької 

армії, проведена в околицях міста Пилявці на Волині (тепер – село Пилява 

Старосинявського району Хмельницької області). Серед видатних битв 

українського державотворення XVII ст. Пилявецька битва посідає значне місце, 

бо закріпила успіхи Національно-визвольної війни українського народу, здобуті 

під керівництвом гетьмана Богдана Хмельницького протягом весни-осені 1648 

року, та дозволила розпочати розбудову Української Гетьманської держави. 

Опису та аналізу Пилявецької битви присвячена велика кількість наукових 

праць, але причини козацької перемоги в цій битві до сьогодні є недостатньо 

дослідженою проблемою. Мета нашої роботи: дослідити причини перемоги 

українського козацького війська під Пилявцями, запропонувати нове пояснення 

причини безпрецедентної панічної втечі усієї польської армії з поля бою. 

Після перемоги українського війська під Жовтими Водами та в Корсунській 

битві й смерті польського короля Владислава IV, навесні 1648 року всенародне 

повстання охопило всю Україну. Воно вилились у масове знищення польських 

шляхтичів, католицького духовенства та євреїв-орендарів. В червні-липні 1648 

року Київське, Брацлавське, Чернігівське та частина Подільського та 

Волинського воєводств були звільнені від польської влади. Руське воєводство 

повністю перебувало під польським контролем. 

Річ Посполита в цей час переживала період міжкоролів’я й роздиралася 

політичною боротьбою магнатських кланів. Замість єдиного командувача 

каральними військами сейм призначив колективне командування в особі трьох 

регіментарів (полководців): князя Домініка Заславського, коронного підчашого 

Миколая Остророга і зовсім юного коронного хорунжого Олександра 

Конецпольського. Регіментарі не були одностайні у своїх рішеннях і не мали 

авторитету серед війська, якому бракувало єдності і дисципліни. 
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На початку вересня 1648 року коронне військо виступило з Галичини на 

Волинь. Це військо мало 100 гармат і налічувало 32 тис. шляхетського ополчення, 

8 тис. німецьких найманців і 40-50 тис. шляхетських слуг та обозної «челяді». 

Назустріч йому з Київщини через Білу Церкву на Старокостянтинів рушила 

українська армія (близько 30 тис. чоловік) із 60 гарматами та загоном буджацьких 

татар (близько 600 чоловік). Загальне командування українським військом 

здійснював Богдан Хмельницький, окремим кінним корпусом керував один з 

найкращих козацьких полководців кампанії 1648 року Максим Кривоніс. 

Неподалік від містечка Пилявці, на правому березі річки Іква (притока 

Південного Бугу) 16 вересня українське військо збудувало добре укріплений 

головний табір. Окремо, на лівому березі Ікви розташував свій окремий табір 

Максим Кривоніс з корпусом козацької кінноти. Українське військо 

нараховувало 100-110 тис. чол. (біля половини української армії складали погано 

озброєні й ненавчені селяни). 

Польське військо підійшло пізніше і 19 вересня збудувало погано укріплений 

табір на лівому березі Ікви, навпроти головного українського табору. Польське 

військо нараховувало 80-90 тис. чол. (при колосальній перевазі польської армії у 

важкій кавалерії, артилерії, кількості і якості озброєння та вишколі). 

Між ворожими таборами береги р. Іква з’єднувала гребля, на якій укріпилася 

козаки. 

19-20 вересня розпочались локальні сутички та герці між польськими та 

українськими кіннотниками. 

21-23 вересня 1648 року під Пилявцями відбулася грандіозна триденна битва, 

рівній якій Європа до того не знала, бо в протистоянні зійшлися біля 200 тисяч 

піших та кінних воїнів і кожна із сторін в цьому протистоянні або все втрачала, 

або все набувала. 

День перший битви (21 вересня) 

Вирішальна битва розпочалась із запеклих боїв за греблю через р. Ікву. 

Польська важка кавалерія («крилаті гусари») зуміла відкинути козацьку піхоту, 

яка обороняла греблю, захопити її та утворити плацдарм на лівому березі Ікви, 

для подальшого наступу на головний табір українського війська. 

День другий битви (22 вересня) 

В запеклих боях козацька піхота відбила свої позиції на греблі. Ввечері до 

головного табору козаків прибув на допомогу 4-тисячний загін буджацьких татар. 

Про це прибуття дізналися поляки, але конкретну інформацію щодо кількості 

новоприбулих вони отримати не змогли. 

День третій битви (23 вересня) 

Українська армія (лівим флангом командував Максим Кривоніс, центром – 

Іван Чорнота, правим – Карпо Півторакожух) вишикувалась у бойовий лад на 

полі бою. 

Першими нанесла удар шляхетська кіннота. Витримавши натиск ворожих 

хоругов, українська піхота, за підтримки артилерії, провела контрнаступ. Не 

витримавши натиску і піддавшись розгубленості, польські підрозділи безладно 

відступили до свого табору. 

Під вечір, у погоні за ворогом, українська піхота на чолі із Хмельницьким 

впритул підійшла до табору поляків. Моральний дух польського війська упав до 

найнижчої за час битви позначки. У сутінках Хмельницький також повернув свої 

війська до табору. 
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Вдала диверсійна спецоперація Богдана Хмельницького із 

дезінформації ворога 

Пізно ввечері 23 вересня до польського полону навмисно потрапляє козак-

смертник із диверсійним завданням від українського гетьмана – за будь-яку ціну 

ввести польське командування в оману неправдивими свідченнями про сили 

українського війська. Під тортурами він свідомо дезінформує польських 

реґіментарів, буцімто до Хмельницького прибув на допомогу кримський хан із 

30-тисячною ордою, чим приголомшив і, навіть, шокував командування 

ворожого війська. Так про це свідчать польські джерела. 

Після цього, на нашу думку, козацький агент, володіючи бойовою 

психотехнікою козаків-характерників, що складалася із психологічних методів 

впливу на супротивника (гіпноз, навіювання, психічне зараження), 

скориставшись присутністю на допиті всього вищого польського командування, 

побачивши вражаючий ефект від своєї дезінформації і правильно визначивши 

крайню, на той момент, сприйнятливість польського керівництва до 

психологічної атаки, вдало здійснив її проти них через навіювання стану паніки, 

яка почала нестримно і лавиноподібно поширюватись по всьому польському 

табору через механізм психологічного зараження.  

Під терміном «психологічна атака» наука психологія має на увазі метод 

психологічного впливу сторонніх осіб на психіку людини з метою відключення в 

неї логічного і критичного мислення, здатності до аналізу фактів та підкорення 

собі її волі, для прийняття адресатом впливу вигідного ініціатору впливу рішення. 

До групи психологічних способів впливу відносять, зокрема, навіювання 

(сугестію) та психічне зараження. 

Серед стадій виникнення паніки в бою військова психологія виділяє: 

індивідуальне потрясіння – індивідуальний страх – групове потрясіння та паніка. 

Також, військові психологи визначають сукупну дію трьох обов’язкових 

умов, необхідних для виникнення паніки: 

1) дефіцит достовірної інформації; 

2)наявність шокувального стимулу; 

3)надлишок недостовірної інформації. 

Вважаємо, що наприкінці 3-го дня битви, на вечір 23 вересня, після 

програного денного бою і проведеного польським командуванням допиту 

полоненого козака-диверсанта та отримання від нього дезінформації про силу 

українського війська, повністю склалися всі умови, необхідні для виникнення 

масової паніки серед польського вояцтва. 

Припускаємо, що в результаті здійсненого в процесі допиту козаком-

смертником навіювання стану паніки та запуску механізму психологічного 

зараження, запланований польський організований відступ на більш придатну 

для бою місцевість в ніч на 24 вересня, а саме о третій ночі, перетворився на 

масову безладну панічну втечу всього польського війська із свого табору. 

Першими почало утікати вище польське командування, бо, на нашу думку, вони 

першими стали об’єктами навіювання стану паніки під час допиту козака-

смертника. 

Зранку 24 вересня Б. Хмельницький і татари не повірили в такий розвиток 

подій, остерігаючись пастки. Проте згодом козаки увірвались до польського 

табору, де знищили чи полонили всіх, хто не встиг утекти (здебільшого піхоту та 

слуг). 
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Опрацьовані нами тогочасні писемні джерела про Пилявецьку битву паніку 

в польському таборі 24 вересня 1648 року характеризують таким чином: 

1. Паніка виникла саме вночі; 

2. Паніка була масова; 

3. Паніка виникла несподівано; 

4. Паніка виникла невмотивовано, без серйозних на те підстав; 

5. Паніка охопила спочатку виключно найвище керівництво польської армії 

(князь Домінік Заславський, Миколай Остророг, Олександр Конєцпольський, 

князь Ієремія Вишневецький, Адам Кисіль та інші). 

В результаті перемоги в Пилявецькій битві українська армія захопила всю 

ворожу артилерію (92 гармати) та величезний обоз з кількох десятків тисяч возів 

з припасами та предметами розкошів. Загальна вартість трофеїв перевищувала 7 

мільйонів злотих. Після повного розгрому польської армії було повністю 

звільнено українські Волинь, Поділля та Галичину. Зникла найсерйозніша, на той 

момент, зовнішня перешкода українському державотворенню – розбудові 

структур Української Гетьманської держави на чолі з Богданом Хмельницьким. 

Бойовий дух польської армії цією ганебною поразкою був суттєво підірваний. 

Після Пилявецької битви переможці ще довго глузливо називали пихату польську 

шляхту «пилявчиками», тобто боягузами-панікерами. Таке глузування над 

ворогом почалося із промови Богдана Хмельницького після Пилявецької 

перемоги: «Вже минули ті часи, коли ляхи були нам страшні. Ми під Пилявцями 

довідалися, що це вже не ті ляхи, які раніше були. Це вже не Жолкевські, не 

Ходкевичі, а якісь Тхоржевські та Заєнчковські, діти, в залізо вбрані! Померли 

від страху, як тільки нас побачили». 

Серед причин польської поразки дослідниками виділяються наступні: 

1. Головною проблемою була відсутність єдиного командування, чвари 

недосвідчених реґіментарів між собою та з амбітним Ієремією Вишневецьким, 

популярним у війську та серед шляхти. 

2. Польське командування не мало якогось чіткого плану битви. 

3. Брак дисципліни в польському війську. 

4. Переважання у війську кінноти, яка не могла ефективно діяти на 

пересіченій місцевості поля битви. 

5. Аномально велика кількість не бойових елементів у гігантському таборі 

польського війська (слуги, маркітанти тощо). 

6. Безпорадність польської розвідки. 

7. Слабкість укріплення польського табору. 

8. Крайня недооцінка бойових можливостей української армії. 

9. Морально-психологічна криза в польському війську, внаслідок успішних 

дій українців в ході Пилявецької битви. 

Причини козацької перемоги в Пилявецькій битві дослідниками 

пояснюються сукупною дією наступних факторів: 

1. Українським військом командував досвідчений та авторитетний 

полководець Б. Хмельницький, який склав чіткий план битви, якого послідовно 

дотримувався, і вдало обрав місце битви, яке зумів нав’язати полякам. 

2. Переважання в козацькому війську піхоти, яка в умовах пересіченої 

місцевості поля битви змогла ефективно діяти супроти польської важкої 

кавалерії. 
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3. Озброєність великої кількості покозачених селян (так званих «дейнеків») 

саморобними бойовими косами і бердишами, що виявилися дуже ефективними 

проти польської кінноти в рукопашному бою на греблі. 

4. Оборонна стратегія українського гетьмана, спрямована на втому і 

виснаження противника, ослаблення його окремими локальними сутичками, 

виявилася дуже ефективною. 

5. У тилу польського війська успішно діяли диверсійні загони 

Хмельницького. 

6. Добре спрацювала козацька розвідка і контррозвідка, в результаті чого 

Б. Хмельницький знав про ворога майже все, а польські реґіментарі не знали про 

українське військо майже нічого. 

Але, вважаємо, що вирішальну роль в цій битві зіграла дуже вдала диверсійна 

спецоперація Богдана Хмельницького із психологічного зараження польського 

війська станом масової паніки. Саме успішна психологічна атака українців 

цілеспрямовано спровокувала чисельне, добре вишколене та чудово озброєне, до 

того ж гарно вмотивоване польське військо до несподіваної та безпричинної втечі 

з поля бою, у стані масової паніки і повної деморалізації (кидали хворих, 

поранених, бойові знамена). Запропонований погляд на причину польської втечі 

є новим в історіографії й не суперечить наявній інформації письмових джерел 

XVII ст. про Пилявецьку битву та висновкам сучасної військової психології. 

 

РОДЕНЬ – ВИТОКИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ 
Петриченко Руслана, вихованка гуртка 

«Краєзнавці-туристи» Канівського міського 
центру туризму Канівської міської ради 

Черкаської області 

Керівник: Пономаренко Тетяна 

Григорівна, завідувач методичного відділу, 

керівник гуртка «Краєзнавці-туристи» 

Канівського міського центру туризму Канівської 
міської ради Черкаської області 

Науковий керівник-консультант: 

Петриченко Олег Дмитрович, магістр з 
управління суспільного розвитку, головний 

природознавець Канівського природного 

заповідника 

Актуальність дослідження. Як відомо, становлення будь-якої держави це, 

скоріше, не суспільно-політичний процес, а явище, розтягнуте у просторі та часі 

не на одне десятиліття, а то і сторіччя. Найпередовіші держави світу з гордістю 

та пошаною відносяться до своєї історії, і чим глибше простежується їхній шлях 

у минулому тим більшу їхню вагу та вплив ми можемо спостерігати на сучасній 

міжнародній арені. Як показує світова практика, якщо держава має поважний вік, 

то вона має відповідно і сильні історичні традиції, що впливають на всі сфери її 

життя сьогодення, та значно випереджають інші держави-конкуренти по всіх 

напрямках, чи то політика, чи економіка. За приклад ми маємо такі держави-

лідери як Японія, Китай, Великобританія, Індія, Франція, Германія та інші. 

Перерахувати всі держави не бачимо за доцільне, але незаперечним є той факт, 

що навіть ці зазначені вище країни в одному із ключових моментів свого 

теперішнього успіху завдячують своєму історичному минулому. В різних засобах 

масмедіа провідні політичні лідери та керівники цих країн неодноразово 
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наголошують про свою велич як народів, які мають багатовікову історію 

державотворення та існування. 

На цьому тлі вкрай важливим та необхідним є наш власний історичний 

пошук свого Я як народу, що мав свою державу задовго до 24 серпня 1991 року. 

День Незалежності України є одним з найвеличніших історичних моментів 

існування нашого народу. Але слід чітко усвідомити, що це було не створення 

нової держави, а повернення незалежності України, на території якої 

державотворчі процеси значно раніше мали місце в порівнянні із нашими 

близькими чи далекими сусідами. Особливо не слід забувати, що історія України 

значно глибше іде 998 року, моменту хрещення. Останні дослідження вчених 

говорять, що всі ці народи, які проживали на теренах сучасної України протягом 

різних епох: скіфи, анти, пелазги, сармати, кіммерійці, слов’яни, руси та інші – 

це не що інше, як назва одного народу, який сьогодні відомий всьому світові як 

українці. Так, це лише одна із багатьох версій, яка має як своїх опонентів, так і 

прихильників.  

Наразі, однією з наших проблем є, так званий, комплекс своєї меншовартості 

по відношенню з іншими державами та народами. Цей комплекс вогнем і мечем 

насаджувався українцям останні ториста років з боку Російської імперії, держави, 

яка безсовісно привласнювала нашу історію. Але якби не ряд але. Древність 

українського народу, як не дивно, підтверджується його фольклором, його 

традиціями, звичаями, зокрема прислів’ями. Так от, одне давнє таке прислів’я і 

мовить: «Шила в мішку не сховаєш». Так як і неможливо сховати справжню 

історію творення української держави. Держави, яка виступала ключовим 

гравцем в далекому минулому на євразійському просторі. 

Завдання даної роботи якраз і спрямовано на те, щоб довести, що Україна – 

це не «держава-одноденка» на геополітичній мапі планети, як чийсь штучний 

політичний проект, а потужна держава, яка має свою самобутність, своє древнє 

коріння. Зрозуміло, що докази мають бути аргументованими та опиратися на 

безапеляційний фактичний матеріал. Нажаль, фольклор, народні звичаї, традиції, 

пісні в повній мірі не зможуть виконати це завдання в силу певних критеріїв, які 

є характерними для держав всіх рівнів. Хоча цей напрямок ще скаже своє слово 

в майбутніх наших дослідженнях, ми вирішили в своїй роботі звернутися навіть 

не до часів України козацької, конституції Пилипа Орлика – цей час доволі добре 

відомий та беззаперечно говорить на користь нашого народу.  

Провівши короткий аналіз загальновідомих процесів державотворення, які б 

характеризували той момент, коли можна впевнено говорити, що той чи інший 

народ має свою державу і що для цього характерно, ми вирішили знайти ту 

початкову точку відліку, коли наш народ впевнено заявив своїм сусідам (і тим, 

які були доброзичливими, і іншим): ми – є! Це наша земля, ми її тримаємо і 

живемо своєю правдою. Це наше місце під небом. Це саме та територія, те місце, 

що й стало ключовим моментом, тим ядром, навколо якого розпочалось 

інтенсивне об’єднання нашого народу і, як наслідок, постала держава Русь-

Україна.  

Кожна країна в своїх легендах та переказах згадує свої великі міфологічні 

міста: міста, де точилися суперечки між місцевими богами, героями епосів – 

одним словом, творився світ того чи іншого народу. Навіть вказувалися конкретні 

території, де були розташовані ці святині, але як правило, коли такого роду 

інформацією цікавилися вчені-археологи, то легенда лише залишалася легендою. 

Хоча навіть тоді вона грала ключову роль для країни. Таких прикладів безліч – 
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це і місто богів Асгард, для країн Скандинавії беззаперечний доказ своєї 

древності. Золоте місто Ельдорадо як пам’ять величі цивілізацій Нового Світу, 

Америки, чи всім відомий грецький Олімп.  

На теренах України 19 сторіччя, після Великої руїни ще жили оповіді про 

козацьке минуле та й тільки. Як було зазначено вище, історія України за період 

Київської Русі була присвоєна Московською імперією, не дивлячись на всю 

абсурдність цього моменту. Москва безапеляційно на всіх рівнях заявляла про 

своє історичне правонаступництво, не дивлячись на те що ні мова, ні звичаї, ні 

обряди Київської Русі ніяким чином не притягуються до Московських земель та 

не мали там місця. До речі, навіть нині значна частина жителів Росії (за 

свідченнями очевидців) цілком переконана, що річка Рось – це міфологічне 

явище з легенд, і дуже дивуються, коли їм говорять де вона знаходиться 

насправді. 

В історії нашої країни у часи Київської Русі велику роль відіграло Середнє 

Подніпров’я і Поросся – території, які мають відношення до Канева і Канівщини. 

Повертаючись до історії, слід зазначити, що в староруських літописах, зокрема 

церковно-словянському «Повість врємєнних лєт» згадувалось місто Родень, 

згадка була датована 980 роком від Хрещення Русі і мала доволі негативне 

забарвлення: сини Святослава Хороброго, Ярополк та Володимир в боротьбі за 

Київський престол зійшлися в Родні, де й відбулася кривава драма, брат вбив 

брата – Володимир вбив Ярополка. Виникає питання, що ж то за місто таке, де 

після цієї події на Русі навіть було довго таке прислів’я «Немає горя більше як в 

Родні». В цьому ж таки літописі згадується, крім того, що це укріплене місто, 

саме місце його розташування на горі, де Рось в Дніпро впадає – якщо дослівно.  

Дана територія – це доволі відома місцина в районі міста Канева вниз по течії 

Дніпра, навпроти села Пекарі, недалеко від пресловутої Чернечої гори. Цікавим 

є той факт, що крім однієї згадки в літописах інших згадок про Родень на 

паперових чи пергаментних носіях не було. А вчені, відвідуючи ті місця, бачили 

тільки голі пагорби. Чому?! Тут слід зазначити якраз інший напрямок щодо 

Родня. Саме в міфології України, у віруваннях Русі до моменту хрещення, одним 

із верховних божеств, що створив всесвіт та заселив його своїми дітьми і був той 

Бог ім’я якому Род, бо народив все. І мав Род своє місто, якраз там де русалка 

Рось покохалася на березі Дніпра з Дажбогом та народила сина Перуна. В цьому 

контексті Родень є столицею тогочасної Русі. На жаль, наука відкидала та 

відкидає міфи та легенди як беззаперечні історичні факти, хоча, на нашу думку 

їх потрібно ретельно досліджувати через іншу призму. Таким чином, Родень міг 

навіки залишитися містом-легендою, красивим міфом. 

 Але слід віддадати належне археологам, пошуки Родня не припинялися. 

Наприкінці 19 сторіччя молодий вчений Микола Федотович Біляшівський, 

перебуваючи на Канівщині, звернув увагу, що в ювелірних лавках Канева почали 

з’являтися золоті прикраси давньоруського періоду, тобто періоду Київської Русі. 

Великим його здивуванням було те, що всі ці прикраси були знайдені жителями 

села Пекарі, які почали розкопувати так звану Княжу гору, якраз в тому місці, де 

Рось впадала в Дніпро.  

В 1891 році М.Ф. Біляшівський відвальним методом провів розкопки Княжої 

гори. Річ в тому, що під час великих злив, які мали місце на Канівщині в кінці 19 

сторіччя, внаслідок ерозійних процесів Княжа гора почала зсуватися в бік Дніпра, 

відкривши археологічні культурні шари, першими відкривачами яких, на жаль, 

виявилися місцеві шукачі скарбів.  
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Результати офіційних розкопок перевершили всі очікування, крім великої 

кількості коштовностей, зброї, господарсько-побутового знаряддя, було 

отримано головне – інформацію: Родень це не міф. Цим свої відкриттям 

М.Ф.Біляшівський перевернув з ніг на голову всю тогочасну історію Російської 

імперії, точніше поставив все на свої місця як мало б бути. Ніхто не буде 

заперечувати старої істини, що хто володіє інформацією, той володіє світом. Так 

от, інформація, добута з розкопок Княжої гори, показувала головне, хто ж ті 

люди, що населяли це місто. Господарські інструменти, кераміка та інше збіжжя, 

яке знайдене було під час розкопок, повністю відповідало тим речам, що 

знаходилися і використовувалися селянами з навколишніх сіл того часу. 

Біляшівський цим самим доводив, що тут проживали як мінімум тисячу років 

автохтони, це все йшло всупереч тогочасній ідеології Російської імперії про зайду 

українця-русина (русича). 

 Численні речі, знайдені на Княжій горі, переконують про наявність на цій 

горі князівських будівель. Віднайдені під час розкопок значні оборонні 

укріплення свідчать про тривалі фортифікаційні роботи і про те, що виконувалися 

вони під єдиним керівництвом. Матеріали культурного шару Княжої гори 

свідчать, що життя на цій горі вирувало в межах ІХ-ХІІІ ст. Тут, у самому серці 

слов’янських земель, у постійній боротьбі накопичувала Русь свої могутні сили, 

щоб стати богатирською заставою, аби захищатися від численних навал 

кочівників. Створивши високорозвинену яскраву культуру, вона змогла вийти на 

широку міжнародну арену, перетворитися на одну з найбільш впливових 

середньовічних держав Європи. 

 Княжа гора та й вся навколишня територія продовжувала досліджуватися 

такими видатними вченими-археологами як Галина Мезенцева, Микола Бондар, 

Петро Толочко, Володимир Богусевич. Археологи зуміли заглянути в минуле 

Княжої гори майже на 5 тисяч років до нашої ери. Біля підніжжя Княжої гори 

досліджено поселення полян, попередника Родня, яке датується VІІ – ІХ ст.. 

Для об’єктивності слід зазначити, що є і альтернативні версії де був Родень, 

але наука це завжди пошук. 

Беззаперечним є той факт, що задовго до християнських часів на нашій землі, 

задовго до появи більшості нам відомих держав Старого і Нового Світу, ми 

проживали на своїй землі і вже тоді мали свою державу.  

Крапку в даному питанні ставити ще зарано, нам потрібно детальніше і 

глибше провести дослідження феномену Родня, гармонійно поєднавши 

матеріальні наші надбання із духовною спадщиною. 

 

КАТЕРИНОПІЛЬЩИНА В РОКИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ  

1917 – 1921 РР. 

Селецький Денис, учень 11 класу КЗ 

«Катеринопільський НВК №2 «ЗОШ І-ІІІ 
ступенів – ДНЗ» 

Керівник роботи: Коваленко Василь 

Володимирович КЗ «Катеринопільський НВК 
№2 «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» вчитель історії 

Актуальність теми дослідження. 
З розпадом Радянського Союзу і проголошенням Незалежності України 

український народ відкрив нову віху в своїй історії. Але навіть після здобуття 

омріяної державності над нами довгий час тяжіли міфи радянської пропаганди та 
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викривлення історії. З 2017 року Україна відзначає 100 років Української 

революції 1917-1921 років. Сьогодні український народ переживає схожі події. 

Агресія Росії, окупація нею українських земель, а отже українці повинні не 

повторити помилок столітньої давнини, засвоїти уроки історії і вистояти в 

боротьбі за власне майбутнє. 

Об’єктом дослідження наукової роботи є події, що відбувалися на теренах 

Катеринопільщини під час Української Національної революції. 

Предметом дослідження є процеси, які відбувалися в контексті 

загальноукраїнських, зокрема воєнні дії, повстанський рух та протиборство 

різних політичних сил за владу над краєм.. 

Хронологічні межі дослідження 1917 – 1922 рр. Нижня межа відповідає даті 

поширення влади УЦР на досліджувальній території. Верхньою межею автор 

вважає дату припинення повстанського руху та остаточного закріплення 

радянської влади на Катеринопільщині. 

Оригінальність дослідження  

полягає в систематизації подій, які відбувалися в різних населених пунктах 

краю та спробі пов’язати їх в контекст загальнодержавних процесів тих часів.  
Події Української революції 1917-1921 років – це одна з найяскравіших і 

героїчних сторінок історії України. Не оминули вони і Катеринопільщину. 

На початку березня 1917 року на Катеринопіль та довколишні села 

поширилася влада УЦР. Тут почало формуватися Вільне козацтво. Одним з 

перших засновників цієї формації був мешканець Катеринополя, Семен Гризло. 

Штаб Вільного козацтва знаходився в недалекому селі Гусакове 

(Звенигородський район). 

З села Пальчик Катеринопільського району походив і один з керівників УЦР 

Сергій Єфремов. 

В сусідньому з Катеринополем селищі Єрки зорганізувалась група вільних 

козаків на чолі з братами Піхотами, які в буремному 1918-му році активно 

боролися проти російських та німецьких військ. Зокрема, в лютому 1918 року 

вони зуміли повалити радянську владу в Єрках. Боротьбу проти німецьких 

окупантів у період Української держави П. Скоропадського очолили Омелько 

Шевченко, Онуфрій Безвершенко, Онатій Шкуренко, які створили партизанський 

загін у Скаліватці та Єрках. Активно боролись і вільні козаки якими керували 

С.Гризло, Н. Смоктій, А.Шкільний. 

В першій половині березня 1918 року Катерипоніль окупували австро-

німецькі війська. Під час 3венигородсьного повстання в червні 1918 року 

партизанський загін очолив боротьбу селян Катериноноля і навколишніх сіл 

проти ворога. Повстанці руйнували залізничні колії, псували телеграфний і 

телефонний зв’язок, пошкодили залізничний міст через річку Гнилий Тікич біля 

станції 3венигородка. Активну участь у взятті станції і міста 3вепигородки брали 

й катеринонільські селяни Д. Восний, Д. Гніденно та інші. Але переважаючими 

силами ворога виступи повстанців були придушені. Також, під Мокрою 

Калигіркою відбувся бій між повсталими та німцями в якому брав участь «дід» 

Шаповал, засновник Козачанського куреня Вільного Козацтва. 

Після вигнання в кінці листопада 1918 року німців Катеринопіль було 

звільнено збройними силами Директорії Української Народної Республіки. 

Після вигнання німецьких військ влада в Єрках перейшла до військ 

С. Петлюри .На початку березня тут стояв полк у якого було 2 батареї і до 15 

кулеметів. Вранці 5 березня 1919 року між ними і радянськими військами 
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зав’язався бій, що тривав до двох годин. На ранок 5 березня Єрки, станцію 

Звенигородку, Катеринопільський ліс зайняли полки ІІ Радянської стрілкової 

бригади. З станції Звенигородка, гармат бронепоїзда червоні бійці відкрили 

вогонь по військам Директорії. Бій тривав до 2-ої години дня.Червоноармійці 

зайшли в тил українським військам і раптом їх атакували. Пішла в атаку червона 

піхота. Війська Директорії відступили в напрямку Тального. 

5 березня 1919 року частини Червоної Армії захопили Катерипоніль. 

Влітку 1919 року, більшовицькі війська змушена була відступити під 

натиском білогвардійських військ. Під час перебування в Катеринополі 

білогвардійців було вчинено єврейський погром. Наприкінці грудня 1919 року 

червоноармійці знову захопила Катеринопіль. 

Повстанський рух проти більшовицьких окупантів продовжувався. 

Наприклад, петлюрівцями в Катеринополі було ліквідовано волревком на чолі з 

більшовиком Тимофієм Печиборщем у лютому 1919 р.. 30-31 січня через села 

Ярошівку та Мокру Калигірку проходив полк Чорних Запорожців Армії УНР в 

рамках Першого Зимового походу. На території району оперували повстанці, 

яких очолювали Семен Гризло, Гонта (Іван Лютий-Лютенко), Чорний Ворон 

(Черноусов) 

Так, в 1920 році, коли «червоні» захопили Мокру Калигірку і почали 

розправу над мирним населенням, об’єднаний загін Гризла і Гонти, ударом з 

Сухої Калигірки розгромили цей загін. З жовтня 1920 року Гризло починає діяти 

самотужки. 

В Єрках в кінці 1920 року утворюється загін Козія, що веде боротьбу з 

радянською владою, але терпить поразку. 

Більшовики ввели інститут відповідачів, селян, які своїм життям відповідали 

за дії повстанців. Розстріли відповідачів мали місце на Катеринопільщині на 

початку 1921 року. 

В цей же час на території села Розсохуватка велися затяжні бої, село було 

спалено вщент. У 1919 р. в селі побували війська Петлюри. Денікіна, з далекого 

Кавказу було перекинуто Першу кінну армію Будьонного, штаб цих військ 

знаходився у хаті Віктора Голика.  

Остаточно збройна боротьба катеринопільчан проти «червоної» окупації 

припинилася з загибеллю в березні 1922 року повстанського отамана Семена 

Гризла. Існує дві версії його смерті. 

Перша: згідно сподвижника отамана, Івана Тримайла – Гризло був оточений 

підрозділом карателів на хуторі, де був тяжко поранений. Отаман відпустив своїх 

козаків прориватися самостійно, а сам навлежачки застрелив трьох нападників і 

застрелився. 

Друга: зі слів сина гусаківського сотника Грицька Іванченка, Михайла 

Іванченка (племінника Семена Гризла), був оточений і захоплений в полон 

червоноармійцями, відвезений до Звенигородки де й був закатований чекістами 

21 березня 1922 року. 

Скінчилася збройна боротьба та не скінчилася підпільна. На основі 

документів книги «Реабілітовані історією» (Черкаська область, книга 9) в 

Катеринополі і в районі у1937-1938 рр. діяла мережа підпільних організацій 

національно-визвольного спрямування. За участь в них були розстріляні більше 

сотні селян. 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F
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ОТАМАНЩИНА НА ЗВЕНИГОРОДЩИНІ В ПЕРІОД  

УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 
Брик Анастасія, учениця 10 класу член 

краєзнавчого гуртка «Звенигора»Звенигородської 
ЗОШ-інтернату І-ІІІ ст. – спортивного ліцею 

Звенигородської районної ради Черкаської 

області 
Керівник роботи: Ткаченко Марина 

Іванівна вчитель історії і права Звенигородської 

ЗОШ-інтернату І-ІІІ ст. – спортивного ліцею 
Звенигородської районної ради Черкаської 

області 

У кожної держави, кожного народу є події і дати, які складають основу їхньої 

історії, підґрунтя історичної пам’яті і національної гордості. Для нас, для 

прийдешніх поколінь такою знаковою віхою є Українська революція 1917-1921 

років. Адже Звенигородщина стала одним із центрів революційних подій, а наші 

земляки – активними учасниками національно-визвольної боротьби. Вони серед 

інших стояли у витоків української національної армії і Вільного козацтва, 

боронили Батьківщину від німецько-австрійських окупантів, посягань з боку 

радянської Росії, захищали інтереси молодої новоствореної Української держави 

Особливим явищем цього періоду стала «Отаманщина» – явище соціальне, 

військове, національне, визвольне, що й досі вивчається вченими. 

 Починаючи з 20-х років XX століття термін «отаманщина» або «отаманія» 

вживається в історичній науці, публіцистиці, політиці. Вперше цей термін 

запровадив в обіг В.Винниченко. Узимку 1919-20 рр. він написав і в лютому 1920 

р. опублікував у віденській друкарні публіцистично-мемуарну працю 

«Відродження нації», в якій виклав свій погляд на історію Української революції 

1917-1921 рр. від березня 1917 р. до грудня 1919 р.. Том 3-й цієї праці був 

поділений на 3 частини: доба Гетьманщини, Директорії і Отаманщини.  

Добу Отаманщини В.Винниченко датував від початку другої війни з РСФРР 

(із 16 січня 1919р.) до «листопадової катастрофи» 1919р., тобто переходу 

Української Галицької Армії на бік генерала А.Денікіна, розпаду Директорії УНР 

і переходу Армії Української Народної республіки до партизанський дій у 

радянському і білогвардійському тилу. 

Деякі історики вважають, що «отаманщина» – це вид політичного режиму у 

вигляді особистої військової диктатури, який у 1919-1920 роках існував в Україні 

та в інших регіонах (особливо козацьких), колишньої Російської імперії. В 

Україні «отаманщина» спиралася на історичну козацьку традицію, козацький 

ідеал, «отаманську ідею». На думку В.Савченка, «отаманщину» необхідно 

розглядати не як банальний заколот, а як певну оригінальну модель організації 

влади у революційну добу, явище складне і неоднозначне. 

З початком Української революції на Звенигородщині з’являються і 

активізують свою діяльність різноманітні партії та збройні угрупування, які, 

діючи, переважно на власний розсуд, ще більше драматизували ситуацію. Влада 

була нетривкою.  

Особливе патріотичне піднесення було в селах Звенигородського повіту. 

Уволосному центрі Гусаковому (колишньому хуторі кошового запорожців Івана 

Гусака) 23 квітня 1917 р. було засновано Вільне Козацтво. 

Більшовицький переворот 1917р. спричинив розкол українського 

суспільства та протистояння нової російської влади і України. Така ситуація 
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спричинила створення місцевих загонів самооборони, які на власний розсуд і 

власними методами боролися з багатьма супротивниками – німцями, 

австрійцями, гетьманцями, російськими більшовиками. Деякі отамани 

переходили зі своїми загонами на бік більшовиків, інші не бажали визнавати 

будь-яку владу, крім власної. Це була війна всіх проти всіх. 

Коли восени 1918 р. Держава П. Скоропадського припинила своє існування 

а до влади прийшла Директорія УНР, ситуація складалася на користь 

більшовиків. Вони розпочали новий наступ в Україну. 

Це спричинило нову хвилю боротьби проти окупантів. На Звенигородщині 

діяли повстанські загони Гризла, Жуйводи, Пугача, Туза, Цвітковського, 

Загороднього, Чорного Ворона, Лютого-Лютенка, Білого, Ламай-Ярма та інших. 

Звенигородщиною проходили загони отаманів Зеленого та Григорьєва. Саме 

вони протидіяли продрозкладці, «викачуванню» зерна для потреб більшовиків, – 

фактично пограбуванню та обкраданню мирного населення. Центром 

повстанського руху став Холодний Яр на Чигиринщині.  

Відомо, що з метою знищення українського національно-визвольного руху, 

більшовицькі провокатори проникли у повстанські загони, увійшли в довіру до 

отаманів. За наказом Дзержинського вони створили фіктивні антибільшовицькі 

організації та центр «Чорноморська повстанська група». Восени 1922 р. 

розповсюдили «наказ» Гамалії про початок «загального руху» – всеукраїнського 

повстання проти радянської влади. В наказі йшлося про проведення з’їзду 

повстанців для вирішення плану дій та інших питань. Місцем проведення з’їзду 

призначено Звенигородку. Наказувалось «всім командирам прибути до міста 

обережно, по кілька чоловік, щоб не викликати підозри».  

У Звенигородку прибули командир Холодноярської дивізії Л. Загородній, 

отамани М. Голик-Залізняк, Д. Гупало, О. Добровольський, Т. Компанієць, В. 

Ткаченко та інші отамани. Їх арештували, вибили «покаянні заяви». Перед 

виконанням вироку чекісти розіграли сцену втечі ув’язнених у дворі Київської 

тюрми. 2 січня 1923 р. за вироком Київського губернського ревтрибуналу 38 

провідників боротьби за Українську державу розстріляли. Отаман Цвітковський 

ще 20 липня 1921 р. повіриши обіцяній радянською владою амністії, здався разом 

із загоном, за що поплатився життям. Лише І. Лютому-Лютенку вдалося 

емігрувати. 

Хто ж вони, отамани-звенигородчани? 

Отаман Туз 

Туз Степан Павлович народився близько 1880 р. у волосному селі Журжинці 

Звенигородського повіту Київської губернії, в селянській родині. Отаман 

селянського повстанського загону 1918–1920 рр. проти німецько-гетьманської 

влади, активний учасник антибільшовицького руху на півдні Київщини. 

У 1918 р. його загін в ході повстання входив до Вільшанського 

партизанського загону. У 1919 р. співдіяв із козаками отамана Вільного козацтва 

С. Гризла. Повстанці загону С. Туза діяли в південній частині Київщини, в 

переважній більшості їм були притаманні самостійницькі, проукраїнські настрої. 

Резиденцією отамана слугувало рідне село Журжинці. Безпосередня влада 

отамана поширювалась на Журжинську і частково Лисянську, Пединівську 

волость Звенигородського повіту та Шендерівську Канівського повіту, в окремі 

короткі періоди початку 1919 і 1920 рр. претендував на поширення влади у 

всьому Звенигородському повіті.  
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17 січня 1919 р. отаман С. Туз зайняв Звенигородку та розігнав 

більшовицький ревком. Підтримував зв’язок із Ю. Тютюнником, зокрема, під час 

Першого Зимового походу (06.12.1919 – 6.05.1920), метою якого було 

відновлення влади УНР і разом з діючими в Україні повстанськими загонами 

чинив опір більшовикам. 

9 січня 1920 р. знову зайняв Звенигородку, оголосив про самозванство 

місцевого повітревкому і перед загрозою розстрілу його членів розігнав 

організацію. Проте, 15 січня, коли до Умані увійшли частини Червоної армії 

С.Туз змушений був залишити місто.  

Є свідчення, що піхотинці 3-ї бригади Червоної армії роззброїли загін 

С. Туза. Бо коли Ю. Тютюнник наступаючи збоку сіл Озірна і Гусакове з 

невеликим загоном в 400 осіб 23 березня зайняв Звенигородку, отамана С. Туза 

він там уже не застав. 

Ймовірно отаман загинув у ході описаних вище подій десь у період з другої 

половини лютого до середини березня 1920 р.  

Отаман Лютий-Лютенко (псевдонім Іван Ґонта) 

Лютий-Лютенко Іван Макарович народився 24 червня 1897 р. в 

Капустянському лісництві біля с. Товмач Звенигородського повіту Київської 

губернії в сім’ї лісника. 

Закінчив земську школу (чотири класи), згодом курси Паршина в Москві. 

Потім закінчив 6 класів гімназії в Москві з відзнакою як найкращий студент з 

математики. 

Закінчив Омську школу прапорщиків. Учасник бойових дій в роки першої 

світової війни. Старший унтер-офіцер 8-го Московського гренадерського полку. 

Лютневу революцію зустрів на посаді помічника командира 12-ї роти 290-го 

полку російської царської армії, що дислокувався в Черкасах. Невдовзі 290-й 

полк очолив Володимир Сікевич, який визнавав Центральну Раду. Воював проти 

більшовиків. 

За Директорії Лютий-Лютенко був призначений командиром 25-го 

Черкаського куреня, що дислокувався у Смілі.Служив у Запорізькій дивізії до 

літа 1919 р. З 1919 р. – у повстансько-партизанському русі. Спочатку очолив 

загінзвенигородських повстанців, сформований Семеном Гризлом. В різні часи 

загін складався з 500-800 козаків та старшин. 

Отаман Холодного Яру. Співпрацював з отаманами Яблочком, Ларіоном 

Загороднім, Семеном Заболотним, Пилипом Хмарою, Чортом (Мелешком) та 

іншими отаманами Холодного Яру та Чорного Лісу. За деякими джерелами, на 

нараді в с. Матвіївці наприкінці осені 1921 р. звенигородського отамана Ґонту 

(Лютого-Лютенка) було обрано Головним отаманом Холодного Яру. 

Бойові дії продовжував до осені 1922 року, коли, внаслідок низки 

спецоперацій проведених ЧК, більшість повстанських отаманів Півдня та Центру 

України було заарештовано чи вбито. 

У березні 1923 р. емігрував до Західної України (Польщі). Жив на Поліссі, в 

с.Іванцевичі, де заснував Український еміграційний комітет. У Володаві-

Підляській очолив Союз українських кооперативів, у Холмі був директором 

Кооперативного Союзу. Під час Другої світової війни допомагав землякам– 

військовополоненим Червоної армії. Багато українців за його сприяння було 

звільнено з концтаборів. 4 червня 1942 року заарештований гестапівцями. Відбув 

півроку тюрми в Любліні (Польща).Після Другої Світової війни – жив у 

Німеччині, згодом у Рабаті, Марокко.Пізніше переїздить до США. 
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Автор книги «Вогонь з Холодного Яру» 1986 р. 

Помер 19.03.1989 р. у Нью-Джерсі, США.  

Отаман Чорний Ворон 

ЧерноусовІван ЯковичНародився поблизу с. Товмач Звенигородського 

повіту Київської губернії. 

У своїх дослідженнях особистості Чорного Ворона письменник В.Шкляр 

знайшов інформацію, що у с. Товмач ніколи не проживали Черноусови чи 

Чорноусови. А от Білоуси проживають і по наш час. Ймовірно, щоб захистити 

свою родину, отаман взяв собі таке прізвище. 

Військовий діяч часів УНР, 1921-1922 р.р. – повстанський Отаман  

Звенигородщини і Холодного Яру, командир Лебединського полку 

Холодноярської республіки. Писав відозви у вигляді віршів. Збереглася одна з 

його відозва – «До населення України», підписана трьома отаманами — Чорним 

Вороном, Білою і Ламай-Ярмом. 

У 1922 р. полк Чорного Ворона входив до складу Холодноярської 

республіки. Наприкінці 1922 р., як отаман Звенигородщини і Холодного Яру, він 

діяв у районі Знам’янки, Білозір’я, Товмача, Шестаківки, Єлисаветграда, 

Златополя і безпосередньо в Холодному Яру. Подальша доля невідома. 

В оперативному зведенні Кременчуцького штабу ЧОН за 8 листопада 1922 р. 

зазначається, що Чорний Ворон вбитий 29 жовтня 1922 р. біля с. Москаленки в 

25 км від Сміли, а труп його буцімто опізнали селяни й «амністовані бандити».  

Однак є й інші свідчення – у «Доповіді про політичний стан Черкаського 

округу з 1926 р.» стверджується, що загін Чорного Ворона було ліквідовано 6 

червня 1925 року. Є дані що ще у 1964 р. Іван Черноусов був живим.  

Гризло Семен Григорович 

Народився 9 квітня 1889 року у містечку Кальниболото Звенигородського 

повіту Київської губернії 

Працював повітовим писарем, учителем сільської школи. Служив на 

Чорноморському флоті. Брав участь у повстанні на панцернику «Потьомкін», за 

що був засланий до Сибіру.  

На початку 1917 р. повернувся на батьківщину. Член Української партії 

соціалістів-революціонерів. Мав організаторський талант, був енергійним і 

діловим. Активний учасник культурного життя с. Гусакове Звенигородського 

повіту. 

Завдяки місцевим краєзнавцям Михайлові Григоровичу Іванченку та Іванові 

Макаровичу Гончару до наших днів збереглося фото, найпевніше, 1917 р., де у 

третьому ряду в центрі – учасник Гусаківського драмгуртка з Кальниболота – 

Семен Гризло.  

Був одиним із перших організаторів Вільного козацтва. Отаман 

Кальниболотського куреня Вільного козацтва (березень 1917). У квітні 1917 р. на 

першому з’їзді Вільного Козацтва Звенигородського повіту обраний Кошовим 

Звенигородського коша. Одночасно продовжував очолювати й Калниболотський 

козацький курінь. Делегат 2-го Всеукраїнського військового з’їзду від 

Звенигородщини (Київ, червень 1917). 

Звенигородський отаман Іван Лютий-Лютенко характеризував його як «дуже 

толкового, розумного чоловіка» 

Учасник революційних подій на Звенигородщині Іван Тримайло давав таку 

оцінку: «Гризло був здорової будови, красень-козак, чуприну носив підстрижену 

«під макітру», тобто по вуха. Він був сміливий і хоробрий – правдивий 
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козарлюга... Гризло був щирої, доброї натури – бився за Україну, ніколи не 

числячись зі своїм життям. Коли дістане вістку, що вороги грабують селян, то не 

питає, багато ворожої сили чи ні, а зараз же кличе: «Брати, готуйтеся до бою бити 

нашого ворога!».  

Активний учасник боротьби проти присутності більшовиків в Україні 1919–

1921 рр. Загинув у березні 1921 р. у бою біля села Мокра Калигірка. Похований 

на старому цвинтарі у м. Звенигородка. 

Національний характер кожного народу формувався протягом тривалого 

періоду його історичного розвитку під впливом певних домінуючих соціальних 

верств, що дали свій образ цілому суспільству. В Україні формувала 

національний характер козаччина.  

Крім того, під впливом Першої світової війни серед населення поширювався 

міф «сильної людини», одним з коренів якого була зумовлена війною реальна 

потреба в лідерах і який після війни живився породженими нею сумнівами, 

непевністю та слабкістю, а також потребами, що випливали з процесів 

будівництва або відбудови держави. 

Отже, існування феномену отаманщини в добу Директорії УНР має такі 

глибинні причини, як-то традиції козаччини і національно-визвольної боротьби, 

Перша світова війна, Українська революція, пробудження селянської стихії, 

стислі строки формування армії, наявність незаконних збройних формувань, 

самоуправство окремих місцевих політичних та отаманських авторитетів, 

слабкість державного апарату і центральної влади, вплив підривної 

більшовицької пропаганди, внутрішні суперечності між українськими 

політичними силами. 

Таким чином, на початок 1920-х років наш край, переживши всі революційні 

катаклізми, опинився на порозі нових випробувань радянською владою – непом, 

голодом 1921-1923 рр., встановленням радянського тоталітарного режиму.  

Але не зважаючи ні на що, кожне наступне покоління народжувало своїх 

героїв, які продовжували традиції і вели боротьбу за незалежну Українську 

державу. 

Слава не загинула, не вмерла,  

Мій народ живе і буде жить.  

І печаль віків її не стерла,  

У серцях козацький марш звучить.  

(В. Стрижиус) 
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СЕЛЯНСЬКО-ПОВСТАНСЬКИЙ РУХ НА ЛИСЯНЩИНІ ЯК ВИЯВ 

БОРОТЬБИ ЗА УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВНІСТЬ (1917-1921 рр.) 
Гновенко Давид 10 клас, Лисянська 

загальноосвітняшкола І-ІІІ ступенів №2 члени 
гуртка «Краєзнавець», Лисянського районного 

будинкудитячої та юнацької творчості  

Любчич Тетяна Борисівна – керівник 
гуртка Лисянського районного будинку дитячої 

та юнацької творчості 

Мета даної роботи полягає у дослідженні героїчних та трагічних сторінок 

селянсько-повстанського руху на Лисянщині в роки Української революції 1917-

1921 рр. Актуальність визначається важливістю і в наш час відстоювати 

українську державність на противагу намаганням Росії зашкодити процесам 

утвердження державності воєнним втручанням на Сході України.  

Нове модерне покоління українських політичних діячів на початку XX ст. 

наполегливо намагалося домогтися для своєї нації політичних свобод, 

національних прав та соціальної справедливості. Ці бажання з великою силою 

проявилися уже в ході національно-визвольної боротьби та Української 

революції 1917 – 1921 рр. Це був час, коли українці пробудилися та рішуче 

взялися за зброю, щоб утвердити свою державність. Це був час пробудження 

національного духу українського народу, складовою частиною якого було 

селянство. 

Після повалення самодержавства у березні 1917 року і створення 

Тимчасового уряду Росії в Україні розгорнулися революційні події. У Києві 

виникла Українська Центральна Рада (УЦР). Мітинги, збори маніфестації в усіх 

містах та селах України викликали пожвавлення і в Лисянці. Поверталися із 

заслання учасники революції 1905-1907 років: учитель Авраменко Панас 

Максимович, селянин Іващенко Панас Гервасійович та ін. Селяни України 

починали розуміти, що старі царські часи уже не повернуться. Вони заходилися 

встановлювати свою «справедливість»: висловлювали недовіру місцевій владі та 

суддям з поміщиками розбиралися «по-своєму». Селяни вважали рішення своїх 

громад законними, неодноразово вдавалися до самосудів. У Канівському повіті 

весною-влітку 1917 року селянами було захоплено десятки – сотень економій, а 

у Звенигородському повіті (зокрема у Лисянській волості) значно зросла 

кількість випадків погромів. 

У цій ситуації українські селяни вирішили самостійно зайнятися питаннями 

організації порядку. В зв’язку з цим на Звенигородщині виникли органи народної 

міліції – Вільне козацтво (березень-квітень 1917 році). У Лисянці також почався 

запис у народну міліцію. Одним із перших, хто записався до її складу, був 

Тимофій Катан. Вільне козацтво підтримувалося різними верствами населення не 

тільки морально, а й фінансово. Архівні матеріали повідомляють про факт 

пожертвування полковником Гнатенком 1000 крб. на організацію Українського 

козацтва на Звенигородщині. Ще однією формою самоорганізації українського 

селянства стали Селянські спілки, які були визнані першим Київським 

губернським селянським з’їздом, що відбувся 27-28 квітня 1917 року. Згодом такі 

форми організації селян почали з’являтися і в інших населених пунктах губернії. 

Створювалися волосні, повітові структури. У червні 1918 року в м. Лисянка 

Звенигородського повіту було засновано волосну раду селянської спілки 

кількістю 12 осіб – по одному представнику від села. Загальні волосні збори 
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вирішили оподаткувати всіх селян у волості (по 10 коп. з десятини землі) на 

користь Української Центральної Ради. 

З приходом в Росії до влади більшовиків (жовтень 1917 року) кардинально 

змінилася суспільно-політична ситуація в Україні. Головним гаслом українського 

селянства в цей час було соціально-економічне визволення і передусім – 

вирішення земельного питання. Проте роз’єднаність політичних сил, що була 

характерна для тогочасної України, перешкоджала організації опору в поширенні 

більшовизму. Через відсутність рішучих дій з боку УЦР щодо збереження 

правопорядку та законності в державі обстановка в тогочасній Україні постійно 

ускладнювалася. Поширилися анархія, безладдя, хаос. 

На Лисянщині прихід більшовиків населення зустріло вороже. Особливо 

такий вияв показало селянство, у якого більшовики забирали хліб на свої 

потреби. Селяни зібралися на повітовий з’їзд у місті Звенигородка та заявили: 

«Як в повіті , так і на Україні хазяїном являється тільки український нарoд і те 

правительство, якому він вірить». Тоді було створено Тимчасовий революційний 

комітет по охороні правопорядку на Звенигородщині та Лисянщині. 

Більшовицька преса відзначала, що дії незадоволеного селянства як вияв 

українського шовіністичного націоналізму, який зорганізувався у формі Вільного 

козацтва. Відмічалося також, що вільні козаки не допустили більшовицької влади 

в повіт, чинили опір, завдаючи шкоди більшовицьким військам. Керівник 

більшовицьких військ М. Муравйов в інтерв’ю одній з російських газет заявляв, 

що жалкує з приводу невдач подолати селянське незадоволення кров’ю.  

Селянство Лисянщини піднялось на активний супротив більшовикам та їх 

військам. Так, у селі Дашуківка Лисянської волості Звенигородського повіту 

козаки заарештували більшовицький загін у кількості 150 чоловік, який вдавався 

до грабунків населення. Лисянські селяни, пам’ятаючи прагнення більшовиків 

забрати у них хліб, виступили і проти німецько – австроугорських військ, що 

вступили на територію України у лютому 1918 року на запрошення УЦР. Вони 

стверджували, що хліб мають здавати за бажанням за гроші і тільки тоді, якщо 

вони будуть забезпечені сільськогосподарським реманентом. Селяни краю не 

виявили доброзичливості до присутності німецьких військ. Влада, щоб 

забезпечити в регіоні безпеку німецьким військам, намагалася реквізувати у 

селян зброю, яку вони для сомооборони мали у досить значній кількості. В 

Україні продовжував ширитися хаос, частина селянства почала відходити від 

революції, вчинялися погроми, під час яких дуже постраждало єврейське 

населення. Слід зазначити, що єврейські погроми в Україні використовували 

переважно у своїх інтересах саме противники створення української державності. 

Так, з метою дискредитувати українську національно ідею, більшовики 

звинувачували у погромах петлюрівців, замовчуючи погроми денікінські і тим 

більше свої власні. Про факти єврейських погромів у Лисянці згадував Д. 

Бернштейн, мешканець Каліфорніїї у США, чиї предки походили з містечка 

Лисянка. Оскільки його родичі не бажали служити в рядах Червоної армії, то і 

вони та їхнє господарство постраждало. 

29 квітня 1918 року в Україні було здійснено державний переворот. УЦР 

розпущено. Хліборобський з’їзд обрав гетьманом Павла Скоропадського, 

найбільшого землевласника України. Від Лисянської волості на цьому з’їзді були 

присутні: Микита Тищик, Степан Коваленко, Хома Макуха. І хоча гетьман 

оголосив про становлення Української держави, його дії були не зовсім 

виваженими, що в кінцевому результаті призвело до краху його влади. 
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У Звенигородському повіті та Лисянській волості більшість селянства 

негативно зустріли звістку про прихід до влади Скоропадського. «…Знову 

невелика частина капіталістів, кулаків, гнобителів народних хоче стати у 

влади…Багатомільйонне селянство повинне дати організаційний опір 

самозванцям. Все селянство, як один повинно крикнути : «Геть самозванців – 

поміщиків. Геть гнобителів народних», – такою була реакція селян на прихід 

Скоропадського до влади. Черговий раз класові суперечності в українському 

суспільстві, які загострювалися більшовицькою пропагандою та залежністю від 

окупаційних військ не дали змоги демократичним силам об’єднатися під гаслом 

розбудови Української держави. Невдоволення селянства правлінням гетьмана та 

присутністю окупаційних військ викликали цілий ряд селянських повстань. 

Зокрема одне з найбільших відбулося у Звенигородському повіті. А розпочалося 

воно 3 червня 1918 року із виступу селян села Орли Лисянської волості проти 

карального загону гетьманців. 4 червня їх підтримала Лисянка. Активними 

учасниками повстання були Т. Я. Корнієнко, В. Коломієць, Т. А. Проскура, 

А.М. Тригубенко, І. Даценко.Козацько-селянським загонам вдалося оволодіти 

Лисянкою й іншими населеними пунктами. Лисянам допомагали повстанські 

загони з с. Журжинці на чолі з С. Тузом, з Ганжалівки ( І.М. Демура), Дашуківки 

(М.П. Лобода).9 червня повстанці здобули Звенигородку під час бойових 

зіткнень. Саме в ході цього повстання значна частина території повіту була 

визволена від німецьких військ. Але згодом повстання пішло на спад. Значну роль 

відіграв активний наступ реакційних сил, а також роз’єднаність дій повстанських 

загонів, вплив на окремих із них більшовицької агітації, організаційна та 

кількісна перевага німецько-австрійського війська, неорганізованість, 

непідготовленість та стихійність виступів. Почавшись у Лисянській волості, 

Звенигородське збройне повстання мало великий вплив на народні маси інших 

регіонів України. Як указував Ю. Тютюнник: «Бій під Лисянкою був сірником, 

кинутим у порох. Це був початок грандіозної селянської війни на Україні, яка 

тривала проти інших її ворогів декілька років». 

Завдяки виступам селян-повстанців (кількість яких 30 – 40 тисяч осіб лише у 

Звенигородському та Таращанському повітах), їм вдалося визволити від німців 

та австрійців значну частину територій вказаних повітів. Головною помилкою 

повстанців була впевненість у тому, що небезпека буде ліквідована, а звідси 

розуміння: необхідно вже повертатися додому, адже це було літо і кожного 

селянина чекала невідкладна робота у господарстві. 

Звенигородському повстанському штабу не вдалося об’єднати селянський 

визвольний рух. Та все ж, розгромивши німецько-австрійські війська (втрати біля 

6 тисяч осіб), повстання сприяло подальшому розумінню селянами необхідності 

будувати громадянське суспільство. Надало сили національно-громадським 

організаціям, які були, на жаль, позбавлені державної підтримки, а також 

збагатило досвід селянства в його боротьбі з окупантами. 

З середини 1918 року в нашому краї посилюється повстанський рух за 

повалення уряду Скоропадського, проти інтервенції країн Антанти, 

більшовицької і денікінської армій. Селянсько-козацькі формування очолюють 

отамани: Квітковський Гризло, Туз, Чорний Ворон та інші. С Петлюра – головний 

отаман військ УНР, видав наказ: « Старшини і козаки! Ви як один стали до 

боротьби з катами рідного краю, в боротьбі цій були сміливими і хоробрими…Ви 

мусіли боротися, бо покликав вас до цієї боротьби український народ. 

…Пам’ятайте, що більшовики і гетьман обіцяли вам дати землю і волю, а тим 
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часом здирали з вас останню сорочку, розстрілювали, катували і гноїли в тюрмах 

вас та батьків і братів ваших». 

На жаль, Дерикторія УНР вкотре повторила помилки УЦР. Одна з них – 

неспроможність очолити масовий селянський революційних рух, коли Вільне 

козацтво могло стати важливою військовою національною силою. На початку 

1919 року, коли більшовики здійснили свій другий похід на Україну і 2 лютого 

зайняли Київ, значна частина отаманів стала на бік більшовиків, повіривши їхнім 

гаслам. На Лисянщині також активізували свою пропаганду більшовики і навіть 

створили волосний партійний осередок на чолі з І. Байраком.  

Прихід більшовиків на Україну був, на думку істориків, черговим 

«хрестовим походом по хліб». Політика «воєнного комунізму», суть якої 

полягала у вирішенні саме продовольчих проблем і подолання будь-якого опору 

пограбуванню селян, не могла не викликати опір з боку селянства. У 1919 році 

вся Україна була охоплена повстаннями проти червоних окупантів (квітень – 93 

селянські повстання, червень – 328). В цей час у нашому краї активізуються 

антибільшовицькі виступи селян на чолі з С. Гризлом, Квітковським. У результаті 

масового повстанського руху та завдяки об’єднаному наступу українців до кінця 

серпня 1919 року значна частина Правобережжя була звільнена від більшовиків. 

У подальшому у Звенигородському повіті набуває активності повстанський рух 

під проводом отаманів Ю. Тютюнника, Чорного Ворона і Гонти ( Лютий-

Лютненко), а Василь Чучупака один із перших очолив боротьбу під жовто-

блакитними та біло-чорними прапорами. 

Щоб оволодіти українським селом, більшовикам необхідно було зламати 

опір селянсько-козацьких загонів, які вдалися до партизанської війни. Їх уперта 

боротьба, переважно неузгоджена, все ж давала позитивні результати. У 

Звенигородському повіті та Лисянській волості активна збройна боротьба 

селянсько-козацьких повстанських загонів – прихильників ідеї незалежної 

Української держави – проти поширення в краї влади більшовиків тривала до 

1923 року.  

На території Журжинецької волості (сучасна Лисянщина) був створений 

повстанський загін, якому були притаманні проукраїнські самостійницькі настрої 

під керівництвом С.Туза, який тісно взаємодіяв із загоном Гризла. Слід 

відзначити, що селянсько-козацьким загонам, як і загалом всьому повстанському 

рухові, була притаманна стихійність і неорганізованість. І як наслідок 

більшовикам швидко вдавалося відновлювати свою владу. Головною причинною 

цього факту було те, що селянам важко було осягнути в повній мірі ідеї 

національної незалежності. Усвідомлюючи проти чого боротися, вони не мали 

сформованого розуміння кінцевого результату боротьби. 

Більшовики грабежем і насильством утверджували свою владу, але їм 

перешкоджали селянсько-повстанські загони. Головним завдання більшовиків 

було знешкодження українського визвольного руху. Одним з перших кроків було 

посилення репресивних заходів, щодо селян, в разі, коли вони підтримували 

повстанців. У тих місцевостях, де поширився повстанський рух, вводився 

інститут заручників та кругова порука населення за будь–яке заворушення, 

особливо проти більшовицької влади. В окремих випадках передбачалася сувора 

кара, аж до спалення села. Навколо міст Лисянка, Боярка, Виноград, Медвин 

здійснював керівництво повстанськими загонами отаман Квітковський. Зокрема, 

у 1920 р. він сформував на Лисянщині Виноградський та Боярський козацький 

полки. Брав участь у наступі на Звенигордку та інші міста, підтримав збройне 



103 
 

повстання проти більшовиків у с. Медвин. Для більшовиків загін Квітковського, 

як бойова одиниця, не представ великої загрози, але був небезпечним для них, як 

морально-політичний чинник – своїми постійними рейдами по селах 

пропагандиськими акціями А.Петюха (Антін Митяй – козацький бандурист, який 

закликав до повалення більшовицької влади). Неодноразово він побував і в 

Лисянці, де на базарі виконував козацькі пісні. 

На кінець 1920 р. національно-визвольний рух був знекровлений і лише 

селянський повстансько-отаманський рух залишався дієвою силою, здатною 

боронити українську державність, захищати українську ідею. 

Навесні 1921 р. з новою силою розгортається повстанський рух. Селяни 

об’єднуються навколо таких ватажків-отаманів: Ю.Тютюнника, Чорного, 

Орлика, Чорного Ворона, Хмари та інших. Радянська преса, відзначаючи 

надзвичайну активність повстанського руху на Правобережній Україні, писала 

про небезпеку його для радянської влади. Більшовики були стурбовані своєю 

владою на місцях і вживали всіх заходів для її зміцнення. Були в них спроби 

силою придушити діяльність повстанських загонів. Цьому послужили факти 

вбивств представників радянської влади місцевими жителями. Зокрема, 21 

листопада 1921 р. в с. Хижинці (Лисянська волость) місцеві повстанці вбили 

голову комнезаму Митрофана Харченка та важко поранили секретаря Кузьму 

Маленка. А у с. Дібрівка (Лисянська волость) було застрелено також голову 

комнезаму. 

Отже, у роки Української Революції (1917-1921рр.) у Лисянському краї 

активно поширився селянсько-повстанський рух, який був спрямований як проти 

більшовицької влади, німецько-австрійських окупантів, так і влади П. 

Скоропадського. Незважаючи на стихійність селянсько-повстанських виступів, 

сам факт його активізації в роки революції свідчить про те, що в середовищі 

селянства живою була українська національна ідея та бажання мати власну 

Українську державу. Причинами поразки селянсько-повстанського руху були: 

нестача зброї, численна перевага противника, власне отаманія, яка в час 

загального революційного пориву “розбудовувала свої республіки замість того, 

аби єдиною лавою виборювати єдину для всіх Українську Народну Республіку”. 

Вільне козацтво – позитивне явище в історії Української революції. Ним 

було створено боєздатні сотні і курені в багатьох містах і селах, зокрема і у 

Лисянці, де козацький курінь очолив Сорока. Ще у 1917 році Вільне козацтво 

сягало 60 тисяч осіб. Це була могутня сила, що могла стати опорою молодої 

державності. На жаль, діячі Української революції надто недовірливо ставилися 

до створення козацьких загонів, що в кінцевому результаті зіграло несприятливу 

роль.  

Про звитягу славних отаманів Лисянщини в 1917-1921 рр. було відомо 

далеко за межами краю.Уродженець Лисянщини, відомийукраїнський отаман 

Іван Лютий-Лютненко говорив, що Холодний яр для нас розкинувся від Лисянки 

до Чигирина.  

Героїка тих років відображена у відомих творах письменника Василя 

Шкляра, уродженця села Ганжалівка Лисянського району Черкаської області. 

Свої твори «Залишинець. Чорний Ворон», «Маруся» він присвятив саме 

селянсько-повстанському руху на Лисянщині. Музейні та архівні матеріали 

Лисянського історичного музею містять значну кількість документів, що 

підтверджують участь лисян у повстанських змаганнях років Української 

Революції. 
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ДОКУМЕНТИ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕТРАЛЬНОЇ РАДИ – ЛІТОПИС 

ВІДРОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОСТІ 
Синчак Інна, учениця 10 класу 

Жашківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №5 
Жашківської міської ради 

Іванько Ганна Василівна, методист відділу 

освіти Жашківської міської ради, учитель історії 
Жашківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №5 

Жашківської міської ради 
Новий етап в історії України розпочався революційною грозою в її східній, 

підросійській частині. Початковий етап Української революції 1917-1921 рр. 

невід’ємний від створення та діяльності Української Центральної Ради.  

В лютому 1917 р. у Росії перемогла демократична революція. 

Соціально−політична обстановка докорінно змінилася. Мільйони жителів 

України відчули пробудження національної свідомості, придушеної століттями 

перебування у складі Російської імперії. В цей час на арену вийшла Українська 

Центральна Рада.  

Українська Центральна Рада – інституція, драматична історія якої символізує 

суперечливий процес відновлення української державності у ХХ ст.  

Інституція, що проіснувала чотирнадцять місяців, неодноразово змінювала 

свій склад, суспільний статус, зробила чимало промахів і помилок, була місцем 

завзятої політичної боротьби, зрештою, зійшла з історичної арени завдяки 

державному перевороту, про підготовку якого знала, але зупинити його навіть не 

намагалась. Її політика та практика є об’єктом осмислення для використання 

досвіду Української Центральної Ради в справі творення самостійної, незалежної 

Української держави сьогодні. 

Актуальність дослідження.  

Період Української національно-демократичної революції 1917–1920/21 рр. 

є переломним у вітчизняній історії. Після тривалої перерви було реалізовано 

прагнення українського народу до власної держави.  

Актуальність теми зумовлена такими чинниками: 

 історія Української Центральної Ради, як і всієї Української революції 

належить до недостатньо досліджених проблем, які спотворювались, 

фальсифікувались, замовчувались у часи тоталітарного режиму. Відновлення 

незалежності України, демократизація суспільного життя сприяли відтворенню 

правди і об’єктивній оцінці державотворчої ролі Української Центральної Ради; 

 у подіях 1917−1918 рр. міститься великий загальнонаціональний досвід 

державотворення, який багато в чому має випереджувальний характер, і котрим 

неможна нехтувати. Маємо пам’ятати, що державотворча діяльність Української 

Центральної Ради в ході Української революції ще й понині не є 

загальновизнаною як окремими істориками, політиками, так і певною частиною 

населення; 

 державотворча діяльність Української Центральної Ради набуває 

особливої актуальності за умов, коли постійно змінюється ситуація і виникає 

потреба звернутись до уроків минулого. Навчання державності, демократії 

повинно ґрунтуватись насамперед на історичному матеріалі. Новий досвід є 

безпорадним, якщо він не має історичного коріння; 

 досвід Української Центральної Ради, її подвижництво на ниві 

державотворення має важливе значення для сучасного етапу державного 
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будівництва в Україні, її незалежності, входження у світове співтовариство. 

Винесення уроків з минулого і врахування їх у непростих умовах сьогодення 

дозволяє уникнути помилок і прорахунків, ефективніше скористатися 

історичним шансом остаточного утвердження самостійної, соборної України. 

Об’єктом даного дослідження єУкраїнська Центральна Рада на шляхах 

державотворення. 

Предметом дослідження є документи, що розкривають засадничі принципи 

державотворення. 

Хронологічні межі охоплюють період Української Центральної Ради від 

4 березня 1917 р. до падіння Української Центральної Ради та її уряду внаслідок 

державного перевороту 29 квітня 1918 р. 

Метою дослідження є: 

 вивчення документів Української Центральної Ради, наукової 

літератури, що розкривають її діяльність та аналіз на цій основі всієї складності і 

суперечливості оцінок її діяльності та уроків; 

  за допомогою документів проаналізувати процес створення системи 

органів влади Української Народної Республіки доби Української Центральної 

Ради, виявити його основні тенденції, вивчити й систематизувати історичний 

досвід, набутий на цьому шляху; 

 простежити процес формування Української Центральної Ради як 

органу революції, державотворення, демократизації і консолідації суспільства; 

 розкрити процес утворення та правового оформлення Української 

Народної Республіки як центрального явища революції, новітньої української 

державності; 

 показати місце воєнної агресії більшовицької Росії в Україну в грудні 

1917 − січні 1918 рр. в контексті причин повалення Української Центральної 

Ради. 

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення наступних завдань: 

 з’ясувати концептуальні та методологічні засади дослідження  

історії Української національно−демократичної революції 1917−1920/21 рр.; 

 проаналізувати в порівняльному плані внесок вітчизняних дослідників 

у вивчення політичних, соціально−економічних, військових, культурно-освітніх, 

державотворчих процесів в Україні періоду 1917 – початку 1918рр.; 

 дослідити боротьбу українського національного руху за автономію 

України і створення системи органів законодавчої, виконавчої та судової влади; 

 простежити еволюцію політики керівництва УНР вгалузі створення і 

керівництва системою органів законодавчої влади; 

 розкрити проблеми, які виявились у процесі вироблення демократичних 

засад Конституції УНР. 

Методологічною основою дослідження стали принцип історизму та 

наукової об’єктивності висвітлення різних аспектів проблеми. 

Структура роботи зумовлена особливостями становлення та розвитку 

наукових досліджень історії Української національно−демократичної революції 

1917−1920/21 рр., проблематикою та специфікою праць, а також метою і 

завданнями роботи.  

 

  



106 
 

ДЕРЖАВОТВОРЧІ ПРОЦЕСИ НА ЗЕМЛЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ДНІПРА 
Святченко Олександра, 10 клас, заклад 

загальної середньої освіти села Ротмістрівка 
Ротмістрівської сільської ради Черкаської області 

Керівник керівник: Іващенко Наталія 

Володимирівна, учитель історії закладу 
загальної середньої освітис. Ротмістрівка 

Ротмістрівської сільської ради Черкаської області 

Актуальність дослідження. В умовах сьогоення все більше наукових праць 

присвячено проблемі винекнення та функціонування української козацької 

держави в середині XVII століття. Дискусійним питанням серед науковців є 

питання виникнення української державності, винекнення державних 

управлінських інститутів, внутрішні і зовнішні зв’язки, кордони, фінанси та інше. 

Обираючи тему роботи нас особливо зацікавило питання функціонування 

української козацької держави, підгрунття витоків державотворчих процесів в 

Україні в середині XVII століття. 

Як зазначають відомі дослідники В. Смолій та В. Степанков у лютому 1649 

року Б. Хмельницький зумів вперше в історії української суспільно-політичної 

думки чітко сформулювати національну державну ідею, що стала визначальною 

протягом наступних століть у політичному житті суспільства: створення 

незалежної держави в етнографічних межах України.  

Тож у своєму дослідженні ми спробували дослідити нові аспекти виникнення 

української державністі; чи це був завершений процес, чи лише передумови 

виникнення; функції укрїнської козацької держави та час коли з’явилась 

державницька ідея. 

Завдання дослідження: охарактеризувати початок державотворчих 

процесів на землях центрального Дніпра; з’ясувати походження та перебіг 

державотворчих процесів за часів козацтва. 

Результати пошуково-дослідницької робити.Аналізуючи документи 

Богдана Хмельницького 1648-1657 pp., можна стверджувати про те, що у 

гетьмана не було чітко сформулюваної державотворчої програми. Але тим часом 

гетьман працює над вдосконаленням функціонування старшинської ради, яка 

виконувалаповноваження виконавчого органу влади, відбувалися зміни в 

адміністративно– територіальному поділі. 

Зі всією впевненістю можна стверджувати, що з другої половини XVI ст. на 

пониззі Дніпра створюється міцна воєнна організація, а на її основі 

стверджуються демократичні принципи соціальної організації. Тут 

зароджуються перші основи українських державотворчих процесів, що 

втілилися в життя в середині XVII століття. Як підкреслюють дослідники, 

Запорізька Січ (Кіш) являла собою федерацію незалежних, курінних одиниць, 

об’єднаних військовою юрисдикцією, і виступала політично-державною оди-

ницею у формі демократичної республіки. Оскільки її зародження й розвиток 

відбувалося в епіцентрі території, що боронилася від нападників, однією з 

найхарактерніших ознак цієї державності була мілітарність, що пронизувала 

різні сторони життя. 

Про зростання ролі і значення старих козацьких територій в державотворчих 

процесах наприкінці XVI ст. свідчать результати повстань під проводом К. 

Косинського і С. Наливайка протягом 1591-1596 pp. За твердженням окремих 

дослідників, на Середньому Подніпров’ї в ці роки з’являються ознаки 
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територіального управління під козацькою юрисдикцією. Територія стає 

практично самоуправною. Але чи не найважливішим було те, що на цих землях 

розвивалося козацьке самоуправління, судочинство, військова організація, що 

була перенесена із Запорізької Січі, внаслідок чого влада Речі Посполитої стає 

все більш номінальною. 

На території Середнього Подніпров’я формується власний адміністративно-

територіальний устрій, який базується на основі полкового поділу. Однак він 

суттєво відрізнявся від нолково-сотенного поділу Запорізької Січі, оскільки 

передбачав, насамперед, територіальну причетність козаків, які входили до них, 

а також те, що основу складали реєстрове козацтво, «непослушні», міські козаки, 

найбільш досвідчені у військовій справі. Відомо, що за часів М. Дорошенка 

полки як військово-територіальні одиниці були в Чигирині, Переяславі, Білій 

Церкві, Корсуні, Каневі та Черкасах. 

Таким чином, центр державотворення від Запоріжжя у 1648 році зміщується 

до Чигирина. Це відбулося через те, що Запоріжжя продовжує носити 

здобичницький характер, а політика Б. Хмельницького визначалася інтересами 

не лише запорожців, а всього козацького стану, більшість якого проживала «на 

волості». 

З утворенням козацької держави відповідним чином формувалася внутрішня 

і зовнішня політика Української козацької держави, які детермінувалися рядом 

чинників. Серед них важливим був чинник консолідуючої ролі Середньої 

Наддніпрянщини. 

Практичне значення роботи. Проведене дослідження має пізнавальне 

значення, а також є важливим етапом для розуміння значущості ролі нашого 

краю в формуванні національної ідеї державності. Матеріали та висновки роботи 

допоможуть краще проаналізувати та оцінити динаміку державотворчих 

процесів на території України в середині XVII століття. Результати дослідження 

можна використовувати на уроках історії та виховних заходах. 

 

ІСТОРІЯ ВСТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ ВЛАДИ:  

КОЛЕКТИВІЗАЦІЯ Й ГОЛОДОМОР 

Корнієнко Анастасія, учениця 10 класу, 
Шпак Інна, учениця 9 класу Журавського НВК 

Кендзюк Світлана Андріївна, заступник 

директора з виховної роботи Журавського НВК 

Тодішньою владою передбачалося створення великих колективних 

господарств на основі селянських дворів. Результатом колективізації мав стати 

ріст виробництва сільськогосподарської продукції на 150%. На меті була 

ліквідація «шкідливого буржуазного впливу» приватної власності. 

Найрадикальніше колективізація відбувалася у сільській місцевості, де вона 

нагадувала війну режиму проти селянства. А селяни складали більш, ніж 85% 

населення. 

До колгоспів в 1920-роках вступило не більше 20% селян. 

Колгоспи були зручною формою, з допомогою якої можна було легко 

викачувати ресурси до державного бюджету. Саме цим вони привернули до себе 

увагу Сталіна, який на початку 1928 року, висунув гасло суцільної 

колективізації. Спочатку вона розглядалась як засіб прискорення 

індустріалізації, розв’язання хлібної проблеми, ліквідації заможного селянства – 

ворога радянської влади. 
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Місцеве керівництво доводило, що колективне сільське господарство має 

замінити дрібні селянські господарства. Однак реакція журавських селян на 

створення колгоспів була неоднозначною. Заможні господарі чинили супротив. 

Вдень господарі села з неохотою віддавали до колгоспу коняку, плуга чи 

інший господарський інвентар. Відводили на загальне дворище корову, коняку, а 

вночі йшли забирати назад. А зовсім бідні селяни, що не мали чого віддати в 

загальне господарство, не засмучувалися з цього приводу. Вони, навпаки, хотіли 

з цього мати користь. 

Історики називають колективізацію однією з причин Голодомору 1932-1933 

років в Україні. В ці роки наше село втратило цілі родини, загалом біля третьої 

частини села. (В шкільному музеї «Пам&apos;ять» зібрані свідчення Левченко 

М.І.1927 р.н., Левченко К.С. 1913 р.н., учасників бойових дій Торохтій К.Г. 

1927 р.н., Левченко Г.Я. 1926 р.н. та інших)  

«Заганяли людей задарма працювати в колгоспи насильно, а хто не хотів, 

тому вибору не залишали, окрім як гинути. Тоді такий був девіз: «Царя вбили, а 

бога нема! Бий і ріж!» – так оцінював Корнієнко Володимир Демидович(1922 

р.н.) ті події. (Пізніше йому ще довелося також боронити землю від фашистів. На 

щастя, повернувся живим, вивчився на агронома, разом з дружиною Вірою 

Пилипівною виховали десять синів.) 

Ліквідація цілого класу господарів 

(Записано зі спогадів ріднихСташенка Петра Яковича, 1933 р.н.) 
В ході колективізації постало питання про долю заможних селян. Офіційна 

ідеологія зображували їх як куркулів, лютих ворогів радянської влади. Але 

насправді основою їх добробуту була праця всіх членів родини, ощадливість, 

хазяйновитість. Ця частина селянства була найтісніше пов’язана з землею й не 

бажала з нею розлучатися.  

Серед «ворогів народу» були безпартійні колгоспники, коваль, тесля, 

зоотехнік, комбайнерка, одноосібники. В більшості це були малописьменні. 

Ситуація поставила  

Всього на Україні за роки колективізації експропрійовано близько 200 

селянських господарств господарств. 

В нашому селі було «розкуркулено» 35 селян. Багатьх засуджено до вищої 

міри покарання, пізніше всіх їх було реабілітованих. Це Вайвали, Глущенки, 

Клименки, Коваленки, Корнієнки, Левченки,Лимарі, Присяжні,Сташенки, 

Титаренки, Присяжні – і чоловіки й жінки, люди з різною освітою і з різним 

«складом злочину». Іноді тільки за «невлучно» сказане слово.( Спогади 

Чернегнко П.І., Лимар Р.М., Спашенко П.Я.) 

А скільки таких невеликих і більших сіл нашої держави склали долю 

тодішньої нашої «великої країни».  

Разом це становило приблизно 1,2 – 1,4 млн.чоловік. понад половини з них 

виселили на Північ і до Сибіру. Ця безправна категорія людей використовувалася 

на найважчих роботах. Зазнавши нелюдських страждань, багато з них, особливо 

літніх людей, дітей, загинуло. 

Насправді, метою боротьби з «куркулями» була передача державі 

найрентабельніших селянських господарств разом із землею, вилучення значних 

запасів сільськогосподарської продукції, ліквідація найзаможнішого прошарку 

селян, яких комуністи вважали найбільшою загрозою для пролетарської 

диктатури. 
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Можна зробити досить певний висновок: у своїй масі селяни були відверто 

вороже настроєні проти радянської влади. 

Зі спогадів Корнієнка Якова Володимировича: «Дід працював садівничим у 

маєтку графа Бобринського, який знаходився на околиці Журавки. Жив заможно, 

адже мав гарну зарплатню у графа. Навіть дах на його хаті був залізним. В роки 

колективізації більшовики діда жорстоко розкуркулили, залізо забрали для 

приміщення восьмирічної школи, а діда вбили. Батько Якова Володимировича 

народився на світ вже сиротою». 

Геноцид українського народу 

(Пошукову діяльність проводила учениця 9 класуЖуравського НВК 

Шпак Інна) 
Основною причиною виникнення в Україні голоду 1932-33 років стала 

примусова і репресивна для селян політика хлібозаготівлі, яку проводила 

комуністична влада. Від голоду в Україні померло, за уточненими даними, від 3 

до 3,5 мільйона людей. Понад 20 країн визнали голод в Україні1932-33 років 

геноцидом української нації.  

У селян, які не вкладалися в плани хлібозаготівель, конфісковували будь-яке 

інше продовольство. Політика натуральних штрафів мала змусити селян здати 

державі начебто приховане від не зерно, якого не було. 

В серпні 1932 року Сталін запропонував новий репресивний закон про 

охорону державного майна. Закон за такі порушення передбачав розстріл з 

конфіскацією майна. В народі цей закон прозвали «про п’ять колосків». За 

перший рік дії нового закону засудили 15000 осіб. 

Найбільше українців загинули в сучасних Харківській, Київській, 

Полтавській, Сумській, Черкаській, Дніпропетровській, Житомирській, 

Вінницькій, Чернігівській, Одеській областях та в Молдові, яка тоді була складом 

УРСР. 

В музеї «Пам&apos;ять» Журавського НВК зберігаються матеріали, зібрані 

гуртківцями, серед них – свідчення очевидців років Голодомору. На жаль, майже 

всі вони вже відійшли інший світ, але їх спогади назавжди залишаться в 

історичному літописі села. 

Зі спогадів Корнієнка Якова Володимировича: «Активісти ретельно 

обшукували зі шпичаками кожну хату, не було шансу зберегти ані зернини, ані 

квасолини. Бабуся ж закопала просо у підпічі і замазала глиною. Шпичаком там 

важко було протнути, тож ніяк не знаходили нічого. Я був малий і голодний. 

Метикуватий комсомолець підійшов до мене. «Хочеш олівчика подарую? А 

скажи-но, де баба заховала зернята?» Хоч як не хотілося олівця, та голод не дав 

взяти спокусі верх. Не сказав нічого – вдав, що не знає й не розуміє.» 

Важко доводилося переживати роки голоду з мамою і старшим братом – їли 

бруньки липи, які збирали в лісі, терли липове листя на млинці, споживали ревінь. 

Якось проснувся вночі і почув, ніби мати щось їсть. Глянув на неї, а вона спить. 

Розбудив її, а вона й каже: «Ой, наснилося, що я хліб їм запашний». В селі багато 

людей померло від голоду, були випадки людоїдства... 

Вимирали цілими сім&apos;ями: Білоуси, Бондаренки,, Бараненки, , 

Вихристенки, Вайвали, Губи, Гончаренки, Даценки, Сташенки, Тимошенки, 

Щербаки, Ярмаки... За приблизними даними -364 особи. 

Сьогодні в кожному населеному пункті нашої країни є пам’ятний 

знак «Жертвам Голодомору». В Журавці – це стела з відповідною художньою 

композицією на мурованій стіні – дзвоном, колосками за гратами і напівмертвими 
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селянами, над якими височіють стіни Кремля. Громадські організації села, 

учнівський актив, шкільний та вчительські колективи докладають зусиль, щоб ці 

трагічні сторінки не відійшли у вічність. 

 

РОСІЯ І «УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ»: ЛОГІКА СПАДКОЄМНОСТІ 

Тетерущенко Богдан, учень 9-го класу 

Червоноцвітської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів Шепетівської районної ради, вихованець 
гуртка «Інтеграція України у світове 

співтовариство» 

Керівник: Сібагатов Сергій Сагітович, 
вчитель суспільних дисциплін вищої категорії 

Червоноцвітської ЗОШ І-ІІ ступенів Шепетівської 
районної ради 

Консервативність сфери геополітичних пріоритетів зумовлена незмінністю 

факторів географічного середовища, які лежать в основі геополітичної 

концептуалістики. Окремі акценти змінюються під впливом зовнішніх чинників 

— глобалізму, економічної динаміки та вдосконалення технологічних ресурсів, 

однак послідовність відповідей Росії на «українське питання» змушує 

переглянути навіть усталені уявлення про консерватизм. З одного боку, це 

істотно знижує рівень дослідницької інтриги, з іншого, — дозволяє ґрунтовно 

узагальнити і систематизувати закономірності геополітичних пріоритетів Росії. 

Ключові слова: геополітичні пріоритети Росії, «українське питання», 

спадкоємність, генезис, закономірність. 

Україна прагне усвідомити себе в геополітичному просторі в контексті 

розвитку світової цивілізації, визначити свої пріоритети, реальні національні 

інтереси й виробити стратегію і тактику їх реалізації. Вирішення цих завдань 

передбачає вироблення науково обґрунтованої геостратегії, побудованої на 

прогнозуванні імовірних шляхів розвитку держави при виборі векторів розвитку 

[1, с. 84]. На думку американського дослідника Стівена Коена сьогодні «холодна 

війна» не закінчилася, як ми звикли про це думати, а просто перейшла у затяжне 

протистояння США та Російської Федерації, а кордони цієї війни проходять саме 

по українському кордону [11, с. 4]. Саме тому актуальність теми геополітичного 

самовизначення України є очевидною. 

У 60-ті – 80-ті роки ХІХ століття царський уряд Росії почав впроваджувати 

програму підтримки галицьких москвофілів, які орієнтувалися на Росію як на 

геополітичну силу, спроможну об’єднати Галичину і Україну під скіпетром єдиного 

монарха. Чимало галичан і закарпатців стали бажаними гостями у Санкт– Петербурзі. 

Багато з них отримали професорські кафедри і фінансову підтримку з царської казни. 

В середині 70-х років ХІХ століття царський уряд виділив величезні на той час кошти 

з метою побудови у Львові російського театру. Втім, гроші москвофілами були 

розкрадені, а театр так і залишився на рівні проекту [5, с. 55-56]. 

Сьогодні здається неймовірним, але лише якихось 100 років тому Західна 

Україна за рівнем проросійських настроїв мало чим поступалася нинішньому 

Донбасу, а за кількістю членів промосковських організацій навіть випереджала 

сучасний АР Крим. Галицькі москвофіли до середини 80-х років ХІХ століття 

були домінуючою силою у всіх сферах громадського життя Галичини. Сьогодні 

це здасться дивним, але тоді низовий клір греко-католицької церкви був одним з 

основних носіїв промосковських настроїв. 
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Ідеологія західноукраїнських москвофілів стояла на трьох китах: 1) Київ – 

центр Давньоруської державності і культури; 2) після нашестя Батия цей центр 

перемістився в Москву; 3) майже півтисячоліття галицькі землі були відірвані від 

загальноруського процесу і не розвивалися, тому таке відставання необхідно 

якомога швидше подолати у спосіб засвоєння передової російської культури і 

доповнення її місцевими галицькими особливостями. 

Далі мала місце розбіжність думок. Найбільш радикальні москвофіли 

наполягали на повному приєднанні Галичини до Російської імперії. Помірковані 

відстоювали доцільність створення власного «Руської держави». Подібний 

діапазон пріоритетів існував і щодо мовного питання – від педантичного 

перенесення в Галичину “правильної” російської мови й до створення на її базі 

нової мови, яка враховувала б діалектичні особливості західноукраїнського 

регіону [2, с. 112]. 

Поштовхом до розвитку галицького москвофільства була «весна народів» – 

революція 1848 року. Щоправда, домінуючі позиції на цих теренах із середини 

ХІХ століття отримали поляки, а москвофільство стало відповіддю на 

домінування шляхти. Така проросійськість ґрунтувалася передовсім на 

антипольській політиці Російської імперії, котра особливо загострилася після 

придушення Польського повстання 1863 року. 

Не повинен вводити в оману термін «русин»: в Австро-Угорській імперії, а 

згодом і в Польщі цим словом позначали українців. Приміром, за паспортом Іван 

Франко і Степан Бандера були не українцями, а русинами. 

На хвилі масових антипольських настроїв москвофіли очолили всі ключові 

українські організації і установи того часу: «Ставропігійський інститут», «Руську 

бесіду», «Народний дім», «Галицько-руську матицю» та інші. Кредо 

функціонування цих установ було таким: «Краще потонути в російському морі, 

ніж захлинутися у польському болоті». Дійшло до того, що від безвиході до 

москвофілів приєдналися навіть ті, хто з недовірою ставився до Росії. 

За іронією долі, попри декларовану «антипольськість», ледве не всі лідери й 

активісти москвофілів у повсякденному побуті користувалися переважно 

польською мовою, оскільки українська для них була мовою неосвічених селян, а 

російською вони майже не володіли. Між іншим, українську мову вони вважали 

взагалі «шкідливою» – на тій підставі, що вона нібито «заважала справі 

загальноруської єдності». 

У 1909 році міністерством внутрішніх справ і фінансів Російської імперії 

було прийняте рішення про регулярне виділення коштів для допомоги галицьким 

москвофілам. Щорічні перерахування в Галичину на ці потреби складали 85 

тисяч рублів (60 тисяч – від міністерства внутрішніх справ і 25 тисяч – від 

міністерства фінансів). У 1909 році в Галичині була заснована газета радикальних 

москвофілів «Прикарпатская Русь», яка до початку Першої світової війни 

отримувала окрему щорічну субсидію з Петербурга в розмірі 14 тисяч рублів. В 

сумі всі субсидії складали 99 тисяч золотих царських рублів щорічно. Аби 

зрозуміти, наскільки істотною була ця сума, варто порівняти її із 233 рублями – 

середньорічною зарплатою кваліфікованого промислового робітника у 

європейській частині Росії. 

Цим фінансова підтримка галицьких москвофілів не обмежувалася: час від 

часу надходили цільові разові виплати. Наприклад, у 1911 році відповідно до 

розпорядження Петра Столипіна галицьким москвофілам надійшло 11 тисяч 

рублів на покриття видатків, пов’язаних з виборами до Австрійського 
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парламенту. Окрім державного фінансування москвофіли час від часу 

отримували пожертвування приватних осіб і організацій. Традиційно основна 

частина грошей розкрадалася на рівні керівництва. Не випадково у доповідній 

записці від 14 червня 1913 року російський консул у Львові Верховцев 

охарактеризував галицьких москвофілів «бридкими комісіонерами, котрі 

займаються інсценуванням російського руху в Галичині». 

Навіть на початку ХХ століття за проросійські партії на місцевих виборах 

віддавали свої голоси ледве не 30% українців Галичини. Щоправда, з кожним 

роком цей процент істотно зменшувався, і до 1914 року москвофіли хоча й 

проводили своїх представників у різноманітні «сейми», однак ті депутати 

практично не мали впливу на рішення представницьких органів влади. Початок 

Першої світової війни став початком остаточного занепаду галицького 

москвофільства. На додаток до прогресуючого зниження рівня популярності 

розпочалися тотальні репресії активістів москвофільського руху і їхня депортація 

до концтабору Талергоф. 

У 1920 році Лев Троцький визнав, що радянську владу в Україні вдалося 

втримати лише силою Москви, російських комуністів і Червоної Армії. 

Командувач більшовицьких військ Вацетіс зазначав у телеграмі до Антонова-

Овсієнка: завдання, що стоять перед нами в Україні настільки масштабні, що для 

їхнього виконання потрібно декілька армій РРФСР. Між іншим, у лавах 

більшовиків до 1917 року перебувало лише 273 українці, а в липні 1918 року з 

4364 членів більшовицької партії, які працювали на території України, тільки 130 

назвали себе українцями: ядро КП(б)У складали росіяни і євреї. У складі ЦК 

КП(б)У, обраному в липні 1918 року, з 15-ти членів ЦК лише двоє були 

українцями. У першому радянському уряді України, призначеному в грудні 1917 

року, з 24-х народних секретарів українців було шестеро, а в Раднаркомі, 

сформованому в березні 1919 року, українцями визнало себе 5 із 17 народних 

комісарів [6, с. 218]. 

Сил Москви для встановлення в Україні радянської влади могло б виявитись 

недостатньо, якби була єдність дій тих, хто декларував основною метою 

позитивне розв’язання “українського питання”. Микита Шаповал відверто 

називав стан справ після об’єднання УНР та ЗУНР двовладдям, яке мало місце в 

адміністративній, військовій та дипломатичній сферах. Не випадково 

французький прем’єр-міністр Клемансо писав, що Галичина і Україна – це окремі 

явища, про які слід говорити з урахуванням цієї дійсності. Крім того слід 

враховувати, що УНР та ЗУНР разом контролювали лише близько чверті України. 

На додаток ще слід врахувати, що навіть така усічена “Соборна Україна” існувала 

лише декілька днів, бо вже через тиждень після 22 січня уряд УНР залишив Київ 

і перемістився в Вінницю. Насамкінець треба зазначити, що Акт Злуки фактично 

був денонсований у березні 1920 року, коли через 15 місяців після врочистого 

«Дня Соборності» Симон Петлюра підписав угоду з Пілсудським, віддаючи 

Польщі контроль над Західною Україною в обмін на ефемерну допомогу в 

боротьбі з більшовиками [7, с. 84]. 
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Секція №2: Історичні постаті в процесі державотворення 

на українських землях, їх роль і місце у боротьбі за звільнення 

народу від гніту та зовнішніх посягань, внесок у формування 

основ державності 

НАШ ЗЕМЛЯК – ВОЛОДИМИР ДЕНИСЕНКО 
Коваленко Варвара, вихованка гуртка 

«Літературне краєзнавство» Богуславського 

районного центру дитячої та юнацької творчості 
Керівник: Лаговська Тетяна Іванівна, 

керівник гуртка «Літературне краєзнавство» 

Богуславського ЦДЮТ 

«Його творчість означена глибокою народністю,високим громадським 

звучанням. Належав віндо тих рідкісних художніх натур, які за природоюсвого 

характеру були завжди невтомні, спраглі довсього, що оточувало в житті і 

мистецтві».(В. Сандул) 

Мова йде про відомого українського кінорежисера, сценариста, народного 

артиста України, лауреата Державної премії ім. Т. Г. Шевченка, учня Олександра 

Петровича Довженка, митця, що працював у часи радянської імперії, нашого 

земляка Володимира Терентійовича Денисенка. 

Щоб розвіяти морок забуття, підвищити рівень зацікавленості кіномитцем, а 

то й українським кіномистецтвом узагалі, необхідно в найменших деталях 

розкрити сторінки життя та творчості відомого в Україні та за її межами режисера 

Володимира Денисенка. 

Сучасна молодь, на жаль, не має того потягу до класичного кіно. Наш медіа 

– простір заповнений дешевими з точки зору мистецтва фільмами, які дуже часто 

несуть в собі аж ніяк не виховний, позитивний, сповнений добром та високими 

почуттями вплив на підростаюче покоління.  

Сучасне українське кіномистецтво, а також фільми минулого століття відомі 

на весь світ та здатні конкурувати з відомими голлівудськими фільмами, але 

попри свою популярність у мистецьких колах, на превеликий жаль, молодь не 

обізнана з цими кіношедеврами, і що, найбільш вражаюче, за кордоном, українці 

різних діаспор більше знають про українське кіномистецтво, вміють оцінювати, 

а ми часто залишаємось байдужими та неосвіченими. 

Володимир Терентійович народився 7 січня 1930 року в селі Медвин 

Богуславського району. Дід – Яків Гордійович Денисенко мав водяний млин на 

річці Хоробра, яка протікає через Медвин. У роки революцій та громадянської 

війни мав що боронити, тому й був активним учасником повстанського руху – 

«міністром оборони» Медвинської республіки. Його син (батько Володимира) 

теж там «засвітився», бо після придушення повстання більшовиками змушений 

був тікати з Медвина. Дістався Києва (восени 1920 року), вступив до 

політехнічного інституту, одружився з Лесею Курилко із Переяслава. По 

закінченні інституту працював гірничим інженером на різних підприємствах, 

часто переїздив – плутав сліди, бо відчував холодне дихання каральних органів 

за медвинські справи. 

З 1931 по 1941 роки Володимир із своїми батьками проживає в Харкові, де 

їх застає війна. Батько йде на фронт, а мати з сином дістаються до Медвина. 
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Воєнні та окупаційні події дуже вплинули на формування юнака, тому кілька 

найважливіших фільмів Денисенка стосуються саме осмислення цього трагічного 

періоду.  

До звільнення села Червоною армією Денисенко не мав можливості 

навчатися, а тому лише восени 1944 року пішов до п’ятого класу Медвинської 

середньої школи. Сила духу й жага до знань у нього були такі, що протягом 1944-

1945 навчального року він закінчив одразу три класи – п’ятий, шостий і сьомий, 

а восени 1945 року – екстерном восьмий клас і тоді ж вступив до дев’ятого класу 

Виноградської середньої школи Лиснянського району Київської області. З 

поверненням батька з війни сім’я переїздить до Києва, де Володимир закінчив 

десятий клас у київській чоловічій середній школі № 49. 

Син Володимира Денисенка Олександр розповідає: «У нас була сім’я 

інтелігентів. Дідусь працював інженером-будівельником в Харкові, жив у 

будинку письменників на Сумській. Бабуся закінчувала медичний факультет 

Київського університету Святого Володимира, працювала зав 

фізіотерапевтичним відділом Жовтневої лікарні і дружила з Поліною Петрівною 

Довженка, яка працювала в тій же лікарні. Тому батько після війни поїхав 

вступати до Олександра Петровича Довженка у ВДІК, але через голод 

повернувся, після того як 10 днів нічого не їв. Він сів на дах поїзда і, чорний від 

диму, повернувся до Києва. Потім він вступив до київського театральний і на 

другому курсі опинився в зоні.» 

1947 року Володимир Терентійович вступив на акторський факультет 

Київського театрального інституту ім. Карпенка-Карого, де зарекомендував себе 

вимогливим студентом з прекрасним хистом режисера-постановника, з гарними 

акторськими можливостями, зі здатністю до експериментальної роботи. 

Денисенко навчався у режисерсько-акторській майстерні Віктора Довбищенка. В 

недовгі роки навчання Володимир домігся поставити «Кассандру» Лесі Українки. 

У 1948 році за успіхи у навчанні та гарні сценічні роботи В. Денисенку дали 

сталінську стипендію і, як виняток, перевели на режисерський факультет. Того 

дня, коли це було оголошено в інституті, Денисенка заарештували за 

«український буржуазний націоналізм» і після півторарічних допитів і знущань 

відправили (без суду) до В’ятлагу на 5 років. «Був би винен – дали б більше, але 

мусить відсидіти» – відповів слідчий його матері, що добивалася правди. 

Олександр Денисенко згадує: «Батько сидів за буржуазний націоналізм з 

1948 по 1953 рік, а мати була кругла сирота з Карпат. Батька посадили фактично 

за те, що він навчався на режисерському факультеті всупереч існував тоді віковим 

цензом: до 25 років не брали на режисуру.І на нього настукали, що він в компанії 

слухав антирадянський анекдот і не повідомив в органи. Насправді це була чистка 

студентів міста Києва. Каганович приїхав 7 листопада 1948 на святкування 

річниці революції і привіз рознарядку: посадити 300 київських студентів. А 

буржуазний націоналізм – це традиційна стаття». 

У таборі Денисенко потрапив до середовища криміналітету, де знущання й 

загроза смерті не припинялися. Врятував табірний лікар – порадив інсценувати 

тяжке венеричне захворювання. На обстеження пішло два місяці в лазареті. В цей 

час влився в міжзональну театральну трупу як актор. 

«Його сильно били в зоні. Розтин показав, що перебита печінка, і вона 

неправильно зрослася. До того ж у нього був цукровий діабет і високий больовий 

поріг, тому він вчасно не відчув ішемічного нападу. 
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У зональному театрі, де він працював в останні роки ув’язнення, були в 

основному мейерхольдовци, вахтанговци, станіславовци. Він там пройшов дуже 

хорошу театральну школу і завжди хвалився знаннями, яких не мали багато 

наших режисери: адже біомеханіку він вивчав майже з перших рук. Батько 

розповідав, як вони бродили по Сибіру, проходили етапи, як балерини гріли ноги 

біля вогнищ, щоб від холоду не порвати зв’язки. В їх зональному театрі було 300 

чоловік! Там був і хор, і оркестр, і балет. Після смерті Сталіна батька 

реабілітували, і коли він їхав через Москву, зайшов на Кутузовський проспект до 

Олександра Петровича Довженка. Голений, у фуфайці, подзвонив у двері, 

відкрила Юлія Іполитівна Солнцева. Дружина Довженко не дізналася батька і 

страшно злякалася. А потім з’явився Олександр Петрович. Довженко в той час 

перебував у дуже скрутному матеріальному становищі, і батькові впали в око 

пошарпані рукава його сорочки.», – розповідає син Володимира Терентійовича. 

Після повернення у Київ Володимир Денисенко з великими труднощами 

відновився на режисерському факультеті. У 1956 році закінчив інститут 

(театральна режисура в Мар’яна Крушельницького) і поїхав стажуватися в 

Москву до Олександра Довженка. Ще перед ув’язненням Довженко планував 

перевести здібного київського студента до ВДІКу, але плани полетіли 

шкереберть з арештом 19-річного Володі. Після чотирьох років ГУЛАГу 

Денисенко поновлює навчання в Києві і спілкування з Довженком, працює в 

нього асистентом у фільмі «Поема про море». Олександр Довженко писав про 

Денисенка: «Цей хлопчик по своєму таланту, духовному устрою – один з 

мільйону». 

В Москві режисер познайомився з актрисою Наталією Наум – своєю 

майбутньою дружиною. Також здружився з Сергієм Параджановим, з яким разом 

приїздить на Київську кіностудію, де починає працювати з 1965 року. 

В період із 1959 по 1981 рік режисер та сценарист творчо працює. Після 

виходу останнього фільму «Високого перевалу», постійних хвилювань через те, 

що не зміг відстояти задумане, захистити від жорстокого втручання у живий 

організм створеного ним фільму, у Денисенка стала прогресувати ішемічна 

хвороба серця. 

Проте Володимир узявся за здійснення мрії, над якою працював п’ятнадцять 

років – повернення справжньої історії українського народу – створення фільму 

про хрещення Київської Русі. 

Сценарієм передбачалося створити два фільми за мотивами «Повести 

временних лет», висвітлити політичні і династичні зв’язки Київської Русі з 

країнами північної Європи, рівень розвитку соціальних, економічних і державних 

основ суспільства. До відзначення тисячоліття хрещення Русі 1988 року 

Денисенко планував завершити дилогію, яка мала складатися із двох 

самостійних, сюжетно-завершених фільмів: «Красное Солнышко» та «Громовой 

понедельник». На роль князя Володимира дав згоду відомий актор і режисер 

Сергій Бондарчук. 

Та радянська влада зробила все, щоб цей задум не було здійснено. Попри те, 

що Московський інститут історії підтвердив достовірність використаних 

історичних документів, Держкіно СРСР заборонив постановку. 

Відповідь з Москви про остаточну відмову брат отримав у п’ятницю 8 червня 

1984 року. А в неділю, 10 червня раптова смерть обірвала всі наміри і надії. Серце 

не витримало перенесених тортур. Медичні докази – рубці на серці від 
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перенесених інфарктів та рубець через всю печінку – слід допитів у сталінських 

тюрмах. 

Похований на Байковому кладовищі в Києві. Справу продовжують сини його 

Олександр та Тарас, вже визначні кіномитці України. 

Більшість кінострічок Володимира Денисенко, хоч і викуплено з Москви 

(окрім фільмів «Сон» та «Совість»), але вони лежать в архівах, нереставровані, 

вицвітають та йдуть у небуття. 

2013 року Олександр Денисенко, син Володимира Терентійовича, зняв 

документальну стрічку «Денисія. Світи Володимира Денисенка», в якій він хотів 

розповісти про чесність митця перед собою, і як важко справжньому митцеві 

знімати чуже кіно, яке нав’язувалося тоді й часто нав’язується й сьогодні. 

Того ж 2013 року сестра Володимира – Галина Денисенко видала книгу 

спогадів «Чуєш, брате мій?» 

На жаль, в часи незалежності України фільми Володимира Денисенка 

залишаються маловідомими для молодого покоління. Більшість кінострічок, хоч 

і викуплено з Москви (окрім фільмів «Сон» та «Совість») лежать в архівах, 

нереставровані, вицвітають та йдуть у небуття. 

Чи маємо ми моральне право втрачати творчу спадщину українських 

кінорежисерів, потрібну для виховання сучасної молоді та прийдешніх поколінь? 

Щоб не залишилися в резервації «молодшого брата» і прийшли до усвідомлення 

себе, свого місця в своїй державі і світі. 

 
ДМИТРО ВІТОВСЬКИЙ 

Гнатковська Юлія, гурток «Історичне 

краєзнавство» Центр дитячої та юнацької 
творчостіЗалізничного району м.Львова 

Керівник роботи: Семенова В.А. Центр 

дитячої та юнацької творчості Залізничного 
району м.Львова, керівник гуртка 

Історія розвивається по спіралі. Війни. Процеси державотворення. Чи 

зробили ми висновки з подій 100-річної давнини? Чи знаємо наших героїв, які 

100 років тому боролись за незалежність і Соборність України? Чи є такі серед 

нас? 

Мета роботи: на основі історичних фактів, документів, спогадів сучасників 

визначити вплив Дмитра Вітовського на процес державотворення та його роль у 

боротьбі за національно-державну незалежність. 

Дмитро Вітовський – національний герой Галичини, січовий стрілець, 

полковник, організатор і керівник Листопадового Зриву 1918 р. у Львові та 

Галичині, перший командувач УГА, Державний Секретар військових справ 

ЗУНР, поборник Соборності України, дипломат. 

Юнацький період життя Д.Вітовського, його становлення як патріота, борця, 

воїна, став підготовкою до визначних подій у жовтні-листопаді 1918 р., які 

змінили нашу історію.  

Після поразки Австро-Угорщини в Першій світовій війні почався розпад 

імперії і українські націоналісти отримали можливість створити свою державу зі 

столицею у Львові. Але на Галичину претендували поляки. 9 жовтня польські 

депутати австрійського парламенту схвалили рішення про об’єднання в складі 

Польщі колишніх земель Речі Посполитої, включаючи Галичину.  
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16 жовтня 1918 р. виходить запізнілий маніфест цісаря про реорганізацію 

імперії в федеративну державу, «в якій кожен народ має створити на своїй 

території власну державу». 18 – 19 жовтня 1918 р. в Народному домі у Львові був 

створений тимчасовий парламент – Українська національна рада (далі УНРада) 

на чолі з Євгеном Петрушевичем, який проголосив декларацію «Проголошення 

Української держави на українських областях Австрії і Угорщини». 30 жовтня 

стало відомо, що Польська Ліквідаційна комісія приїде до Львова 1 листопада, 

щоб взяти владу і проголосити приєднання до відродженої Польщі польських 

провінцій Австро-Угорщини. 31 жовтня о другій годині дня у Львові 

австрійський намісник Гуйн відмовився мирно передати владу делегації УНРади. 

Політична ситуація в краї складалась так, що її розв’язати стало можливим лише 

збройним виступом.  

Підготовка повстання розпочалась задовго до листопада 1918 р. У вересні 

1918 р. у Львові була створена підпільна організація українських військових в 

австрійському війську – Військовий комітет. На таємних старшинських зборах, 

що відбулись 24 жовтня у Чернівцях, стрілецтво схвалило пропозицію УНРади і 

обрало Вітовського командантом підпільної української військової організації 

(УГВК). 29 жовтня 1918 р. до Львова приїхав Дмитро Вітовський і взяв 

підготовку перевороту в свої руки.  

Безпосередню підготовку повстання він почав зранку 31 жовтня, не чекаючи, 

за браком часу, на рішення УНРади. Скликав засідання Військового Комісаріату 

в одній з кімнат Народної Гостиниці, члени якого прийняли його план роззброїти 

військо Австро-Угорщини у Львові і в провінційних містечках найближчої ночі. 

Д.Вітовський, І.Бубела, І.Рудницький та інші старшини перейшли до будинку 

«Просвіти» (пл.Ринок, 10), щоб розробити план захоплення влади у Львові.  

31 жовтня 1918 р. за підписом Д.Вітовського були розіслані до Окружних 

команд і всіх повітів Східної Галичини накази такого змісту: «Українська 

Національна Рада переймає владу у свої руки. Вночі з 31 жовтня на 1 листопада 

українські війська Львова захоплять місто. В кожному повіті Східної Галичини 

слід перебрати владу власними засобами, урядовців-поляків, які ставитимуться 

ворожо до української влади, арештовувати».  

Д.Вітовському вдалось переконати нерішучих керівників УНРади в 

необхідності негайного взяття влади. К.Левицький дає згоду Д.Вітовському на 

проведення перевороту. Саме у ці дні проявився державницький і військовий 

талант Д. Вітовського, його рішучість і наполегливість у досягненні мети. 

Розробивши із соратниками план збройного повстання у Львові – столиці 

Галичини, він усю відповідальність за його результат і наслідки взяв на себе.  

Після цього Центральний Військовий Комітет перейменували в Українську 

Генеральну Команду, що вибрала місцем перебування Народний Дім у Львові. 31 

жовтня 1918 р. у великій залі Народного Дому о 8 годині вечора таємно зібралось 

35 старшин. Нараду відкрив і вів сотник Д.Вітовський. Він представив план 

виконання перевороту. Ця промова, як зазначає М.Коновалець, справила сильне 

враження на присутніх. Вітовський повідомив про прибуття до Львова польської 

Ліквідаційної комісії для переобрання влади у Львові і Східній Галичині, та 

наголосив: «Ми не маємо вибору, мусимо зайняти Львів цієї ночі. Якщо цього не 

зробимо ми, завтра це зроблять поляки». Він заявив, що в 4-й годині ранку 1 

листопада відділи мають приступити до виконання поставлених їм завдань. Був 

створений перший штаб під керівництвом Д.Вітовського, до якого ввійшли 

С.Горук, Б.Гнатевич, Бубела, Цьокан, Іванчук та Паліїв. 
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Для проведення повстання не вистачало військових сил. З 34 полків, у складі 

яких було більше половини українців, у жовтні 2018 р. на італійському, 

сербському та албанському фронтах знаходились 30 полків, 4 полки – на Великій 

Україні, 100 тис. українців австрійської армії перебували в полоні на італійському 

фронті. Військовий комісаріат розраховував перекинути легіони УСС з Чернівців 

до Львова і тоді, тримаючи в руках столицю, можна буде опанувати Східну 

Галичину. У самому Львові для проведення повстання нарахували лише 1410 

рядових і 60 офіцерів. 

1 листопада 1918 р. о 4-й годині ранку українські відділи у Львові розпочали 

переворот. Через три години, біля 7-ї години ранку, Д. Вітовський прийшов до 

голови УНРади К.Левицького і, як головний військовий комендант, склав рапорт, 

що українське військо взяло владу в місті, захопило всі важливі точки без 

пролиття крові і взагалі без жертв. За успішно проведену операцію сотник 

Дмитро Вітовський був оголошений полковником і призначений командувачем 

українського війська у Львові.  

Успіх Листопадового Зриву викликав передчасну ейфорію, декілька сотень 

стрільців вважали справу зробленою і покинули Львів. Поляки швидко 

організувались і вже до кінця дня 1 листопада домоглися певних успіхів. 

Українському війську забракло сили ліквідувати польський спротив. У той же час 

становище українських військ у Львові погіршало. У підпорядкуванні Д. 

Вітовського залишилося всього 650 стрільців, решта – вихідці із селян – 

вважаючи справу зробленою, розійшлися. 2 листопада УНРада звернулась до 

українців із закликом вступати до війська. Українське військо втрачало свої 

позиції, падав переможний настрій. Зранку 3 листопада українці втратили 

залізничний вокзал, що катастрофічно вплинуло на подальший хід боротьби за 

Львів.  

У зв’язку з ситуацією, що склалася, УНРада звернулась за допомогою до 

гетьмана П.Скоропадського. Делегація виїхала до Києва. Гетьман погодився 

надати окремий загін Січових Стрільців з Б.Церкви. Але голова Українського 

Національного Союзу В.Винниченко, який готував проти гетьмана повстання, 

вплинув на Стрілецьку раду, і вона не дозволила виїзд стрільців на Галичину. 

Загін залишився в Б.Церкві і 15 листопада виступив проти гетьмана. 

Часто зустрічається інформація, що основною силою під час Листопадового 

Зриву був легіон УСС, насправді, стрільці запізнились на кілька днів, перші 

стрілецькі сотні з’явились під Львовом в обід 3 листопада. А переворот здійснили 

українці – кадрові офіцери австрійської армії.  

Д.Вітовський подав у відставку 2 листопада. Можливо, цей вчинок був 

викликаний перевтомою, нервовим зривом, надто самокритичним ставленням до 

себе. Побратими полковника зауважували, що «Д.Вітовський відзначався 

незвичайно складною вдачею. Попри блискучі прикмети розуму і волі була в 

нього також сильна вразливість. Увесь час свого проводу у Львові він мав з’вязані 

руки недостачею вояків».К.Левицький вмовив Д.Вітовського зачекати з 

відставкою хоча би до приїзду січових стрільців з Чернівців, оскільки не було з 

кого призначати нового командира. 

О.Дєдик висуває нову гіпотезу відставки Д.Вітовського. УНРада планувала 

організувати владну структуру держави за європейським зразком, тобто 

розподілити командування збройними силами між двома незалежними 

структурами: Начальна Команда українського Війська мала б керувати бойовими 

діями на фронті, а Державний Секретаріат – займатись організацією збройних сил 
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загалом і їхньою розбудовою в тилу. Наступник Д. Вітовського Отаман Г.Коссак 

одразу був призначений на посаду командувача, відповідального за ведення 

бойових дій, а Д. Вітовський через кілька днів отримав пост міністра військових 

справ. 

Серед основних причин поразки в боях за Львів: дуже мала чисельність 

війська; професійних військових у полках було мало, вони здебільшого 

складались з людей старшого віку, військових після хвороб і поранень; багато 

селян, які не знали місцевості, у великому місті, серед ворожого населення, 

втрачали бойовий дух, дезертирували; майже не було військової допомоги з 

краю; втрата Перемишля, не були знищені мости на р.Сян, по яких поляки 

швидко перекинули резерви до Львова, ще й досі не вияснено, чому українці 

цього не зробили; недооцінка польської збройної сили в місті і підтримка її 

переважаючим польським населенням Львова; запізнення полку УСС; помилки 

командування в організації оборони. 

9 листопада 1918 р. у Львові був створений Тимчасовий Державний 

Секретаріат ЗУНР. Вітовський стає Секретарем Військових Справ і одразу 

приступає до організації роботи Секретаріату: організація військової 

адміністрації, проведення мобілізації, вишкіл новобранців, технічне 

забезпечення війська тощо. Організаційна структура ДСВС в цілому відповідала 

структурі міністерства Австро-Угорщини та поділялася на військову канцелярію 

та відділи. Це обумовлене тим, що старшини, які брали участь у створенні 

військового апарату, мали австрійську військову освіту й були офіцерами 

колишньої цісарської армії. Тому в процесі військового будівництва Збройних 

сил ЗУНР вони активно використовували досвід функціонування армії Австро-

Угорської імперії. 

13 листопада 1918 р. у Львові було проголошено створення ЗУНР. Цього ж 

дня військовий секретар встановлює розпорядок мобілізації на військову службу. 

Було затверджено штатно-організаційну структуру армії, яка базувалась на 

загальному військовому обов’язку й територіальному принципі командування. 

Край був поділений на 3 військові області та 12 військових округів.Було видано 

ДСВС і затверджено Українською Національною Радою текст військової 

присяги. Для забезпечення безпеки в краю в «Приказі ч.2» від 14 литопада 1918 

р. до всіх українських військових команд ДСВС Д. Вітовський припоручає всім 

українським військовим командирам дати негайно допомогу Команді української 

державної жандармерії в організації публічної Служби безпеки. Характерною 

ознакою початкового етапу військового будівництва було належне формування 

його правової основи. В урядовому часописі друкувались накази, розпорядження, 

інструкції, аналізуючи які, можна сказати, що робота була організована чітко і 

злагоджено. Зокрема, даються розпорядження та інструкції щодо протоколів 

опису та передачі військового майна, запроваджується перевірка казарм, одягу, 

харчів на підставі часткової мобілізації, поіменний облік офіцерів та солдат,звіти 

про військове майно і людей.  

Для пришвидчення допомоги Львову Вітовський видає наказ державним 

комісарам і військовим командантам ЗУНР, і виїжджає до Станіслава, Коломиї, 

Тернополя, щоб особисто допомогти справі.  

Після відступу війська зі Львова Державний секретаріат тимчасово переїхав 

до Тернополя, а наприкінці грудня 2018 р. його перенесли до Станіславова. 

Завдяки організаційному таланту, ідейності, розуму, рішучості, Вітовський добре 

організував роботу Військового Секретаріату. В його підпорядкуванні були 
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відділи: мобілізаційний, муніційний, технічний, санітарний та інші. Попри 

складнощі з формуванням Галицької Армії, станом на грудень 1918 р. Вітовський 

організував 100-тисячне військо. Новим завданням стало вишколити вояків, 

одягнути, забезпечити зброєю. ДСВС видав «Військовий правильник. Прикази до 

впоряду піхоти ЗУНР». Зважаючи на гостру нестачу командних кадрів, 

військовий міністр ЗУНР Д.Вітовський вже у листопаді 1918 року видав наказ 

формувати старшинські школи.Для командного складу стимулом та заохоченням 

у службі було присвоєння чергових військових звань.Розпорядженням ДСВС від 

5 грудня 1918 року військовикам впроваджено грошові оклади. 

Західноукраїнські Збройні сили у середині листопада трансформувались у 

Галицьку армію. В умовах постійних воєнних дій відбувається процес 

формування збройних сил ЗУНР – Галицької армії, де поряд з такими родами 

військ як піхота, артилерія, прийнято рішення сформувати досить новий, проте 

ефективний рід збройних сил – летунство (військово–повітряні сили). Д. 

Вітовський став ініціатором створення розвідки галицького війська. У грудні 

1918 р. до ЗУНР прибула запрошена на службу група наддніпрянських генералів 

і офіцерів Генерального штабу. Генерал М. Омелянович-Павленко очолив 

Галицьку Армію, а полковник Є. Мишківський – її штаб. Досвідчений штабіст 

підготував і впродовж січня–лютого 1919 р. втілив у життя план реорганізації 

армії за зразком кращих європейських. Керівництво ЗУНР, ДСВС робили спроби 

зав’язати мирні відносини з країнами, які утворились на руїнах колишньої 

Австро-Угорщини, оскільки на їх території перебували імперські склади з 

величезною кількістю майна. Тому уряд ЗУНР сподівався взамін на нафту і 

збіжжя забезпечувати потреби армії. Допомога надходила і з УНР. Також видав 

розпорядження 28 січня 1919 р. – про польові суди при окружних військових 

командах; 2 лютого – про справу духовників для армії. 

Д.Вітовський прагнув об’єднання УНР і ЗУНР в єдину соборну Україну та 

створення спільного війська. Він ініціював укладення воєнного союзу з 

Наддніпрянською Україною. Завдяки Вітовському 1 грудня 1918 р. у Фастові 

була підписана угода з Директорією Української Народної Республіки (УНР), за 

якою в Галичину прибули військові частини та ешелони зі зброєю і військовою 

технікою. На початку січня 1919 р. він примусив винести на засідання Ради 

Державних Секретарів проект закону про Соборність. Секретаріат ухвалив закон 

Про злуку. 22 січня 1919 р. Вітовський брав участь в урочистостях на 

Софійському майдані з нагоди проголошення Соборності України, нарешті 

здійснилась його сокровенна мрія.  

Непорозуміння в уряді ЗУНР призвели до того, що 13 лютого 1919 р. 

Д.Вітовський залишив посаду Державного Секретаря Військових Справ.  

1919 року розпочала свою роботу Паризька мирна конференція, скликана з 

ініціативи держав-переможниць у Першій світовій війні. В її роботі взяли участь 

27 держав, у тому числі новостворені Польща та Чехо-Словаччина. В рамках 

конференції проходили засідання Міжсоюзної комісії для укладення перемир’я 

між Польщею і Україною під головуванням генерала Л.Боти, до складу якої 

входили представники Англії, США, Франції, Італії. На засіданнях комісії була 

присутня делегація ЗОУНР. Д.Вітовський брав активну участь у переговорах у 

складі делегації, твердо відстоював інтереси ЗОУНР. Французи підтримували 

Польщу, сприяли організації армії Галлера, яку поляки використали у захопленні 

української території. Польща була своєрідним «буфером» між більшовицькою 

Росією і країнами Заходу. Делегація виступила проти польської агресії та 
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окупації українських земель. Проте, це не змінило позицію Антанти. Д. 

Вітовський особисто звернувся до президента США, заявивши: “Український 

народ ніколи не змириться з польським поневоленням”. Але 25 червня 1919 р. 

Верховна Рада Паризької мирної конференції затвердила ганебне рішення про 

дозвіл Польщі окупувати Східну Галичину.  

Життя Д. Вітовського трагічно обірвалося 2 серпня 1919 року. Літак, на 

якому він летів з Парижу до Кам’янця-Подільського, вибухнув поблизу Ратибора 

над територією Німеччини (Сілезія). Поховали його у Берліні, а 2002 р. його прах 

перенесли на Личаківський цвинтар у Львові. 

Розповідь про галицького воєначальника закінчимо словами Мирона 

Заклинського: “Ні один нарід не забуває своїх героїв, що в обороні батьківщини 

або для добра тої батьківщини віддали своє життя. Пам’ять про них бережеться 

як святощі й передається з покоління в покоління, щоб і правнуки тямили, яких 

прадідів мали, щоб раділи й пишалися ними, щоб гордилися й наслідували та 

добрий приклад дальшим поколінням давали”. 

 

ПОСТАТЬ ПЕТРА БОЛБОЧАНА НА ТЛІ ПОДІЙ УКРАЇНСЬКОЇ 

РЕВОЛЮЦІЇ НА МЕЛІТОПОЛЬЩИНІ ЗА ДОБИ УЦР 
Бєлікова Валерія, вихованка гуртка 

«Історичне краєзнавство» КЗ «Центр туризму» 
ЗОР, учениця Костянтинівського районного 

НВО№1«Таврія» 

Керівник: Горбова Ольга Анатоліївна, 
керівник гуртка «Історичне краєзнавство» КЗ 

«Центр туризму» ЗОР 

Українська революція 1917-1921 років мала значний вплив на покоління 

українців. Підбурюванні подіями, вони боролися за українську державу. У наш 

час це є дуже актуальною проблемою, адже наразі постає питання щодо Криму 

та Сходу України, які шляхом підступної боротьби захоплені державою-

агресором. Народ повинен знати та шанувати своїх героїв та, надихаючись їхніми 

подвигами, продовжувати боротьбу українського народу за цілковиту 

незалежність та територіальну цілісність.  

Наразі постать Петра Болбочана є невідомою для більшості жителів нашого 

краю та українців в цілому. Пересічна людина не може відповісти, хто ж такий 

Петро Болбочан та яке відношення він має до Мелітополя, Криму, яка його роль 

в становленні державності. Тому слід досліджувати та популяризувати постаті з 

історії України, які зробили вагомий внесок до утвердження Української 

незалежності. 

В історії Мелітопольщини 1917-1921 років велика кількість 

малодосліджених або зовсім недосліджених та свого часу штучно замовчуваних 

питань. Тому зараз вкрай важко встановити цільну картину перебігу подій 

Української революції в нашому краї.  

Мета дослідницької роботи полягає в розкритті маловідомих сторінок історії 

нашого краю, пов’язаних з діяльністю на його території українських політичних 

сил та військових частин у період з березня 1917 по квітень 1918р. 

В історії нашої держави переломним моментом став 1917 рік, коли почалась 

Українська революція. Вже пройшло 100 років, але Україна продовжує боротьбу 

за свою незалежність. Вже багато віків український народ прагне та бореться за 

те, щоб мати свою державу, незалежну та єдину, і результатом державотворчих 

процесів ХХ століття стала соборність України. Чимало героїчних сторінок знає 
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багатовікова історія Українського державотворення. Значущою подією стало 

створення Центральної ради після лютневої революції 1917 року. Головною 

метою Центральної ради було національно-державне відродження України. 

Спираючись на прагнення народу та на діяльність попередніх політичних партій 

Центральна Рада вводила і активно боролася за ідею набуття спочатку 

національно-територіальної автономії, а згодом незалежності України. 

Початок Української революції в кожному регіоні українських земель мав 

свої місцеві особливості. Вивчаючи події Української революції на 

Мелітопольщині у березні 1917 – квітні 1918 р. ми відвідали Мелітопольський 

краєзнавчий музей та поспілкувались з його науковими співробітниками. 

Як зазначає науковий співробітник Мелітопольського краєзнавчого музею 

Чухраєнко О.А., царський уряд на початку 1917 року викликав у мелітопольців 

тільки ненависть, особливо тим, що тягнув Україну у Першу світову війну і тому 

з новою владою пов’язувалося багато надій. Люди раділи зміні влади та брали 

участь у мітингах. 

У березні 1917 р. у Києві створюється Українська Центральна рада, де 

мелітопольські делегети також брали участь. Одним з делегатів нашого міста був 

надворний радник Кіндрат Іванович Залізняк. Кіндрат Іванович Залізняк був 

також першим головою Мелітопольської «Просвіти». 

У цей же час починаються формуватися революційні органи влади. 

Найбільш відомими були ради, які створювалися безпосередньою демократією 

на місцях. У тому числі, 4 березня 1917 року така рада виникла у місті 

Мелітополь. Вибори були організовані прямо на мітингу [1, с. 45].  

У листопаді 1917 року було оприлюднено Відозву Генерального Секретаріту 

України до всіх громадян та урядових, політичних та громадських установ 

України про включення Херсонщини, Харківщини, Катеринославщини і Таврії 

до складу єдиної України від 3 листопада 1917 р. [2]  

17-18 грудня в Мелітополі був проведений спеціальний з’їзд: приїхали 200 

представників від різних політичних партій і рад місцевих самоуправлінь і 

національних організацій Північної Таврії (представників більшовиків не було). 

Вирішувалося доленосне питання про приєднання чи неприєднання до 

входження до складу УНР. Було дуже багато суперечок та все ж таки більшість 

висловилася за приєднання. 

Проводячи дослідження подій Української революції в березні 1917-квітні 

1918 р. нами були проаналізовані документи, які розміщені на сайті Державного 

центрального архіву вищих органів влади та управління України, що стосуються 

часів Української революції. Нашу увагу привернув документ – копія з журналу 

засідань Ради Народних міністрів від 30 січня 1918 р. про необхідність допомоги 

з боку центральних держав для боротьби з більшовиками [3], які дійсно таку 

допомогу надали Центральній Раді. У результаті, на території УНР з’явились 

німецькі війська, які допомагали ЦР в боротьбі з більшовиками.  

Було сформовано Кримську Севастопольську групу. 14 квітня група займає 

Запоріжжя (Олександрівськ), на чолі війська стоїть Петро Болбочан – командир 

Запорізького полку.  

18 квітня ця група наближається до Мелітополя. У деяких джерелах пишуть, 

що відбулася жорстока битва за Мелітополь, але Павло Шандрук у своїх спогадах 

пише, що в цей час на території міста Червоних військ уже не було, бо зайняли 

місто білогвардійці полковника Дроздовського. [4, с. 53]. 
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По прибутті до Мелітополя Болбочан одразу призначив на посаду 

коменданта Бориса Антоненка-Давидовича [6, с.44]. Далі групи Болбочана 

рушили на Чонгар. 

Більшовицькі військові частини Криму були розбиті північніше Перекопа. 

Вночі з 21 на 22 квітня військо на чолі з Болбочаном займає Сиваш і виходить у 

тил більшовицьким військам. Перекоп було взято за кілька годин, а наступного 

дня – м. Джанкой. Першим Запорізьким полком під керівництвом В.Петрова 25 

квітня було визволено Сімферополь і за допомогою татарських угрупувань – 

м. Бахчисарай. 

Групі Болбочана залишалось небагато на шляху до м. Севастополя. Опісля 

захоплення міста комендант Севастопольської морської фортеці Михайло 

Остроградський, який є нащадком гетьмана Данила Апостола, визнав, що флот 

належить Українській державі. 

Місцеві мешканці Феодосії та Керчі виходили на площі та вулиці із 

української символікою та портретами Кобзаря, сподіваючись на прихід 

українських військ, натомість прийшла німецька окупація. 

У часи Кримського походу війська УНР звільнили Мелітополь і завдяки 

цьому товариство «Просвіта» відновила свою роботу. Суспільно-політичне 

життя в Україні знову стало активним. У театрі почали ставити вистави за 

творчістю Володимира Винниченка, Спиридона Черкасенка «Казка старого 

млина» та інші. А пізніше, з липні 1918 року, почали друкувати літературну й 

суспільно-політичну газету «Наш степ». Переважною частиною учасників 

товариства «Просвіта» були саме вчителі з селищ та самого Мелітополя. 

Просвітяни почали тісно співпрацювати з Українськими січовими стрільцями, що 

в ті часи були на постої в Олександрівську. І саме тоді при Мелітопольському 

повітовому земстві запрацювали українознавчі курси. 

Крим німці вважали сферою свого впливу, вони не хотіли пускати 

Український корпус на територію Криму, але П. Болбочан не слухався німців, 

вони наступали на територію Криму і таким чином захопили весь півострів, а на 

кораблях Чорноморського флоту були підняті жовто-блакитні прапори. 

Але 26 квітня розпочалися сутички з німцями. Німці окупували 

Сімферополь, оточили Українські частини і пізніше примусили їх вийти з 

території Криму. Далі німці перейшли до Мелітопольського повіту. Починається 

період німецької окупації, а згодом період Гетьманату.  

Радянська пропаганда довгий час дуже активно замовчувала та 

спотворювала перемоги українських військових, що навіть через чверть століття 

після відновлення незалежності мало хто з наших співвітчизників про них знає. 

Один із таких приголомшливих здобутків українських збройних сил порівняно з 

витраченими зусиллями і досягнутої мети був похід Болбочана на Крим або 

Кримська операція у квітні 1918. 

Доля Мелітопольського краю нерозривно пов’язана з діяльністю Петра 

Болбочана, який здійснив Кримський похід, пройшовши через наш край, 

звільняючи його від більшовиків. 

Людина є творцем історії. Ми часто забуваємо про те, що за всіма 

політичними, соціальними та економічними процесами стоять звичайні люди, які 

творять їх. Тому завжди важливо повертатися до дослідження персоналій як 

невід’ємної частини історичного процесу. 

 В дослідженнях з історії рідного краю персоналії відіграють важливу 

роль. Їхні імена викарбовуються в назвах вулиць, площ, скверів, населених 
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пунктів. Але, на жаль, під тиском ідеологічних обставин імена героїв 

замовчувалися, потрапляли під заборону. Так сталося з багатьма діячами 

Української революції 1917-1921 рр., які вели активну боротьбу за утворення 

незалежної України. Одним з таких борців за волю України був і Петро 

Болбочан– керівник Кримського походу, який звільнив Крим від більшовицької 

влади. 

 Петро Федорович Болбочан з’явився на світ 5 жовтня 1883 р. 

на Чернівеччині у сім’ї священика. Символічно, що цього місяця 2018 р. 

виповнилась річниця – 135 років з дня його народження. У 1905 році, по 

закінченню навчання у Кишинівській духовній семінарії, Петро вступив до 

Чугуївського піхотного юнкерського училища. Один із сучасників, М. Середа, у 

своїх спогадах писав про Болбочана: ПетроФедорович«зорганізував український 

гутрок для поширення рідного слова».  

Аледіяльністьгурткабулашвидкоприпинена. Йогодіяльність була 

забороненаначальникомшколи, виказавшиуснудогануБолбочану. 

НадаліПетроФедоровичпродовживвійськовукар’єру. Під час Першої Світової 

війни брав у ній активну політичну, громадську та військову участь. 

Важливим етапом у житті Болбочана стала Українська революція 1917– 1921 

років. Під час українського Відродження він посідав провідну роль у процесі 

формування 1-го Українського полку імені Богдана Хмельницького. Також 

сприяв формуванню 5-го корпусу Південно-Західного фронту російської армії 1-

го Українського Республіканського полку з добровольців, а з листопада 1917 року 

стає командиром полку. У квітні 1918 року брав активну участь у визвольному 

поході на Крим, який був успішним.  

Метою групи війська Болбочана було звільнення Криму від більшовиків і 

заволодіння Чорноморським військовим флотом, який був важливою 

стратегічною базою. Велика кількість кораблів підтвердила прихильність 

українському уряду, піднявши на своїх щоглах український прапор. 11 березня 

1918 року військом було розпочато наступ. У складі так званої Кримської групи 

були другий Запорозький піхотний полк, перший Запорозький імені кошового 

Костя Гордієнка, Запорозький кінно-гірський гарматний дивізіон, інженерний 

курінь, чотири артилерійські батареї, автопанцерний дивізіон і два бронепоїзди. 

Керував цим, порівняно нечисельним, військом, проте компактним та 

високомобільним, Петро Болбочан. 

В українській воєнній історії похід Болбочана на Крим залишається одним з 

найгероїчніших та є зразком воєнного мистецтва, залишаючи нащадкам чимало 

повчального. Особливо впадає в око швидкість полку армії української держави, 

яка за місяць, подолавши відстань від Харкова до Бахчисарая, завдала нищівних 

ударів супротивникові. 

Вміло оперуючи військом, Петро Болбочан вчасно та реакційно реагував на 

зміни бойової обстановки, показуючи прогресивне воєнне мистецтво, 

насамперед, здатність армії до проривів, захоплення, оточення ворога, вихід у 

тил. Також Болбочан акцентував на обході вузлів опору, відповідно не 

штурмуючи їх. Також військова майстерність підкреслювалась тим, що бійці 

діяли єдиним організмом, що є дивним, адже частину війська складали 

добровольці. 

Невдовзі П.Болбочану судилось повернутись знову до Мелітополя, який був 

зайнятий німцями. В українських військових підрозділів стосунки з німцями не 

склались. Про це написав у своїх спогадах Всеволод Петрів, розміщених у книзі 
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«Весна 1918 року: у боротьбі за Запоріжжя» [7, с. 89]. Згодом військові підрозділи 

П.Болбочана повернулись до Олександрівська.  

12 жовтня 2018 на залізничній станції міста Мелітополя відбулось урочисте 

відкриття меморіальний дошки на честь воїнів українського війська доби 

Української революції, які під командуванням П.Болбочана у квітні звільнили 

місто від більшовиків, про що є відповідний напис на дошці. Але ж, як ми 

довідались в процесі дослідження, це не зовсім так. В ході експедиції ми 

відвідали Мелітопольський залізничний вокзал і на власні очі пересвідчились, що 

саме написано на меморіальній дошці. Дійсно, П. Болбочан дуже успішно 

проводив звільнення Запорізького краю та Криму від більшовиків, та в 

Мелітополі його трохи випередили дроздовці. Про це свідчать спогади Б. 

Антоненка-Давидовича та записи у щоденнику М.Дроздовського [4].  

Формально Кримська операція 1918 року була безрезультатною: півострів не 

увійшов до складу Української держави, Чорноморський флот не став 

українським. Але вона стала зразком військового мистецтва, яка ще багато років 

залишиться у пам’яті людей, як тріумф українського війська, оскільки, маючи у 

своєму складі незначну кількість людей порівняно з більшовиками, та, маючи 

деякі утиски з боку німців, Кримська група здійснила щось надзвичайне – лише 

за тиждень захопила півострів, змусивши противників просити миру і зробила 

усе можливе задля українізації флоту. 

У історії України та військового мистецтва похід Болбочана на Крим, який 

проходив через Мелітополь, у квітні 1918 року є одним з найгероїчніших та 

найзвитяжніших військових операцій. Місто Мелітополь завжди було важливим 

стратегічним пунктом протягом усієї своєї історії, і ми горді тим, що саме з 

нашого міста 100 років назад почався переможний визвольний похід українських 

військ на Крим. І зараз, через 100 років, в умовах анексії Криму знову гостро 

стоїть питання звільнення Криму від загарбників. Сподіваємось, що наш край 

скоро стане свідком такого переможного звільнення, як колись за полковника 

П.Болбочана. 

 

ПАТРІОТ ПОКРОВСЬКОЇ ЗЕМЛІ  
Кулініч Ірина, I курс, група 836,ДПТНЗ 

«Покровський ЦППРК» м. Покров, 
Дніпропетровської області 

Керівник роботи: Дерій З.В., викладач вищої 

категорії, «старший викладач історії» 

Ім’я Костецького Сергія Володимировича буде пам’ятати багато поколінь 

нашого міста. Він народився і виріс в місті Орджонікідзе (Покров). Спочатку 

навчився в школі №5. Після закінчення школи вступив до Технічного училища 

№ 4, де навчався з 1980-1982 за спеціальністю машиніст екскаватора. Далі Серій 

Володимирович навчався в Криворізькому педагогічному інституті на факультеті 

«Вчитель молодших класів». Після закінчення училища в м. Дніпропетровськ, 

працював 4 роки в школі №101. А потім повернувся в своє рідне місто і пішов 

працювати в школу №7. 

Ця людина дуже особлива, вона за своє життя побувала в багатьох різних 

ситуаціях і спробувала себе в різних професіях. Військовий, фотограф, поет, 

музикант, машиніст екскаватора та вчитель, такі професії йому дуже легко 

давались. Сергій Володимирович досить багатогранна особистість, вона може 

тебе зацікавити з одного слова. Він був доброю, щирою, веселою людиною і 
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навіть коли у нього щось трапилось погане він не сказав би і не показав би цього 

і тому залишив по собі багато гарних спогадів.  

Ті навики, які отримав Сергій Володимирович працюючи вчителем 

знадобилися в далекій країні, де хлопці показували зразки хоробрості та бойового 

вміння відваги і героїзму Сергія мобілізували до армії. Півроку «учебки» в місті 

Тедженті, і ось він вже в Афганістані «Коли ми тільки-но прилетіли,– розповідав 

Сергій,– то не було ніякого відчуття війни. Природа, клімат – все, як у Тедженті. 

Але, як тільки дісталися до місця призначення, то побачили, як з БМП виносять 

пораненого бійця. Відразу стало якось не по собі. Командир провів над нами 

досить оригінальний обряд. Дав ящик патронів та ящичок гранат і сказав, що доки 

їх не використаємо ,щоб не заходили до казарми. Це робилося для того, аби ми 

звикли до зброї та пострілів». 

Район у якому він служив, був дуже неспокійним. Гарнізон розміщувався 

біля міста Кундуз, поряд з так званою «зеленою зоною». Він відповідав за танкову 

артилерію. «Під час бою, – говорить він,– про себе не думаєш. Думаєш, як 

встигнути вистрілити першим, подавити вогонь противника. Лише потім, вже 

після бою, розумієш, що міг загинути. Зараз, через стільки років, і не віриться, що 

я міг там вижити. Вціліти в таких ситуаціях, які і уявити важко». Де Сергій пробув 

пів року і його відправили до Турбіну відстоювати права афганців. Потрапивши 

на палаючу афганську землю, мужні воїни – інтернаціоналісти всім серцем 

прийняли її біль, як свій і до останнього подиху захищали інтереси, її 

багатостраждального народу. Як більшість «афганців», вчився жити з цим 

тягарем, з цим болем. Він бачив як люди помирали, як мучались в агоніях болю. 

В армії він отримав звання старшого лейтенанта, а в Афганістані – звання 

старшого офіцера артилерійської батареї. Він був командиром танкового 

арнтилерійського 149 полка мотострілкової дивізії у місті Кундуз з провінції 

Тахар. За героїзм, проявлений при виконанні однієї з бойових операцій, Сергій 

був нагороджений почесною грамотою ЦК ВЛКСМ. В його обов’язки входило 

командування шістьма артилерійськими гарматами. Сергій Володимирович 

також був танкістом. Він пройшов Афганську війну з початку і до кінця. Півтора 

роки вкарбовані у пам’ять назавжди. Сергій Володимирович на той час комсорг 

танкової роти, робив усе можливе, аби солдати, молоді хлопці відірвані від рідної 

домівки не втратили силу духу, не зламались морально у надзвичайно тяжких 

воєнних умовах. За захист мирних жителів цієї чужої країни він отримав відзнаку 

– медаль «Від афганського народу». Сергій Володимирович став ветераном 

Афганської війни.  

Після служби в Афганістані працював машиністом екскаватора у 

Шевченківському кар’єрі гірничо-збагачувального комбінату м. Покров. Як і всі 

люди в нього було хобі. Він любив прогулюватись містом і фотографувати людей 

і гарні краєвиди. Сергій Володимирович показував свої роботи на виставках, на 

святах в місті, та розповідав про війну і своїх однослужбовців. Він був одним із 

організаторів фестивалю афганської пісні в нашому місті, бо хотілось, щоб люди 

почули їхні твори, відчули єдність споріднених душ. Сергій Володимирович брав 

участь у фестивалі «Перевал», котрий, проходив у м. Нікополь, Дніпропетровськ, 

Кривий Ріг, Харків, Вітебськ. Перший конкурс афганської пісні був проведений 

в місті Кривий Ріг. Сергій Володимирович був ініціатором створення та 

постійний учасник фестивалю афганської пісні в місті Орджонікідзе (Покров). 

Він завжди підтримував зв’язок з школами міста, училища, доносячи до них 

правду про важкі будні Афгану. Школярі, вчителі, учні ОПТУ з цікавістю 
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приходять на зустріч з пам’ятю Афгану. Костецький Сергій Володимирович 

активний діяч міської організації ветеранів війни в Афганістані. Кожний день 

Сергія був заповнений до краю. Вільного часу ніколи не було. Приходив з однією 

роботи і після короткого відпочинку включався в іншу . Нудьгувати і 

розслаблятися йому було ніколи .  

У 2000 році настав час відкриття залу– «Афганістан болить в моїй душі» , 

який був створений Сергієм Володимировичем .Тут можна побачити його 

особисті фото подій Афганської війни ,одяг ,документи ,зброю ,які безкорисливо 

передали до музею його друзі– афганці. Сергій Володимирович жив музеєм, 

постійно був учасником міських тематичних заходів, на яких виконував 

патріотичні пісні віртуозно граючи на гітарі, автором яких був сам. Будучи 

небайдужим до виховання молоді Сергій Володимирович у своїй квартирі 

створює музей. Його відвідують товариші-афганці.  

У Сергія Володимировича було тяжке поранення, через яке його часто 

оперували і 6 лютого 2017 року його серце не витримало, і перестало битись. А 

27 лютого 2017 року Сергія Костецького посмертно визнали почесним 

громадянином міста. В нашій пам’яті назавжди залишиться спогади про цю 

видатну людину и активіста нашого краю. 

 

ДМИТРО ІВАНОВИЧ ЯВОРНИЦЬКИЙ – ФУНДАТОР ЦЕНТРУ 

НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРИДНІПРОВ’Я 

Могильна Вєроніка, 7-Б клас, 

Петриківський опорний заклад освіти І-ІІІ 

ступенів Петриківської селищної ради 

Решетняк ЛюдмилаМиколаївна, 
вчитель історії, Заслужений вчитель 

УкраїниПетриківський опорний заклад освіти 
І-ІІІ ступенів Петриківської селищної ради 

Загальновідомо, що Дмитро Іванович Яворницький – це вчений, 

дослідник історії козацтва, фольклорист, етнограф, літератор, мовознавець, 

археолог, історик. 

Олександр Ільченко казав про Дмитра Івановича Яворницького: «Цей 

поетичний і хитруватий українець був людиною видатної працьовитості 

душі». Максиму Рильському Дмитро Іванович здався запорожцем-

характерником. Олесь Гончар бачив у ньому «Пішого Дон Кіхота», а дехто 

вважав його схожим на загадкового Козака Мамая. Так хто ж він, Дмитро 

Яворницький?  

В нашому дослідженні Дмитро Іванович Яворницький – це вчений, який 

обрав Придніпров’я для реалізації наукових планів.  

Актуальність дослідження полягає у переосмисленні його внеску як в 

культурний розвиток Придніпров’я на прикладі Дніпропетровського 

національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького (м. Дніпро) і 

уточненні подій 35-річного періоду життя Дмитра Яворницького у 

Катеринославі, Харкові, Петербурзі, Москві та в Середній Азії. 

Новизною дослідження є спроба зафіксувати на фоні подій та явищ кінця 

ХХ – початку ХХІ століть діяльність Яворницького з вивчення історії 

українського козацтва, яка культурно вплинула на розвиток патріотичного 

руху в Україні і національно-патріотичне виховання молоді в сучасних 

умовах становлення державності. 
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Становлення Дмитра Яворницького як науковця відбулося за часів 

навчання у Харківському університеті під впливом приятельських стосунків 

з викладачами Олександром Потебнею і Миколою Сумцовим. У 1885 році 

Дмитро Іванович покинув Харків та переїхав до Петербургу. Там читав у 

гімназії та на педагогічних курсах лекції з історії. У Петербурзі вченого 

переслідували через те, що він продовжував вивчати та пропагувати історію 

українського народу. Щорічні експедиції дослідника на запорозькі землі з 

проведенням археологічних розкопок стали традиційними. У 1892 році 

Дмитра Яворницького висилають до Ташкенту без права займатися 

викладацькою діяльністю через те, що влада звинуватила його у політичній 

неблагонадійності. Згодом, у Московському університеті на кафедрі історії, 

Дмитро Іванович читав лекції з історії українського козацтва, розповідав про 

археологічні експедиції Запорізьким краєм. Під час захисту магістерської 

дисертації вчений представив до уваги перший том «Історії запорозького 

козацтва». 

У 1905 році Дмитро Яворницький отримав посаду директора крайового 

історичного музею, що мав офіційну назву «Музей старожитностей 

Катеринославської губернії». Це стало початком нового етапу в житті 

вченого, його великого внеску в розвиток музейної справи на Січеславщині. 

Вчений придбав за власні кошти значну кількість експонатів, деякі йому 

подарували під час подорожей, загалом експонатів було понад 75тисяч. 

Поповнили скарби музею такі артефакти як давні рукописи, монети, цінні 

художні полотна, одяг селян, зброя, козацький одяг.  

В історичних дослідженнях Яворницького містяться важливі матеріали з 

історичної топографії та етнографії Запоріжжя, які високо оцінив Іван Якович 

Франко, та такі, які пов’язані з річкою Дніпро та її порогами. Вчений ретельно 

дослідив місцевість, описав походження назв порогів, печер, заборів, скель, 

зібрав свідчення про лоцманів.  

Велике шанування у Дмитра Яворницького було до української мови, 

творчості Тараса Григоровича Шевченка, людини великого слова та золотого 

пензля. Так 6 лютого 1908 року в приміщенні «Просвіти», яке знаходилося у 

м. Катеринославі, в будинку Давидовського на Торговій вулиці, Дмитро 

Яворницький українською мовою виголосив публічну лекцію «Українсько-

руське козацтво в історії». Завдяки зв’язкам Дмитра Івановича і самовідданій 

праці членів “Просвіти” 25 лютого 1914 року в приміщенні Англійського 

клубу (м. Катеринослав) відбувся масштабний ювілейний вечір до дня 

народження Тараса Григоровича Шевченка. Цей захід зібрав чимало свідомих 

українців з усієї губернії. Втім, це викликало занепокоєння у імперської 

влади, їм більше не дозволялося збиратися на подібні заходи у місті. В роки 

Першої світової війни Дмитро Яворницький разом із однодумцями віддавав 

усі сили, аби “Просвіта” продовжувала свою діяльність на Катеринославщині. 

Після Української революції Дмитро Іванович працює у музеї, одночасно 

викладає в Інституті народної освіти, розробляє історію Запорізьких Січей. 

Одним з аспектів досліджень є козацьке поселення Петриківка. Матеріали, які 

були зібрані, є свідками неповторності Петриківського розпису, який 

сучасниками визнаний світовим надбанням людства. Цікавий факт про 

Голодомор: Дмитро Іванович побачив у Петриківці дівчинку, яка не мала ні 

їжі, ні сім’ї – врятував її, запросив працювати в його будинку помічницею. Це 

стало її порятунком. 
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Дмитро Яворницький дружив з відомими сучасниками – Леся Українка, 

Ілля Рєпін, Яків Новицький, Дмитро Багалій… Місцем зустрічей з відомими 

вченими та діячами мистецтв був Катеринослав. Свідченням цього є полотна 

І. Рєпіна на українську тематику, особливо картина «Запорожці пишуть листа 

турецькому султану» із зображенням самого Яворницького у ролі козацького 

писаря. 

У 1929р. вчений став дійсним членом Академії Наук України. Своїми 

знаннями та досвідом Дмитро Іванович ділиться з краянами під час зустрічей, 

публічних лекцій, через публікації. Авторитет вченого став незаперечним.  

В 30-ті роки на директора музею Дмитра Яворницького, за спогадами 

співробітників, з’явилися доноси в «органи». У підсумку – прискіплива увага 

радянських силовиків до вченого та їх «вирок» – музей Яворницького є 

«клубком націоналістичної контрреволюційної пропаганди». Репресивна 

система мала на меті знищити результати діяльності Дмитра Яворницького. 

Як результат – ім’я і праці вченого вилучаюється з історичної науки. 

Повернення до наукової спадщини нашого славного краянина 

розпочалося в часи незалежності нашої держави. Нині про Дмитра Івановича 

знає кожен українець. Особлива шана вченому на Січеславщині. Козацький 

демократизм, звитяга та слава присутні і в назві – Січеславська область. 

Невтомний та сумлінний дослідник Запорозьких Січей Дмитро Іванович – 

знакова постать Дніпра. У місті, яке було Дніпропетровськом, 

Катеринославом, Січеславом, а ще раніше Новоросійськом, працює 

Дніпропетровський Національний Історичний музей ім.. Д.І.Яворницького. А 

меморіальний Будинок-музей Дмитра Яворницького (господар називав 

«козацьким куренем») в історичному середмісті Дніпра є центром наукових 

та мистецьких заходів, які гуртують талановитих українців. Садиба стала 

місцем, з яким пов’язане зародження та діяльність РУХу Січеславщини, 

«Просвіти», відродження кобзарства.  

Пам’ятник-меморіал  Дмитру Івановичу на його могилі (поряд з 

історичним музеєм) був відкритий у 1995 р. Під час декомунізації головний 

проспект міста Дніпра перейменовано на проспект академіка Яворницького. 

Вагома наукова, літературна, епістолярна спадщина Яворницького 

приваблює сучасних дослідників, викликає дискусії. Суспільно-політичні 

процеси доводять актуальність досліджень Дмитра Івановича. 

 

ДИПЛОМАТ ГЕТЬМАНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ:  

«ПРАВДОМОВНИЙ» ДЖАЛАЛІЙ 
Емурлаєва Ельвіна, учениця 11 класу, 

Оліферчук Катерина, учениця 8-Б 

класу,гуртківці шкільного музею ОЗ НВК 

Асканія-Нова-гімназія ОТГ Асканія-Нова 
селищної ради Херсонської області 

Керівник: Ташкевич Л.Л., учитель НВК 

Асканія-Нова-гімназія  

Дипломатія – це зовнішня й політична діяльність уряду держави, яку 

провадять спеціальні установи державної адміністрації для зовнішніх взаємин: 

міністерство закордонних справ та дипломатичні представництва. У вужчому 

розумінні слова, дипломатія – загал кадрів, тобто дипломатичний персонал 

зовнішньої служби держави. Право висилати й приймати дипломатичних 

представників мають тільки суверенні держави. Частково користуються цим 
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правом держави з обмеженими зовнішніми компетенціями. Остаточно не визнані 

держави обмінюються напівофіційними представниками, яких називають шефом 

дипломатичної місії, дипломатичним агентом, комісаром. Зазвичай 

дипломатичні представники користуються імунітетом і привілеями. На посаду 

такого рівня відбирають компетентних особистостей, відповідальних, 

досвідчених, високоосвічених, шанованих. Дипломат завжди діє в інтересах своєї 

держави, свого народу, представником якого він є.  

Хотілось би зазирнути у часи гетьмана Богдана Хмельницького. Цікаво, хто 

тоді виконував функцію дипломатів та представляв інтереси гетьманської 

держави? Безумовно, що гетьманська держава проводила широку й велику 

дипломатичну діяльність. Сам Богдан Хмельницький за своїм статусом провадив 

активну участь у формуванні зовнішньої політики, безпосередньо керував 

зовнішніми справами. У Чигирині часто перебували іноземні посли, делегації, а 

українські представники їздили до чужих столиць і виконували дипломатичні 

доручення. В посольствах гетьмана брали участь такі видатні діячі: його син 

Тиміш, полковник І. Богун, П. Тетеря, Г. Лісницький, А. Жданович, Д. 

Братковський, Ф. Джалалій. Увагу привертає прізвище не українського 

походження – Филон Джалалій. Це один із найближчих помічників Богдана 

Хмельницького, який виконував найвідповідальніші доручення гетьмана. Що 

нам сьогодні про нього відомо? Виявляється, справжнє прізвище прилуцького 

полковника – Джеджалій (хоча є й інші варіанти). Він татарин за походженням, 

один з найближчих і найвпливовіших помічників Богдана Хмельницького. 

Учасник багатьох походів і боїв, починаючи з 1648 року, під Берестечком у 1651 

році – наказний гетьман. Козаки двічі обирали його гетьманом наказним, другий 

раз через чотири роки. Послужний список просто вражає: Жовті Води, 

Корсунська, Пилявська, Зборівська битви.Пізніше виконував важливі 

дипломатичні місії. У 1648 році очолював українське посольство в Стамбулі, яке 

уклало союз із Портою (союз з Османською імперією), за умовами якого Україна 

визнавалася самостійною державою. Кримським татарам заборонялося нападати 

на українські землі. Таким чином, можемо впевнено назвати його першим 

українським послом України в Туреччині. 
У вересні 1650 року Филон очолив українське посольство до молдовського 

господаря Василя Лупула. Молдова та Україна уклали союз. Слід підкреслити, 

що спочатку молдовський господар був прихильником Речі Посполитої, а згодом 

став союзником Богдана Хмельницького, з яким вони стали сватами. Син 

гетьмана Тиміш оженився з дочкою Василя Лупула – Розандою. Мабуть, це теж 

був тонкий дипломатичний хід. Саме після Молдовських походів (1650, 1652, 

1653) українського війська Лупул став союзником гетьмана. Проте, не відкидаємо 

заслуги Филона Джалалія у встановленні дипломатичних відносин між двома 

країнами. Завдяки своїй дипломатичній майстерності домігся укладання 

вигідного для України договору. Ось така неординарна особистість. Особа, яка 

вміло, тонко, тактовно діяла в стосунках з іншими дипломатами заради інтересів 

гетьманської держави. Мабуть, вдало володів мистецтвом дипломатії: вмінням 

переконувати, доводити правдивість своїх переконань, висловлюючи не лише 

власні погляди, а діючи заради інтересів країни та народу.  

Филон Джалалій пройшов з гетьманом від початку повстання і до смерті 

самого гетьмана. Богдан Хмельницький вдало використовував його татарське 

походження, знання татарської та турецької мови. Гетьман покладався на нього і 

на полі бою, і в справах дипломатичних. На щастя, ім’я цього дипломата часів 
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Богдана Хмельницького сьогодні не забуте. У селі Кропивна Золотоноського 

району на Черкащині закладено камінь на честь Кропивнянського полку, яким 

командував полковник Филон Джалалій. У Чигирині в музеї Богдана 

Хмельницького демонструється галерея славних українських полковників. Серед 

них є скульптурне зображення колишнього соратника видатного гетьмана. Навіть 

пісню йому присвятили з такими рядками: «Ідуть з-під Ірклія хлопці Джалалія, 

/Молоді орлята, у тяжку годину/ Неньці-Україні волю здобувати…» 

Отже, не стерлося, не загубилося в українській історії славне ім’я татарина, 

який все життя віддано служив Україні і не лише на полі бою, а й на 

дипломатичній службі, яка вимагала не тільки відваги, а великого розуму, певних 

знань, щирої відданості землі, на якій проживав. Сьогодні, напевне, вся 

Черкащина пишається тим, що він народився на їхній землі, що своєю діяльністю 

прославив край, назавжди залишився на скрижалях української історії. Г.І. 

Волошина, член Спілки журналістів України присвятила йому невеличке 

дослідження, яке озаглавила «Правдомовний Джалалій». В регіональній газеті 

Черкащини журналістка докладно виклала ті відомості, що збереглися через віки. 

Народився в селі Кропивна в козацькій родині. Батько – татарин з Дону, (є 

припущення, що кримський татарин) Прокіп Джулай одружився з українською 

дівчиною, яка й народила йому Филона. Ім’я обрав батюшка місцевої церкви, бо 

хлопчик народився на Пилипівку у листопаді місяці. Филон – це аналог імені 

Пилип, Филип, з грецької перекладається як «той, хто любить коней». Тож і 

провів Филон майже все життя на коні, перебуваючи на військовій та 

дипломатичній службі у гетьмана Богдана Хмельницького. Коли юнак підріс, 

став козаком як батько. Козацьке буремне життя пройшло в походах, навчанні. 

Опанував декілька мов, знав не лише материнську і батьківську мови, вивчив й 

турецьку. Знання мов йому завжди було в пригоді. Який же дипломат без знання 

кількох мов?  

Филон гарно володів зброєю, був вправним вершником, став добрим 

організатором, а згодом дипломатом. Не вчився в дипломатичній академії, 

академією для Филона стала військова січова освіта, спілкування з козаками, 

сотниками, полковниками та самим Богданом Хмельницьким. Ходив походами 

до Чорного та Азовського морів. Мабуть, татарське прізвище декому було 

заважким у вимові, тому як тільки його не називали: Жалалій, Джеджалих, 

Джаджалик, Джеджалій, Джулай. І це навіть не повний перелік варіантів 

прізвища. 

Багато дослідників присвятили йому свої розвідки. Письменник 

українського походження із Австралії Микола Лазорський згадує Филона в 

романі «Кирило Розумовський». Ф. Джалалій брав участь в останніх виборах 

гетьмана Кирила Розумовського, який насправді був відсутній, обирали 

підставну особу, це були сфальсифіковані вибори. Обуренню справедливого 

Филона не було меж, він не стримував себе у висловах після заочного обрання. 

Згодом саме Кирило Розумовський й назве його «правдомовний Джалалій». У 

1923 році в архівах Полтавського музею знайшли «Рум’янівський перепис», який 

підтверджує обурення Филона підступними виборами. Полковник, дипломат, 

татарин за походженням, справжній українець по духу майже 350 років тому 

питав: «Чому так легко далися в московську жменю? Чому не боронимо себе від 

московської сваволі? Нащо обирали блазня, де наша совість? Чому мовчимо, коли 

нас принижують?» Якщо ці слова справжні, то вони дивовижні! Виявляється, і 
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сьогодні колишній гетьманський дипломат вчить нас жити і діяти, закликає 

думати і чинити по-державницькі. 

Історики стверджують, що Филон посварився з гетьманом через відмову 

присягати Московії після Переяславської ради. Потім мав конфлікт, заявляючи: 

«Ти, гетьмане, не довго нап’єшся води Дніпрової». Отже, Филон Джалалій ніколи 

не змінював своїх поглядів стосовно України, казав: «Україна хай козакам буде!». 

Тому й залишається в народній пам’яті борцем за незалежність держави, 

впевненим в тому, що Україна має належати українському народу. Йому 

приписують і такі слова: «Продали москалям Гетьманщину за 60 срібняків». Чи 

ж це не підтвердження його свідомій державності у питаннях стосовно України? 

Гарний приклад для сучасних політиків! 

Звісно, не надто багато відомостей залишилося про хороброго козака та 

розумного і далекоглядного дипломата. Але якщо йому довіряв Богдан 

Хмельницький вирішувати дипломатичні питання, доручав важливі справи, то 

вочевидь, шанував і покладався повністю. Сподвижник видатного гетьмана, 

хоробрий козак, відчайдушний патріот заслуговує й на наше глибоке визнання і 

шану. Сьогодні його пам’ятають в селі, де він народився, та в селі, де провів 

останні роки свого життя – у селі Комарівка Полтавської області. Не стерлися з 

анналів історії ні ім’я, ні добрі справи Филона Джалалія, хоча невідомі ні дата 

народження, ні дата смерті. Є припущення, що прожив майже 80 років. 

Задовго до відзначення 100-річчя української дипломатії жив і діяв, обороняв 

українську землю від ворогів, представляв інтереси країни у часи гетьманщини 

Филон Джалалій. Безперечно, додав своєї мудрості, свого життєвого досвіду у 

скарбничку української дипломатії – відчайдушний і сміливий, розумний і 

непідкупний її представник. Сьогодні його ім’я заслужено занесено на сторінки 

«Української дипломатичної енциклопедії». Гарно про нього написала 

журналістка Г.І. Волошина: «У когорті славних полковників Богдана 

Хмельницького яскраво ясніє ім’я Филона Джалалія – видатного діяча 

національно-визвольної війни українського народу 1648-1654, одного з 

найближчих сподвижників-однодумців гетьмана».  

Нам, нащадкам, залишається не лише знати, а й вивчати, досліджувати, 

шанувати пам’ять та враховувати величезну спадщину як героїчну, так і 

дипломатичну, найкращих представників українського народу в особі Филона 

Джалалія, «правдомовного» дипломата, щирого патріота, справжнього українця 

за духом і серцем, відданого країні та народу. На прикладах далекого минулого, 

історичної та культурної спадщини необхідно вчитися будувати державу, 

відстоювати її інтереси, любити Україну не на словах, а на ділі, як це робив Филон 

Кропивнянський (його ще й так називали)– військовий діяч, полковник, 

дипломат.  

На цьому можна б було й завершити розповідь, присвячену неординарному 

українському дипломатові часів гетьманщини, славному полковнику Филону 

Джалалію. Але несподівано зробили ще одне цікаве відкриття. Виявляється, Іван 

Франко мав псевдонім… Джеджалик! Дивовижно й неймовірно! Будучи учнем 

Дрогобицької гімназії, Франко захоплювався героїчним минулим, читав праці М. 

Костомарова, тому й придбав собі такий «nomdeplume» – Джеджалик. 

Майбутньому Каменяреві було добре відоме уславлене у битвах ім’я гарячого 

патріота України, лютого ворога її поневолювачів, військового діяча й дипломата 

ХVІІ століття, особистого друга і свого часу першої особи після великого 

гетьмана – Филона або ж Пилипа Джалалія. Тепер зрозуміло бажання Івана 
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Франка обрати собі саме такий псевдонім. Відомий непримиримою позицією, 

своєю принциповістю, щирою відданістю країні та народу, український дипломат 

залишив в історії таку красномовну фразу, сказану під час перемовин у 1649 році: 

«Нехай зслизнуть ваші солодкі дари: уже тепер нас не загнуздаєте; не словами, а 

шаблею розправимось, коли хочете! Майте ви собі свою Польщу, а Україна нам, 

козакам, нехай зостається!». Ці слова він кинув в обличчя князеві Адамові Кисілю 

та усій польській дипломатичній місії.  

Героїчна та харизматична постать Филона Джалалія, себто Джеджалика, 

була близька й зрозуміла юному галицькому поетові, який пізніше згадає про 

Хмельниччину в кількох творах: наукових працях, віршах, новелах. Вірогідно, 

постать Джеджалика, непохитного патріота, борця й бунтаря, уособлення 

справжнього українського ватажка, козацького лицаря, вплинула на творчість 

майбутнього «вічного революціонера», «українського Мойсея». Ось чому юний 

Франко підписував таким гордим ім’ям свої перші твори, перейнявши любов до 

України, бажання бачити її вільною та щасливою, наслідуючи козацьку 

рішучість, незламність, відданість, непохитність. Якщо Іван Франко так високо 

цінував дипломата та полковника часів Богдана Хмельницького, то ми маємо 

цінувати його ще більше, бо значне й вагоме краще бачиться на відстані часів.  

Таким постав перед нами славетний полковник, хоробрий козак, розумний 

дипломат, якому довіряли державницькі таємниці, який виконував делікатні, 

відповідальні дипломатичні справи, один з кращих діячів гетьманських часів, про 

якого в підручнику для 8 класу знайшлося лише одне речення. Якщо його ім’я за 

понад 350 років не забуте нащадками, то він того вартий. Дипломати всіх часів 

мають про нього знати! Отже, ідеї, погляди, переконання Филона Джалалія 

залишаються актуальними і варті дослідження та наслідування. На завершення, 

хотілось би процитувати слова Івана Франка: «Народ, що не шанує своїх великих 

людей, не варт зватися освіченим народом».  

 
ГЕРОЇ НОВОТРОЇЦЬКОГО РАЙОНУ РОКІВ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ 

ВІЙНИ ЯК БУДІВНИЧІ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ  
Богданова Анастасія, учениця 9 класу 

Отрадівської ЗОШ І-ІІІ ст. Новотроїцької 

районної ради Херсонської області. 

Керівник: Горобець А.Я., учитель географії, 
учитель вищої категорії, учитель-методист, член 

Національної спілки краєзнавців України 

Знання історії малої Батьківщини духовно збагачує кожну особу, виховує 

патріотизм, вчить цінувати свій та інші народи. Історія рідного краю – це 

скарбниця досвіду багатьох поколінь, всього того найкращого, що витримало 

випробування часом, що є нетлінним у сфері матеріальної та духовної культури; 

це і приклад життя славетних земляків-героїв війни, праці, культури, освіти; це і 

гіркі помилки минулого, знання й аналіз яких дасть можливість уникнути їх у 

майбутньому; це той своєрідний місточок, який зв’язує покоління минулі з 

сучасними й прийдешніми.  

Особистості місцевих героїв років Другої світової війни – це своєрідні пазли 

мозаїки будівництва незалежної України. Вони обороняли, захищали та 

відстоювали право на свободу, самовизначення та самостійність.  

Опрацювавши літературні джерела [1-3], матеріали архівів і музеїв історії 

сіл, опитавши рідних героїв краю, ми створили літопис їх життєтворчості. 
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Тож, шановний читачу, запрошуємо Вас вирушити в дивовижну, захопливу 

та непередбачувану мандрівку сторінками життя славетних історичних 

персоналій періоду Другої світової війни Новотроїцького району Херсонської 

області. 

Лішаков Григорій Іванович 

Народився 10 травня 1919 року у селі Монастирище (нині Трубчевського 

району Брянської області) у сім’ї селянина. Із 1932 р. жив у селі Сиваському 

Новотроїцького району Херсонської області. Закінчив 7 класів, працював 

причіплювачем у колгоспі, кіномеханіком. Член КПРС з 1946 р. 

До війни служив у Військово-Морському флоті. Із перших днів нападу 

гітлерівських загарбників на нашу Батьківщину – на фронті. 

Ішов жовтень 1943 року. Ще було далеко до перемоги. Ворог готувався до 

битви-реваншу на Дніпрі, створював неприступний вал, поспішно будував 

оборонні рубежі. 253-я стрілкова дивізія однією з перших вийшла на берег річки. 

Дивізіонні розвідники знали: їм першим потрібно було форсувати річку, 

захопити плацдарм. І готувались добре, хоча і поспішали. Група старшого 

сержанта Зайкіна повинна була на маленькому човні непомітно переправитись 

через річку і по рації доповісти про ситуацію. 

У колишнього старшого червонофлотця Лішакова Григорія було три 

завдання: як колишній моряк – він повинен провести човен через річку, як радист 

– передати дані про ворога, і, як досвідчений розвідник, – орієнтуватися у бойовій 

ситуації так, щоб перехитрити ворога, вистояти в бою, виконати наказ про 

захоплення хоча б невеликого шматка радянської землі. 

І ось вночі вони вирушили. Час від часу були чутні короткі кулеметні черги. 

В сутінках тієї дніпровської ночі зник човен старшого сержанта Зайкіна. 

Опинившись на воді, колишній моряк Лішаков Г. відчув себе, як кажуть, у 

рідній стихії. Човен швидко долав течію, жодного сплеску не було чутно навіть у 

самому човні – так вмів він гребти. 

На правий берег висадились без перешкод. Вибрались на гору. Лішаков 

Григорій розвідав передній край оборони противника і доповів про все старшому 

сержанту Зайкіну, підкресливши, що непогано було б зайняти воронку на 

невеликій висоті під самим носом у фашистів. Командир погодився. 

До того як стати розвідником 346-й розвідроти 253-й стрілецької дивізії, 

Лішаков Г. більше двох років служив на Військово-Морському флоті, майже весь 

час оборони Севастополя був у частинах морської піхоти, відбивав жорстоку 

навалу гітлерівських військ на місто російських моряків. 

Потім йому довелося битися з фашистами на Північно-Західному і 

Воронезькому фронтах. 

У розвідці його поважали за кмітливість в різних найскладніших бойових 

умовах, за відвагу і мужність, які виховав в ньому Військово-Морський флот. 

У сірому передранковому тумані фашистам вдалось помітити човни, на яких 

переправлялась перша рота батальйону. Але кулемети з крутої гори не могли 

дістати десантників. Гітлерівці спробували наблизитись до берега, але розвідники 

зустріли їх вогнем автоматів. Особливо їм заважав Лішаков Григорій, котрий бив 

прямо з того місця, через яке проходив найближчий шлях до переправи. Григорій 

не дав можливості німецьким солдатам навіть голови підняти. Чого тільки вони 

не робили: обстрілювали його з мінометів, вели безперервний автоматний і 

кулеметний вогонь, але Григорій, як здавалось, був невразливим. Обстрілюючи 
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німців, він одночасно передавав по рації про всі пересування фашистів 

командуванню на берег. 

В одній із атак, коли червонофлотець був зайнятий передачею командуванню 

інформації про противника, гітлерівці підібралися до самих позицій десантників. 

Але наші воїни зустріли їх потужним автоматним вогнем, а червонофлотець 

завершив удар по гітлерівцях кількома гранатами. 

Бій не вщухав ні на хвилину. Після цієї невдалої атаки гітлерівці ще кілька 

разів намагались йти в наступ, але наші воїни зустрічали їх вогнем, і ворог 

повинен був відступати назад. Мужність, стійкість, безмірна віра в перемогу 

надавали десантникам сили в бою. І надихав їх своїм прикладом відважний 

червонофлотець Лішаков Григорій Іванович. Фашистам так і не вдалося вийти на 

переправу. Артилерія підтримувала своїм вогнем розвідників. На допомогу 

Лішакову Г. і його товаришам прийшли перші підрозділи дивізії. 

Після форсування річки наші частини розгорнули успішний наступ. 

Про цей героїчний подвиг розвідника дізналася вся дивізія. 

Старший червонофлотець Лішаков Григорій Іванович став для всіх воїнів 

взірцем мужності й відваги. 

29 жовтня 1943 року Указом Президії Верховної Ради СРСР йому присвоєно 

звання Героя Радянського Союзу. 

Нагороджений орденом Леніна, двома орденами Вітчизняної війни 1-го 

ступеня, орденом Червоної Зірки, медалями. 

Із 1960 року Лішаков Г. – капітан запасу, проживав і працював у Севастополі. 

Помер 27 січня 1992 року. Похований на алеї Героїв Радянського Союзу у м. 

Севастополі. 

Антипенко Йосип Степанович 

Телефоніст роти зв’язку 1052-го полку 301-ої стрілецької дивізії 9-го корпусу 

5-ої ударної армії 1-го Білоруського фронту, сержант. 

Народився у 1910 році у селі Кегенлі, нині с. Воскресенка Новотроїцького 

району, в селянській сім’ї. Працював комбайнером, бригадиром і завідувачем 

фермою у колгоспі. 

У діючій армії з вересня 1943 року. Брав участь у форсуванні Дніпра, 

визволенні правобережної Херсонщини, Миколаєва, Одеси, міст і сіл Польщі. 25 

квітня 1945 року при оволодінні Берліном був тяжко поранений, та все ж під 

шквальним вогнем противника ліквідував пошкодження кабелю, забезпечив 

зв’язок командування полку з батальйонами. Пересилюючи біль, мужній воїн 

дістався до командування роти і доповів про виконання бойового завдання. 

Помер 30 квітня 1945 року. 

Похований у Берліні. На обеліску братської могили викарбовано і його ім’я.  

Указом Президії Верховної Ради СРСР від 15 травня 1946 року за зразкове 

виконання бойових завдань, виявленні мужність і героїзм у боротьбі з німецько-

фашистськими загарбниками Антипенку Й. посмертно присвоєно звання Героя 

Радянського Союзу. Нагороджений орденами Леніна, Червоного Прапора, 

Вітчизняної війни ІІ ступеня, Слави ІІІ ступеня, медалями. 

У с. Воскресенка на честь Антипенка Й. встановлені пам’ятник і меморіальна 

дошка, іменем земляка-героя названа вулиця. 

Польовий Іван Степанович 

Народився у с. Новомиколаївка 7 січня 1907 року в селянській сім’ї. 

У Радянській Армії з 1929 року. Член КПРС із 1932 року. У 1933 р. закінчив 

Єйську школу пілотів. Учасник Великої Вітчизняної війни з червня 1941 року. 
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Здійснив 125 бойових вильотів на південному, Калінінському, Ленінградському 

фронтах. Відзначився у Білоруській операції 1944 року, наносив бомбові удари 

по військових об’єктах і скупченнях противника у районах Мінська, Полоцька, 

Даугавпілса – знищив 22 літаки на аеродромах, 40 танків, 307 автомобілів, 

зруйнував 3 переправи і 2 мости.  

20 серпня 1944 року полк під керівництвом Польового І. виконував складне 

бойове завдання, громив ешелони та інші скупчення ворога на ст. Мажейкяй 

(Литовська РСР). У бою літак ТУ-2 Івана Степановича був підбитий, а сам він 

поранений і у такому стані пілот вів літак і весь полк із 37 літаків на свій аеродром 

у районі ст. Крулевщизна, посадив усі машини. Однак сам приземлитися не зміг. 

До аеродрому літак не долетів і упав у районі села Моложани Дакшіцького 

району Вітебської області Білоруської РСР. 

23 лютого 1945 року Польовому І. посмертно присвоєно звання Героя 

Радянського Союзу. Нагороджений двома орденами Леніна, орденами Червоного 

Прапора, Вітчизняної війни 1-го ступеня, двома орденами Червоної Зірки, 

медалями. 

Похований в м. Дакшіци Глубовського району Вітебської області. Іменем 

Польового І. названі школа, вулиця і площа у місті Дакшіци (Білорусь), школа с. 

Новомиколаївки Новотроїцького району на Херсонщині.  

Шевченко Мефодій Леонтійович 

Народився Мефодій Леонтійович 15 травня 1907 року у селі Миколаївка 

(зараз – Новомиколаївка Новотроїцького району Херсонської області). У нього 

було тяжке дитинство, мріяв стати кадровим військовим. І став ним. Закінчивши 

артилерійське училище, був кадровим командиром Радянської Армії. Літо 1943 

року застало підполковника Шевченка М. на Курській дузі. Згодом Мефодія 

Леонтійовича призначили командуючим артилерійської бригади. Бригада брала 

участь у звільненні Західної України, Польщі, Чехословаччини і закінчила свій 

бойовий шлях у Празі.  

У 1946 році Мефодій Леонтійович закінчив Вищі артилерійські курси при 

Військовій академії ім. Дзержинського Ф. і продовжував службу у Радянській 

Армії. Після звільнення у 1957 році у запас біля двадцяти років був помічником 

начальника окружного Будинку офіцерів, працював у Музеї історії військ 

Червонопрапорного Прикарпатського військового округу.  

Нагороджений двома орденами Леніна, трьома орденами Червоного 

Прапора, орденом Суворова ІІ-го ступеня, двома орденами Вітчизняної війни І-

го ступеня, орденом Червоної зірки, медалями, орденами іноземних держав. 

Проживав у м. Львові, підтримував тісні зв’язки з учнями Новомиколаївської 

загальноосвітньої школи. Помер 30 серпня 1999 року. Похований у Львові.  

У с. Новомиколаївка Новотроїцького району названо вулицю іменем 

Шевченка М. 

Отже, лише заглиблюючись у споконвічну історію рідного краю, нарощуючи 

історичну пам’ять учнівської молоді шляхом краєзнавства, ми зможемо 

пробудити національну гідність кожної дитини, формувати патріота України, 

допомогти усвідомити свою причетність до звичаїв і традицій землі предків, 

відчути потяг до служіння Батьківщині та розбудови її державності. 
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СОФІЯ РУСОВА – ПРОВІДНИК НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ 
Бухтіярова Олена, учениця 9-А класу 

Полтавської спеціалізованоїшколи-інтернат №2 І-

ІІІ ступенів «Центр освіти та соціально-

педагогічної підтримки»імені Софії Русової 
Полтавської обласної ради  

Керівник: Костенко Олена Юріївна, 

учитель історії 

Актуальність. Сьогодні український народ знову переживає нелегкі часи. 

Саме зараз наше покоління повинне вивчати і відроджувати пам’ять про людей, 

які сто років тому, робили все, щоб відродити українську державність, плекали 

ідею українського національного відродження. Безумовно, таких людей було 

чимало. Імена багатьох відомі нам з уроків історії та літератури, деяких – з 

друкованих видань, але є імена, які сучасна молодь дізналася тільки 2-3 роки тому 

під час декомунізації. Саме тому нашу дослідницьку роботу ми вирішили 

присвятити вивченню життя, творчої спадщини та нелегкого шляху в боротьбі за 

національне відродження видатного педагога і письменниці, громадського і 

політичного діяча, палкої прихильниці національного виховання Софії 

Федорівни Русової. 

Актуальність нашого дослідження полягає ще й в тому, що історія нашої 

країни довгі роки писалася саме тими, хто позбавляв нас нашої державності і в 

таких умовах тавро української націоналістки позбавило культуру і педагогіку 

імені та праць Софії Русової на довгі десятиліття. Зараз виринуло із забуття 

життя, гідне подиву, світле й глибоке, сповна покладене на вівтар служіння 

Україні.  

Громадсько-політична та культурно-просвітницька діяльність С.Русової досі 

комплексно не вивчалась. Історіографічний аналіз свідчить, що педагогічна 

діяльність Софії Русової висвітлена більш ґрунтовно, а її громадсько-політична 

та культурно-просвітницька робота розглянута фрагментарно. Частина робіт була 

видана ще за життя діячки. Найбільша кількість робіт з’явилася вже за часів 

незалежної України. У радянській історіографії життя і діяльність С.Русової 

спеціально не досліджувались, на ній лежало тавро буржуазної націоналістки. 

Поштовхом до активного громадського життя С.Русової (Ліндфорс) стало 

родинне виховання, де служінню народу надавалось велике значення. Зміни в 

економічному та суспільно-політичному житті країни у 2-й половині ХІХ ст. 

значною мірою вплинули на формування її світогляду. Протягом життя 

знайомство з багатьма культурними та громадськими діячами М.Драгомановим, 

родиною Старицьких, М. Лисенком, О. Пчілкою вплинуло на її особисте 

національне самовизначення та активну громадянську позицію. Своїми 

здобутками вони пробуджували національну свідомість, інтерес до суспільного 

життя. Значний інтерес та любов до української культури, українського слова, 

громадської діяльності прищепив чоловік Софії Федорівни Олександр Русов, 

котрий був активним членом Київської громади. 

Олександр та Софія Русови протягом другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 

брали активну участь у загальноросійських народницькому, земському 

конституційному та українському національно-визвольному рухах, Своєю 

діяльністю вони сприяли об’єктивному обґрунтуванню права українського 

народу на існування, здійснення його споконвічних прагнень до незалежного, 

вільного життя. Подружжя Русових пройшло разом з українським національно-

визвольним рухом складний і тривалий шлях від так званого культурництва до 
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створення українських політичних партій, ставши одними з найактивніших 

провідників національного відродження. 

Громадська діячка Софія Федорівна Русова та етнограф, громадський діяч 

Олександр Олександрович Русов безумовно, належать до тих особистостей, які 

хоч і були іноземного походження, та пов’язали своє життя з Україною й усі сили 

віддавали задля її розбудови. Олександр та Софія Русови зробили вагомий внесок 

у пробудження національної свідомості громадян. Їх життя та діяльність певний 

час були пов’язані з Полтавою і саме у полтавському будинку подружжя Русових 

ідеолог українського націоналізму Микола Міхновський вперше публічно 

виголосив маніфест “Самостійна Україна», в якому заявив про потребу здобуття 

національної державності. 

С.Русова своєю працею поєднала активну політичну роботу з культурно-

просвітницькою діяльністю українських громад, чим, певною мірою, визначила 

напрямок їх роботи. Вона збирала навколо себе проукраїнські сили і активізувала 

їх працю. Це знайшло свій вияв у організації нею бібліотек, створенні 

видавничого комітету, що випустив сотні загальнодоступних книг з 

популяризацією наукових знань. Її статті відрізнялись гостротою поставлених 

питань та публічним резонансом. Її виступи, безпосередня участь у роботі 

громадських організацій (Всеросійська учительська спілка, Всеукраїнська 

учительська спілка), українського політичного клубу, де готувались думські 

законопроекти, демократичних видань (“Світло”, “Украинская жизнь”, “Рада” 

тощо), послідовне відстоювання національних прав українського народу 

спрямовувало передову інтелігенцію до інтересів народу, спонукало народні 

маси до політичного життя. 

У період становлення української державності за участю С.Русової була 

розроблена концепція національної освіти України та створена система 

управління освітою. Нею були створені закони про дошкільне виховання, про 

підручники, законопроекти про фінансування. Своє працею у Міністерстві 

народної освіти вона сприяла зростанню грамотності населення та його 

політичному вихованню. С.Русова створила Всеукраїнську Учительську Спілку 

(ВУС), визначила її засади. Спілка стала структурою, що розробила та 

впровадила в життя напрями розвитку освіти, базуючись на принципах 

українізації, демократизації та децентралізації, що їх запропонувала С.Русова. 

Спілка виховувала політично активних лідерів просвітянського руху, сприяла 

швидкому ширенню освіти. 

Український просвітницький рух, у якому брала активну участь Софія 

Русова, виробив свої вимоги до організації та функціонування школи та 

виховання – найперше, національне виховання (його засади – рідна культура, 

традиції), це вимоги демократичного й гуманістичного підходу до організації 

освіти, природовідповідності виховання й формування дитини в праці. 

Сукупність цих принципів була висунута просвітницьким рухом України в усіх 

галузях ідейного життя. Софія Русова конкретизувала його і розвинула на ниві 

виховання дитини в своїх статтях, виступах, лекціях, на практиці, у видавничій 

діяльності. 

С.Русова розробила концепцію української педагогічної освіти в еміграції, 

виходячи з потреб професійної підготовки молоді до праці в Україні. Вона 

залучила всі кращі здобутки зарубіжної педагогіки, психології, соціології. Вона 

одна із перших заговорила про необхідність розвитку педагогічної науки з 

урахуванням новітніх досягнень у галузях психологічних та соціологічних наук. 
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Її теоретичний доробок вплинув на розвиток просвітництва у Галичині, 

визначивши його напрями. Вагомим внеском у розвиток історичної науки є її 

мемуарна спадщина. Її статті з громадсько-політичних питань стали теоретичною 

базою розвитку громадського руху в еміграції. 

Майже все своє життя видатний педагог і громадський діяч поклала на 

дослідження та розвиток ідеї та концепції національної освіти. Проте, Софія 

Федорівна Русова була ще й жінкою і її завжди глибоко хвилювало жіноче 

питання. З молодих літ вона обстоювала ідею про важливу роль жінки в 

загальнокультурному житті країни, підготувала книгу про визначних українських 

жінок. Серед них на перше місце С.Русова ставила жінок, які "високо пронесли в 

Україні ідею соціального і політичного визволення народних мас", з не меншою, 

ніж чоловіки, самовідданістю "йшли на муки, на фізичні страждання" в ім’я цього 

ідеалу. Вона постійно проводила велику роботу серед жінок, залучаючи їх до 

громадських справ. Коли в період існування Української Народної Республіки 

була створена Українська жіноча національна рада, громадська діячка відразу 

активно включається в її роботу, а згодом її обирають головою цієї організації. 

Головною метою Ради було об’єднання всіх жіночих організацій в Україні і їх 

зв’язок з закордонними організаціями, утвердження авторитету і визнання 

України в світі [5, с. 100]. В еміграції жіноча Українська Рада продовжила свою 

діяльність і С. Русова з властивим їй ентузіазмом й енергією керувала роботою 

цієї організації до кінця свого життя. Як представниця України вона брала участь 

у всесвітніх жіночих конгресах в Гаазі, Женеві, Відні, Копенгагені. Ця видатна 

жінка була переконана, що ідеалом, якому сміливо й безкомпромісно має 

служити жінка-українка виступає незалежна Українська держава. 

Враховуючи все вищесказане, ми можемо сміливо стверджувати, що за 

обсягом і рівнем просвітянської роботи Русова стоїть на одному шаблі з Оленою 

Пчілкою і Христиною Алчевською, а за силою і пристрастю, з якими звучало її 

слово на захист української культури, духовності, рідної мови, Софію Русову 

можна зрівняти з Лесею Українкою. 

Вражають строки, написані О. Дучимінською. Здається, в цих декількох 

реченнях – все життя, вся боротьба цієї видатної людини, яка присвятила себе 

одній ідеї – ідеї Української незалежної держави: 

«Її життя – це примір для сучасних і майбутніх працівників. Вона вчить, як 

вести боротьбу, і вчить, як треба господарити в новій Будівлі, коли настане 

слушний час. Бачимо її як Каменяра, який увесь свій молодий вік лупав скалу, і 

бачили ми її при праці в короткий час незалежної української держави... 

Усе її писання мало тільки одну мету: послужити великій справі 

пробудження народу. Вона – це тип таких ідеальних робітників, що не хочуть ні 

слави, ні жадної собі користі, а все життя віддають ідеї. І ніякі переслідування, 

тюрми, ніякі невигоди життя не зможуть їх викинути з рейок, на які вони раз 

поставили своє життя» 
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СИМОН ПЕТЛЮРА-ПРОВІДНИК УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ 
Зелена Поліна, учениця 11-А класу 

Полтавської гімназії №21, вихованка гуртка 

«Історичне краєзнавство» ПМЦПО 

Керівник: Посмітна Світлана Василівна, 

вчитель історії Полтавської гімназії №21 

Доля визначила Симону Петлюрі найчільніше місце в історії України на 

початку ХХ століття, пов’язуючи цілу епоху національного відродження з його 

іменем, бо готовий він був віддати за Україну своє життя. У найважчий для УНР 

період, будучи її керівником, він зумів не лише на практиці очолити державну 

структуру, а й реалізувати її модель, закласти підвалини демократичної 

республіки. І не лякали його чисельні ворожі лави, оскільки завжди пам’ятав, що 

виконує найсвятіший обов’язок перед рідним народом, майбутніми поколіннями.  

Він був великим українцем: «Своє життя Симон Петлюра рано й 

беззастережно поклав на олтар служіння українській Самостійності та 

Соборності. Хіба може бути чистіше діло, ніж те, що стосується долі, честі й 

життя свого народу» [1, с. 34]. 

Cьогодні для України ця людина залишається легендою, символом, 

національним сумлінням. 

Наразі можемо говорити, що особа Симона Васильовича Петлюри -політика 

з державним національним мисленням і його творчість як публіциста, 

журналіста, редактора, є відбитком подій, суспільної думки, моральних і 

світоглядних цінностей. 

Актуальність досліджуваної теми полягає у тому, що ідеї Петлюри на часі і 

в наші дні в контексті сучасної внутрішньої, зовнішньої інформаційної політики, 

єднання нації довкола ідеї незалежності й будівництва міцної суверенної 

держави, а також з огляду на відновлення історичної пам’яті українського 

народу.Це дає змогу глибше зрозуміти наше історичне минуле, визначитися у 

теперішньому, передбачити майбутнє. 

Мета даної роботи – показати самобутність, велич таланту Симона Петлюри 

як державотворця у контексті пробудження національної свідомості українського 

народу. 

Використовуючи свій талант журналіста і публіциста, він спрямував зусилля 

на розбудову українського війська. Співпрацюючи з журналом "Книгарь", 

Петлюра привертав увагу громадськості до важливих питань національного 

військового будівництва. Симон також пише низку рецензій на видання 

військово-історичного характеру, у яких виклав свої роздуми про армію та її 

місце в житті нації і держави, націлював громадянство на працю для створення 

боєздатного війська 

Петлюра послідовно відстоював закріплення демократичного ладу. На 

підтвердження доречно навести його слова: "Я демократ... Нас рятував і врятує 

від загину український нарід. Перед нами великі завдання державного й 

суспільного будівництва демократизму. І кожен повинен віддати волю, душу, 

руки на службу цьому ділу". Пізніше, в одному із своїх листів він писав, що "вся 

наша праця мусить мати своєю метою довести європейським чинникам дозрілість 

нашого суспільства та народних мас до самостійного державного існування на 

засадах європейської демократії"[2, с.21].  

Надихала цю боротьбу державницька позиція С. Петлюри, що залишалася 

непохитною – Україна має бути суверенною соборною державою. Поєднуючи 
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політичну діяльність з публіцистикою, він залишався на чолі визвольного руху. 

Його погляди на тодішню ситуацію, бачення перспективи України мали 

визначальний вплив на процеси в тогочасних політичних колах. Авторитет і 

вплив Петлюри залишалися високими. На відміну від інших політичних діячів, 

які або відійшли від політичної діяльності, або стали на шлях співпраці з 

більшовицьким режимом, він продовжував боротьбу. 

С. Петлюра розумiв , що без вiйськової сили Україна не забезпечить свого 

незалежного iснування нi внутрiшньо, нi зовнiшньо. Тому, незважаючи на опiр, 

вiн докладав усix зусиль, щоб створити українську вiйськову силу проти 

небезпеки, що насувалася. Саме завдяки його заxодам восени 1917 р. українська 

армiя постала як реальна вiйськова сила. 

Водночас Симон усвiдомлював значення армiї не лише як фактору воєнниx 

дiй, а й важливого чинника в полiтичному процесi, зокрема в складниx взаєминаx 

з росiйським суспiльством, у цiлому вороже настроєним до українського руxу. 

В.Кедровський згадував: "С.Петлюра ясно бачив, що Українi неминуче 

доведеться стати до збройної боротьби з Москвою. Вiдповiдно до цього й 

вироблялися всi плани нашої працi для створення української армiї" [3, с.212].  

Історичні джерела свiдчать про високий авторитет С.Петлюри у вiйську. 

Висловлюванi С.Петлюрi закиди, що йому бракувало вiйськової освiти, значною 

мiрою втрачають свою переконливiсть, якщо проаналiзувати його працi на 

вiйськову тематику. Вони вiдзначаються глибоким аналiтичним змiстом, 

масштабним, стратегiчним мисленням, порушують цiлу низку концептуальниx 

питань нацiонального вiйськового будiвництва.  

По сутi, у ниx на основi набутого iсторичного досвiду викладено вiйськову 

доктрину. Досить назвати статтю "Черговi проблеми вiйськового будiвництва в 

українськiй вiйськовiй лiтературi". Тут розглянуто складнi теоретичнi проблеми, 

якi, здавалося, б пiд силу осягнути лише високоосвiченим вiйськовим 

теоретикам-професiоналам, а саме: про роль армiї в державi, про взаємини 

держави i вiйська, про взаємозв’язок вiйськовиx i полiтичниx чинникiв, про 

значення для оборони шляxiв, про органiзацiю певниx галузей промисловостi для 

пристосування їx до вiйськовиx потреб, про пiдготовку нацiї до оборони своєї 

батькiвщини та про вагу в цiй справi вiльного українського слова, вiйськової 

лiтератури. [4]. 

С. Петлюра з’ясовує питому вагу вiйськового чинника в будiвництвi держави 

взагалi, а української зокрема. Основа його думок така: "Нацiя повинна зрозумiти 

вагу iдеї оборони Батькiвщини, бо вiд того чи iншого усвiдомлення її залежить 

життя або смерть державного iснування нацiї, її воля i розвиток чи занепад i 

державна загибель. Генiй нацiї зумiє подолати i теxнiчнi перешкоди для оборони 

держави, i всякi iншi труднощi, коли iдея оборони її, як вiльна повиннiсть i 

природна потреба, увiйшла в свiдомiсть народної маси, стала органiчним 

елементом нацiональної думи" [5]. 

У написаному 16 березня 1925 р. листi до українцiв Канади С.Петлюра 

пiдкреслював: "Я уважаю, що лише в процесi кривавої боротьби, шляxом великиx 

жертв i "великої кровi" наш народ може заслужити собi право на самостiйне 

державне життя. Бо тiльки кров, пролита в оборону великої iдеї, може зробити 

цю iдею рiдною для народу, зрозумiлою для нього, дорогою i святою остiльки, 

що вiн не заспокоїться доти, поки не побачить її зреалiзованою у великому чинi i 

реальному фактi" [6]. 
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Прiоритети в боротьбi за державнiсть С.Петлюра визначає так: "Стратегiя 

нацiональної боротьби, як i боротьби вiйськової, вимагає: бити в першу чергу по 

головному вороговi.» "[7, с.8]. На жаль, актуально і в наші дні звучать слова 

Симона, написані майже сто років тому: "Москва є нашим відвічним ворогом, як 

би вона не міняла вивіски чорні, білі, червоні чи інші. Бо доки в Росії живе дух 

"єдиної і неділимої" та імперіалістична жадоба, доти з ними нам не по дорозі"[7, 

с.9]. Нині, коли на сході України вже четвертий рік точиться російсько-

українська війна, ці слова для нас, українців, надзвичайно актуальні . 

На нашу думку, цікавими є погляди Симона й щодо суспільного устрою 

держави. Без сумніву, що Петлюра бачив Україну соціально справедливою 

державою. У відозві "До населення всієї соборної України!" він сформулював 

такі засади внутрішньої політики: передача землі від великих власників без 

викупу селянству, урахування інтересів робітництва – 8 годинний робочий день і 

соціальні гарантії праці. Разом з тим після 1920 р. у публіцистиці Симона 

Петлюри можна помітити обґрунтування ідеї української державності як 

солідарного витвору всього українського суспільства. 

Державна діяльність Симона Петлюри припадала на складний для України 

період, коли доводилося збройно виборювати й захищати незалежність. Через те 

надзвичайно актуальним було питання її зовнішньополітичних пріоритетів, 

усвідомлення місця нашої країни в тогочасному світі. Реалізація цього плану 

тісно перепліталася з проблемою досягнення соборності українських земель, 

котрі в тогочасних умовах реалізувати було практично неможливо.  

Коли ж ідеться про добу Української національної революції, то в ній 

Петлюра був вождем, який «щомиті будував вимріяну ним майбутню Україну. І 

прагнув здобути її не тільки як організатор збройної сили, а й як майстер слова» 

[8, с.11]. 

Отже, Симон Петлюра сформулював концепцію державної структури 

України, фундаментальними засадами якої виступають самостійність, 

соборність, демократизм, верховенство права та європейські пріоритети в 

зовнішній політиці! 

Живучи за межами України, Симон ні на мить не поривав з нею. Петлюра, 

будучи зраджений Пілсудським, змушений був скуштувати гіркого хліба чужини, 

але й там заходився розробляти план відродження власної державності, 

розраховуючи передусім на тих, хто опинився з ним за межами рідної землі, але 

усвідомлював себе органічною частиною рідного народу. Насамперед працював 

над тим, щоб зберегти українську еміграцію, що мала підтримувати українську 

державність у вигнанні. З цією метою він пише спеціальну брошуру під назвою 

«Сучасна українська еміграція та її завдання», що під псевдонімом О. Ряст 1923 

року оприлюднює через друкарню табору інтернованих у Щипьорно. 

Його державницький чин не давав підстави сумніватися. Бо Симон Петлюра 

не тільки краще інших зрозумів пророче Шевченкове: «Встане Україна!», а й 

поклав своє життя, щоб цей залізний імператив воскресив вимріяну серцями 

легенду збройної боротьби за волю. 

Уся його еміграційна публіцистика — це глибока віра у відродження 

незалежної України. За півмісяця до трагічної смерті Симон Петлюра в листі до 

Ю. Гуменюка писав: «Я вірю і певний, що Україна як держава – буде. Може, не 

зразу такою великою, як нам хотілось би, але буде» [9, с.119].  

Хоча публіцистика Симона Петлюри творилася не в ідеальних творчих 

умовах і в різні часи, і в жорстоких днях війни, але, на нашу думку, вона була 
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надзвичайно сміливою, непокірною, агітаційною, сповнена звернень і закликів до 

рішучих дій українського народу, єднання Сходу і Заходу України для єдиної 

мети – боротьби за власну державу. 

Петлюру цікавить доля українських емігрантів в Америці, які там «мають 

можливість зазнавати втіхи од вільного й незалежного політичного життя». 

Симон звертає увагу на те, що українські емігранти не гублять зв’язок між собою 

в Далекій Америці, « живо відгукуються на все, що діється в рідній стороні».  

Насамперед, Симон Петлюра хотів об’єднання української еміграції, аби 

спільними зусиллями прискорити час визволення рідного народу. 

Петлюра став символом Української соборної держави з-поміж сучасників 

виявився найбільш послідовним, самовідданим, незламним і творчим її 

оборонцем. У його легендарній особі гармонійно поєднувалися риси політичного 

діяча, воєначальника, публіциста і редактора. Полтавські джерела напоїли 

Лицаря українського духу патріотизмом, особистою мужністю, політичним 

розумом, дали йому неабиякий організаторський талант, ораторський хист. І ми , 

молоді, як і він, віримо,що «Україна як держава буде»! 

 

СТАРІЙШИНА ПОЛТАВСЬКОГО КРАЄЗНАВСТВА… 

Автор: Кулик Аліна, учениця 11-А класу 
Полтавської гімназії №21, вихованка гуртка 

«Історичне краєзнавство» ПМЦПО 

Керівник: Посмітна С. В., учитель історії 

Полтавська земля дала людству цілу плеяду талановитих людей: учених, 

письменників, поетів, митців, винахідників, державних діячів. Серед них варто 

згадативідомоговУкраїні та закордонном вченого-історика, архівіста, фахівця у 

сфері славістики, В.Н.Жук-талановиту дослідницю на ниві історичної науки 

України,яка залишила по собі багатющу історичну,краєзнавчу,культурно-

мистецьку спадщину. 

Наше дослідження має за мету вивчити життєвий шлях та творчі здобутки 

старійшини,корифея,легенди полтавського 

краєзнавства,вченого,історика,проаналізувати неоціненний внесок В.Н.Жук в 

розвиток історичної науки та культури України і рідного краю. 

Ми вважаємо,що у час встановлення незалежної Української держави всім 

нам украй необхідно займатися відновленням історичної 

пам*яті,духовності,через вивчення минувшини кожного куточка рідної 

землі,створення вичерпних літописів уіх регіонів великих і маленьких населених 

пунктів,висвітлення маловідомих сторінок пов’язаних з історією українського 

народу.Дивляючись у прожиті роки аналізуючи здобутки і прорахунки,злети і 

падіння,які були в житті попередніх поколінь,ми, молодь,повинні продовжити 

процес державотворення наполегливо і самовіддано.Ось чому ми вважаємо наше 

дослідження актуальним . 

Одна із істинних любителів і знавців рідного краю другої половини ХХ ст. 

Віра Никанорівна Жук народилася 12 квітня 1928 року у с. Кривуші 

Кременчуцького району (нині у складі м. Кременчука). Навчалася у 

Кривушанській неповній середній школі. У 1950 р. вступила до Київського 

державного університету ім. Т. Г. Шевченка, на історичний факультет, який і 

закінчила (історико-архівний відділ) у 1955 р. з відзнакою. За розподілом була 

направлена на роботу в Державний архів Полтавської області, де пропрацювала 

понад 30 років, спочатку на посадах наукового та старшого наукового 
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співробітника, згодом – начальника відділу використання та публікації 

документів. Під час роботи в Державному архіві стала справжнім спеціалістом 

архівної справи, тут сповна розкрився її талант дослідника і краєзнавця.[1] 

Віра Никанорівна Жук упродовж десятиліть активно займалася 

дослідженням історії архівної справи, брала участь у підготовці наукових видань, 

зокрема: Путівника Державного архіву Полтавської області, збірників 

документів «Полтаві – 800 років. 1174-1974» (К.: Наукова думка, 1974), 

«Полтавщина у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу 1941-1945 рр.» (К.: 

Наукова думка, 1975). Особливо треба відзначити її роль у підготовці та виданні 

тому «Історія міст і сіл Української РСР. Полтавська область» (К., 1967), 

енциклопедичного довідника «Полтавщина» (К: Українська енциклопедія ім. М. 

П. Бажана, 1992. – 1024 с.). Вона цікавилася багатьма питаннями, але все ж 

улюбленими темами дослідниці були: українсько-болгарські взаємини ХІХ ст., 

історія населених пунктів Полтавщини та культових споруд тощо.[2] 

Незважаючи на наявність зазначених досліджень, все ж таки узагальнюючої 

розвідки про науково-дослідницьку діяльність і роль В.Н.Жук у розвитку 

вітчизняного краєзнавства досі немає. Заповнити цю прогалину і покликана дана 

стаття. 

Науковий доробок В.Н.Жук не втрачає актуальності і нині. Її праці, 

присвячені багатьом проблемам вітчизняної історії та історичного краєзнавства, 

становлять собою вагомий вклад у розвиток української історичної науки.[3] 

Дослідниця була винятково принциповим, об’єктивним, наполегливим, глибоким 

ученим, а також висококультурною, доброзичливою, порядною, чуйною, 

толерантною, інтелігентною людиною. 

Для багатьох колег-архівістів Віра Жук була і залишається беззаперечним 

авторитетом, вона вражала оточуючих своїми знаннями, працездатністю, 

дисциплінованістю та вимогливістю. Про високий фаховий рівень архівіста 

свідчить хоча б той факт, що вона була одна з перших, хто назвав ще у 1970-х 

роках справжнє ім’я славетного теоретика сучасної космонавтики Юрія 

Кондратюка. Тож її добре знали у наукових колах України, Росії, Болгарії та ін. 

У 1975 р. за активну участь у підготовці і написанні тому «Історія міст і сіл 

Української РСР. Полтавська область» В. Н. Жук було присвоєне почесне звання 

«Заслужений працівник культури УРСР».У травні 1977 р., без відриву від 

виробництва, при відділі історії і міжнародних відносин соціалістичних країн 

Інституту історії Академії наук Української РСР захистила кандидатську 

дисертацію на тему «Громадськість України в російсько-болгарських взаєминах 

60–70-х років XIX століття” (науковий керівник – доктор історичних наук П.С. 

Сохань). [4]Науковий ступінь кандидата історичних наук присуджено рішенням 

Ученої ради Інституту історії АН УРСР від 31 травня 1977 р. Звання доцента 

офіційно присвоєно рішенням ВАК при Раді Міністрів СРСР 27 листопада 1985 

р. 

З червня 1978 р. до вересня 1986 р. В. Н. Жук працювала в Полтавському 

педагогічному інституті імені В. Г. Короленка, спершу на посаді асистента, потім 

викладача, старшого викладача, доцента кафедри історії СРСР та УРСР. Сотні 

випускників історичного факультету цього навчального закладу сьогодні з 

вдячністю згадують свою улюблену викладачку, її лекції з допоміжних 

історичних дисциплін та історичного краєзнавства, уроки доброти і людяності. 

Після виходу на пенсію протягом кількох років вона продовжувала працювати в 

педінституті на посаді доцента. Практично до останніх днів свого життя ця 
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тендітна жінка займалася видавничою діяльністю, писала на краєзнавчу 

тематику, виступала перед громадськістю, долучалася до духовного відродження 

краю. 

Упродовж усього часу своєї трудової й наукової діяльності брала участь у 

написанні 15 колективних наукових іст. видань (книг, збірок документів), 13 вип. 

серії брошур «Наш рідний край», була авт. понад 150 статей у книгах, брошурах, 

наукових журналах, понад 420 статей та довідок в енц. вид. Була учасником понад 

20 міжнародних, республіканських, обласних тематичних та краєзнавчих 

наукових конференцій. Основними науковими зацікавленнями Ж. були: 

економічні та культурні зв’язки України і Болгарії, іст. краєзнавство, у т. ч. історія 

храмів Полтавщини (була авт., співавт., упор. видань про Полтавський 

Хрестовоздвиженський монастир, Козельщинський Різдва Богородиці монастир, 

статей на релігійно-духовну тематику).[5] В останні роки багато уваги приділяла 

дослідженню процесу формування українського народу, особливо в часи до 

Київської Русі.Вона була Лауреатом обласної літературно-мистецької премії ім. 

В. Малика (2009, посм.). 

В.Н.Жук готувала методичні рекомендації для викладачів, вчителів, 

студентів, учнів, опублікувала велику кількість статей у часописах. 

Широко використовуються у школах і вищих навчальних закладах 

Полтавської області підготовлені за участю Віри Никанорівни 13 випусків 

історико-краєзнавчого видання „Наш рідний край”, у яких йдеться про важливі 

історичні події, пов’язані з історією України і Полтавщини, про пам’ятки 

природи, розвиток освіти, культури, піонерів ракетобудування, авіації, 

космонавтики, котрі народилися чи проживали у краї, про підземелля Полтави та 

стародавніх міст-фортець Полтавщини, Голодомор 1932–1933 рр., Другу Світову 

війну на Україні. 

Багато статей вчена присвятила таким видатним людям, як 

І.П.Котляревський, Т.Г.Шевченко, М.В.Гоголь, В.Г.Короленко, Євгеній Булгаріс, 

Никифор Феотокі, Афанасіос Псалідас, М.В.Скліфосовський, Ю.В.Кондратюк, 

Ю.О.Побєдоносцев, М.А.Комарницький, А.С.Макаренко та іншим. В.Н.Жук є 

автором історичних нарисів про ряд храмів та монастирів Полтави і Полтавщини, 

які були центрами розвитку духовності, освіти, культури краю. Зокрема, 

„Полтавський Хрестовоздвиженський монастир і пов’язані з ним важливі 

історичні події. Статті з коментарями та фотоілюстраціями”, „Перлина 

Козельщини. Сторінки з історії Козельщинського Різдва Богородиці жіночого 

монастиря” (у співавторстві з Г.Д.Сердюком) 

Внесок В.Н.Жук у розвиток сучасної науки є досить вагомим. Її відкриття у 

галузі давньої історії України є величезним здобутком української історичної 

науки. Вона була винятково принциповим, об’єктивним, наполегливим, 

трудолюбивим ученим. В.Н.Жук була надзвичайно щирою, доброзичливою, 

порядною, чуйною, толерантною, інтелігентною людиною. Про таких людей ,як 

вона ,колись козаки говорили „сіль землі”, тому що на таких ,як вона ,тримається 

планета, а тому до неї завжди тягнулися люди. Вчена ніколи не відмовляла у 

допомозі, завжди вислуховувала, радила, допомагала словом і ділом, 

підтримувала. Свої знання В.Н.Жук передавала молодим вченим: консультувала, 

радила, допомагала. До неї завжди можна було звернутися з будь-яким 

запитанням з історії України і Полтавщини, вона завжди знаходила на нього 

відповідь або радила літературу, що її варто прочитати. Колишні студенти і 

молоді науковці завжди згадують Віру Никанорівну з вдячністю і ніжним 
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трепетом у душі. Адже її здатність надихати, пробуджувати інтерес, розвивати 

творчі здібності, поради не лише на науковій ниві, але й у буденному житті, 

викликають захоплення і щиру вдячність. 

Незважаючи на свій поважний вік, В.Н.Жук брала активну участь у 

громадському житті міста. Вчена зустрічалася з викладачами ряду вищих 

навчальних закладів, учителями, студентами, учнями, ділилася з ними своїм 

багаторічним досвідом у галузі архівознавства, історичного краєзнавства та 

історіїУкраїни. В.Н.Жук була активним учасником конференцій, що проводилися 

у Полтаві та за її межами, виступала з актуальними дослідженнями і цим самим 

внесла свій вклад у розвиток вітчизняної історичної науки.[6] 

3 листопада 2008 р. після тяжкої хвороби перестало битися серце В.Н.Жук. 

Поховали дослідницю в Полтаві, історію якої вона досліджувала все своє життя. 

У жовтні 2010 р. намогилі встановлено пам’ятник на зібрані родичами ученої 

кошти, а також на пожертви учнів, колег, друзів, науковців, усіх небайдужих. 

Отже,внесок В.Н.Жук у розвиток вітчизняного краєзнавства важко 

переоцінити. Її науковий доробок становить величезний вклад у розвиток 

української історичної науки. Діапазон наукових зацікавлень В.Н.Жук широкий: 

давня історія, козацька епоха, період Великої Вітчизняної війни, національні 

меншини в Україні, релігійні, освітні, культурні, мистецькі традиції України і 

Полтавщини. Студії, присвячені давній історії Україні (додержавний період і 

період Київської Русі), дали змогу ліквідувати багато «білих плям» у вітчизняній 

історії, крім того, нині вони є перспективними з точки зору їх подальших 

теоретичних розробок. Праці, присвячені взаємовідносинам між українським, 

болгарським, німецьким народами, не втрачають своєї актуальності, а сприяють 

порозумінню толерантних відносин і налагодження культурних зв’язків між 

ними. Виступи, лекції, дискусії, співпраця В.Н.Жук із освітянським, науковим 

загалом Полтавщини і України, учнями, студентами сприяло розвитку 

освітянського краєзнавства і продовжило традиції краєзнавчого руху краю.[7] 

Перспективами подальших розробок даної теми може бути дослідження 

інтелектуального оточення В.Н.Жук, її наукових зв’язків, переписки з відомими 

вченими, письменниками і державними діячами. 

Творча спадщина Віри Никанорівни Жук, для кожного з нас є потужною 

базою ,з якої ми черпаємо знання з історії країни та історії Полтавщини. 

Ми-це майбутнє покоління нашої держави ,і щоб вчитися кращому та 

пізнавати більше, потрібна згадувати визначні постаті наших земляків і їх внесок 

в ниву історичного краєзнавства України. 

Тож закінчимо нашу статтю такими словами: 

Піснями стелиться дорога, 

Аж серце рветься із грудей. 

Талант дається нам від Бога, 

Любов і шана-від людей. 

Дякуємо ,за те, що Ви були! 
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ПОЛТАВСЬКІ ЛЮБИТЕЛІ СТАРОВИНИ ТА УКРАЇНСЬКЕ 

ВІДРОДЖЕННЯ 

Автор: Данченко Дмитро, учень 8-А класу 

Полтавської гімназії №21, вихованець гуртка 
«Історичне краєзнавство» ПМЦПО 

Керівник: Посмітна С. В., учитель історії, 

керівник гуртка «Історичне краєзнавство» 

Вивчаючи історію України, ми часто зустрічаємо матеріали про величезний 

вплив Полтавщини на українську культуру. Ставши ядром Гетьманщини, вона 

була значним осередком українського відродження, давши світові багатьох 

відомих політиків, економістів, філософів, діячів культури. Не випадково в 

біографічному збірникові "Історія України в особах" серед 12 видатних 

українських діячів XVIII ст. названо чотирьох вихідціві з нашого краю – Д. 

Апостола, Г. Полетику, Г. Сковороду та В. Капніста [1]. 

Полтавцями були 7 із 23 найвідоміших українських діячів ХІХ ст. [2].Серед 

видатних українських діячів ХХ ст. досить назвати прізвища С.Петлюри, 

В.Вернадського, В.Короленка, О. Гончара, Ю.Кондратюка,діяльність яких 

нерозривно пов’язана з Полтавщиною. 

Уже на початку ХХ ст. відомим дослідником І.О.Павловським зроблено 

владу спробу створення короткого біографічного довідника про вчених і 

письменників Полтавської губернії [3] та громадських діячів [4]. Уже в наші дні 

зусилля багатьох полтавських дослідників, серед яких потрібно виділити 

П.Ротача, О.Супруненка, В.Ханка, Л.Євселевського, В. Лобурця, О .Нестулю, 

В.Пащенка, В.Войналовича, О.Єрмака, В.Жук, Б.Ванцака, Т.Пустовіта, 

В.Мокляка, Г.Журавель, удалося значно доповнити знання про історію краю. 

Названо нові імена, виявлено невідомі досі сторінки діяльності видатних діячів 

минулого. Ми вважаємо наше дослідження актуальним.  

Аналіз свідчить, що однією із найважливіших частин українського 

відродження стала робота по збиранню, зберіганню та вивченню національних 

старожитностей, насамперед документів, рукописів і стародруків, одним із 

найважливіших центрів якої стала Полтавщина. Роки, людська недбалість, війни, 

пожежі призвели до втрати більшої частини національних цінностей. 

Тому сьогодні ми повинні бути особливо вдячними людям, які, хай часом і 

некваліфіковано, займалися збором, збереженням та вивченням таких цінностей. 

Із давніх-давен найбільш цінні старожитності зберігалися при релігійних 

центрах. Часто з цією метою для них відводилися особливі приміщення. Так, 

значним культурним центром краю здавна був Хрестовоздвиженський монастир. 

У його багатій бібліотеці зберігалися книги XVI-XVII ст.  

Унікальні реліквії не лише місцевого значення зберігалися у церквах.Згадки 

про це ми часто зустрічаємо в описах церков, зроблених у XIX ст. При 

будівництві нового храму в нього переносили реліквії із старого. Деяке уявлення 

про це дає дослідник середини ХІХ ст. А,Богданович [7, 124-125]. У церквах 

зберігалися і реліквії навчальних закладів. Наприклад, подарований царем 

Миколою I Полтавському кадетському корпусу прапор виносився з місцевої 

церкви лише в урочистих випадках [8]. Потрібно зазначити, що якогось обліку 

таких цінностей не велося. Часто їх збереження залежало від наявності для них 

місця, від добросовісності священника тощо. Яскравим прикладом цього може 

служити Мгарський монастир під Лубнами. В кінці XIX ст. місцевий краєзнавець 

В.Милорадович зазначав, що головні реліквії монастиря вже втрачено. Частина 
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їх згоріла, а інші були взяті ігуменом о. Нектарієм у Густинь [9, 32-34]. Інший 

дослідник А.Лазаревський дивувався відсутності монастирських архівів, 

уважаючи, що трапилося це від недбалості [10, 37]. Безумовно, це значна втрата, 

зважаючи на велику роль Лубенщини в історії України. Сучасний дослідник 

історії краю повинен пам’ятати, що у XVIII-XIX ст.  

Значна частина унікальних матеріалів була вивезена за межі краю або ж 

власниками, які часто жили у столиці Російської імперії чи Києві, або ж попали 

до рук агентів музеїв, які почали створюватися в багатьох містах імперії в другій 

половині ХІХ ст. Це було зафіксовано на початку ХХ ст. членами Полтавської 

архівної комісії під час перевірки церков. Зокрема, священник Золотоніського 

повіту о. Анатолій Чубов відзначав, що думка зберігати церковні цінності 

прийшла запізно [11, XV]. Значна частина старожитностей осідала у місцевих 

поміщицьких зібраннях. Часто до них попадало все, що видавалося власникові 

оригінальним. Виникла свого роду мода на збирання старожитностей та 

предметів мистецтва.  

Звичайно, сьогодні не можна назвати кількість таких зібрань, а ще важче їх 

оцінити. Багато з цих збірок пропали під час громадянської війни, будучи 

розграбованими чи вивезеними за кордон. Але навіть у 1920 році Полтавським 

комітетом охорони пам’ятників мистецтва і старожитностей було видано понад 

100 охоронних грамот власникам колекцій. Значну частину матеріалів із цих 

колекцій уже в радянські часи було вивезено за межі Полтавщини, в основному 

до Москви [12, 33]. Цінні свідчення про відомих краєзнавців Полтавщини містить 

уже згаданий нами словник I.Павловського. Бағато з них жили і працювали за 

межами губернії. Наприклад, Михайло Юзефович очолював Київську комісію по 

упорядкуванню давніх актів. 3 його ініціативи було створено Київський 

центральний архів, видано багато томів документальних матеріалів. Орест 

Левицький працював у Київській археографічній комісії, був автором редактором 

багатьох історичних творів. Микола Думітрашко, закононавчатель Полтавської 

гімназії і перший редактор "Полтавських єпархіальних відомостей", та Павло 

Житецький, викладач колегії П.Галагана, описали Пересопницьке євангеліє, яке 

тоді зберігалося на Полтавщині [3, 67, 70].  

Слід підкреслити доброчинну діяльність багатьох полтавських 

колекціонерів. Наприклад, Василь Кочубей підтримував Самуіла Величка, який 

доживав віку у маєтку Кочубеїв. Там же зберігалися і роботи літописця. Часто 

своїми коштами ентузіасти видавали документальні матеріали. Наприклад, 

Стороженки зібрали велику збірку документів з історії Переяславщини. Андрій 

Стороженко у 1891 році підготував і видав "Очерки Переяславщины", а у 1900 

році – "Очерки Переяславской старины". Видавався й архів сім’ї Стороженків [3, 

199]. Пізніше, значна частина приватних колекцій увійшла і до фондів 

Полтавських музеїв. У цьому відношенні потрібно відзначити зібрання Катерини 

Скаржинської, історія якого досить повно досліджена зусиллями Полтавських 

дослідників О.Супруненка та Б.Ванцака. В кінці XIX ст. у музеї К.Скаржинської, 

крім археологічних та етнографічних матеріалів, було і Багато документів та 

літератури, починаючи з періоду 1536-1537 років. У Колекції були документи з 

історії Литви, Росії, запорозького козацтва, багато Автографів видатних 

історичних діячів, комплекси документів українських старшинських родин, 

геральдичні матеріали [19, 12-13]. 

Наведені нами матеріали показують лише частину роботи полтавських 

колекціонерів та науковців. Потрібно підкреслити, що вона була різнобічною, 
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неоднозначною, часто некваліфікованою. Але поступово кращі зібрання ставали 

основою для створення музеїв або ж поповнювали фонди вже існуючих музеїв. 

На базі їх розгорталася і наукова робота. Все це дозволяє загалом високо оцінити 

роботу полтавських любителів старовини XVIII-XIX ст, та стверджувати, що 

багато з них зробили значений вклад у розвиток науки та культури. 

 

ІВАН ГЕРАСИМЧУК – ЧЛЕН ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ 
Автор: Момот Катерина, Кузьминський 

ліцей, 8 клас 

Керівник роботи: Байдич Олександр 

Васильович, директор Кузьминського 

ліцеюКрасилівського району 

Загальновідомим є твердження, що історію творить народ. Це так. Але ідеї, 

які втілюють у життя народні маси, все ж висовують окремі визначні особистості. 

Так було й в часи української революції 1917-1921 років. Ці люди займали різні 

посади, виконували різні функції, але діяли в одному напрямі – здобуття 

Україною незалежності. 

Про багатьох із них вже опубліковано чимало матеріалів, про інших діячів, 

особливо нижчого ешелону, відомо дуже мало. А без таких відомостей історія 

Української революції буде неповною. До всього, події їх життя та вчинки аж ніяк 

не можна оцінити однозначно через особливості характерів та обставини, у яких 

вони діли. Саме із сукупності відомостей про них якраз і можна скласти цілісну 

доповнену картину й колорит подій столітньої давності в Україні 

В когорті славних лицарів української революції 1917-1921 років є кілька 

уродженців Красилівського району – І.С. Герасимчук, Г.В. Нянчур та В.Д. 

Коваль. У цій доповіді висвітлюється історія життя одного з них – члена 

Центральної Ради Івана Семеновича Герасимчука. Відомості про нього 

почерпнуті з архівної справи, яка зберігається в Державному архіві Хмельницької 

області. 

З неї стало відомо, що Іван Семенович Герасимчук народився в 1891 році в 

селі Севрюки Колківської волості Старокостянтинівського повіту (тепер село 

Красилівського району) в сім’ї селянина – бідняка [1, арк. 7]. До 1917 року він 

працював у сільському господарстві, вибився в середняки. Своєю працею та 

розважливістю заслужив авторитет у земляків, які обрали його делегатом на 

Всеукраїнський селянський з’їзд у Києві, що відбувся у травні 1917 р. Там він і 

був кооптований до складу Центральної ради [1, арк. 17].  

За завданням керівництва повернувся додому, де проводив активну 

агітаційну роботу серед населення стосовно створення незалежної української 

держави. Одночасно гуртував навколо себе небайдужих до такої ідеї земляків, 

створюючи озброєний загін, що мав вести боротьбу за незалежність України [1, 

арк. 18].  

У травні 1918 року, після утворення Гетьманату Скоропадського перейшов 

на службу до державної варти Української Держави, разом з своїми вояками. За 

різними відомостями, обіймав посади начальника державної варти Красилівської, 

Чернелівської та Авратинської волостей Старокостянтинівського повіту [1, арк. 

8, 8зв., 69]. Займався розслідуванням карних злочинів, яких тоді здійснювалося 

дуже багато, слідкував за порядком у волостях, вилучав і повертав у маєтки 

(економії) пограбоване селянами майно і інвентар. Його загін протистояв 

польським легіонерам, загони яких ще у 1917 році були створені великими 
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землевласниками польської національності для захисту своїх володінь, в першу 

чергу – цукрових заводів. Такі загони стояли на території Красилівського та 

Кременчуківського заводів. І якщо красилівські легіонери вели себе більш-менш 

порядно, то легіонери Потоцького (власника Кременчуківського заводу) були 

дуже агресивними, часто виїжджали в навколишні села, нещадно грабуючи селян 

і жорстоко розправляючись з непокірними. Відомо, що один з таких наїздів на 

містечко Кульчини і зупинив загін Герасимчука [1, арк. 45].  

Доводилося Івану Семеновичу займатися й іншими, не дуже популярними 

справами. Так, він сприяв, за завданням повітової влади, придушенню повстання 

селян Авратинської волості. Останні відмовилися сплачувати державні податки і 

вбили начальника повітової державної варти та козаків, що з ним прибули в 

Авратин [1, арк. 16].  

Після падіння влади Скоропадського, Герасимчук деякий час перебував 

вдома, у Севрюках, але навесні 1919 р., з приходом у Старокостянтинівський 

повіт більшовиків, змушений був переховуватися, а потім і зовсім покинути рідну 

землю. Іван Семенович виїхав у м. Миколаїв Херсонської губернії, служив у 

Червоній армії, потім демобілізувався (у 1921 р.) через поранення (втратив око – 

авт.) й повернувся у м. Миколаїв [1, арк. 93 зв.]. Там працював у відділі 

соцзабезпечення, потім рахівником і заступником начальника відділу лісового 

господарства. Тут він одружився з місцевою мешканкою, яка народила йому 

сина. Далі, там же, створив артіль інвалідів, але через вона збанкрутувала і майно 

її спродали [1, арк. 96-96 зв.]. Залишившись без роботи, Герасимчук виїздить до 

Москви у 1924 році, тим більше, що подружнє життя не склалося. До 1928 року 

там працював кустарем, а в 1928 році влаштувався слюсарем на літерний 

авіаційний завод. В 1930 р. був засуджений до 4-х місяців примусових робіт (за 

що – невідомо). В тому ж році перейшов працювати токарем на 1-й державний 

підшипниковий завод, потім став майстром токарної дільниці. Преміювався за 

ударну працю. В 1930 р. вступив у ВКП(б), але через 2 роки був виключений за 

приховання свого минулого. У 1932 році обирався депутатом 2-го обласного та 

1-го Всесоюзного з’їздів Автодору [1, арк. 83]. В наступні роки працював на тому 

ж заводі механіком слюсарної дільниці [1, арк. 7]. Все нібито складалося в його 

житті, крім стосунків з дружиною, яка до приїздила з сином до нього в Москву, 

то знову поверталася в Миколаїв. 

Часто приїздив у відпустку в рідні Севрюки, зустрічався з родичами та 

друзями дитинства, влаштовував вечірки, де вів досить вільні розмови і дозволяв 

собі критикувати дії радянської влади, що в майбутньому йому й зашкодило [1, 

арк. 19]. Знайшлися у селі люди, які затаїли неприязнь до Герасимчука ще з часів 

Гетьманату, інші ж просто позаздрили ситому життю в столиці. 

У травні 1938 року в Антонінський райвідділ НКВС поступив донос на 

Герасимчука Івана Семеновича (с. Севрюки тоді входило до Антонінського 

району Кам’янець-Подільської області). Цього було досить, аби радянський 

каральний механізм закрутився. 29 травня того ж року його арештували [1, арк. 

1]. Кілька разів утримання під вартою продовжували, кілька разів справу 

Герасимчука повертали на дослідування [1, арк. 10,11], але вибити необхідні 

зізнання слідчим не вдавалося. Іван визнав свою службу у гетьманській варті, і 

не більше. Всі звинувачення у шпигунстві, антирадянській агітації, 

контрреволюційній діяльності після 1918 року він заперечував [1, арк. 22,24,26].  
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В результаті, справа його була передана на розгляд Особливої наради при 

НКВС СРСР яка засудила Герасимчука до 5 років ув’язнення у виправно-

трудовому таборі. Відбулося це 23 листопада 1939 року [1, арк.136]. 

Що з ним сталося надалі, відомостей немає. Вдалося лише відшукати 

постанову помічника Кам’янець-Подільського облпрокурора по спецсправах 

Ковалевського від 26 червня 1941 року про припинення нагляду по справі 

Герасимчука І.С., а саму справу повернути в 1-й спецвідділ УНКВС для 

зберігання в архіві [1, арк. 137]. 

Взагалі, у житті І.С.Герасимчука є ще чимало незрозумілих моментів. 

Зокрема, чому він не перейшов на сторону Директорії УНР? Чи його там не хотіли 

бачити? Чому виїхав на Південь України? З яких мотивів відійшов від боротьби 

за незалежність? Багато питань можна поставити й до його подальшого життя. 

Тому вивчення діяльності цього члена Центральної Ради необхідно 

продовжувати шляхом пошуку і вивчення архівних документів, оскільки в селі 

залишилися лише далекі родичі, які взагалі нічого не знають про 

І.С.Герасимчука. дружина ж померла на початку 1950-х рр., а через кілька років 

у автокатастрофі загинув й син. 

20 липня 1989 року прокурор Хмельницької області А.М. Харченко 

затвердив рішення про реабілітацію члена Центральної ради Герасимчука Івана 

Семеновича відповідно до ст. 1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 10 січня 

1989 року «Про додаткові заходи по встановленню справедливості стосовно 

жертв репресій, які мали місце в період 30-40 років» [1, арк. 139]. 

Підсумовуючи вищесказане, можна сказати, що одні борці за незалежність 

України твердо дотримувалися вибраної ними лінії впродовж життя, інші, в силу 

обставин, змушені були переховуватися, маскуватися, що врешті-решт не 

врятувало їх від репресій більшовицької влади, а треті повністю перейшли на бік 

більшовиків, хоча також були пізніше знищені радянським тоталітарним 

режимом. 

Івана Семеновича Герасимчука, безумовно, можна віднести до другої групи, 

що не мали змоги емігрувати, тому й змушені були пристосовуватися до нових 

умов. Будучи маленькою людиною, все ж, на певному етапі революції, він зробив 

свій внесок у боротьбу за незалежність України. І таких людей було багато. Й 

одним із наших завдань якраз і є висвітлення долі таких борців, а не лише 

найвидатніших діячів Української революції. Саме тоді й можна буде створити 

справжню, нічим не прикрашену історію тих визначних подій. 

 

ЧЛЕНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ – УРОДЖЕНЦІ КРАСИЛІВЩИНИ 
Автор: Тимчук Марія, Кузьминський ліцей, 

9 клас  

Керівник роботи: Байдич Вадим 

Олександрович, вчитель Кузьминського 
ліцеюКрасилівського району 

Українська революція стала одним із визначальних моментів формування 

українців як політичної нації. Головну роль в перші роки цього процесу 

відігравала Українська Центральна Рада. Широкому загалу відомі імена та 

біографії лідерів революційного парламенту, проте чимало членів УЦР 

залишилися поза пильним поглядом дослідників історії. Тому питання вивчення 

діяльності усіх учасників Центральної Ради затребуване з огляду встановлення 
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цілісної картини роботи державних органів в початковий період Української 

революції то долю цих осіб у подальшому. 

Метою даного дослідження стало дослідження біографій членів Центральної 

Ради. А безпосереднім завданням визначено встановлення фактів життєвого 

шляху славних лицарів української революції 1917-1921 років, уродженців 

сучасного Красилівського району Хмельницької області – Г.В. Нянчур та В.Д. 

Коваль. Займали вони різні посади, виконували різні функції, але об’єднувало їх 

одне – всі вони були членами Центральної ради, яка уособлювала в ті часи 

прагнення українців до утворення самостійної, незалежної соборної України.  

У роботі використовувалися як друковані й електронні джерела, так і архівні 

матеріали Центрального державного архіву вищих органів влади та управління 

України, Державного архіву Херсонської області тощо. 

Хто ж були ці люди? 

Народився Гордій Васильович 4 січня 1884 року в селі Маленки. 

Закінчив Деркачівську середню сільськогосподарську школу на Харківщині. 

Після закінчення школи управляв маєтками нащадків Ф. Терещенка на 

Житомирщині, М. Ковалевського на Полтавщині і Ф. Фальц-Фейна в 

Радомишльському повіті, керував цукроварнями та цукровими плантаціями 

Шрамківської цукроварні на Пирятинщині [1, с. 498-499]. 
У другій половині 1917 року перебував в м. Одеса. На той час вже був членом 

УСДРП. Входив до Одеської Військової ради, якою керував І.М. Луценко. 

На засіданні Військової Ради від 29 листопада 1917 р., на якому 

обговорювалось питання відправки на Дон військових частин, оратори заявляли, 

що українські військові підкоряються тільки Центральній Раді і Генеральному 

Секретаріату, тому розпорядження Раднаркому Росії виконувати не повинні. У 

виступах звучало також звинувачення в бік РСДРП(б) з приводу подій як на Дону, 

так у країні загалом. Вирішили, що більшовиків підтримувати не слід. Багато 

членів Ради виступили за мирне врегулювання в країні та в місті, мотивуючи це 

тим, що ворогів в Одесі і так багато. Лише Гордій Нянчур, висловлював своє 

занепокоєння, знаючи наявність відповідних ресурсів і бажання у місцевого 

осередку РСДРП(б) [2, с. 281].  
У час українських національно-визвольних змагань, з грудня 1917 року по 

травень 1918 року виконував обов’язки Херсонського губернського комісара.  
Підсумком року демократичних перетворень та національного розвитку на 

Херсонщині стало рішення губернського з’їзду представників волосних і 

повітових земств, рад робітничих, солдатських і селянських депутатів, органів 

міського самоврядування від 15 (02) грудня 1917 року про визнання Херсонщини 

невід’ємною частиною Української Народної Республіки, а єдиною легітимною 

владою – Українську Центральну Раду та Генеральний Секретаріат. [3]. 

Державний переворот 29-30 квітня 1918 р. призупинив політичну кар’єру не 

тільки Гордія Васильовича Нянчура, а й інших губернських та повітових 

комісарів УНР. 

За доби Української Держави він – член земської управи Херсонської 

губернії. 

У часи Директорії Української Народної Республіки з грудня 1918 року 

Гордій Васильович знову обіймав посаду Херсонського губернського комісара.  

У Державному архіві Херсонської області зберігається кілька документів 

того часу, підписаних нашим земляком. Це наказ Губерніяльного Комісара 

Херсонщини № 2 від 20 грудня 1917 року про тимчасове призначення повітових 
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Комісарів Херсонської губернії [4, арк.17], та наказ № 3 від того ж числа про 

відновлення зруйнованих гетьманською владою селянських господарств та 

повернення незаконно скривдженому населенню різного роду контрибуцій [5, 

арк. 14].  

З 18 квітня 1919 року, за наказом Директорії УНР, Нянчур Г.В. працював на 

посаді товариша (заступника) народного міністра внутрішніх справ УНР і в липні 

того ж року від народного міністра внутрішніх справ УНР І.П. Мазепи отримав 

доручення «завідувати всією міліцією», а також керувати адміністративним 

департаментом народного міністерства внутрішніх справ УНР на правах його 

директора.  

У червні 1919 року, за завданням І. П. Мазепи, здійснив інспекторську 

поїздку по волостях Старокостянтинівського повіту. Про це свідчить документ на 

п’яти аркушах, що зберігається у Центральному Державному архіві вищих 

органів влади України (ЦДАВО) в м. Києві. Ймовірно, що це був останній приїзд 

Гордія Васильовича на батьківщину [6, арк. 160-163 зв. ]. 

Враження від поїздки на рідну землю описані також у спогаді «Двоє 

гайдамаків» [7, арк. 619-622 зв. ]. 

 З вересня 1919 Нянчур керував 2-ма іншими департаментами НМВС УНР — 

політичним та місцевого самоврядування. 

 З жовтня 1919 року знову працює Херсонським губернським комісаром, 

займаючи по сумісництву й попередні посади.  

8 січня 1919 р. ним було видано наказ про виконання Закону Директорії 

Української Народної Республіки щодо введення в обіг гривні [8, арк. 13], а 

одним з останніх документів, підписаних Гордієм Нянчуром був наказ № 529, 

датований 31.01.1919 р. В ньому йшлося про негайний перехід на українську 

мову всіх державних та громадських установ в межах Херсонської губернії [9, 

арк. 24 ]. 

З березня 1920 року фактично залишив посаду заступника народного 

міністра внутрішніх справ УНР, хоча рахувався на ній до серпня того ж року, 

звільнившись за станом здоров’я. 

Влітку 1920 року виїхав до Австрії, де й залишився на певний час в еміграції. 

Впродовж 1925-1926 років навчався в Українському вільному університеті на 

факультеті права і суспільних наук у Празі. Отримав другу вищу освіту в 

Українській господарській академії в Подєбрадах. Дипломну роботу писав за 

темою «Цукрова промисловість на Україні» Робота збереглася і знаходиться в 

одному з архівів за кордоном [10]. 

У 1927 році Гордій Васильович обраний професорським стипендіатом на 

економічно-кооперативному факультеті Української господарської академії. 

Виїжджав у наукове відрядження до Данії. Результатом відрядження стала книга 

“Постачання буряками цукрової промисловості в Данії”. 

Володів шістьма іноземними мовами. В 1928 році захистив докторську 

дисертацію. 

Помер після 15 червня 1929 року. Дата смерті та місце поховання невідомі [1 

с. 498]. 

Спогад “Двоє гайдамаків” Гордій Васильович написав на початку 1920-х 

років. 

Роман Коваль у книзі «Багряні жнива Української революції» цей спогад 

використав при написанні нарису під назвою «Трагедія на станції Яблонна». 
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Один із засновників Української Центральної Ради, її скарбникКоваль 

Володимир Дмитрович народився 14 лютого 1885 року в м. Кульчини 

Старокостянтинівського повіту Волинської губернії (нині село Красилівського 

району Хмельницької області [11 с. 465]. 

У 1912 році, після закінчення агрономічного факультету Київського 

політехнічного інституту, працював інженером сільськогосподарських машин у 

Бюро сільськогосподарської техніки в м. Санкт-Петербург. 

У 1915 році повернувся в Україну, працював у кооперації як фахівець з 

сільськогосподарської механізації. Викладав у київських політехнічному і 

комерційному інститутах, був їх професором. 

Володимир Коваль став організатором сільськогосподарської кооперації, 

очолював Центральний український сільськогосподарський кооперативний союз. 

У 1917році він – один з ініціаторів створення Українського техніко-

агрономічного товариства «Праця», активний діяч Київського Товариства 

західних земств, популяризував механізацію сільського господарства [12]. 

4 березня 1917 р. у Києві, в клубі «Родина» (під час війни в його приміщенні 

діяв госпіталь товариства українських поступовців), відбулося зібрання 

представників ліберально-демократичних й соціалістичних сил, представників 

духівництва, культурно-освітніх, наукових, студентських організацій та ін. Під 

час цього зібрання й з’явилась ідея створення такого громадського об’єднання, 

як Центральна Рада (ЦР), що мала очолити національно-визвольний рух. 7 

березня було обрано керівництво Центральної Ради. Її головою заочно став М. 

Грушевський (повернувся в Київ з Москви 12 березня). Заступниками голови 

обрані Ф. Крижанівський (кооператор), Д. Дорошенко (член ТУП), Д. Антонович 

(український соціал-демократ), В. Коваль (кооператор). 

Володимир Дмитрович Коваль – інженер-агроном, професор Київського 

політехнічного інституту, член Селянської спілки та Української Трудової партії, 

став відповідальним за її фінанси, ще як громадсько-політичної установи, бо був 

обраний на посаду скарбника. 19 березня 1917 р. його було обрано головою 

Фінансової комісії Президії Центральної Ради і він аж до утворення Генерального 

секретаріату 15 червня 1917 р. очолював цей головний фінансовий підрозділ 

вищого представницького органу революційної демократії України [13 с. 247-

252]. 

У 1918−1921рр. працював в Українському союзбанку, Київському 

кооперативному інституті. 

З 1921 р. − на еміграції в Німеччині, був там 

ректоромсільськогосподарського технікуму, згодом переїхав у Францію. З 1924р. 

жив у Чехословаччині. 

Написав і видав ряд праць у галузі механізації сільського господарства, 

зокрема працю «Аграрна історія України». 

У 1927році помер і похований у Празі. 
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ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ТА ЛЮБОВІ 

ДО МИСТЕЦТВА У ДИТЯЧІ РОКИ ГРИГОРІЯ КИТАСТОГО 
Сафаров Олександр, вихованець гуртка 

«Екологічне краєзнавство» Полтавського 
обласного центру туризму і краєзнавства 

учнівської молоді 

Керівник – Копилець Євгеній Вікторович, 
керівник гуртків ПОЦТКУМ 

Полтавщина належить до найбільш потужних кобзарських осередків, який 

дав Україні десятки відомих митців – достатньо згадати хоча б уславленого 

Остапа Вересая і Федора Гриценка (Холодного), Михайла Кравченка та Федора 

Кушнерика. Низка знаних бандуристів Новітнього часу походить із Кобеляцького 

краю. Солістові Державної капели бандуристів УРСР, заслуженому артисту 

УРСР Павлові Колеснику аплодували у Швеції і Португалії, в Австралії й Канаді. 

Майстерністю лауреата Державної премії УРСР імені Тараса Шевченка, народної 

артистки України Тамари Гриценко захоплювалися в Англії і Франції, у США та 

Японії. Та наймасштабнішою, поза сумнівом, є постать Григорія Китастого – 

єдиного бандуриста, якого удостоєно звання Героя України.  

Григорій Китастий досить детально описав своє дитинство в автобіографії. 

Він народився 17 січня 1907 р. у Кобеляках, які тоді були повітовим містом 

Полтавської губернії. Був наймолодшим у багатодітній родині: Трохим і Оксана 

Китасті мали чотирьох синів і доньку. При заповненні офіційних паперів батько 

завжди гордо підкреслював, що походить із козацького стану. Трохим був 

неписьменним, проте саме він переповів малому Грицеві «Тараса Бульбу»; не 

співав у церковному хорі, але на слух вивчав найскладніші партії із творів 

Бортнянського а чи Веделя та залюбки виконував їх удома. Оксана ж, будучи 

глибоко набожною, знала безліч народних псалмів та кантів. Як згадував 

Григорій Трохимович у «Автобіографії», родинним хором співали щодня, а в 

неділю та на православні свята виконували удома псалми спільно з родичами та 

знайомими. Такі спільноспіви на сходинах завжди закінчувалися піснею про 

смерть Тараса Шевченка «Зійшов місяць». 

Батьки були безземельними: від діда Йосипа успадкували лише стареньку 

хату з садком. Утримувати велику родину доводилося поденщиною. Трохим 

Китастий мандрував на косовицю аж «у Чорноморські краї», доки не опанував 

там кравецьке ремесло. Воно допомогло родині накопичити певні статки, але на 

освіту дітей коштів не вистачало і вона обмежувалася навчанням у 

церковноприходській школі. А вони ж були талановиті!  

Найстарший син Андрій змалку виявив неабиякий хист до малювання і був 

відданий у науку до київського майстра іконопису, на літній відпочинок приїздив 

із друзями – київськими студентами. Також цікавився музикою, грав на гітарі. На 

жаль, його життя рано і трагічно обірвалося на Першій світовій війні. На згадку 

родині залишилися виконані Андрієм ікони та кілька картин. Нині портрет Тараса 

Шевченка роботи Андрія Китастого зберігається у Кобеляцькому районному 

музеї літератури та мистецтва імені Олексія Кулика. 

Микола, який лишився підмайстром коло батька-кравця, мав гострий 

музичний слух, грав на гітарі й мандоліні, співав у церковному та 

загальноміському хорах і дуже любив народні пісні. На Першій світовій війні 

отримав поранення в ногу, але, попри це, 1918 р. пішов добровольцем до Армії 

Української Народної Республіки. Повернувся у Кобеляки через два роки. Від 
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нього молодші брати почули про захист Києва та інші визначні події Української 

революції. 

Іван, маючи гарний голос, співав у київському Видубицькому монастирі. 

Дізнавшись про загибель брата Андрія, дванадцятирічний підліток кілька разів 

тікав на фронт і зрештою був повернутий адміністрацією монастиря додому.  

Ось у такому родинному оточенні формувався Григорій Китастий, 

переймаючи гордість за славну козацьку минувшину, глибоку повагу до Тараса 

Шевченка, любов до пісні та музики, працьовитість та старанність. «Село з його 

бідою, тяжкою працею на кусок хліба, з ненавистю до зайди-окупанта й душею, 

сповненою любови до людини, краси, з піснею, що лунала, здавалось, з усього, 

що мене оточувало, найрізноманітнішими мелодіями й настроями, думи, 

перекази, сповнені мистецького гніву, мої незабутні батьки, до яких я завжди 

буду мати тільки пієтизм, та Тарас Шевченко, який став для мене міцною опорою 

в житті – були тим скульптором, що різьбив мене, як людину і мистця» [1, с. 138], 

– передає його слова Марія Гарасевич.  

А ще він змалечку знав, де знаходиться Народний будинок, у якому місцеві 

аматори та заїжджі артисти давали вистави і концерти. Надзвичайно велике 

враження на Гриця справила трагедія Івана Карпенка-Карого «Сава Чалий»: «До 

цієї вистави я був хлопчиськом, а вийшовши з неї, став козаком» [1, с. 11]. Ставши 

парубком, Григорій був за свого як серед молоді, що брала участь у міській 

самодіяльності й співала Леонтовича, Кошиця, Лисенка, так і серед вуличного 

гурту з відомим чи не з пелюшок народним пісенним репертуаром. 

Таким чином, родинне та соціальне оточення у дитячі та юнацькі роки 

майбутнього митця сприяло його потягові до музики, народної пісні, 

Шевченкового слова. 

 

РОЛЬ ОЛЕКСІЯ КУЛИКА У ВІДРОДЖЕННІ ПАМ’ЯТІ ПРО 

ГРИГОРІЯ КИТАСТОГО НА ЙОГО МАЛІЙ БАТЬКІВЩИНІ 
Кононенко Софія, вихованка гуртка 

«Екологічне краєзнавство» Полтавського 

обласного центру туризму і краєзнавства 
учнівської молоді  

Керівник – Копилець Євгеній Вікторович, 

керівник гуртків ПОЦТКУМ 

Указом Президента України Віктора Ющенка № 1077/2008 від 25 листопада 

2008 р. Григорію Трохимовичу Китастому посмертно присвоєне звання Героя 

України з удостоєнням ордена Держави [2, с. 52–53]. Цю найвищу нагороду 

митець отримав за визначний особистий внесок у справу національного і 

духовного відродження України, поширення української культури і кобзарського 

мистецтва у світі. Виходець із провінційного містечка став центральною фігурою 

в історії Української капели бандуристів імені Тараса Шевченка, відродив капелу 

в роки нацистської окупації, у повоєнний час не дав їй розчинитися у 

«плавильному казані народів» після еміграції до Сполучених Штатів і незабаром 

забезпечив тріумфальні гастролі американських українців Європою. Нині у 

рідному місті Кобеляках на честь видатного земляка відкрито меморіальну дошку 

та названо вулицю. А ще два десятиліття тому про художнього керівника 

Української капели бандуристів імені Т.Г. Шевченка у Детройті, яка прославила 

наш край за океаном, згадували хіба що родичі. 
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Як ми з’ясували під час експедиційного дослідження, до відновлення 

історичної справедливості та повернення Г.Т. Китастого в історико-культурний 

контекст на Батьківщині свого часу долучився краєзнавець, фундатор 

Кобеляцького районного музею літератури та мистецтва Олексій Іванович Кулик. 

У вересні 1990 р. до Кобеляк зі США приїхала дружина Григорія Трохимовича 

Китастого – Галина Дмитрівна. Вона відвідала музей та передала О.І. Кулику 

деякі матеріали про чоловіка. Саме вони і склали основу експозиції, яка з 

незначними змінами досі експонується у музеї. 4 жовтня 1990 р. районна газета 

«Колос» надрукувала інтерв’ю з Галиною Дмитрівною, яке у неї взяв 

К.В. Бобрищев [1]. А 31 січня 1991 р. у цій же газеті побачив світ нарис 

О.І. Кулика «Співак-бандурист з Кобеляк» [3], завдяки якому чимало кобелячан 

уперше дізналося про основні факти біографії митця та його доробок. 

У Кобеляцькому районному музеї літератури та мистецтва імені Олексія 

Кулика зберігається чернетка листа Олексія Івановича до Галини Дмитрівни, 

датована листопадом-груднем 1990 р. Із його змісту зрозуміло, що це відповідь 

на лист Галини Дмитрівни; на жаль, він у переданих до музею паперах 

О.І. Кулика не виявлений. Як видно з рукопису, до музею надійшли 

фотоматеріали, натомість О.І. Кулик збирався надіслати співвітчизникам за океан 

опис музею – певно, за нетривалий візит до музею під час насиченого подіями 

перебування Г.Д. Дубовик-Китастої у Кобеляках співрозмовники не встигли 

повноцінно обмінятися інформацією. 

Додамо, що О.І. Кулик долучився і до збереження доробку старшого брата 

Г.Т. Китастого – Андрія. Той мав виразні здібності художника і був відданий на 

навчання до київського майстра іконопису. На жаль, його життя рано обірвала 

Перша світова війна. Крім ікон, на згадку родині залишився виконаний Андрієм 

портрет Тараса Шевченка. Нині, завдяки Олексію Куликові, він зберігається у 

районному музеї літератури та мистецтва [4, с. 344]. 

Таким чином, у відродженні пам’яті про Г.Т. Китастого на його малій 

батьківщині значна заслуга О.І. Кулика. Під час ознайомлення з їхніми 

біографіями не можна не помітити виразних паралелей. Олексій Іванович Кулик 

також був залюблений у музику, грав на скрипці. А справжнє визнання на 

Кобеляччині Кулик теж здобув уже після смерті. Помер колишній директор 

музею літератури і мистецтва у 2002 р., у 2012 р. йому присвоєне звання 

Почесного громадянина Кобеляцького району, а 2013 – Почесного громадянина 

Кобеляк. «Я був українцем усе своє свідоме життя», – писав Олексій Іванович в 

автобіографічних роздумах у квітні 1992 р. Його роль в увічненні пам’яті про 

Григорія Трохимовича Китастого – тому підтвердження. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ РОДУ ЧИЖЕВСЬКИХ ТА РОЛІ 

ОКРЕМИХ ЙОГО ПРЕДСТАВНИКІВ У ФОРМУВАННІ ОСНОВ 

ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ 
Пошукова група «Юні дослідники» 

Ціпківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Гадяцької районної ради Полтавської області 
Науковий керівник: Козир Лілія 

Олександрівна, вчитель історії Ціпківської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Гадяцької 
районної ради Полтавської області, 

кваліфікаційна категорія «спеціаліст » 

У новітній історії України період з березня 1917 року по березень 1921 року 

посідає особливе місце. Це драматичний, вкрай суперечливий і, водночас, 

насичений важливими політичними і соціально-економічними подіями період 

української національно-демократичної революції, громадянської війни та 

іноземної збройної інтервенції. 

Гостра політична боротьба, змагання за незалежність України в 1917-1921 

роках, за її державність піднесли національну свідомість українського народу, 

який зробив вагомий внесок не лише в історію України, а й в історію Європи, 

світову історію. В Україні набирав сили національно-визвольний рух, 

поширювалася Українська демократична революція зі своїм характером і 

змістом. 

Обрана тема для даної науково-дослідницької роботи «Дослідження історії 

роду Чижевських та ролі окремих її представників у формуванні основ 

державотворення» є цілком актуальною і повчальною, адже минуло 100 років з 

часу Української революції, а український народ знову бореться за свою 

суверенність, в наш час «революційність» стає дійсністю, а за незалежність 

України борються нові герої, повертаючи із забуття імена тих, хто відстоював 

незалежність нашої держави на початку ХХ століття. Робота може бути 

використана під час вивчення революційних подій 1917-1921 років та історії 

рідного краю. 

Наші земляки представники роду Чижевських безпосередньо приймали 

участь у становленні української державності, у революційних подіях 1917-1921 

років, їх імена були надовго витерті із пам’яті українців у часи радянської влади. 

Ми дослідили і систематизували дані про представників роду Чижевських, 

найдавніші писемні згадки про яких відносяться до ХVІІІ ст..та зібрали відомості 

про родину відомого українського діяча Павла Івановича Чижевського. 

Поштовхом для написання даної роботи став приїзд із Польщі у село Ціпки 

історика, голови фонду «Свобода і демократія» Роберта Чижевського, онука 

відомого українського полковника Армії УНР Григорія Чижевського, правнука 

відомого діяча українського руху Павла Чижевського. 

Про представників роду Чижевських писали у своїх творах: полтавський 

історик Віктор Ревегук у книзі «Полтавці – поборники державної незалежності 

України», Г.А.Шанько в історико-краєзнавчому нарисі «Історія села Ціпки», Ія 

Огієвська в автобіографічному нарисі «Подорож до Кролевця» та інші. 

Масштабне дослідження роду не проводилося до цього часу, дана робота є 

його першою спробою. Адже поруч з нами у с.Ціпки і м.Гадячі живуть нащадки 

відомої особистості цього роду Павла Івановича Чижевського. 

Під час спілкування з сучасними нащадками відомого роду Чижевських, які 

проживають у селі Ціпки, з’ясувалося, що більшість із них не знають історії своєї 
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відомої родини, більш того, довгий час вони навпаки приховували родинні 

зв’язки з «ворогами» радянської влади. 

Результатом дослідження стало також створення дерева роду. Деякі 

представники його є нашими сучасниками і нашими земляками. 

Ключовим рушієм Української революції був український народ і його 

політична еліта. Революція була явищем загальноукраїнським. В усіх регіонах 

розвивався національний рух, створювалися та діяли українські органи влади, 

політичні партії та громадянські інституції, відроджувалася культура. Попри те, 

що до середини 1920-х років усі землі сучасної України опинилися під владою 

чотирьох держав, питання єдності української нації вже ніколи не ставилося під 

сумнів. Саме під час Української революції було проголошено незалежність 

України, продемонстровано можливість цивілізованого демократичного 

збирання територій у єдину суверенну державу. Це був вагомий і багато у чому 

трагічний досвід державницько-правової розбудови України. 

Ми гордимося тим, що наші земляки Павло Іванович Чижевський, його сини 

Микола Павлович та Григорій Павлович брали участь в формуванні основ 

державотворення, були видатними діячами та розбудовниками української 

державності, вірними синами своєї батьківщини 

Чижевський Павло Іванович – громадський і політичний діяч, депутат 1-ї 

Державної Думи від Полтавської губернії. Народився 1860 року у місті Гадяч. 

Освіту здобув у Петровському Полтавському кадетському корпусі та 

Миколаївській інженерній школі у С.-Петербурзі. Прослуживши рік сапером, 

вийшов у відставку і виїхав до Швейцарії, де й познайомився із своїм земляком 

Михайлом Драгомановим. 

Знайомство з Драгомановим стало визначальним у формуванні політичних 

переконань Павла Чижевського. Закінчивши університет у Женеві (1884 р), 

Павло повернувся на батьківщину. Одержав ступінь магістра хімії у Київському 

університеті. За участь у студентських заворушеннях у 1885 році висланий до 

Тобольської губернії, де перебував до 1888 року. По закінченню терміну заслання 

повернувся в Україну. Працював у земських установах м. Олександрівськ (нині – 

Запоріжжя). У 1905 році переїхав до Полтави, де вступив до Української 

радикально-демократичної партії. 

Як пише в своїй книзі «Полтавці – поборники державної незалежності 

України» історик Віктор Ревегук, саме «революційні події 1905-1907 років 

допомогли Павлу Чижевському остаточно визначити своє місце у політичному 

житті України. Під впливом Драгоманова він став переконаним автономістом, 

потім став членом загальноросійської партії конституційних демократів. Під 

впливом українського національно-визвольного руху пристав до Української 

демократично-радикальної партії. Відстоював ідею перетворення Росії у 

конституційну монархію з широкою автономією України» 

За списками партії обирався депутатом І Державної Думи, входив до складу 

Української парламентської громади. 

У 1912 році почав працювати у Полтавській губернській земській управі. 

Водночас був одним із організаторів і провідників Полтавської громади 

Товариства українських поступовців. Послідовно відстоював право українців на 

вживання рідної мови у школах, державних установах тощо, брав участь у зборі 

коштів на спорудження пам’ятника Т.Г.Шевченку у Києві. Із квітня 1917 року 

Павло Чижевський член Української Центральної Ради від Полтавської губернії, 
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член Центрального комітету Української партії соціалістів-федералістів. 

Гетьманського перевороту не схвалив і пов’язав свою долю з Директорією. 

Павло Чижевський, як і більшість українців вітав утворення Української 

Центральної Ради, пов’язуючи з нею надію на краще майбутнє для свого народу. 

У січні 1919 року на Полтавщину вдруге прийшли червоні війська з Росії. 

Залишатися під більшовицькою окупацією було небезпечно і Павло Чижевський 

виїхав до Києва. Як знаного вже громадського і державного діяча, його було 

включено до надзвичайної торгово-фінансової місії, яка виїхала до Європи в 

пошуках можливих інвесторів і торгівельних партнерів України. Після відвідин 

Чехії, Австрії та Польщі Чижевський надовго зупинився у Швейцарії. Уже 

протягом першого року Павло Іванович налагодив стосунки з багатьма 

представниками швейцарського бізнесу, вивчав стан фінансової системи 

європейських країн та можливості потенційних інвесторів. З метою пропаганди 

УНР ініціював випуск поштових марок з портретами видатних українських 

державних діячів, починаючи з Володимира Великого і до Симона Петлюри 

включно з підписами українською і французькою мовами: «Українська 

республіка. Борітеся й поборете». Цей проект мав принести українській 

скарбниці щонайменше 4,5 мільйонів швейцарських франків прибутку. Проте 

реалізувати його не вдалося через погіршення військової ситуації на українсько-

більшовицькому фронті, а згодом і вимушеній еміграції уряду УНР. 

На еміграції Павло Чижевський продовжував займатися публіцистикою – 

писав на економічні та політичні теми, пропагуючи в Європі ідею української 

державності, гідно представляв Україну на засіданнях Ліги нації. Своє бачення 

майбутнього державного устрою України Павло Іванович виклав у праці «Основи 

української державності», яка вийшла друком у Відні в 1921 році. У ній він 

виклав проект Конституції незалежної України, який складався з трьох розділів і 

34 статей. 

24 березня 1922 року Павла Івановича було призначено міністром фінансів 

Уряду УНР на еміграції і на цій посаді він дуже зважливо підходив до видатків з 

державної скарбниці. 

Туга за Батьківщиною та болісні переживання за долю України, яка 

знаходилася під більшовицькою окупацією, підірвали здоров’я Павла Івановича 

Чижевського. Наприкінці 1924 року він тяжко захворів, а наступного року 

відійшов у вічність. Похований в Женеві. 

Так, Павло Іванович Чижевський був одним з найвидатніших діячів та 

розбудовників української державності, вірним сином своєї батьківщини, ім’я 

якого замовчувалося у часи радянської влади. 

Павло Іванович був одружений на Софії Костянтинівні Рубісовій. Подружжя 

мало чотирьох синів: Костянтина, Григорія, Миколу та Леоніда. 

Відомостей про найстаршого сина Павла Чижевського дуже мало. Відомо 

лише, що на заслання до Сибіру Павло Чижевський виїхав разом з дружиною і 

однорічним сином Костянтином. В майбутньому ми плануємо більш детальніше 

дослідити життєвий шлях найстаршого сина Павла Івановича Чижевського. 

Другий син відомого політичного і державного діяча УНР Павла 

Чижевського Григорій Павлович Чижевський народився у селі Ціпки 

Великобудищанської волості Гадяцького повіту. 

На початку Першої світової війни Григорія мобілізували до війська. В липні 

1917 року був поранений, потрапив до німецького полону і перебував у таборі 

Ган-Мюнден. Серед військовополонених члени Спілки Визволення України 
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проводили просвітницьку роботу. Набирали добровольців для армії УНР. У числі 

добровольців на захист України від більшовицької агресії зголосився стати і 

Григорій Чижевський. 14 лютого 1918 року його було призначено командиром 1-

ої батареї 1-го Українського гарматного полку. 

Прихід до влади Директорії УНР підтримав. 

Восени 1921 року став учасником Другого Зимового походу. У поході 

командував артилерією, був поранений, але врятувався. Мав військове звання 

полковника армії УНР. Останні роки жив в еміграції. Помер на еміграції у 

Польщі, у м. Келецьке. 

Отже, Григорій Чижевський був одним із визначних військових діячів армії 

УНР, сміливим борцем за незалежність України. 

Чижевський Микола Павлович народився 1 жовтня 1891 року у селі Ціпки 

Полтавської губернії. Микола проходив службу у російській армії. Брав участь у 

Першій світовій війні. Коли в Україні постала Центральна Рада, він не 

роздумуючи став на службу українському народові. У 1919 році він пішов 

служити у 3-тю Залізну стрілецьку дивізію Дієвої армії УНР. У 1919-1920 роках 

був учасником Першого зимового походу на посаді командира 4-ї гарматної сотні 

3-го кінного полку. У 1920 -1921 роках Микола Павлович – помічник командира 

3-ї гарматної бригади 3-ї Залізної дивізії Армії УНР. Мав звання підполковник 

артилерії Армії УНР. У жовтні-листопаді 1921 року у складі Волинської 

повстанської групи підполковник взяв участь у Другому зимовому поході як 

командир комендантської сотні штабу Повстанської армії. Емігрував до Польщі. 

У 1932 році у збірнику «За державність» в Каліші вийшли друком спогади 

Миколи Чижевського про події Листопадового рейду під назвою «15 діб» на 

окупованій Москвою Україні». Подальша доля підполковника залишається 

невідомою.  

Досліджуючи життєвий шлях Миколи Чижевського можна з певністю 

сказати, що він був вірним слугою українського народу, поборником державної 

незалежності України 

Наймолодший син Павла Чижевського Леонід народився 1903 року в місті 

Олександрівськ (нині Запоріжжя. Після повернення родини Павла Чижевського 

на Полтавщину, Леонід жив з мамою Софією у селі Ціпки. У дитинстві хлопчика 

спіткала біда: перехворівши скарлатиною, він цілковито втратив слух. Навчався 

у спеціальній школі. Працював токарем по металу у майстерні МТС. Займався 

фотографію. Хоч ніякою антирадянською пропагандою він не займався, перед 

початком Великої Вітчизняної війни у 1941 році його заарештували за ст. 54-10 

ч.1 КК УРСР до 10 років позбавлення волі. Ст. 54-10 – антирадянська пропаганда 

і агітація. За переказами людей, які проживали з ним в одному селі, Леонід 

внаслідок перенесеної у дитинстві хвороби не тільки погано чув, але й погано 

говорив. Тому 10 років покарання, за словами односельців, він отримав нізащо. 

Ми знайшли в Інтернеті відкриті списки жертв політичних репресій в СРСР. 

Серед репресованих є ім’я нашого земляка Чижевського Леоніда Павловича. 

Леонід Чижевський заслання відбував десь у Росії (не на півночі і не в Сибіру). 

Після звільнення повернувся у с. Ціпки. Працював слюсарем у місцевому 

колгоспі. У 1966 році був реабілітований. Помер у 1993 році. 

Отже, Леонід Чижевський, талановитий майстер і фотограф, відбув 

покарання за те, що мав за кордоном родичів, які боролися за незалежність 

України. 
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Поруч з нами у селі Ціпки та у місті Гадячі живуть нащадки відомого роду: 

онуки Леоніда Чижевського , а також правнуки і праправнуки. Нещодавно ми 

дізналися про родину Григорія Павловича Чижевського, який проживав у 

Польщі. В нього була дочка Ольга і два сини Богдан та Павло. Син Ольги Роберт 

цього літа побував у нас у Ціпках та у Гадячі. Родину Григорія ми вивчили ще не 

повністю. 

Крапку в історії роду Чижевських ставити рано… Досліджено тільки одну 

гілку роду Чижевських – Полтавську. Є ще й інша – Кіровоградська, 

представником якої є всесвітньо-відомий український учений-енциклопедист, 

філософ, літературознавець, лінгвіст, дослідник української і слов’янських 

літератур, історії культури, філософії, релігійної думки й слов’янської духовності 

Дмитро Іванович Чижевський, племінник Павла Івановича. 

Крім того, плануємо налагодити зв’язок з Робертом Чижевським, який 

залишив свої координати троюрідній сестрі, жительці села Ціпки Ользі Косовій, 

для подальшого вивчення долі нащадків Павла Чижевського, які проживали та 

проживають в Польщі. 

Життя продовжується. Іще випаде писати про нові досягнення 

представників роду Чижевських, коріння якого знаходиться на 

Ціпківській землі. Але вже сьогодні можна говорити про величезне 

значення наведеного прикладу самовідданого служіння українському 

народу поборників державної незалежності України для сучасних 

представників славетної родини, для нового покоління українців, що 

тільки-но починають свій життєвий старт. 

 

ІМЕНА, ПІДНЯТІ З НЕБУТТЯ 
Дудка Павло, учень 10 класу Глибоцького 

ліцею Глибоцького району, вихованець гуртка 

Глибоцького центру туризму та краєзнавства 

Керівник: Меленко Оксана Василівна, 
методист Глибоцького центру туризму та 

краєзнавства 
Актуальність роботи полягає у необхідності доповнити наукові розвідки про 

український резистанс на Буковині фактами збройного спротиву радянській владі 

мешканців Глибоччини. 

Об’єктом дослідження є створення та діяльність осередку ОУН на теренах 

Глибоччини у 40-х роках ХХ століття. 

Предметом дослідження є героїчна боротьба воїнів УПА з окупантами – 

румунською та радянською владами. 

Мета роботи: дослідити історію створення та діяльності Глибоцького 

районного проводу ОУН, описати збройну боротьбу боївки під керівництвом 

районового провідника Паламарюка Георгія Дорофтейовича (псевдо «Зелений», 

«Карпо»), відновити з «попелу забуття» забуті імена героїв-земляків. 

У процесі підготовки та написання роботи були виконані наступні завдання: 

 опрацьовані науково-документальні джерела про суспільно-

політичне становище та збройну боротьбу проти радянської влади на Буковині в 

40-50-их роках ХХ ст.; 

 записані розповіді членів ОУН, працівників СБУ, бувших 

працівників НКВС (міліції), жителів району про діяльність ОУН – УПА на 

теренах Глибоччини; 
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 записані спогади, розповіді родичів та місцевих мешканців-

старожилів сіл Кам’янка, Купка, Корчівці, селища Глибока про загибель вояків 

ОУН-УПА у селі Купка у лютому 1945 року; 

 віднайдені родичі Паламарюка Георгія, Величка Деонизія, Воробця 

Танасія, Карлійчука Семена та інших воїнів УПА – уродженців Глибоччини; 

 ініційоване встановлення пам’ятного знака – Хреста Слави – 

загиблим повстанцям ОУН-УПА на місці бою з військами НКДБ – НКВС у селі 

Купка Глибоцького району до 75 річниці створення УПА; 

 доведена значимість усної історії як важливого і якісного напряму 

історико-краєзнавчих досліджень, що слугує цінним доповненням до писемних 

джерел та є частиною національної пам’яті; 

 донесена до мешканців Глибоцького району історична правда про 

боївки ОУН-УПА, на які наклали тавро «бандитів», проведені у закладах освіти 

історико-краєзнавчі конференції за темою «Діяльність ОУН – УПА на теренах 

Глибоччини». 

Боротьба ОУН – УПА за незалежність України на теренах Чернівецької 

області недостатньо висвітлена у працях дослідників. Про це свідчить і той факт, 

що у стотомному літописі УПА Чернівецькій області присвячений тільки один 

том (№19, упорядник Дмитро Проданик). І якщо боротьба повстанців у 

мононаціональних (заселених українцями) та гірських районах знайшла своє 

відображення у зазначеному літописі, то діяльність ОУН – УПА на теренах 

Глибоцького району, зокрема збройний спротив радянській владі, і досі 

залишається білою плямою в історіографії Чернівецької області. Справа, як 

видається, у строкатості етнічного складу цих теренів. Адже близько половини 

населення Глибоцького району складали румуни, поляки, росіяни, німці та 

представники інших національностей. Тому крайовий провід ОУН вважав ці 

терени малоперспективними для активної боротьби. Але і на Глибоччині жили 

патріоти, свідомі українці, які хотіли Самостійної Соборної України. І вони 

боролись за цю мрію. 

Ще в середині 1942 року у Глибоці організувалась підпільна організація 

українських націоналістів мельниківського крила, яку очолив Михайло Зеленко. 

У середині 1943 року організація перейшла під бандерівське крило й активізувала 

свою діяльність. Була створена потужна організація у селі Кам’янка. Є достовірні 

відомості, що активними членами ОУН були також мешканці зі Стерче, Червоної 

Діброви, Тарашан, Старого Вовчинця, Просіки, Михайлівки та інших сіл 

Глибоцького району. Частина юнаків перейшли у Галичину і записались у 

дивізію «Галичина». З боку окупаційної румунської влади репресії у відповідь не 

забарились. Багато націоналістів були арештовані та відбували покарання в 

румунських тюрмах та на каторзі. З приходом на Буковину «других совітів» у 

березні 1944 року частина членів ОУН звільнилась. 

Проте пильне око НКВС не дрімало: знайшли справи колишніх арештантів в 

архівах сигуранци – таємної румунської поліції, і невдовзі їм довелося знову йти 

у підпілля. Населення у своїй масі вороже ставилось до радянської влади. Всі 

принади «комуністичного раю» буковинці вже пізнали у 1940-41 роках. Це тисячі 

сімей репресованих і загиблих. Творились боївки і підрозділи Буковинського 

куреня УПА. Житель Глибоки Тітус Васильович Зеленко був учасником тих 

буремних подій і крізь роки лихоліття у свої 94 роки доніс до нас історичну 

правду. 
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Коли дії активістів, які насаджували радянську владу, ставали нестерпними, 

то після попереджень відбувались відплатні акції з боку боївок УПА. Прикладом 

є відплатна акція у селі Кам’янка 27 січня 1945 року. У цей час провідником 

Глибоцького районного проводу ОУН був Паламарюк Георгій Дорофтейович, 

1920 року народження, мешканець с. Глибока, псевдо «Зелений» (у літописі УПА 

зазначений як Пономарюк Георгій Дорофійович). 

17 лютого 1945 року через зраду одного з членів боївки енкаведисти схопили 

у селі Кам’янка зв’язкового районного провідника. Йому було 22 роки. Це вже 

вдруге він потрапив у полон. Та першого разу, 1944 року, цьому відчайдусі 

вдалося втекти з будівлі Глибоцького райвідділу НКВС. Він, не витримавши 

нелюдських знущань і тортур, які страшно й описати (все тіло було синє від 

побоїв, ребра переламані, а всі зуби вибиті), під дією психотропних ліків виказав 

місце криївки, де перебував Паламарюк Г. Д. 

18 лютого 1945 року оперативна група РВ НКДБ-НКВС під керівництвом 

оперуповноваженого РВ НКДБ Вєдєрнікова прибула о 7:30 до будинку 

мешканців села Купка Глибоцького району подружжя Рипчуків Івана та Ревеки. 

У результаті обшуку була виявлена криївка, в якій перебували повстанці. 

Розгорівся запеклий бій. Підпільники хоробро відстрілювались із будинку, який 

оточили і рясно закидували гранатами енкаведисти. Бій тривав 2 години 30 

хвилин, упродовж яких вояки УПА вели автоматний вогонь, періодично кидаючи 

гранати у відповідь. Ось цитата із спецповідомленні райвідділу НКВС від 20 

лютого 1945 року: «…стрельбу бандиты временно прекратили и начали петь 

«националистический гимн», после чего усилили огонь…». У нерівному бою 

загинули Паламарюк Георгій, Карлійчук Семен, Рипчук Іван та Рипчук Ревека, 

тіла яких знайшли. 

У всіх спецповідомленнях енкаведисти називали повстанців «бандитами». 

Мабуть, ці нелюди, які ще нині ходять обвішані медалями серед псевдоветеранів, 

не збагнули істину: бандити перед смертю Гімн України на співають! 

На честь 75-ї річниці створення УПА, напередодні Дня захисника України, 

Дня українського козацтва, свята Покрови Пресвятої Богородиці на межі сіл 

Купка та Корчівці, де загинули повстанці, відбувся велелюдний мітинг-реквієм. 

Лейтмотивом мітингу-реквієму стали слова Михайла Кураха «Коли Ви вмирали, 

Вам дзвони не грали…». Участь у ньому взяли 22 рої від навчальних закладів – 

учасників районного етапу Всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура»). 

Під час урочисто-траурної хвилини мовчання в ясний жовтневий день 

бабиного літа здавалось, що от-от із лісу на галявину до знаку вийде рій упівців 

у строях. На початку заходу священики трьох конфесій провели молебень за 

повстанців УПА, всіх полеглих захисників України та освятили Хрест Слави. 

Натхненно закликав берегти пам’ять про загиблих патріотів отець Роман Грищук. 

До пам’ятного знака вдячні нащадки поклали вінки, квіти, запалили лампадки. 

Проте найголовніше для них – то наші молитви. 

Зворушливо було побачити Вержину та Земфіру Карлійчук – дочок Семена 

Карлійчука, які розповіли, що енкаведисти не дозволили забрати тіло батька, аби 

поховати на сільському цвинтарі. Важкопораненого, ще напівживого Семена 

Карлійчука, який відстрілювався до останнього, кинули на купу соломи і 

підпалили. Мученицьку смерть прийняв повстанець, але не зрадив ідеї 

Української Самостійної Соборної Держави. Як виявилось унаслідок досліджень, 

патріотичний дух у родині Карлійчуків був з діда-прадіда. Досить згадати 
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племінницю Семена Луцію – обласного референта українського червоного хреста 

ОУН Буковини, дружину командира Буковинського куреня УПА Назарія 

Данилюка – «Перебийноса». Медалями «За оборону рідної держави» були 

нагороджені (посмертно) всі четверо загиблих повстанців. 

Насамкінець, юні козацькі джури карбуючи крок віддали останню шану 

подвигу повстанців, урочистим маршем пройшовши повз Хрест Слави. І тільки 

вітерець розгойдував похилені над символічною могилою червоно-чорний та 

синьо-жовтий прапори. 

Ініціатором встановлення першого на теренах Глибоцького району 

пам’ятного знака – Хреста Слави воїнам ОУН-УПА – виступив Глибоцький центр 

туризму і краєзнавства учнівської молоді, який провів ґрунтовні краєзнавчі 

дослідження. Багато цінних свідчень від очевидців тих буремних подій 

запам’ятав і доніс до нас патріот, мешканець села Камянка Ілля Балан. Ця 

ініціатива була підтримана громадськими організаціями «Народний Дім 

Глибоччини» та «Глибоцька районна спілка воїнів-учасників антитерористичної 

операції». 

Робота краєзнавців триває. Адже встановлення пам’ятних знаків та обелісків 

воїнам УПА в місцях, де відбувались бойові дії, буде слугувати активізації 

національно-патріотичного виховання мешканців району, в першу чергу 

учнівської молоді, а також відновленню історичної справедливості. Бо лише там, 

де пам’ятають загиблих, будуть ті, хто захищатиме живих. 

 

ІВАН ВИГОВСЬКИЙ: З ВОЛИНІ – В ІСТОРІЮ УКРАЇНИ 
Глушнюк Ангеліна, учениця 7 класу ЗОШ 

І-ІІІ ступенів с. Рованці Боратинської сільської 
ради Луцького району Волинської області 

Керівники: Хилюк Людмила Миколаївна, 

вчитель історії ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Рованці, 
Грабинська Любов Дмитрівна, керівник 

гуртка«Історичне краєзнавство» 

До створення та діяльності Української козацької держави – Гетьманщини, 

що виникла внаслідок Національно-визвольної війни українського народу 1648-

1657 р.р., має безпосереднє відношення Іван Виговський, сподвижник Богдана 

Хмельницького.  

Наш видатний земляк, відомий український політичний діяч, історик 

В’ячеслав Липинський доводить, що Іван Виговський «...залишиться все ж одним 

із найбільш освічених, найбільш патріотичних державних мужів України».  

«Чоловік дуже освічений, розумний, бувалий, не кепський політик, при тім 

без сумніву, патріот український…», – писав про про Івана Виговського Михайло 

Грушевський.  

Разом з тим І. Виговський є одним з небагатьох суспільно-політичних діячів 

України, про якого так багато і так суперечливо судили нащадки. 

Метою нашої роботи стало дослідження сторінок життя та діяльності 

гетьмана України 1657-1659 р.р. Івана Виговського, його внеску у розбудову 

Української козацької держави, повернення нащадкам доброго шляхетного імені 

великого Українця, доля якого пов’язана з древнім Луцьком. 

Для реалізації поставленої мети передбачено виконання таких завдань: 

– опрацювати літературні та архівні джерела про діяльність І.Виговського на 

Волині,  
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– відвідати історичні місця, пов’язані з життям і діяльністю майбутнього 

гетьмана у Луцьку, 

– зустрітись з авторитетними краєзнавцями, носіями інформації про 

перебування І.Виговського на Волині З.Навроцькою, А.Бондарчуком, 

О.Бірюліною, 

– дослідити життєвий шлях та роль І.Виговського у боротьбі за незалежність 

Української держави, 

– провести експедицію до селища Рокині Луцького району, відвідати школу 

козацького гарту, взяти участь у посвяті у козацькі джури,  

– популяризувати зібрані матеріали на виховних заходах, навчальних 

заняттях, веб-сайтах закладу освіти, місцевої громади, засобах масової 

інформації Луцького району. 

Актуальність нашого дослідження полягає у прагненні донести до усіх 

небайдужих до долі України людей важливість об’єднання українців задля життя 

і процвітання держави. Як стверджує народна мудрість, тому роду не буде 

переводу, в котрому браття милують згоду!  

Іва́н Виго́вський (1600?– 17 березня 1664) народився на початку XVII ст. на 

Київщині. Історія не зберегла відомостей про рік народження майбутнього 

гетьмана. Донині це питання є предметом дискусій науковців.  

Він походив з православного шляхетського роду Виговських Овруцького 

повіту, що тривалий час належав до Волині, пізніше – до Київщини. Шляхетне 

походження І. Виговського не ставив під сумнів В. Липинський.  

З літературних, архівних джерел та від волинських науковців нам стало 

відомо, що майбутній гетьман Іван Виговський перебував у Луцьку впродовж 

1626-1640 років, тобто 14 років поспіль тут проживав і працював!  

Після навчання у Києво-Могилянському колегіумі трудову діяльність 

розпочав у Луцьку спочатку звичайним писарчуком, потім – писарем, далі – 

юристом, намісником підстарости і головою канцелярії Луцького земського суду, 

одночасно ведучи широку адвокатську практику.  

З часом, у XVIII ст., на старих фундаментах канцелярії було споруджено 

будинок Шляхетського суду, в якому нині знаходиться Луцький художній музей. 

24 жовтня 2010 року на будинку музею встановлено меморіальну дошку на честь 

І.Виговського. 

Від Олени Бірюліної, відомої волинської дослідниці автографів 

І.Виговського, ми дізнались: вперше в Луцьку майбутній гетьман документально 

заявив про себе у 1627 р., коли він, як довірена особа Луцького братства, вніс до 

луцьких ґродських книг протест на протиправні дії Войцеха Хелповського.  

В музеї історії Луцького братства ми зустрілись з творцем цього музею, 

народним депутатом України першого скликання Андрієм Бондарчуком та 

дізнались, що Виговський був членом Луцького православного братства і виявив 

себе великим ревнителем православноївіри. Перебуваючи на службі у Луцькій 

гродській канцелярії, майбутній гетьман України відстоював у суді права 

Луцького братства.  

Про перебування І.Виговського у Луцьку свідчать підписані ним документи, 

які зберігаються у Державному архіві Волинської області та музеї історії 

Луцького братства. Це – випис з Луцької ґродської книги від 1634 р. і випис з 

Луцької земської книги від 1638 р., на яких зазначено, що вони звірені з 

оригіналом канцелярським підписком Іваном Виговським.  
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З особливим хвилюванням ми оглядали мистецько виведені автографи Івана 

Виговського на оригінальних документах Луцького Хрестовоздвиженського 

братства! 

Тривалий час проживання у Луцьку сприяли широким знайомствам, дружбі 

з місцевою шляхтою, знанню правових і господарських проблем волинського 

краю. Канцелярський досвід, набутий у Луцьку, без сумніву, добре слугував Івану 

Виговському на посаді генерального писаря Війська Запорозького у 1648-1657 

роках. 

Ми також дізнались, що Виговський чудово володів, крім рідної української 

мови ще й церковнослов’янською, польською, латинською, добре знав російську 

мову, був вмілим каліграфом, славився за «дотепного і вправного у писарських 

справах». 

Після Луцька Іван Виговський був військовим писарем при Яцеку 

Шемберкові, комісарові Речі Посполитої над Військом Запорозьким. Очевидно, 

тоді ж він познайомився та увійшов у тісніші контакти з Богданом 

Хмельницьким, тодішнім генеральним писарем Війська Запорозького.  

Будучи особистим писарем гетьмана Хмельницького, І. Виговський 

швидкоздобуває авторитет і робитьблискучукар’єру. Він супроводжував 

Хмельницького у переможному поході 1648 р., брав участь у кампанії 1649 р. 

Тодівін став головнимпоряд з гетьманомупорядником 

«РеєструВійськаЗапорозького1649 р.-початку 1650 р.». Цей же документ згадує 

про Виговськоговже як про генерального писаря. 

Новийгенеральнийписарвиступає як співавторважливихуніверсалів Богдана 

Хмельницького, нерідко сам пишеїх з волігетьмана. 

За короткий час Виговський створив потужну та 

високоефективнуГенеральнуканцелярію. Ця установа була по суті Міністерством 

закордонних справ і одночасно — внутрішніх. Вона стала тим самим 

генератором, який згідно з волею гетьмана й ради Війська Запорозького приводив 

у рух численні привідні паси державної машини. Сюди надходила військово-

політична інформація з усіх кінців України і зарубіжних держав, тут приймалися 

та звідси відправлялися численні посольства, ухвалювалися важливі рішення, 

котрі поруч з військовими перемогами визначали долю України. 

Щобстворититакупотужнудержавну машину й керувати нею, 

потрібенбуввеличезний талант адміністратора та політика. 

У 1652 р. Українськаармія в битвіпід Батогом взяла переконливий реванш 

над поляками за поразкупід Берестечком, і в ційбитві брав участь 

такожВиговський. У 1653 р. вінвідігравактивну роль у переможних боях 

підЖванцем, але зрада хана не дала можливості остаточно розгромити ворога. 

Цеспонукало уряд України до посиленняконтактів з Московською державою та 

до укладення з нею військово-політичного союзу 1654 р. 

Покидоговірбуврівноправним, доти й успішно розвивалася боротьба проти Речі 

Посполитої.  

Однак Москва зрадила Україну й уклала сепаратне перемир’я з Річчю 

Посполитою у Вільні. Це виразно показало справжні наміри Москви, далекі від 

братства, та змусило Хмельницького з Виговським шукати нових союзників. 

Було укладено союз зі Швецією, Трансільванією і Бранденбургом.  

У 1657 році відійшов у вічність гетьман України Богдан Хмельницький. У 

цей період погіршилася міжнародна ситуація, загострилися соціальні 
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суперечності у середині українського суспільства. Москва дедалі більшепрагнула 

знищити незалежну Україну та перетворитиїї в своюколонію.  

Ватмосферігострихсуперечностей та посилення московського тиску Івана 

Остаповича Виговського було обрано гетьманом України на Корсунській раді 21 

жовтня 1657 р. В особі Виговського Українська держава мала 

досвідченогополітика, вмілогоадміністратора та дипломата, хороброго й 

талановитоговоєначальника.  

В 1658 р. гетьманзіткнувся з потужною опозицією, яка всіляко 

підтримувалася Москвою. Спочатку йому вдалося розгромити опозиціонерів, на 

чоліяких стояли полтавський полковник Мартин Пушкар і кошовийотаман Яків 

Барабаш. Побачивши крах першоїопозиції, Москва все нахабніше втручається у 

внутрішні справиУкраїнськоїдержави. 

Цепризводить до російсько-українськоївійни 1658–1659 рр., яка переплелася 

з громадянськоювійною в Україні. У такійситуації Виговський круто 

міняєполітику. Оскільки договір 1654 р. вже перестав фактичнодіяти, гетьман 16 

вересня 1658 року уклав з Річчю Посполитою відому Гадяцьку угоду. На її 

підставі Україна (під назвою Велике князівство Руське) мала входити до Речі 

Посполитої як рівноправний член конфедерації з Короною Польською та 

Великим князівством Литовським.  

Гадяцький договір означав відмову Гетьманської держави від підданства 

московському царю. Тоді ж було видано Маніфест до володарів Європи з 

поясненням про причини війни з московським царством: « ... розкрилася хитрість 

і підступність тих, що без жодної нашої вини готували для нас спочатку 

міжусобицю і громадянську війну, а потім і відкрито, загрозою своєї зброї, – 

рабське ярмо. На те, щоб його знищити, ми й доводимо нашу невинність і, 

закликаючи на поміч Бога, розпочинаємо законну оборону і змушено шукаємо 

допомоги сусідів в ім’я своєї свободи. Тому на нас немає вини і не ми є за 

причину цієї війни, що її тепер розпалили...». 

Протидіючи наступові Москви на Україну, Виговський завдав нищівної 

поразки стотисячній царській армії під проводом Трубецького 9 липня 1659 р. у 

битві під Конотопом. ВтратиТрубецького становили близько 40 тис.чол. 

російськоговійська, булозахоплено в полон близько 15 тис. 
Виговський зумів здобути найбільшу перемогу над московськими 

військами, зберігши цілісність України. Вінзробивсміливуспробувирватися з-

підзадушливоїопікиМоскви, відстоюючиприродне право України на 

самостійнийвибірподальшого шляху свогорозвитку. Після перемоги у 

Конотопськійбитвівінбув у кроцівідзаповітної мети, коли в Москві стояла паніка 

і особистоцаркерувавземляними роботами з укріпленняМоскви. 

Конотопська битвазалишалася довгий час забороненою темою в російській 

та особливо радянській історії. Протягом століть інформація про неї 

замовчувалася, бо правда про події під Конотопомрозвінчувала міф про 

«споконвічне прагнення українців до союзу з Росією». Аналіз історичних фактів, 

пов’язаних з Конотопською битвою, дозволяє давати їй оцінку як одній з 

найбільших та найславетніших перемог української зброї. 

Здавалося, нарешті настане мир і спокій в Україні. Проте розбрат не дав 

використати успіх Конотопської битви: Іван Сірко вдарив на Крим, татари 

повернулися додому, а Лівобережжя добровільно визнало владу Москви. 

З цього приводу влучно висловився Михайло Грушевський: «Оце була біда, 

що до всього іншого не стало в Україні згоди між самими українцями».  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F
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Не бажаючи подальшого кровопролиття і братовбивства, після козацької 

ради, що відбулася 11 вересня 1659 р. в містечку Германівка, Виговський склав 

булаву. На його місце обрали 18-річного та легко керованого Юрія 

Хмельницького, котрий під тиском Москви підписав Переяславський договір 

27(17).10.1659 р., що перетворював Україну в автономну одиницю у складі 

Московського царства, причому ця автономія постійно скорочувалася. Так 

Україна втратила шанс стати незалежною державою. 

Це свідчить про те, що, якою б грандіозною не була перемога, вона 

залишиться безрезультатною, якщо відсутня єдність народу! 

Колишній гетьман переїхав на Волинь, що перебувала тоді під контролем 

польського короля, був сенатором Речі Посполитої та Київським воєводою. У 

1659 році Виговський отримує від короля Яна Казиміра привілей на Любомльське 

староство і волинське місто Любомль. 

Як член Львівського православного братства стає опікуном всього 

православ’я на Правобережній Україні. 

Ставши любомльським старостою, він єдиний в Речі Посполитій реалізував 

постанову Гадяцької угоди в релігійній частині. Будучи опікуном місцевих 

церков, Виговський всі уніатські церкви на території староства вивів з-під 

юрисдикції уніатського єпископа і перевів їх у православ’я. Всі 13 парафій 

староства стали обслуговуватись православними священиками.  

В цей час на українських землях починаєтьсяРуїна: безперервні 

заворушення, розбрат, міжусобиці, втручання сусідів. Усе це вело до розорення, 

занепаду.  

На Правобережжі розгорталося могутнє антипольське повстання, котре було 

спрямоване й проти гетьманаТетері. У відповідь він жорстоко придушував 

народні виступи. 

Івана Виговського безпідставно було звинувачено у сприянні учасникам 

повстання. Його було заарештовано і без всякого суду і слідства, навіть без 

королівськоговідома, колишньогогетьманабулорозстріляно за наказом Павла 

Тетері. Вирок було виконано в селищі Рокитному, що на Київщині.  

Іван Виговський став першим гетьманом Української козацької держави, 

страченим за участь у боротьбі за її незалежність.  

На основі зібраних матеріалів ми прийшли до висновків, що Іван 

Виговський, отримавши у Луцьку своєрідну путівку у трудове і політичне життя, 

увійшов у історію України як видатний високоосвічений державний, політичний 

і військовий діяч, соратник Богдана Хмельницького, гетьман козацької України 

1657-1659 років. 

Ми гордимося, що інтелектуально-духовний світ цієї видатної особистості 

формувався під впливом шляхетської Волині, зокрема тих її представників, які 

входили до Луцького православного братства. Досвід, набутий у Луцьку, 

слугував Виговському на посаді генерального писаря Війська Запорозького і в 

часи гетьманства. 

Ми вважаємо, що Іван Виговський –великий українець, ім’я якого назавше 

вписано в історію України. Як прихильник незалежної політики Гетьманщини і 

співавтор Гадяцької угоди 1658 р. він увійшов в історію спробою творення нової 

української держави. Намагаючись дати шанс Україні бути державою 

демократичною, європейською, він розгромив московське військо 1659 року у 

битві під Конотопом. 
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Події доби Івана Виговського перегукуються з сучасними подіями в Україні, 

коли відсутність єдності народу, агресія сусідньої держави привели до воєнних 

дій. Боронячи незалежність України, гинуть кращі її сини, славні нащадки 

козаків. 

На державному рівні 14 жовтня відзначаємо День українського козацтва. Це 

свято усіх істинних українців, бо всі ми є нащадками гордого і свободолюбивого 

народу.Саме цього дня 14 жовтня 2018 року у селищі Рокині ми були учасниками 

відродження козацьких традицій: у козацькому колі нас посвятили у джури 

козацькі. То ж козацькому роду нема переводу! 

 

ІДЕАЛ СУЧАСНОГО УКРАЇНЦЯ НА ПРИКЛАДІ МОЇХ ЗЕМЛЯКІВ 
Карпенко Антон, вихованець гуртка 

«Літературне краєзнавство» Богуславського 

районного центру дитячої та юнацької творчості 

Керівник: Лаговська Тетяна Іванівна, 

керівник гуртка «Літературне краєзнавство» 

Богуславського ЦДЮТ 

Дорослі кажуть, що найбільше щастя і радість у житті – це діти. Заради нас 

вони готові на все. Я задумався, скільки ж мудрості, сили, любові, щирості, 

терпіння і доброти моя мама вкладає в моє серце, щоб я виріс справжньою 

людиною. Адже від того, якими ми будемо, чому навчимося, залежить не тільки 

наше майбутнє, а і майбутнє усієї країни. А успішну країну зможуть побудувати 

лише справжні патріоти. Тому для мене український виховний ідеал та українець 

ХХІ століття – це, насамперед, щирий патріот, який має високі життєві ідеали. 

Ми живемо у час глобальних суспільних змін, глибокого осмислення життя. 

Виховання у кожного любові до рідного краю, до рідної культури, до рідного 

міста, до рідної мови – ось першочергові завдання сьогодні. Але як виховується 

ця любов? Вона починається з малого – любові до своєї сім’ї, до свого дому, до 

своєї вулиці, свого міста. Постійно розширюючись, ця любов до рідного 

переходить в любов до держави, її історії, її минулого і сучасного. 

Тому я хочу зупинитися на історичних постатях моїх земляків, що є 

справжніми українцями-патріотами, які своїм героїчним патріотизмом 

виховують мого сучасника – українця ХХІ століття. Кожен із них увібрав в себе 

багаті і славні козацькі традиції, уособлює мужність і героїзм оборонців та 

визволителів рідної землі впродовж всієї багатовікової української історії. 

Як згадка про давні часи мого Богуслава, стоїть нині на березі швидкої Росі 

пам’ятник одній із турецьких полонянок Марусі Богуславці на тому самому місці, 

де на початку ХVІІ століття була стара Покровська церква. Священником у ній 

служив батько Марусі, яка не змогла вберегтися від ворожого полону. Чи можна 

уявити собі гіркішу, принизливішу долю, ніж доля жінки-невільниці, українки-

християнки у басурманському полоні? Сповна відчула це на собі Маруся 

Богуславка, яка красою своєю полонила турецького пашу та народила йому сина. 

Здобула у паші таку довіру, що він залишив їй ключі від темниці, де тридцять 

років мучилися сімсот козаків-невільників, яких Маруся Богуславка, до кінця 

щиро віддана Україні, звільнила від полону. 

Ще одним прикладом для мене є Самійло Самусь – Богуславський 

полковник. Пам’ять про славетного запорозького козака Самуся, який був 

спочатку полковником Вінницького (1685-1699 pp.), а потім Богуславського 

(1699-1711 pp.) полків, виконував обов’язки наказного гетьмана від імені 



171 
 

польського короля (1693-1702 pp.), був гетьманом Правобережної України (1702-

1704 pp.) й керував «другою Хмельниччиною», живе серед українського народу 

на протязі багатьох століть після його смерті. 

Інший мій земляк, Дмитро Чалий, вчителював в Саварській школі, викладав 

українську мову та літературу, збирав та вивчав перекази, казки, пісні, писав 

вірші. Уроки проводив часто зі скрипкою, "співаючи" вірші Шевченка, Франка, 

Лесі Українки. Таблиці виготовляв власноруч ночами. Німецько-радянську війну 

Дмитро Євдокимович пережив у Саварці, продовжував учити дітей. У дітей не 

було підручників, і тому він створював рукописні. Зберігся його рукописний 

«Букварик» на другу чверть 1942-1943 навчального року, затверджений Петром 

Солухою. Репресували Дмитра Чалого не лише за те, що вчив дітей читати та 

писати українською мовою та любити і поважати Україну, закликав односельчан 

зробити братську могилу загиблих від Голодомору, а й за те, що на шкільному 

випускному вечорі 1945 року хор під його керівництвом заспівав заборонену тоді 

«Ще не вмерла України». Яким же він був далекоглядним, ніби знав, що цій пісні 

судилося стати Гімном незалежної України! 

Учень та односельчанин Дмитра Чалого, Віктор Кукса, разом зі своїм 

побратимом Георгієм Москаленком, 1 травня 1966 року вивісили жовто-

блакитний прапор над будівлею Київського інституту народного господарства. 

Вивісити стяг жовто-блакитного кольору, у ті часи забороненого, вони вирішили 

як протест проти повернення до політики сталінізму. За декілька днів до 

знаменного дня, хлопці придбали два жіночі шалики – помаранчевого та синього 

кольорів і згодом у себе в кімнаті зшили з них жовто-блакитний прапор. На 

полотні Георгій друкованими літерами вивів: «ЩЕ НЕ ВМЕРЛА УКРАЇНА, ЩЕ 

ЇЇ НЕ ВБИТО! ДПУ», де напис ДПУ – Демократична Партія України – мав на меті 

переконати всіх, хто його побачить, що у Києві діє організація, яка бореться за 

незалежну Україну. Окрім напису на прапорі красувався і УНРівський тризуб, 

скопійований з грошей, вирізаний з чорної матерії і нашитий на полотно. З самого 

ранку під українським стягом перебували не на жарт налякані кадебісти та 

міліціонери. І хоча врешті-решт прапор зняли, проте він встиг помайоріти на очах 

у колони робітників і студентів, адже прапор не знімали, доки не прибули сапери, 

бо були переконані, що він замінований. 21 лютого 1967 року Георгія та Віктора 

затримали. За рішенням Київського обласного суду, ухваленому на закритому 

засіданні 31 травня 1967 року, обоє «злочинців», прозваних в народі 

«першотравнева двійка», отримали ув’язнення в колонії суворого режиму. І хоча 

20 травня 1994 року Пленум Верховного Суду України скасував Москаленку і 

Куксі вироки по 62 статті (антирадянська агітація і пропаганда) через відсутність 

складу злочину, проте вироки по 222 статті залишилися в силі, і повністю їх 

реабілітували лише після розвалу СРСР у 2007 році. 

Я розповів лише про деякі історичні постаті моїх земляків, які є прикладом 

для сучасної молоді – прикладом патріотизму, доблесті і відданості Україні. 

Актуальність моїх досліджень полягають у тому, що необхідно привертати увагу 

молоді до мови та історії свого народу, свого міста чи села, цінувати та пам’ятати 

своїх земляків, які так любили свою землю, що не боялися йти за неї на жертви... 
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ОДИН МОТИВ – ЛЮБОВ ДО УКРАЇНИ:  

НАТАЛІЯ ЛІВИЦЬКА-ХОЛОДНА 
Литвинова Марія, Тімофеєва Валерія, 

вихованки гуртка «Юні скаути» Канівського 
міського центру туризму Канівської міської 

ради Черкаської області 

Керівник: Коваленко Ірина Миколаївна, 
завідувач організаційно-масового відділу, 

керівник гуртка «Юні скаути» Канівського 

міського центру туризму Канівської міської 
ради Черкаської області 

Науковий керівник-консультант:Сокур 

Людмила Анатоліївна, кандидат історичних 
наук, завідувач сектору екскурсійної роботи 

Шевченківського національного заповідника 

Ніколи не вросте у серце чужина…  

О. Лятуринська 
Актуальність дослідження. 
«У своєму творчому рості українська нація завжди видавала з себе могутні 

постаті, які, запустивши глибоко своє коріння в минулому, у той самий час буйно 

простягали свої паростки в майбутнє. В духовності цих історичних постатей 

нація немовби виправляла свій історичний ріст» (О. Д. Штуль-Жданович). 

Еміграція... Разом із нею потрапляли за кордон талановиті люди – митці, 

щирі патріоти рідного краю. Для українських письменників 30-80-х років XX 

століття еміграція була трагедією їх життя. Бо це не просто життя за кордоном, 

це означало заборону повернутись...  

Поезія представників «празької школи» була побудована на почутті 

«втраченої батьківщини». Творчість для них була способом порятунку, 

своєрідної реабілітації за поразку визвольних змагань.  

«Хто пережив страшну операцію розриву з живим тілом Батьківщини, – 

писав Є.Маланюк, – хто відчував пекучий брак Батьківщини, як вічно роз’ятрену 

рану, хто задихався в чужому повітрі, у чужому підсонні, під чужим небом…, 

той зрозуміє психологічний стан емігранта» [2]. 

Україна стає для поета-емігранта раною, болем, святістю, прокляттям. 

Шукаючи «свою» Україну поети-емігранти творили ідеалізований образ 

Вітчизни. 

В наш час, українська еміграційна література все міцніше утверджує себе як 

повноцінна складова загальноукраїнського літературного процесу.  

Тож, наше завдання полягає в дослідженні маловідомого історичного 

минулого наших поетів-емігрантів, а саме, – діячів української діаспори як 

важливої складової української державності. 

Ім’я поетеси української діаспори в США, яскравої представниці «Празької 

школи», непересічної особистості Наталії Лівицької-Холодної довгий час було 

серед замовчуваних в Україні. Хоч прожила понад 100 років, а творчий шлях 

поетеси тривав близько 80 років, вона ніколи не дізналася, що на Батьківщині 

віршова спадщина її нарешті отримала визнання, прихильність та захоплення 

читачів, великий інтерес дослідників-літературознавців.  

За висловом поета Є. Маланюка: «Історія її життя цілковито повторює 

долю тих, хто був змушений покинути рідні простори та жити й творити на 

чужині, блукати-мандрувати «емігрантськими Сахарами».  
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Наталя Лівицька… Ім’я цієї жінки звучить, як музика. І такою ж вродою 

наділив її Бог як людину і таким же талантом, як митця. А ще наділив даром 

любити – свій рід, коханого, доньку, Україну. Вона – авторка великої кількості 

поезій (понад 400), прозових творів – усе своє життя присвятила Україні [1]. 

В літературу Наталя Лівицька-Холодна прийшла як «поетка кохання».  

Святослав Гординський писав: «Маємо, можна, сміливо сказати, першу 

наскрізь жіночу, щиру, без ніякого позування книжку поезій у нашій літературі. 

Досі мало яка жінка в нашій поезії мала таку сміливість і вміння віддати з таким 

мистецтвом оте «вічно жіноче» жінки й показати скільки для жінки значить 

кохання». 

Любов-боротьба, любов-битва, навіть любов-ненависть – палітра інтимних 

почуттів у Лівицької-Холодної надзвичайно широка і смілива, особливо – на той 

час. Її вірші – це свого роду жіночий календар, у якому і психологічні подробиці 

змін жіночого єства, і химерні згасання й наростання почуттів, і добре відчутний 

пульс жіночого життя в його еволюції.  

Ліричну героїню першої збірки «Вогонь і попіл» критики назвали 

«маленький вамп, трохи примхливий, трохи розбещений, для якого без кохання 

немає життя, і що лише в ньому бачить суть свого існування». І одночасно, це 

«тип ідеальної жінки, для якої поезія потрібна так само, як пестощі» (С. 

Гординський, «Чотири ретори лірики»).  

У поезії Лівицької-Холодної Україна також постає у ролі бранки-зрадниці, 

що стогне у ярмі неволі. Та за своєю внутрішньою сутністю вона залишається 

вільнолюбивою дочкою степу, голос крові виявляється сильнішим і могутнішим 

за все інше, і він кличе до помсти за зневажену честь і славу... 

У циклі «Попіл» біль, породжений любовними втратами, почасти 

стишується згадками, мріями про Україну. Поетеса переносить свої переживання 

з площини суто особистої на обрії з патріотичною мотивацією (поезія «О, забудь 

мені гнівне слово…»). Це й зрозуміло, на чужині авторка не знаходить затишку 

впродовж усього життя. Далека батьківська земля зринає у спогадах…[3]. 

Дослідник творчості поетеси Богдан Рубчак зауважує, що авторка «відкрито 

залишає тематику кохання і звертається до вічних турбот політичного емігранта 

— до одчайдушних надій на зміни в рідному краю та безнадійної туги за ним». 

Епіграфом другої збірки – «Сім літер» – послужили слова Тараса Шевченка: 

«Нема на світі Україні, Немає другого Дніпра». Цей зачин визначив головний 

пафос змісту книжки – трагічна туга за батьківщиною, болючі спогади минулого. 

«СІМ ЛІТЕР» – це глибинний внутрішній синтез особистих почуттів поетеси 

і славних сторінок історії України. Історичне минуле у мистецькому світі 

Лівицької–Холодної є поштовхом і матеріалом до продовження формування її 

основного поетичного кредо — кредо поета–борця, поета–державника, як і у всіх 

митців Празької літературної школи. Героїчна історія української державності, її 

болі й тривоги стають особистими переживаннями поетеси. 

Образ України – центральний у мистецько–поетичному світі Лівицької–

Холодної. Це той незмінний орієнтир, який дає натхнення митцю, який звеличує 

його душу і кличе на помсту за розтоптану честь. Вільнолюбива кров як носій 

духу боротьби, вихованого безмежністю і величчю степів, жадає відновлення 

справедливості і воскресіння колишньої волі.  

Прагнення «святого вогню-ненависті» («Сповідь») за «нездійсненні сни 

Мазепи» («Помста») пронизує всю творчість поетеси і стає домінуючим мотивом. 

Це прагнення породжує й Образ борця-Отамана, який пройде над «степом з 
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мечем» («Монпарнас») і принесе славу і честь, відродження і надію українській 

державі. 

Поетесі болить, що «спить українська земля В божевільнім спокою» 

(«Волинь»), і вона прагне розбудити Україну, розігнати її страшний, смертельний 

сон. Її зброя — це слово сильне і могутнє.  

Сім букв у слові Україна окреслюють ту стихію, в якій б’ється й пульсує 

незмірне почуття поетеси – любов до батьківщини. Нині авторка прагне віднайти 

в ній справжні джерела свого буття, намагається усвідомити міць коріння 

українського роду, яке розпросторюється у глибини космосу і всотує в себе його 

енергію.  

Авторка з такою ж пристрастю говорить про Україну, як зовсім недавно 

говорила про об’єкт своїх любовних перипетій. Чотири розділи збірки 

віддзеркалюють порухи душі поетеси, надиктовані відчаєм життя політичного 

вигнанця. Єдине спасіння – втеча туди, в Україну, на побачення з нею, на 

трепетну розмову, нехай лише подумки… 

Через образи трьох національних героїв – князя Святослава, гетьмана Івана 

Мазепи та Симона Петлюри – осмислює Наталія Лівицька–Холодна етапи 

розквіту, слави і могутності української державності. Це три історичні епохи, 

віддалені одна від одної на сотні років, але об’єднані міцно і нерозривно спільною 

ідеєю, ідеєю утвердження незалежної української держави. Роздумує над 

сутністю і призначенням мистецтва слова, над роллю поезії, яка є для неї 

головним сенсом життя. Це сповідь її душі, згустки внутрішнього світу, вияв його 

потужної активності. 

Поетична спадщина Наталі Лівицької–Холодної – це історія її життя, літопис 

її почуттів і переживань, палких поривів душі і серця. 

Високоартистична поезія Наталі Лівицької-Холодної пройнята духом 

змагань за українську державність, відтворює широку картину думок і почувань 

борця-поета у героїчній життєвій круговерті. Уся її творчість – це одна з 

найяскравіших граней могутньої Празької літературної школи. 

Коли ж поглянути на всю творчість письменниці, – починаючи від перших 

відомих нам віршів до ще неопублікованих, написаних у другій половині 90–х 

років, – то можна твердити, що це своєрідна філософія любові, трагедія 

самотності, філософія життя і смерті. Вражає глибинне художнє осмислення 

вершин і низин людської душі, анатомія душі і тіла людини. 

Багатогранна, глибока за змістом і самобутня за образним світом творчість 

Наталії Лівицької-Холодної, на жаль, ще дуже мало відома в Україні. Вона 

вимагає як поглибленого наукового дослідження, так і популяризації серед 

сучасного молодого читача.  

Мій друже, шануй батьківщину,  

Вона, як життя, є одна!  

Люби свою рідну Вкраїну –  

Багата чи бідна вона…  

Притулок, багатство, родину  

Де-небудь здобудеш собі,  

Ніде не знайдеш України –  

Я знаю, повір ти мені. 

(Н.Лівицька–Холодна) 
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ГОЛОВНИЙ ОТАМАН АРМІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ 

РЕСПУБЛІКИ (УНР), ГОЛОВА ДИРЕКТОРІЇ УНР-СИМОН ПЕТЛЮРА. 

Викиданець Яна, 10 клас, Звенигородської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 

Звенигородської районної ради 

Керівник: Калюжний Сергій Іванович, 
вчитель історії Звенигородської спеціалізованої 

школи I-III ступенів №3  

Втрата суверенної незалежної української держави глибоко вразила моє 

серце. Питання: чому ми програли – вже довгі роки не дає спокою нашим 

українським душам і серцям. Відтак, любов до історичної науки в цілому та 

великий інтерес до вивчення історії своєї держави поставили переді мною 

завдання з’ясувати причини втрати суверенної незалежної української держави. 

Зокрема, я хочу дослідити і висвітлити роль в національно – визвольній 

боротьбі 1917 – 1921 рр. головного отамана армії УНР, голови Директорії, 

політичного діяча Симона Петлюри, інтерес до постаті якого в мене з’явився 

після того як я зрозуміла, що Симон Петлюра був досить цікавою та 

неординарною особистістю, яку пов’язуємо з державотворчими процесами 

початку 20 століття.  

Також до висвітлення цієї теми мене підштовхнуло переконання багатьох 

дослідників, особливо зараз, коли український народ відзначає 100-річчя 

Української революції. 

Невід’ємною складовою історії Української революції є діяльність головного 

отамана УНР Симона Петлюри . Симон Петлюра є однією з найсуперечливіших 

постатей української історії. Чимало сучасників залишило захоплені спогади про 

його дії в найскладніших ситуаціях часів революції та громадянської війни. Слід 

відзначити, що серед творів дослідників і раніше, і зараз не існує єдиної точки 

зору щодо постаті лідера Директорії Симона Петлюри. Мають місце суттєві 

розбіжності. Якщо його прибічники намагаються всіляко возвеличити, то 

опоненти – в багатьох випадках – безпідставно очорнити. 

Задля об’єктивного висвітлення постаті головного отамана слід 

утримуватися від однобічних, політично пристрасних підходів. Керуватися треба 

винятково фактами. 

Симон Петлюра був розумною людиною. Це відмічають більшість авторів, 

його  

як прихильників, так і його опонентів. Земляк С. Петлюри Дмитро Соловей, 

під-креслював його розумові та організаторські здібності, проявлені ще при 

організації шкільних українських гуртків в юнацькі роки, а пізніше при створенні 

УСДРП Токаржевський-Карашевич відмічав життєвий досвід Петлюри, вміння 

спостерігати людей та аналізувати події, талант журналіста та публіциста.  

У той же час ряд авторів, зокрема І. Нагаєвський та М. Шаповал, 

намагаючись бути об’єктивними, вказували на прорахунки і недоліки С. 

Петлюри. Так, М. Шаповал звертав увагу на те, що С. Петлюра не міг зносити 

критики, і це було причиною того, що він відсував від себе здібніших людей, які 

думали самостійно. І. Нагаєвський був переконаний, що Петлюра, будучи 

патріотом, вce ж таки «не був державним мужем, мужем Божого Провидіння, 

якого очікували українські покоління від часів зруйнування Української 

гетьманської держави XVIII ст.» 
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У 1986 р. до 60-річчя вбивства С. Петлюри за ініціативи української еміграції 

вийшов збірник, в якому була дана оцінка військового таланту Головного отамана 

УНР з урахуванням його досягнень та поразок: «Петлюра проводив багато 

успішних і доблесних кампаній проти більшовиків, загарбників української 

території. Єдність його армії, однак, була кілька разів покалічена більшовиками, 

нападом більшовиків, недостачею озброєння і боєприпасів, а також мирним 

договором між Росією і Польщею» 

Актуальність теми мого дослідження полягає в наступному: 

Загалом аналізуючи закордонних та вітчизняних джерел переконало мене в 

тому, що до цього часу в біографії Симона Васильовича Петлюри залишається 

ряд дискусійних, гострих та неоднозначних моментів. А, значить, об’єктивне 

вивчення постаті С. Петлюри є не тільки даниною відновлення історичної правди, 

а й суспільною потребою сучасного національного державотворення. Тож, 

можливо, потрібно задуматись над словами, сказаними самим Симоном 

Петлюрою за декілька днів до трагічної загибелі: «Я певний, що правильність 

обраної мною лінії виправдає історія...». 

Симон Петлюра народився 23 травня 1879 р. в сім’ї візника в передмісті 

Полтави. Здобувши початкову освіту, 1895 р. він вступив до Полтавської 

духовної семінарії, але в 1901-му був виключений з останнього курсу за 

українські патріотичні почуття. У Симона Петлюри до моменту виключення із 

семінарії у загальних рисах уже окреслилися національно-демократичні 

переконання, а також симпатії до соціалізму про який він тоді мав досить велике 

уявлення. Тому природним був його вступ до полтавської організації 

Революційної української партії (РУП), організованої Д.Антоновичем, 

В.Винниченком та М.Поршем. В 1901 році його відрахували за організацію 

таємної студентської групи й революційну пропаганду соціалістичного руху. 

Ховаючись від поліції, Петлюра виїхав на Кубань в Єкатеринодар (після 1920 р. 

Краснодар), де працював учителем і створив революційну групу “Чорноморська 

громада”. В 1904 році його заарештували за поширення листівок, але через кілька 

місяців звільнили “на поруки”. Вийшовши на волю, Петлюра виїхав у Київ, а 

потім у Львів, де редагував партійні видання – “Праця” й “Селянин”. 

Журналістикою майбутній глава української держави займався й у Петербурзі – 

видавав щомісячник “Вільна Україна”, а заради хліба насущного служив на 

приватному транспортному підприємстві. Потім він перебрався в Москву, 

редагував журнал “Українське життя” і працював скромним бухгалтером. 

Видатний російський академік Ф. Корш під час перебування Петлюри в Москві 

сказав: “Українці самі не знають, хто серед них перебуває. Вони думають що 

Петлюра – видатний редактор, патріот, суспільний діяч... Це все правда, але не 

повна правда. Петлюра безмірно вище того, що про нього думають. Він – з породи 

вождів, з того тіста, що колись в старовину закладали династії, а в наш 

демократичний час стають національними героями: бути йому вождем народу 

українського. Така його доля”. Життя підтвердило слова російського академіка. 

У період Першої світової війни Симон Петлюра працював заступником 

уповноваженого Всеросійського союзу земств і городов з питань постачання 

російської армії. Ця напіввійськова посада дала йому змогу бувати у військових 

частинах і вести політичну роботу серед українців. Лютнева революція в Росії 

застала С. Петлюру на західному фронті в Білорусії. Невдовзі його обрано 

головою Українського військового комітету Західного фронту, що свідчило про 

зростання його авторитету і популярності серед солдатів. 
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Початок стрімкої кар’єри Симона Петлюри припадає на травневі дні 1917-го. 

За лічені тижні він стає одним із лідерів українського революційного руху. Його 

позиції зміцнюються на організованому і проведеному під його ж керівництвом 

у червні 1917 р. ІІ Всеукраїнському військовому з’їзді, делегати якого рішуче 

висловилися за надання українського статусу автономії (що заперечував 

тимчасовий уряд). Це рішення було закріплено II Універсалом. Навесні 1917 р. С. 

Петлюра був призначений головою Українського Військового Комітету 

Західного фронту і як його делеґат взяв участь у І Всеукраїнському з’їзді в Києві 

(18-21 травня 1917 р.), де був обраний головою Українського Генерального 

Військового Комітету. З утворенням Центральної Ради у червні 1917 р. С. 

Петлюра став її Генеральним секретарем військових справ. Знайомі відзначали в 

Петлюрі впертість і непохитність у рішеннях, здатність до сильних вчинків, аж 

до самопожертви, та відсутність марнославства. Ці якості вирізняли С. Петлюру 

з натовпу інтелігенції, яка щойно вибилася з низів.Петлюра набув авторитету 

серед офіцерів українізованих частин, які в 1917 р. почали вимагати негайного 

створення української армії. 

Уся його енергія була спрямована тоді на створення українських збройних 

сил.За його безпосередньої участі з полонених українських січових стрільців 

було сформовано окрему військову частину -– Курінь Січових Стрільців під 

командуванням Є. Коновальця, який пізніше відіграв визначну роль у 

національно-визвольній боротьбі за незалежність України. 

Восени 1917 р., не погоджуючись з напрямними в Уряді В. Винниченка, С. 

Петлюра вийшов з Уряду і, виїхавши на Лівобережжя, організував Гайдамацький 

кіш Слобідської України, який згодом під його проводом відіграв вирішальну 

роль в січні – лютому 1918 року в боях за Київ і у ліквідації більшовицького 

повстання на Арсеналі. 

Після гетьманського перевороту С. Петлюра відійшов від державної 

діяльності і працював у Київському губернському земстві. З вибухом повстання 

проти гетьмана він виїхав до Білої Церкви і очолив повстанські війська, які під 

командуванням Симона Петлюри (що прийняв звання головного отамана “військ 

і флоту”) урочисто ввійшла в грудні 1918 р. в Київ, ознаменувавши цим 

ліквідацію держави П. Скоропадського і відновлення УНР.  

Історичною подією стало проголошення 22 січня 1919 р. Акту Злуки УНР і 

ЗУНР.Проте перші успіхи у сфері державного будівництва виявилися 

нетривалими. 

Радість перемоги затьмарювалася посиленням антагонізму між головою 

Директорії Винниченком і фактичним керівником руху Петлюрою. Ні 

Директорія, ні головний отаман не мали чіткої політичної програми, широко 

використовуючи популістські гасла. Дисципліни у військах бракувало, а 

розграбування державного й поміщицького майна, як і єврейські погроми, стало 

звичайним явищем. Зауважимо, втім, що всупереч поширеній думці сам Петлюра, 

як і інші українські соціалісти, ніколи не був антисемітом. Він підтримував 

приятельські стосунки з багатьма діячами єврейського руху, симпатизуючи їхній 

боротьбі. Євреї входили до складу Центральної Ради, були членами уряду 

Директорії. Петлюра намагався боротися з погромами, але приборкати стихію не 

зумів. 

Зайнявши Київ, Петлюра і його оточення напередодні другого наступу на 

Україну більшовицьких військ не зробили, по суті, нічого конструктивного, щоб 

запобігти небезпеці. В Україні склався самовладний режим отаманщини, коли 



178 
 

місцеві авторитетні воєначальники, формально визнаючи Петлюру головним 

отаманом, діяли переважно на власний розсуд. Супроводжуваний масовими 

погромами, вбивствами й пограбуваннями розгул отаманщини, самоправство 

“батьків” на кшталт Ангела або Зеленого відштовхували від Директорії та від 

самого Симона Петлюри основні верстви українського суспільства, створювали 

йому негативний імідж в очах країн Антанти, сили якої до початку 1919 р. 

окупували Одесу та інші порти півдня України. Січневого наступу 1919 р. 

Червоної армії на Київ лідери УНР зупинити не змогли. Українська Народна 

Республіка опинилася у вогняному кільці з військ більшовиків, білогвардійців, 

країн Антанти і Польщі. 

Після відступу армії УНР з Києва і виїзду В. Винниченка за кордон Симон 

Петлюра очолив Директорію (з 11 лютого 1919 р.), залишаючись одночасно 

головним отаманом військ УНР. У складі Директорії він перебував від першого 

до останнього її існування і протягом десяти місяців очолював збройну боротьбу 

за волю та незалежність свого народу. 

В жовтні 1919 р. в результаті вкрай несприятливої зовнішньополітичної та 

військової ситуації українська армія опинилася під загрозою знищення, тому 

було вирішено продовжити визвольну боротьбу партизанськими методами. 

Знесилене українське військо під командуванням М. Омеляновича-Павленка 

вирушило у легендарний Зимовий похід, який тривав до травня 1920 р. За весь 

рейд Армія УНР пройшла 2500 км і провела більш як 50 успішних боїв.Зимовий 

похід Армії УНР є однією з найгероїчніших сторінок національно-визвольних 

змагань 1917-1921 рр., взірцем незламної віри в свої ідеали. 

Намагаючись вивести Україну з міжнародної ізоляції, Симон Петлюра був 

змушений піти на укладення між УНР і Польщею угоди про спільні дії проти 

Червоної армії. Однак ставка на цей союз не виправдала себе . Польський уряд, 

зрадивши союзників, фактично залишив українське військо наодинці з 

більшовиками. Після тяжких боїв на теренах України армія УНР мусила 

відступити за р. Збруч і наприкінці листопада 1920 р. була інтернована польською 

владою. 

З 21 листопада 1920 р. на території Польщі почав діяти Державний центр 

УНР в екзилі. Він включав Директорію, уособлювань її головою і Головним 

отаманом С. Петлюрою, уряд УНР, армію УНР та державні установи з їхніми 

службовцями 

У 1923 р. уряд радянської України зажадав від польських властей видачі С. 

Петлюри як ворога народу. Тож він змушений був виїхати спочатку до 

Будапешта, згодом -– до Відня і Женеви, а з 1924 р. оселився з родиною у Парижі. 

На теренах Франції С. Петлюра продовжував керувати діяльністю екзильного 

уряду УНР, заснував тижневик „Тризуб”, активно займався публіцистикою. 

26 травня 1925 р. в Парижі, на вулиці Росін, біля книгарні “Жіль– бер Самуїл 

Шварцбарт п’ятьма револьверними пострілами обірвав життя незламного борця 

за незалежність України– Симона Петлюри. На суді вбивця мотивував свій 

учинок бажанням помститися за жертви єврейських погромів. Цілком імовірною 

є поширена в українській історіографії версія про те, що насправді Шварцбарт 

або свідомо виконував вказівки більшовицьких агентів, або виявився сліпим 

знаряддям у їхніх руках. Утім, документальних підтверджень немає. 
Вбивство Симона Петлюри сколихнуло всі країни Європи, нa кілька місяців 

привернула увагу європейських та заокеанських газет. Реакція на смерть 

українськоголідера була різною. У листопаді 1926 р. соратник С. Петлюри, 



179 
 

генерал В. Сальський у своїй статті дав йому високу оцінку. Зокре ма він писав: 

«Це був керівник від Бога, який мав вплив на маси. Він залишиться нашим 

лідером у боротьбі за незалежність і йога смерть ще більше налякала наших 

ворогів». 

Все його життя до останньої миті було віддане боротьбі за єдність і 

самостійність українського народу. Це забезпечило йому видатне місце у 

нетлінній пам’яті нащадків. 

21 січня 2019 р. був відкритий в м. Києві Меморіальний барельєф Симону 

Петлюрі, який знаходиться на однойменній вулиці – вул. Симона Петлюри, 2/4. 

Український народ таким чином увіковічуює видатних діячів, які боролися за 

українську незалежність серед яких і Симон Петлюра.  

 Результатом моєї пошуково-дослідницької роботи є:  

-дослідження причин поразки молодої української держави та вплив 

міжнародної ситуації на перебіг подій на території України; 

 – визначення політичної спрямованості Симона Петлюри; 

– також я намагалась простежити та з’ясувати феномен Петлюри як політика 

й лідера націй, що виявився під час революції й підсилився в роки захоплення 

більшовиками України, став визначальної для українського руху опору.  

– в ході роботи над розкриттям обраної мною теми я намагалась зрозуміти 

особливості державотворчих процесів у досліджуваний період і визначити вплив 

історичних постатей на процеси державотворення, їх роль і місце у формуванні 

основ державності.  

Простеживши і висвітливши героїчний життєвий шлях головного отамана 

УНР Симона Петлюри, я зрозуміла, яка велика роль історичних особистостей в 

історичних процесах. Тому прийшла до висновку, що Симон Петлюра – 

військовий і громадський діяч часів УНР, співорганізатор Директорії, 

Генеральний осавул Вільного козацтва, головний отаман, згуртувавши навколо 

себе людей, сповнених вільним духом і бажанням боротися за волю України, 

трагічно віддав своє життя цій боротьбі.  

У 1991 р. справа, за яку боровся і поклав життя С. Петлюра, стала реальністю. 

Україна здобула незалежність. Збулися його пророчі слова: „В урочистих актах 

законодавчих, у війні за воля та повстаннях міцно виявляв наш народ свою волю 

непохитно жити незалежним державним життям. Нехай вона буде довга і уперта, 

нехай вона бере нові і нові жертви, але Україна незалежна -– хоче чи не хоче того 

Європа – таки буде”. 

 

ВИДАТНІ ВИПУСКНИКИ ШКОЛИ: ЛЕВ БИКОВСЬКИЙ 
Лещенко Мар’яна, учениця 8 класу 

Звенигородської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів №3 

Семеріч Ірина Анатоліївна, вчитель історії 
Звенигородської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів №3 

Я – учениця восьмого класу Звенигородської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів №3. Щоранку, коли я підходжу до рідної школи, в мене постійно 

виникає відчуття, що я потрапила в якийсь панський маєток з чудовим будинком 

своєрідної архітектури. І це не даремно, бо моїй школі вже 116 років. Ця, з одного 

боку проста стара будівля нашого міста, криє в собі дивовижну історію. 
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Актуальність теми роботи полягає в потребі вивчити рідної історію школи та 

її випускників. Пам’ять про минуле розширює кругозір сучасного, усвідомлення 

свого місця у світі та прогнозування свого майбутнього. Адже людині в 

XXIстолітті доступно безліч джерел, інформація в яких здобута тяжкою працею 

і кров’ю наших предків, аби тільки не повторювати своїх та чужих помилок, а 

навпаки, досягати нових вершин в своїй праці. І людина цим нехтувати не 

повинна. 

Джерельною базою дослідження є комплекс документів, що репрезентують 

суспільні процеси розвитку школи та долю випускників протягом ХХ та ХХІ 

століть. Конкретно йдеться про дослідження краєзнавцями історичних фактів та 

спогадів випускників школи різних поколінь. Особливо варто виокремити 

спогади відомого бібліографа Л. Биковського. 

Неможливо дослідити історію школи, не дізнавшись про її випускників.У 

1911 році відбувся перший випуск комерційної школи( а таку назву носила наша 

школа при створенні). Учні отримували після закінчення школи, титул «лічного 

почотного гражданіна». На сьогодні я дізналася лише про кількох випускників 

першого випуску. Серед них особливе місце займає Лев Биковський. 

Лев Юстимович Биковський (1895-1992) – це видатна багатогранна, 

високоінтелектуальна особистість, громадсько-політичний, культурно-освітній, 

науково-організаційний діяч, науковець, поборник української державності. 

Інженер-економіст за освітою, він став відомим журналістом і вченим – 

книгознавцем, бібліотекознавцем, теоретиком та істориком культури, книжкової 

культури зокрема. 

Народився Л. Биковський 10 квітня 1895 року за старим стилем в селі 

Вільховець Звенигродського району, Черкаська область. Дитинство його 

пройшло в лісах Звенигродщини, урочищі Привороття, місцевість правого берега 

Дніпра. На юного Левка з дитинства вплинула українська народна культура, 

зокрема як він про це писав сам у своїх спогадах: «Українська мова і пісня лунали 

у нас усюди, в кухні, на подвір’ї, в покоях…» все це падало у душу хлопця і 

формувало у юного Биковського українську національну свідомість. Його батько 

був лісником. Після початкової домашньої освіти у 1904 році став учнем реальної 

школи у Києві. З 1905 по 1912 роки навчався у Звенигородській семирічній 

комерційній школі і закінчив її зі срібною медаллю. У ті роки він входив до 

місцевого українського гуртка. Він згадував, що на нього мали вплив різні 

книжки, наприклад, він зачитувався твором Сенкевича «Огнем і мечем». 

Особливо улюбленим героєм цього твору став козацький полковник Богун, який 

був для нього втіленням українських симпатій та ідеалів. Саме ці переживання з 

дитячих років, за словами Биковського, відбилися потім на формуванні його 

українського національного світогляду. У 1912–1914 роках здобув вищу освіту 

на металургійному факультеті Петербурзького політехнічного інституту, брав 

активну участь у житті української громади північної столиці Росії. Восени 1914 

року Биковський перейшов на навчання до Петроградського лісного інституту. У 

1915-1916 роках мобілізований до російської армії. Після укладення Брестського 

миру Л.Биковський повертається в Україну. У 1918-1919 роках навчався у 

Київському географічному інституті при університеті св. Володимира. 

Наприкінці 1918 року улаштувався урядовцем у Міністерстві закордонних справ 

УНР. У 1919 році зблизився з Ю.Меженком – першим теоретиком наукової 

бібліографії в Україні, що й вплинуло на його подальшу професійну і життєву 

долю. Чи не першим серед українських науковців Лев Биковський розпочав 
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дослідження діяльності зарубіжних книгознавців. Його історико-

культурологічна, наукова спадщина складає понад 500 творів, більшість з яких 

присвячено дослідженню життя і творчості відомих українських діячів, (таких як 

С. Рудницького, І.Шовгеніва, Ю. Липи та ін.).  

Свідомий українець, Л. Биковський багато зробив для розбудови української 

науки та культури. Віхи його життя співпали із діяльністю Петербурзької 

Української Громади напередодні Першої світової війни, організацією 

Національної бібліотеки Української держави (він був одним із 5-ти перших її 

бібліотекарів, 1918-1921 рр.), навчання та праця в Українській Господарській 

Академії (УГА, Подєбради, 1922-1928 рр.), праця у Варшавській публічній 

бібліотеці по її становленню, розбудові, зберіганню фондів та архіву під час 

Другої світової війни (1931-1944 рр.), участь в організації наукових інституцій: 

Українському Науковому Товаристві, Українському Чорноморському, 

Суходоловому, Океанічному Інститутах (Польща); тісно співпрацював із 

Українською Вільною Академією наук, Інститутом Дослідів Волині (Вінніпег), 

Українським Історичним Товариством, Українським Технічно-Господарським 

Інститутом (США). І кожен із цих етапів знайшов своє відображення у 

біографічних студіях. Здається, Левко Биковський поставив собі мету скласти 

власну персоніфіковану історію українознавства. І серед перших його праць 

В 20-х роках емігрував з України і його ім’я на Батьківщині було заборонене, 

а книжки і праці опинилися у спецфондах. Про його 25-річчя казав Олександер 

Оглоблин в передмові до твору Л.Биковського «Від Привороття до Трапезунду»: 

« Коли … молодий український книголюб переходив кордон, який назавжди 

розлучив його з батьківщиною, він не взяв з собою нічого, що зазвичай беруть в 

таку далеку путь. Але він виніс на чужину три коштовні речі – т р и с к а р б и , 

які він зберіг потім на все трудне, трудяще й творче життя. Одним із тих скарбів 

була любов і посвята до у к р а ї н с ь к о г о друку. (…) Ще коштовні ший був 

другий скарб, принесений ним за кордон. Це була ідея у к р а ї н с ь к о г о п р о с 

т о р у , що для нього був скрізь, де билося українське серце, лунало українське 

слово й кипіла творча українська праця. (…) Цими двома скарбами він щедро 

ділився з нами. Але третій – найдорожчий скарб він не віддасть нікому. Бо то 

скарб його с е р ц я .Читаючи його прекрасні, такі прості, правдиві, прозоро-ясні 

спогади про свої життєві мандрівки, неначебто п’єш, у жаркий і спраглий день, 

чисту, студену воду з рідної української криниці…» Важливо зауважити, що 

праці Л.Биковського наповнені українською національною ідеєю. Все своє життя 

він намагався популяризувати українське слово за кордоном. 

І слова самого Лева Биковського: «Професор В.Іванис закінчуючи свої 

спомини писав що «… кожний українець від 1917 р. мав стільки пережити 

найрізніших випадків, які просяться до занотування..» (…) Тому автор цих рядків 

взявся оформити книжку своїх споминів, за 1918 – 1922 рр., для «прийдешніх 

поколінь» та як матеріял для історично-соціологічних студій…і присвятив 

частковим описам тої бурхливої доби, якої був свідком, брав безпосередньо або 

посередньо в ній участь.» 

Здійснений аналіз історичних праць Л.Биковського дозволяє стверджувати, 

що він один із перших дослідив питання історії української книги, історії 

українського книжкового руху. Тематика праць охоплює різні дисципліни та 

напрями діяльності вченого, насамперед, – історію, історію культури, економічні 

науки, книгознавство, бібліотекознавство та бібліографію. Праця Л.Биковського 

“У службах українській книжці” засвідчила заслугу автора перед українським 
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народом і його значний внесок в українську культуру. Як дослідник української 

культури, він своїми працями, здійснив вагомий внесок у збирання й зберігання 

документів та матеріалів про українське наукове і культурне життя. 

Біографічні студії Л. Биковського були виско поціноваі українською 

науковою та культурною громадськістю США й Канади. Головна їх цінність – 

наявність фактографічної інформації про відомих осіб; в інших випадках– 

відомості про діячів національно– визвольного руху, які є чи не єдиним джерелом 

інформації про них. 

Для того, щоб знищити народ, першою вбивається його пам’ять. Один з 

лідерів фашистської Німеччини Геббельс стверджував, що варто позбавити одне 

покоління знань про історію народ перетвориться на натовп, з яким можна робити 

все, що завгодно. Історія України починається з історії роду, регіону, 

шанобливого ставлення до історії рідного краю, бажання досліджувати її й 

берегти пам’ять про неї. 

Вирішенню цих завдань сприяє науково – популярна література, публікації 

преси, фотоматеріали та використання краєзнавчого матеріалу. Вивчаючи 

матеріали про історію своєї школи, я зрозуміла, що час неповторно крокує 

вперед. Єдиною назавжди залишається наша земля, земля наших батьків. Вона 

несе в собі з прадавніх часів і любов, і печаль, і смуток, і радість перемог, і біль 

поразок. Вона пам’ятає все, і живе, і ще довго житиме. 

Для нас давно настав час «збирати каміння», повертати власний історичний 

спадок. Я вважаю, що кожна людина повинна любити рідний край, знати і 

вивчати його історію. Своєю роботою я хотіла встановити зв’язок минулого, 

сучасного і майбутнього. 

 

ЛЕВ ЖАБКО-ПОТАПОВИЧ – ЖИТТЯ В БОРОТЬБІ 
Назаренко Юлія, учениця 10-Б класу, 

Чигиринського навчально-виховного комплексу 
I-III ступенів № 2 

Науковий керівник: Кравченко Олег 

Андрійович, учитель історії та основ 
правознавства Чигиринського НВК I-III ступенів 

№ 2 

Актуальність дослідження.ХХ століття було досить важким для України, 

адже саме в цей період почався новий етап національно-визвольної боротьби 

українського народу за свою незалежність. Одним із тих, хто намагався боротися 

за українську державність культурною та просвітницькою діяльністюбув Лев 

Жабко-Потапович, діяльність якого зазнала несправедливих оцінок та 

упередженого ставлення, а тому вимагає детального вивчення. 

Об’єкт дослідження: постать Лева Савовича Жабко-Потаповича. 

Предметом дослідження стала історична та наукова література, власні 

дослідження. 

Хронологічні рамки: період від 1890 до 1975 років. 

Географічні рамки: українські та американські землі, де провів своє життя 

Л.Жабко-Потапович. 

Мета полягає у детальному висвітленні життєвого та творчого шляху Лева 

Жабко-Потаповича та його значення для України. 

Для досягнення поставленої мети визначено наступні завдання: 



183 
 

• проаналізувати дані щодо походження і юності Лева Жабко-Потаповича 

і пролити світло на суперечливі дані його біографії; 

• дослідити особливості літературного та громадського життя Жабко-

Потаповича в Україні та еміграції; 

• охарактеризувати значення діяльності Л. Жабко-Потаповича. 

Практичне значення полягає в тому, що матеріали даної роботи можна 

використовувати на уроках історії, релігієзнавства та краєзнавства, під час 

проведення тематичних виховних годин. Ці напрацювання можуть стати 

джерельною базою для написання узагальнюючих праць з даної тематики. 

Висновки щодо постаті Л. Жабко-Потаповича можуть слугувати підґрунтям для 

подальшого вивчення теми. 

Наукова новизна даної роботи полягає в тому, що в ній була здійснена 

спроба детальніше дослідити життя та діяльність Л. Жабко-Потаповича, а саме 

його внесок в літературну творчісь та громадськість для України. 

Висновки до проведеної роботи: 

• В ході дослідження було встановлено, що Л. Жабко-Потапович в юності 

через розбіжності думок і наполягань батьків він не міг визначитися в своєму 

житті ; 

• Під час дослідження автором було з’ясовано, що Лев Савович після 

тяжкої розлуки з Батьківщиною знайшов підтримку в одній із релігій. Це 

надихнуло його на просвітницьку діяльність і він починає писати твори про саме 

українську релігію виключно українською мовою, з чого і почалася його 

літературна діяльність; 

• Лев Савович Жабко-Потапович відіграв велику роль в історії України, 

адже став просвітником саме української релігії в еміграції. 

 

НАЙКРАЩИЙ КРИМСЬКИЙ ПОДАРУНОК УКРАЇНІ 
Завадська Ірина, учениця 10 класу 

Шевченківської спеціалізованої 
загальноосвітньої школи-інтернату з 

поглибленим вивченням предметів гуманітарно-

естетичного профілю Черкаської обласної ради 
Небесна Валентина Іванівна, вчитель 

історії Шевченківської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи-інтернату з 
поглибленим вивченням предметів гуманітарно-

естетичного профілю Черкаської обласної ради 

Актуальність теми. Україна в усі свої часи потребувала виняткових людей, 

тих, хто зможе підняти, об’єднати і повести її народ за собою, до спільної світлої 

мети. І вона їх мала: відчайдушних, незламних і так по-справжньому гаряче 

люблячих свою Україну. Кожному поколінню свій герой.  

Агатангел не раз підкреслював своє цілковито неукраїнське походження, а 

проте казав: "Я родивсь і виріс на Вкраїні та й українізувався", став 

українофілом." 

 Агатангел Кримський відомий як один із найвизначніших світових 

дослідників сходу. Він став автором численних наукових праць з історії культури 

арабських країн, ґрунтовно вивчав історію ісламу, письменство, літературу та 

театри Сходу. На прикладі Агатангела Юхимовича варто учитись 

подвижницькому служінню Україні, своєму народові, його тисячолітній 

культурі. 
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Мета роботи: Дослідити життя і діяльність Агатангела Кримського, 

відомого земляка,сходознавця, науковця.  

Дізнатися більше про його родину, встановити цікаві, маловідомі факти 

життя родини Кримських.  

Об’єктом дослідження в даній роботі є постать А. Кримського, його вплив 

на громадське й політичне життя в Україні. 

Предмет дослідження: внесок Агатангела Кримського у розвиток науки і 

культури України. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що нами 

досліджено маловідомі факти життя родини Кримських. Зокрема, здійснено 

аналіз діяльності українського вченого та його роль у пробудженні національної 

свідомості українського народу. Вивчено вклад вченого у розвиток 

Звенигородщини. 

Агатангел Юхимович Кримський наш земляк (псевдонім А.Хванько; 

03.01.1871 – 25.01.1942) визначний український вчений, письменник, 

сходознавець, історик української мови та літератури, дійсний член УАН (з 1917), 

понад усе любив свою Звенигородщину, вивчав, записував звичаї і традиції 

рідного краю. Його батько – Юхим Кримський, який в свій час зробив 

надзвичайно багато для нашого міста. Чого варта подарована місту особиста 

бібліотека, що налічувала 2636 книг. Іменем Юхима Кримського названа районна 

бібліотека.А.Ю.Кримський – феномен у європейській та українській культурі 

Агатангел Кримський народився 3(15) січня 1871р. в м. Володимир-

Волинському. П’ятирічним Хванько пішов до двокласного училища в 

Звенигородці, читати він навчився в три з половиною років. Потім Острозька 

прогімназія (1881-1883р.р.) В Острозі, – згадує Кримський – він жив під наглядом 

своєї старенької тітки, яка завідувала чималою публічною бібліотекою, в котрій 

міг безборонно сидіти зрання до вечора.Після прогімназії – Київська друга 

гімназія, колегія Павла Галагана і лише потім – спеціальні класи Мадаревського 

інституту східних мов. Московський університет) Під час навчання перші 

публікації в «Зорі», «Правді», «Народ» та інших галицьких часописах. Перші 

оповідання, оригінальна поезія, переклади з арабської, перської, англійської, 

німецької та інших мов; окремі сходознавчі розвідки. Збірка «Повістки і ескізи з 

українського життя». З-під пера Кримського виходять книги: «Історія Персії та її 

письменства», «Історія Туреччини», «Хафіз і його пісні». Він редагує 

«Найголовніші правила українського правопису», «Російсько-український 

словник», «Записки історично-філологічного відділу ВУАН». Перевидає 

«Повістки і ескізи з українського життя», «Бейрутські оповідання», «Пальмове 

гілля». Серед останніх прижиттєвих видань Кримського «Розвідки, статті та 

замітки». 

14 листопада 1918р. А.Кримського разом з іншими видатними вченими 

призначено академіком заснованої гетьманом П.Скоропадським Української 

академії наук (УАН). В.Вернадський став першим президентом УАН, а 

А.Кримський – неодмінним (ученим) секретарем. Одночасно Кримський – 

очільник історично-філологічного відділу УАН, директор інституту української 

наукової мови, професор Київського університету. На цій посаді пробув десять 

років. Сталося так, що перший президент академії полишив Україну, другий – 

незатверджений, третій – помер, а четвертий займався лише наукою, і тому саме 

Кримський займався організаційними питаннями, і фактично керував академією, 

не дарма її називали «Кримською».  
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А.Кримський знав після закінчення Хазарського інституту – 17 мов, в 

радянські часи вважали 30-40, останнє число 60. Сам Кримський в анкетах 

вказував: «Володію всіма європейськими мовами і більшістю середньо-

азіатських». Майже 30 років писав Кримський «Историю новой литературы». 

Фундаментальна «История новой арабской литературы» (майже 800 сторінок) 

видрукувався в 1971 року. В міжнародному щорічнику «Журнал арабської 

літератури» було написано: «Публікація всеосяжної книги А. Кримського є 

подією особливого значення, його дослідження – справді єдине в своєму роді.» 

Отже А. Кримський був учений надзвичайного обдарування і широти 

наукового діапазону. Про нього важко сказати, який був його головний фах: 

орієнталіст, знавець східних мов, історик Сходу, знавець української мови та 

літератури, белетрист. Завдяки своїй феноменальній пам’яті Кримський був 

винятковим ерудитом і часто скаржився знайомим, що «не може нічого забути». 

Кримський добре розумівся на мистецтві, знав сучасну європейську літературу, 

зокрема французьку, і дуже любив музику.  

У 1970 році ім’я українського академіка Агатангела Кримського занесено у 

затверджений XVI сесією Генеральної Асамблеї ЮНЕСКО до переліку видатних 

діячів світу. 

На Звенигородщину Ю.С. Кримський перебрався в 1871р. і став учителювати 

в недавно заснованому училищі – викладав георгафію та історію, займав посаду 

штатного смотрителя. В училищі не вистачало підручників і Кримський 

заходився писати їх сам. Спочатку в Москві, а потім в Звенигородці (куди він 

перевіз друкарню) виходили посібники з арифметики, російської, французької 

мови. Літературною творчістю, науковою діяльністю Кримський теж пов’язаний 

з рідним краєм. У Звенигородці написав цикл поезій «Між дітьми природи», 

робив переклади «Романсеро» Гайне, його пісень, статті», нові переклади 

Степана Руданського «Про нашу літературну мову», «Древнекиевский говор». 

Саме в Звенигородці 1902р. побачила світ поетична збірка «Пальмове 

гілля».Попри те, що Кримський був сходознавцем він виявляв інтерес до 

народної культури рідного краю, своєї малої батьківщини – Звенигородщини. 

На початку 1900 року Кримський оголосив наступний вихід тримісячника 

«Звенигородщина». Частина перша – опис селянського життя – буття, 

селянського побуту з його обрядами і звичаями, чи то за великих моментів 

(сватання, весілля, хрестини, похорони).У другій частині – Звенигородський 

фольклор з його науковими оповіданнями, історичними переказами.У третій 

частині – словник живої мови Звенигородки. Роль Агатангела Кримського в 

розвиток Звенигородщини є неоціненою і по сьогоднішній день його праці 

знаходяться в краєзнавчому музеї м. Звенигородка.  

У 1939-1941 pp. настає останній тріумф академіка. Радянські власті вирішили 

послати його в щойно приєднану Західну Україну як живий доказ високого рівня 

української радянської науки. Громадськість Львова сприймала кожен його 

приїзд як справжнє свято.Між тим наближався 70-річний ювілей всесвітньо 

відомого вченого. Лицемірний більшовицький уряд, який вже готував розправу 

над академіком, в 1940 р. Указом Президії Верховної Ради СРСР нагородив його 

орденом Трудового Червоного Прапора, а в січні 1941 р. навіть урочисто 

відзначив його 70-річчя та 50-річчя науково-педагогічної діяльності. Приймаючи 

вітання з усіх кінців світу, Агатангел Юхимович не підозрював, що в НКВС вже 

готується над ним розправа. 
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Останні роки А. Кримського пройшли в допитах НКВС, а 14 вересня 1941 

року, в Харкові склали постанову про те, що Кримський «достаточно 

приближен», як ідеолог українських націоналістів, вів довголітню антирадянську 

діяльність Майже два місяці тривали допити. Долучили до слідчої справи 

і свідчення кореспондента із «Советской Украины» О.Шелестова: «Кримський 

засуджував колективізацію, діставав своїх друзів у Західній Україні інформацію 

про те, що і там почалася русифікація, а найвищі посади обіймають люди, які не 

знають української мови». 

Як відомо зі слідчої справи Кримського привезли в Кустанай 30 жовтня 1941 

року, одразу ж украй знесиленого помістили в тюремну лікарню. Ні вставати, ні 

ходити без сторонньої допомоги він не міг. Із спогадів Івана Гречіхіна із 

Бєлгородської області: «Кримський до людей, розповідав, наставляв. Для 

багатьох був розрадою». 

У 1992 р., поборовши півстолітній страх, І. Ю. Гречихін в листі до Академії 

наук України розповів про жахливу правду: «Помер А. Кримський 25 січня 1942 

року в камері смертників Кустанайської тюремної лікарні № 7. На всіх відділках 

тюрми впродовж кількох днів розносилася трагічна звістка: «Кримський помер, 

Кримський помер!» Спочатку його, як і інших, не ховали, бо надворі був сильний 

мороз — більше 40 градусів. Трупи роздягали, не залишаючи при них ніяких 

документів, навіть бірок, і складали стосами під тюремну стіну заввишки два 

метри у два ряди. Довжина була більше 30 метрів. А коли стало тепло, викопали 

спільну яму, куди вивозили трупи уночі на конях. Там машин не було». 

8 травня 1957 року справу щодо А. Ю. Кримського КДБ при Раді Міністрів 

УРСР було припинено за відсутністю складу злочину, а вченого і письменника 

реабілітовано у 1960 році. Микола Кримський їздив у Кустанай, щоб дізнатись, 

де похований батько, начальник тюрми показав рукою у степ: «Десь там…». 

Досліджуючи життя і діяльність відомого земляка, було знайдено багато 

цікавих фактів про життя Кримського. 

Походив Агатангел Кримський з міжетнічної родини: батько його був 

татарином, а мати шляхтичкою з Білорусії. Зовсім не багато відомо про Аглаїду 

Матвіївну Кримську (дівоче прізвище – Сидорович), яка походила з бідної сім’ї, 

до заміжжя вона служила в графині Антоніни Блудової, пізніше відомої 

громадської діячки. 

Згадуючи про матір, Кримський писав, що мати – «дуже проста жінка», 

«говорить чисто по-вкраїнськи, тільки з чужою вимовою». Аглаїда Кримська 

померла в 1920р., поховали її на католицькому кладовищі, нині сплюндрованому. 

Могила загубилась. 

Незважаючи на те, що Агатангел не мав і краплини української крові, 

відомий поліглот і сходознавець усе ж почувався українцем. Любов до 

української мови йому прищепили Павло Житецький та Михайло Драгоманов ще 

у колегії Павла Ґалаґана, де Кримський навчався підлітком. «Він принципово 

вважав, що необхідно спілкуватися українською мовою. – розповідає Мирослава 

Тарахан. – У часи Російської імперії це було неприйнятно. Але Агатангел все 

одно говорив українською і французькою, чим, напевно, дражнив своє оточення». 

Агатангел Кримський писав у своєму щоденнику 1 квітня 1890 року: «Жду, не 

діждуся, коли я буду в осередку України, в громаді українофілів... Не зраджу я 

тебе, Україно, твій я навіки».  

Отже, незвичайна постать, незвична своєю енергією, пристрасною любов’ю 

до України і різносторонністю знання й таланту, саме так, описує Агатангела 
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Кримського Іван Франко. І дуже влучно сказав Омелян Пріцак, що Агатангел 

Юхимович є «найкращим кримським подарунком Україні». 

Аналізуючи все вище сказане, можемо з впевненістю сказати, що нам є чим 

пишатись. Список достойних діячів України можна продовжити, а зі зростанням 

нового покоління, появою свіжої, амбіційної молоді, готової працювати на благо 

своєї країни, він буде ще ряснішим. Тому дуже важливо, аби було на кого 

рівнятись, із кого брати приклад. А тому я вважаю, що Агатангел Кримський є 

гідною постаттю, від якої потрібно брати весь той позитив, усю ту мудрість, щоб 

виховати свідому молодь в патріотичному дусі, ту, яка виведе Україну на нові 

щаблі світового розвитку!  

 

ЗЕМЛЯКИ ДЕРЖАВОТВОРЦІ З ЧЕРКАЩИНИ: СЕРГІЙ 

ПАВЛОВИЧ ШЕЛУХІН. АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ ВОВК 
Карпенко Аліна, учениця 2 курсу ДНЗ 

«Черкаське Вище професійне училище» 

Керівник: Москвітіна Ганна Василівна, 

викладач історії  

Національно-визвольні змагання українського народу 1917–1921 рр. ще не 

одне десятиліття будуть предметом уваги та скрупульозних досліджень з боку 

вітчизняних та зарубіжних учених, усіх, хто цікавиться українською історією.  

Український народ тільки недавно став самостійним творцем нової історії та 

майбутнього. Багатство витоків і досягнень минулого яскраво стверджують 

багатогранність і невичерпність народної душі. В основі життя нинішнього 

покоління лежать дві головні ідеї – ідея розбудови Української держави та ідея 

демократії.  

Події національно-визвольних змагань 1917-1921 рр., які сколихнули 

Україну й витворили насправді унікальний досвід державотворення. 

В Україні почалися маніфестації, зїзди, наради. Доба Української революції 

висунула чудову плеяду яскравих постатей, справжніх лицарів національного 

духу. 

Саме таку позицію мав – видатний український громадсько-політичний і 

державний діяч, правознавець, учений, історик і поет, – Сергій Шелухін. 

Він народився в селі Деньги (Денеги) Золотоніського повіту Полтавської 

губернії (нині Черкаська область) 6 жовтня 1864 року в родині дворян. Батько 

Сергія Павло Якович Шелухін, відставний капітан, походив з козацького роду. 

Дворянський титул був наданий прадіду Сергія Василеві Кіндратовичу Шолусі у 

1795 році за військові заслуги його батька Кіндрата та діда Івана Шолухи, які 

служили в козацькому війську. 

У працях Сергія Шелухіна відслідковуються фактори, які можуть сприяти 

встановленню незалежної Української держави: державотворцями можуть бути 

представники політичної еліти, які в своїй роботі будуть керуватися лише 

національними інтересами; державотворця має характеризувати безкорисна 

відданість державній ідеї, самостійність у прийнятті рішень, глибокі знання та 

практичний досвід державотворення, критичний розум, творчість у політичній 

діяльності, національна свідомість; чітке усвідомлення історично-правових 

підстав українського народу на реалізацію ідеї самостійного державно-

політичного існування. 

Як вже говорилося, славетна Черкащина дала молодій Українській Народній 

Республіці визначних урядовців: Андрія Лівицького, Михайла Белінського, 
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державного контролера Івана Кабачківа, міністра фінансів Христофора 

Барановського, Порфирія Гордовського та інші 

Придніпровське село Деньги Золотоніського райну є батьківщиною 

урядовця з бойовим минулим генерала– хорунжуя Андрія Вовка, одного з 

близьких сподвижників Симона Петлюри. 

Про службу Андрія Вовка в російській армії та участь у бойових діях під час 

Першої світової війни даних практично не має. У російському державному 

воєнно-історичному архіві послужний список А. М. Вовка відсутній, а його 

український відповідник, укладений 1960 року, детально на зазначеному періоді 

не зупиняється. Відомо лише, що до 1 січня 1913 року поручик Андрій 

Михайлович Вовк служив у 129-му піхотному Бессарабському полку. За рік до 

початку Першої світової війни штабс-капітан Андрій Вовк мешкав у Києві на 

Лютеранській вулиці в будинку номер три. Офіцерами-однополчанами Вовка 

були майбутні українські генерали Володимир Янченко та Олександр 

Удовиченко. Та під час війни Андрій Вовк, мабуть, був переведений до іншого 

полку, бо 129-й піший Бессарабський полк воював на Північному фронті у складі 

33-ї дивізії й до України повернувся лише у квітні 1918 року. На цей час Андрій 

Вовк уже немало зробив для розбудови українського війська. 

Згідно з розпорядженням Генерального Секретаріату Української 

Центральної Ради, на початку весни 1918 року Андрія Вовка призначили 

уповноваженим з демобілізації 8-ї російської армії. А у квітні ще й комендантом 

Могилів-Подільського повіту. 

Спільними зусиллями багатьох поколінь Україна таки виборола державну 

незалежність. Та чи усвідомила вона збройну жертовність Андрія Вовка, Сергія 

Шелухіна наших земляків та тисяч їх побратимів?.. 

 

М.А.СУКОВКІН – ПОСОЛ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ В 

ОСМАНСЬКІЙ ІМПЕРІЇ 
Школьна Юлія, учениця 9 класу 

Литвинецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Канівської районної ради, член 
туристсько-краєзнавчого клубу «Вік»  

Баранник Володимир Васильович, 
учитель історії, керівник туристсько-
краєзнавчого клубу «Вік» Литвинецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Канівської 

районної ради 

Розвиток української дипломатії на сучасному етапі не може здійснюватись 

успішно без вивчення та узагальнення історичного досвіду міжнародної 

діяльності України та її дипломатичної служби в добу національно-визвольних 

змагань 1917–1921 рр., зокрема в період Української Держави гетьмана 

П.Скоропадського. Особливий інтерес становить дослідження дипломатичних 

відносин Української Держави з ключовою державою чорноморського регіону – 

Османською імперією. 

Концепція чорноморської орієнтації України завжди побутувала в 

середовищі української політичної еліти. Одним із перших поборників 

південного вектору зовнішньої політики України був М. С. Грушевський, який на 

сторінках своєї праці «На порозі Нової України» зазначав: «історичні умови 

життя орієнтували Україну на захід, географічні орієнтували і орієнтують, на 

Чорне море...» [1, с.16]. Проте, в період правління Української Центральної Ради 
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реалізувати в повній мірі зазначенузовнішньополітичну програму так і невдалося. 

Більш послідовними в цьому напрямку виявилися уряди гетьманаП. 

Скоропадського, який прийшов до влади в Україні 29 квітня 1918 р. 

Однак перші кроки налагодження дипломатичних відносин Української 

Держави з Османською імперією були складними.  

Після приходу до влади Гетьманату посол УНР в Османській імперії М. 

Левицький відмовився представляти інтереси нового режиму і 15 травня 1918 

року він був відкликаний з посади українського представника при уряді 

Османської імперії. 

21 червня 1918 року П. Скоропадськийпідписав указ про створення 

посольства першого розряду в Османській імперії [2, арк 11] і призначив 10 липня 

1918 року послом до султанського двору знаного в Україні адвоката 

О.Кістяковського.  

Проте, як зазначав Д. Дорошенко: «…від’їзд посольства все затягавсята 

затягався: Кістяковський зволікав через різні причини. То хотівупорядкувати свої 

справи, то слабував на «еспанку»…так протяглосядва місяці, а Кістяковський усе 

не їхав» [3, с. 271-272]. 

П. Скоропадський, усвідомлюючи проблеми, що можуть виникнути в 

українсько-турецьких відносинах вразі подальшого зволікання із виїздом 

українського посольства до Османської імперії, 21 жовтня 1918 року затвердив 

новим послом до Стамбулу відомого політичного діяча М. Суковкіна. 

Сам гетьман Павло Скоропадський визнавав: «Суковкіна я не знаю. Я нічого 

не можу сказати про нього ні доброго, ні поганого. Це вибір міністра 

Дорошенка» [4, с.314]. 

Дмитро Дорошенко обгрунтовував свій вибір тим, що «Суковкін був старий 

досвідчений громадський діяч, з доброю товариською огладою, знав декілька мов, 

був знайомий з закордонним життям…» [5, с. 275]. 

А радник посольства, колишній член Української Центральної Ради, Люцій 

Кобилянський у своїх мемуарах згадував: «наші громадські діячі, з якими доводилось 

мені розмовляти, вихвалювали мені Суковкіна, кажучи, що то великий прихильник 

українського національного руху та української справи взагалі; дарма, що не знає 

української мови. Кращого, мовляли, посла до Царгороду, як Суковкін, важко було 

б і знайти.» [6, 79]. 

Посол Української держави в Османській імперії Михайло Акінфійович 

Суковкін народився 7 листопада 1857 року в сім’ї таємного радника, керуючого 

справами Комітету міністрів Акінфія Петровича Суковкіна (1809-1860) та 

Почесного члена (1858-1882 рр.) Санкт-Петербургської Ради дитячих притулків 

Анастасії Федорівни Суковкіної (Дурасової).  

Після закінчення у 1877 році Імператорського Царськосельського – 

Олександрівського ліцею його було призначено на службу в канцелярію комітету 

міністрів позаштатним чиновником.  

У 1878 році М.А.Суковкін зарахований до міністерства внутрішніх справ, з 

відкомандируванням його у розпорядження Київського, Подільського і 

Волинського генерал-губернатора [7, с. 4], де він і залишався до 1882 року. 

Із 2 вересня 1882 року по 15 травня 1884 року [8, с.2293] тривала його перша 

відставка.  

З 1884 року Михайло Акінфійович перебуває в штаті канцелярії київського 

губернатора і працює в Київському губернському по селянських справах 

присутності до 1886 року.  
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Друга його відставка тривала з 23 квітня по 5 червня 1886 року [8, с.2293].  

Наказом по міністерству державного майна М.А.Суковкін в тому ж таки 1886 

році зарахований до названого міністерства, а в наступному році призначений 

чиновником особливих доручень при Степовому генерал-губернаторі та 

Командуючому військами Омського військового округу в Акмолинській області. 

В цей час він неодноразово виконував відповідальні доручення як на посаді 

чиновника для особливих доручень, так і на посаді старшого діловода канцелярії 

генерал-губернатора. 

5 червня 1890 року він поступає на службу в Міністерство фінансів і з 16 

січня 1891 року працює членом-оцінщиком Московського відділення 

Державного Дворянського Земельного банку [9, с.60].  

Із 1898 по 1908 рік Михайло Акінфійович обіймає посаду предводителя 

дворянства Канівського повіту і разом із своєю родиною проживає у власному 

маєтку в селі Ковалі Канівського повіту (сучасного Канівського району 

Черкаської області).  

Під час російсько-японської війни він відряджений в розташування 

виконавчої комісії головного управління Червоного Хреста із збереженням на час 

відрядження займаних посад. 

На початку квітня 1907 року[10, 2] М.А.Суковкін займає посаду голови 

Київського Губернського управління по справах Земського господарства, а з 1911 

р. по 1917 р. є головою Київської Губернської Земської управи. 

У початковий період Української революції 1917 року Михайло Акінфійович 

Суковкін, як Київський губернський комісар, вніс помітний внесок у формування 

національної самосвідомості українського народу та розвиток української 

державності. 

 Його ім’я було тісно пов’язане з подіями, що стали своєрідними апогеями 

українського національного руху. М.А.Суковкін брав участь у Святі Свободи, 

першої української маніфестації в березні 1917 року,та у роботі Всеукраїнського 

Національного Конгресу, був він і активним учасником подій, що передували 

прийняттю І та ІІ Універсалів УЦР… Його діяльність високо цінив голова 

Української Центральної Ради М.С.Грушевський. Вінбажання М.А.Суковкіна 

«йти за українцями записав у серці своїм» [11, 139] і неодноразово 

заявляв,що«Україна ніколи не забуде його заслуг».[5, 275]. 

Та поступово, з поглибленням революції, «загостренням відносин із 

Тимчасовим урядом і загостренням національних відносин -Михайло 

Акінфійович Суковкін, як діяч більш поміркованих соціальних поглядів – 

усунувся від політичного життя, а 9(22) вересня 1917 року склав із себе 

обов’язки київського губернського комісара»[12, 79] 

Більше року він не займався ніякою політичною діяльністю, та коли склалася 

неоднозначна ситуація у відносинах з Османською імперією про нього згадали і 

затвердили послом до Стамбулу. 

1 листопада 1918 року на рейді стамбульського порту кинула якір яхта 

«Великий князь Олександр Михайлович», на щоглах якої весело і гордо майорів 

жовто-блакитний прапор. Це прибуло до Османської імперії посольство 

Української Держави на чолі з М.А.Суковкіним. 

Коли Суковкін прибув до Стамбулу, в Україні вже, по суті, агонізував 

гетьманський режим. А тому йому на розгортання своєї дипломатичної 

діяльності практично не залишалося часу.  
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Однак, як показали подальші події, дії Суковкіна були неоднозначними. Він, 

як істинний представник гетьманської держави Павла Скоропадського, діяв 

більше не в інтересах незалежної України, а в інтересах майбутньої об’єднаної 

(федеративної) Росії.  

Благословення таким його діям надала «Грамота гетьмана всієї України до 

всіх українських громадян і козаків України» від 14 листопада 1918 року, в якій 

зазначалося, що Україні «першій належить виступити в справі утворення 

Всеросійської федерації, конечною метою якої буде відновлення Великої Росії» 

[13, 121].  

Cвою позиції М.А.Суковкін підтвердив у розмові з представником 

Азербайджану Алі Мерданом Бей Топуба, що відбулася 15 листопада на яхті 

українського консульства. Суковкін заявив своєму співрозмовнику, що «Україна 

не буде заперечувати проти федерального об’єднання держав, які народилися з 

розпадом Російської імперії»[14]. За його словами, така «федерація могла бути 

аналогічною Сполученим Штатам Америки, але єдина російська держава, як це 

було раніше, була б немислимою» [14]. Він також розповів, що його місія готує 

меморандум (записку), в якому будуть висвітлюватися майбутні позиції України 

як візаві Великої Росії, Польщі та деяких інших країн. 

Неоднозначно складалася ситуація і в питанні української церкви. Гетьман 

Павло Скоропадський на Всеукраїнському церковному соборі ще у січні 1918 

року висловив своє бажання, щоб українська церква в своїй діяльності не залежала 

від Москви. Та незважаючи на це М.Суковкін, приймаючи в себе заступника 

вселенського патріарха митрополита бруського Доротея, заявив: «Я почуваю себе 

щасливим, маючи змогу сповістити Вашу Святість про те, що хоч Україна нині й 

відокремилась політично від Росії, але українська православна церква залишилась в 

злуці з всеросійською церквою під головуванням московського патріарха» [6, 83]. 

Пізніше, дізнавшись про наказ Гетьмана від 21 листопада 1918 року, 

М.Суковкін змінив офіційну мову української місії з української на російську. 

Він також зняв український прапор на щоглі консульської яхти «Великий Князь 

Олександр Михайлович» і встановив Андріївський прапор, віддавши наказ 

екіпажу кричати «ура» на честь святкування цієї події. 

Та разом із тим 26 листопада 1917 року Михайло Суковкін зумів 

виконатиодну важливу справу – організувати визнання Українського 

Чорноморського Флоту, підписавши у зв’язку з цим спеціальну угоду з головним 

представником Військово-Морських Сил Антанти на Сході віце-адміралом 

Аметом.  

Свого часу український прапор був піднятий на деякихсуднах 

імператорського Чорноморського флоту, які опинилися в портах під українським 

контролем. Контроль України поширився і на російські приватні торговельні 

судна, що були зареєстровані в портах, які стали частиною Української держави. 

Тому, підписуючи угоду про використання цих кораблів у інтересах 

Антанти, французи чітко визнали, що ці суднаналежали Українській державі(чиє 

існування де-факто вони таким чином зробили загальновизнаним). 

28 листопада 1918 року Михайла Суковкіна прийняв султан Мехмед VI 

Вахідеддін, якому він вручив вірчі грамоти в якості українського посланника. 

Цю важливу зустріч по-різному описують сучасники тієї події.  

Так, наприклад, радник посольства Суковкіна, учасник події Люцій 

Кобилянський згадував: «Суковкін, я та кн. Тенішов були у фраках; і Суковкін 

мав до того ще й червону стрічку російського царського ордену св. Анни 1-ої 
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класи. Решта ж членів посольства, як люди військові, мали на собі український 

військовий однострій, що його встановив гетьман Скоропадський; один лише 

військовий аташе Васильєв одягся в російський мундир полковника генерального 

штабу…посол Суковкін звернув увагу Васильєва на таку його велику 

нетактовність і попросив одягтись в українську військову форму…» [6, 85].  

А ось радник посольства часів Лотоцького князь І.Токаржевський-

Карашевич цей факт описує по-іншому: «на аудієнцію до султана п. Суковкін 

прибув удекорований всіми своїми російськими орденами, а його урядовці — в 

одностроях російських старшин» [15, 26]. 

14 грудня 1918 року Гетьманщина впала.  

Коли інформація про її падіння досягла Стамбула, реакція М. Суковкіна 

була характерною: він поширював серед турецьких і зарубіжних представників 

інформацію, що повстання Директорії було ультра-націоналістичним і 

більшовицьким, і закликав сили Антанти втрутитися, щоб допомогти 

Гетьманату. Він також запевняв іноземних дипломатів, що в Україні не існувало 

руху за незалежність, крім більшовицьких інтриг і революційного хаосу. 

На початку січня 1919 року, коли український уряд відізвав Михайла 

Суковкіна і наказав йому передати управління посольством Кобилянському, він 

не тільки відмовився виконувати наказ, а й звернувся з заявою до Османського 

уряду, що Український уряд і його представники були «більшовиками». 

3березня 1919 року він заявив, що українське посольство припиняє свою 

діяльність з 1 березня через відсутність фінансових ресурсів. 

Усі його подальші дії були направлені на дискредитацію діяльності уряду 

Директорії перед представниками іноземних держав, а після приїзду до 

Стамбулу, у квітні 1919 року, нового посла Олександра Лотоцького, М. А. 

Суковкін назавжди зникає з українського обрію. 

 

«БО ХТО ЗА ЩО, А МИ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ. ОТОЖ НАМ ТАК І 

ВАЖКО ЧЕРЕЗ ТЕ »  (ЛІНА КОСТЕНКО)  
Прохоренко Інна,учениця 11 класу 

Чорнобаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 2Чорнобаївської районної ради 

Керівник роботи: Вичка Євгеній 

Олександрович, вчитель історії Чорнобаївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 

Чорнобаївської районної ради 

Прохоренко Інна, учениця 11 класу Чорнобаївської ЗОШ І-ІІІ ст.№ 2, під 

керівництвом вчителя історіїВичка Євгенія Олександровича, вирішили взяти 

участь уІV Всеукраїнській історико – краєзнавчій конференції учнівської 

молоді «Державотворчі процеси в Україні: через віки у ХХІ століття» на тему: 

«БО ХТО ЗА ЩО, А МИ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ. ОТОЖ НАМ ТАК І ВАЖКО 

ЧЕРЕЗ ТЕ» ( ЛІНА КОСТЕНКО). 

Свою дослідницьку роботу ми спрямували на вивчення діяльності 

відомих особистостей Черкащини, які вплинули на розвиток і становлення 

української держави у різні часи її творення, а також здійснили вагомий 

внесок у розвиток державної культури. Розпочали ми своє дослідження з 

вивчення діяльності нашого земляка, непересічної особистості – Миколи 

Томенка. Саме він є відомим державним діячем сучасності,  активним 

громадським діячем і науковцем.  
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Микола Володимирович Томенко народився 11 грудня 1964р. в селі Малі 

Канівці Чорнобаївського району Черкаської області. Сам не раз наголошував, що 

народився в елітному селі, яке в середині 17 століття було центром Канівецької 

сотні Іркліївського (згодом Переяславського) полку Війська Запорозького. Ця 

місцина дала Україні не лише достойного політика, а й відомого українського 

поета і перекладача Михайла Драй-Хмару. 

1982р. Микола Томенко закінчив Великоканівецьку середню школу. 

Вступив на історичний факультет Київського університету імені Тараса 

Шевченка.  

У 1983 – 1985 роках служив у Афганістані. Коли повернувся з армії, хотів 

написати книгу «Ми були добрими окупантами» про зміни у свідомості, 

психології людини, яка потрапила 18-річною на війну, у 20 років повернулася до 

мирного життя, про справжню сутність Радянського Союзу та його армії, але 

поки ідею відклав. 

1989р. закінчив історичний факультет Київського університету 

ім.Т.Шевченка. Під час навчання очолював Студентське наукове товариство. 

Почав друкуватись у наукових часописах. 

У 1988-89р.р. – секретар університетського комітету комсомолу. Дехто 

намагається й досі закидати М.Томенкові «комсомольське минуле». Але варто 

згадати, що він був першим і єдиним комсоргом, якого обрали самі студенти. А 

ще – першим комсомольським ватажком, котрий розформував комсомольську 

організацію і створив на цій базі та очолив Асоціацію молодіжних організацій 

КДУ, що стала своєрідним прообразом української багатопартійної системи. 

Зажив слави сміливця-бунтаря, в тому числі й після виступу на зборах 

столичного комсомолу проти тодішнього першого секретаря ЦК КПУ 

В.Щербицького. 

Ще до проголошення Незалежності, на одному з перших студентських 

мітингів, які організовував,МиколаТоменко заявив, що ставить за 

метуперетворити КДУз«університетуА.Вишинського»(прокурор СРСР, 

причетний до репресій проти української інтелігенції, на той час фігурував в 

університетському довіднику серед «визначних випускників») – 

на«університетМ.Грушевського». 

Входив до складу оргкомітету Установчого з’їзду Руху (1989р.) 

У 1989-95р.р. Микола Томенко заявив про себе як талановитий науковець і 

політолог. Навчався в аспірантурі історичного факультету Київського 

університету імені Тараса Шевченка. Завідував кафедрою політичних наук 

Інституту державного управління при Кабінеті Міністрів України.  

М.Томенко стояв біля витоків української політології. За програмами Фонду 

«Українська перспектива» провів сотні навчальних занять із молодими 

політиками та політологами, кандидатами в депутати й депутатами місцевих рад. 

Очолював кафедру політології Національного університету «Києво-Могилянська 

академія». Створив та очолив Інститут політики. За опитуваннями, що провела 

Українська Національна Інформаційна Агенція (УНІАН), Микола Томенко 

визнаний найкращим політичним аналітиком 1998 та 1999 років.  

У 2000-2001р.р. М.Томенко – начальник Головного управління преси та 

інформації Київської міської державної адміністрації. В березні 2001-го, у 

відповідь на заклик Президента Л.Кучми до опозиціонерів визначитися, де вони 

хочуть бути – з владою чи в опозиції – Томенко пішов з влади. Він був фактично 

єдиним чиновником, який відмовився від посади. 
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У 2002р. М.В.Томенко став народним депутатом України (№62 за списком 

блоку «Наша Україна»).  

У Верховній Раді України М.Томенко очолив Комітет з питань свободи 

слова та інформації. В часи шаленого тиску на мас-медіа, переслідувань 

«непокірних» журналістів, викорінення будь-якої думки, відмінної від владної , – 

позиція Голови профільного парламентського Комітету набувала, без 

перебільшення, величезного значення. Голова Комітету Микола Томенко свою 

позицію вивляв чітко і однозначно: активно боровся проти цензури, опонував 

представникам «правлячої» на той час СДПУ(о), які запроваджували «темники» 

у ЗМІ, Президента Л.Кучму називав своїм «інституційним опонентом».  

Ініціював парламентські слухання «Суспільство, засоби масової інформації, 

влада: свобода слова і цензура в Україні». Домігся ухвалення нової редакції 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення»; змін до Цивільного кодексу 

України; до законів «Про інформацію», «Про державну підтримку ЗМІ та 

соціальний захист журналістів» та інших законодавчих актів, які сприяли 

захистові журналістів і ЗМІ від тиску, посилювали відповідальність за 

неправомірну відмову в отриманні інформації, забороняли цензуру та втручання 

у професійну діяльність журналістів. 

Під час президентської кампанії 2004р. Микола Томенко був довіреною 

особою Віктора Ющенка. Став одним із найпопулярніших облич Помаранчевого 

Майдану, його «голосом», перебуваючи на головній площі країни від першого до 

останнього дня революції. Входив до складу Комітету національного порятунку. 

4 лютого 2005р.М.В.Томенко призначений віце-прем’єр-міністром з 

гуманітарних питань. Працював над розробкою та впровадженням першої в 

Україні Державної програми виплат допомоги у грошовій формі при народженні 

дитини. Як голова наглядової ради Фонду соціальних інвестицій сприяв 

реалізації проектів щодо ремонту шкіл, фельдшерсько-акушерських пунктів, 

будинків культури, водогонів у сільських районах. Брав участь у підготовці та 

впровадженні системи зовнішнього незалежного оцінювання знань випускнків 

шкіл. Під керівництвом віце-прем’єра Томенка було підготовлено проект 

фінансування історико-архітектурних пам’яток у рамках програми «Замки 

України» та будівництва Історико-культурного комплексу «Запорозька Січ» на 

острові Хортиця у Запорізькій області.  

Опоненти часто пригадують йому організацію «кабмінівських» катань на 

ковзанах, походів на концерти. Сам Томенко не раз говорив, що з радістю би 

вітав, якби всі уряди, як і він в свій час, в неділю (оскільки в суботу урядовці 

завжди працювали) проводив не з чаркою в руках і цигаркою в зубах, а показува 

на вихідні приклад активного життя своїм дітям та загалом молодому поколінню. 

Справді, ці походи були новим і креативним елементом залучення владців і 

політиків до активного, здорового способу життя. Адже Микола 

Томенко належить до тих небагатьох політиків, які власним прикладом 

намагаються повернути моду на такий спосіб життя. Тому заснував і вів 

популярну телепрограму «Почни нове життя» на ICTV. 

8 вересня 2005р. Микола Томенко написав заяву про складання 

повноважень віце-прем’єр-міністра України «за власним 

бажанням». Томенко був одним із тих, на чиїй відставці наполягав Президент 

В.Ющенко в обмін на звільнення своїх «любих друзів» – найближчих соратників-

олігархів. 

У 2005-2006р.р.– директор Інституту політики.  
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На парламентських виборах 2006р. обраний народним депутатом України за 

списком Блоку Юлії Тимошенко (№3) та очолював список БЮТ на виборах 

Київради. Обійняв посаду Голови парламентського Комітету з питань сім’ї, 

молодіжної політики, спорту і туризму. 

У лютому-червні 2007р. – заступник Голови Верховної Ради України. 

Впродовж 2006-2007р.р. підготував низку законопроектів, скерованих на 

зміцнення здоров’я нації, створення умов для розвитку фізкультури і спорту. Так, 

змінами до Закону Зкраїни «Про фізичну культуру і спорт» було заборонено 

закриття чи перепрофілювання закладів та об’єктів фізкультурного та спортивно-

оздоровчого призначення. 

Рекомендаціями парламентських слухань «Про становище молоді в Україні 

(щодо підтримки молодої сім’ї, посилення соціального захисту дітей та молоді у 

2006-2007р.р.)» запропоновано збільшити бюджетне фінансування будівництва 

спортивних, оздоровчих, відпочинкових закладів для дітей та молоді; щомісячної 

допомоги сім’ям, які всиновили дитину; для надання кредитів на отримання 

вищої освіти. 

Під час політичної кризи 2007р. М.Томенко склав депутатські 

повноваження разом з усіма представниками фракції Блоку Юлії Тимошенко. 

Взяв участь у дострокових парламентських виборах 30 вересня за списком БЮТ 

(№3).  

2 вересня 2008р. обраний заступником Голови Верховної Ради України VI 

скликання. 

Під час парламентської діяльності у 2007-2012р.р. підготував законопроекти, 

що набули гучного розголосу: ними заборонялася зовнішня реклама алкоголю та 

тютюну, рекламування пива відомими особами, споживання пива і 

слабоалкогольних напоїв у навчальних закладах, у закладах охорони здоров’я, 

громадських місцях.  

Змінами до закону «Про вищу освіту» посилено роль студентського 

самоврядування. 

Була ухвалена Постанова Верховної Ради України, якою вдвічі зменшено 

максимальний розмір заробітньої платні Президента, Прем’єр-міністра, народних 

депутатів, керівників секретаріатів Президента, Кабінету Міністрів, Апарату 

Верховної Ради та інших високопосадовців.  

У грудні 2012р. -листопаді 2014р. М.Томенко – Голова Комітету Верховної 

Ради України з питань свободи слова та інформації. Підготував 119 

законопроектів, з яких 26 ухвалено. Враховано – при голосуванні за 

альтернативний– проект закону М.Томенка стосовно скасування пільг народних 

депутатів. 

Під час Революції Гідності Микола Томенко був одним із найактивніших її 

учасників.  

8 червня 2014р. призначений радником Президента України П.Порошенка з 

гуманітарних питань (поза штатом). 

На позачергових виборах 26 жовтня 2014р. М.В.Томенкообраний народним 

депутатом України від Блоку Петра Порошенка «Солідарність» (№8 у виборчому 

списку). Очолив Комітет з питань екологічної політики, природокористування та 

ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. 

Лише у лютому-серпні 2015р. М.Томенко підготував 71 законопроект. 

Серед них – щодо охорони тваринного світу, яким посилено відповідальність за 
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браконьєрство, відновлено доплати громадянам, які працюють в зоні відчуження, 

створення Чорнобильського біосферного заповідника, тощо. 

У справжню боротьбу М.Томенка з «лісовою мафією» вилилися події 

навколо його законопроекту про мораторій на експорт лісо– та пиломатеріалів у 

необробленому вигляді. Законопроектом передбачалося заборонити з 1 

листопада 2015р. терміном на 10 років вивезення за кордон лісу-кругляка, дуба, 

деревини цінних порід (крім сосни), а з 1 січня 2017р. – і сосни. Не зважаючи на 

те, що 9 квітня 2015р. закон був ухвалений, Президент зволікав із його 

підписанням, а Голова Верховної Ради – з оприлюдненням. Лише після звернення 

Томенка до Вищого адміністративного суду України Президент 7 липня таки 

підписав закон.  

13 липня М. Томенко був звільнений з посади позаштатного радника 

Президента України (відповідну заяву написав 30 червня). 

25 грудня 2016р. М.В.Томенко написав заяву про вихід із фракції БПП через 

голосування представників владної коаліції разом з колишніми регіоналами за 

антинародний бюджет та антисоціальні законопроекти, якими призупинено дію 

більшості соціальних і гуманітарних програм.  

25 грудня 2016р. позбавлений депутатського мандата під час таємного 

позачергового з’їзду партії «Блок Петра Порошенка». 

4 квітня 2016р. обраний головою політичної партії «Громадський рух 

Миколи Томенка «Рідна країна». 

Зважаючи на те, що Микола Томенко був одним із тих, хто зробив значний 

внесок в утвердження демократичних принципів парламентаризму в Україні, 

необхідно ретельно вивчити його діяльність. Розгляд цієї теми дозволить виявити 

нові особливості становлення багатовимірної картини української політичної 

дійсності, а також відкрити новий аспект життєдіяльності цієї непересічної 

постаті.  

Для здійснення дослідження учням довелося перечитати багато статтей 

різного напрямку (політичні, художні, автобіографічні, наукові). Знайти та 

переглянути документальні фільми. Пошукати інформацію в мережі Інтернет. 

Але наша праця була цікава та результативна. Ми отримали задоволення від 

спільної колективної роботи. 

 

БУДИТЕЛЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ 
Карвацька Аліна, учениця 9 класу 

Богуславецького навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» імені М.О. 
Максимовича Золотоніської районної ради  

Керівник: Москаленко Тетяна 

Миколаївна, заступник директора з навчально-
виховної роботи, вчитель історії Богуславецького 

навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад» імені М.О. 

Максимовича Золотоніської районної ради  

«Не можна оновити суспільства, не знаючи його історії», – це слова відомого 

далеко за межами Черкащини краєзнавця-дослідника, педагога, громадського 

діяча і палкого патріота України та рідного краю Михайла Федоровича 
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Пономаренка. Доля подарувала йому наповнене невтомним пошуком і вагомими 

справами в ім’я свого народу творче довголіття. 

Талановитим, багатогранним, неординарним, волелюбним земляком по 

праву пишається Золотоніщина, де в селі Підставки 28 жовтня 1920 року у сім’ї 

вчителя народився Народний академік, Заслужений учитель України, патріарх 

краєзнавства Черкащини, лауреат премій імені В. Антоновича і імені М. 

Максимовича, Почесний член спілки краєзнавців України Михайло 

Пономаренко. 

Після закінчення Горобіївської семирічної школи у 1935 році вступив до 

Золотоніського педагогічного технікуму. У 1938-1940 роках вчителював на 

Золотоніщині, мріяв про продовження освіти у Києві, адже мав великий хист до 

іноземних мов. У 1940 році був призваний на військову службу до лав Червоної 

Армії. Пройшов усю радянсько-німецьку війну від першого до останнього дня, 

від західного кордону СРСР до Північного Кавказу, і від Кавказу до Праги. Був 

зв’язківцем, після закінчення Махачкалінського піхотного училища очолив взвод 

автоматників, потім – розвідників. Проявив мужність і відвагу під час визволення 

України, на Сандомирському плацдармі, на Одері, під час штурму Берліна, при 

визволенні Праги. Був поранений, контужений. Нагороджений орденами 

Вітчизняної війни ІІ ступеня і Червоної Зірки, медалями «За бойові заслуги», «За 

здобуття Берліна», «За визволення Праги» та іншими [1, с.4]. 

Після війни колишній фронтовик М.Ф. Пономаренко пов’язав свою долю з 

освітою. У 1946 році закінчив Черкаський педагогічний інститут за спеціальністю 

«українська мова та література», був направлений на роботу у м. Золотоноша, де 

працював вчителем Золотоніської школи № 4. Не вистачало фахівців з іноземної 

мови, і Михайло Федорович, який володів добре німецькою, посів посаду вчителя 

цієї мови. Будучи поліглотом і великим ентузіастом, вже працюючи у школі, він 

опанував англійську, іспанську і французьку. Загалом за своє життя М.Ф. 

Пономаренко вивчив близько10 мов. У 1951 році вступив, а у 1954 – успішно 

закінчив заочно Київський державний інститут іноземних мов. Вже на той час він 

завоював авторитет серед колег, батьків, учнів завдяки своїй ерудиції, старанній 

підготовці до уроків, проведенню цікавих змістовних занять. За доброту і 

вимогливість, гуманність і розуміння його любили та шанували учні [2, с.7]. Про 

вчителя, котрий усі свої заощадження витрачає на придбання музейних 

експонатів, багато хто чув [3, с.1]. 

Із спогадів учня Михайла Федоровича – Григорія Голиша – директора 

Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича ЧНУ ім. Б. Хмельницького: «Його 

несхожість на загальну масу вчителів була настільки очевидною, що не помітити 

цього було не можна. Невибагливість до свого зовнішнього вигляду (а одягався 

Михайло Федорович досить скромно) пояснювалась його творчим горінням і 

служінням науці. Це був не учитель, а Майстер неймовірно великого інтелекту, 

енциклопедичних знань… Найголовнішою рисою Пономаренка-педагога була 

справедливість» [3, с.2]. 

Пристрастьвсього життя М.Ф. Пономаренка – краєзнавство. Він став одним 

з фундаторів історичного краєзнавства Черкащини. У 1946 році організував 

гурток юних краєзнавців у школі, а через деякий час – товариство «Слідопит» і 

шкільну музейну кімнату, на базі якої згодом було створено музей. В 1954 році 

педагог відкрив клуб інтернаціональної дружби «Глобус». 

Не тільки власними сумлінними дослідженнями, а й невтомними 

організаторськими зусиллями М.Ф. Пономаренка в Золотоніському районі і на 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0
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Черкащині, незважаючи на ідеологічний диктат того часу, проводилася плідна 

робота по формуванню краєзнавчих осередків, охороні історико-культурних 

пам’яток та створенню музейних експозицій. Він став засновником і першим 

директором на громадських засадах (1960-1978 рр.) одного з кращих у ті роки в 

Україні Золотоніського районного краєзнавчого музею. Особисто зібрав і 

науково опрацював понад 5 тисяч музейних експонатів [4, с.108]. 

Як дослідник і збирач матеріалів з історії Черкащини, М.Ф. Пономаренко 

багато уваги приділяє розробці актуальних проблем минувшини рідного краю. На 

основі виявлених в архівах Москви, Ленінграда, Києва, Полтави, Черкас та інших 

міст документів, підготував і опублікував у наукових виданнях та пресі понад 3 

тис. матеріалів, створив краєзнавчу картотеку «Черкащина» на 10 тис. одиниць 

[5, с.57]. 

Серед друкованих праць своєю ґрунтовністю виділяються історико-

документальні нариси «Золотоноша», «Золотоніський краєзнавчий музей», 

«Шевченко і Черкащина», «Письменники Черкащини», «Золотоніщина», 

«Золотоніщина у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.» (у 

співавторстві), «Краєзнавці Черкащини», а також оригінальні машинописні 

краєзнавчі альманахи «Супій» і «Златоград», праці «Межиріччя Сули і Супою», 

«Черкащина», «Словник гідронімів Черкащини», «Словник топонімів 

Черкащини», «Археологічні пам’ятки Черкащини» [1, с.6]. 

Варто зазначити про подвижницьку діяльність Михайла Пономаренка щодо 

відродження імені вченого-енциклопедиста, мого земляка М.О. Максимовича. За 

радянські часи ім’я та наукові досягнення видатного вченого Михайла 

Максимовича штучно замовчувалися. На його малій Батьківщині (с. Богуславець 

Золотоніського району) зовсім забули про непересічну постать України. Та не 

зміг мовчати, відроджував із забуття, рятував людей від безпам’ятства 

краєзнавець із Золотоноші Михайло Федорович Пономаренко. Небайдужий до 

історії рідного краю, він доклав чимало зусиль задля того, щоб ім’я Михайла 

Максимовича, його творча спадщина були належним чином оцінені, відновлені 

та пошановані. Ще в радянські часи, коли владою не підтримувалося все 

українофільське, Михайло Пономаренко друкував свої дослідження, статті про 

Максимовича, якого назвав «цілою академією для Золотоніщини»[6, с.35]. Статті 

М.Ф. Пономаренка: 

1960 р. – «Перший наш краєзнавець» («Прапор Леніна»); 

1973 р. – «Вчений – енциклопедист» («Черкаська правда»); 

1973 р. – «Дружба двох митців»; 

1975 р. – «Максимович і декабристи» («Червоний жовтень»). 

У 1995 році на Тимківщині була організована археологічна експедиція 

«Михайло Максимович». Шостого липня цього року студенти Черкаського 

університету на чолі з Михайлом Пономаренком розпочали розкопки. Приблизно 

знали місце знаходження колишньої будівлі. Допомогли старожили [7, с.15]. 

Розкопки виявилися дуже вдалими, бо коли закладали пошукові траншеї, то одна 

і натрапила на фундамент. Знайдено залишки тих стовпів, що колись були 

замуровані в фундамент, уламки горщиків, вінчики від посуду, які вироблені 

приблизно в другій половині ХVІІІ ст., цвяхи – початку ХІХ ст. [8, с.15]. 

Вагомими є й інші археологічні здобутки М.Ф. Пономаренка. Він брав участь 

в археологічних експедиціях під керівництвом відомих археологів та сам 

очолював експедиції «Черкаси», «Сміла», «Золотоноша», «Звенигородка», 

відкрив понад 300 нових пам’яток археології [9, с.65]. 
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Із спогадів учня Михайла Федоровича – Григорія Голиша: «60-ті роки були 

піком творчості Пономаренка. Він цілком заглибився у створення краєзнавчого 

музею, вів археологічні розкопки, працював над книгою «Історія міст і сіл 

Черкаської області». Залучав до краєзнавства і своїх учнів. Спершу – 

дорученнями переписувати його твори, оскільки мав нерозбірливий почерк, 

згодом – систематизацією музейних експонатів, знайомством із захопливим 

світом нумізматики. То й були мої перші університети з краєзнавства, які 

вплинули на весь мій подальший професійний шлях» [3, с.2]. 

26-томна серія «Історія міст і сіл УРСР» побачила світ у 1972 році. Ця 

колективна праця відіграла винятково важливу роль у відродженні українського 

історичного краєзнавства, започаткувавши новий напрям у вітчизняній 

історіографії. Виконання такої величезної за обсягом багатопланової роботи 

стало своєрідним науковим подвигом сотень і тисяч безкорисливих дослідників 

історії рідного краю, більшість з яких згодом стала відомими дослідниками 

минувшини, активними учасниками відродження патріотичного краєзнавчого 

руху в Україні. Серед них – одна з найпомітніших постатей – М.Ф. Пономаренко, 

який підготував історико-документальні нариси «Золотоноша», «Піщана» і став 

співавтором нарисів «Черкаська область» та «Чигирин», «Суботів», «Боровиця». 

Крім того на його рахунку – підготовка матеріалів з археології по 13 районах та 

складання довідок про села – центри сільських рад Золотоніського району. 

Михайло Федорович брав участь у редагуванні усього тому. За значний внесок у 

створення тому «Історія міст і сіл УРСР. Черкаська область» та високу 

педагогічну майстерність М.Ф. Пономаренко у 1975 році удостоєний почесного 

звання «Заслужений учитель УРСР» [4, с.109]. 

З початком перебудовчих процесів другої половини 1980-х років М.Ф. 

Пономаренко разом з іншими подвижниками краєзнавства активно виступає на 

захист і збереження історико-культурної спадщини Шевченкового краю, бере 

участь у відродженні та організаційному оформленні краєзнавчого руху в області. 

На установчій конференції обласного краєзнавчого товариства 9 грудня 1989 

року він рішуче виступив на захист пам’яток історії і культури. З доповіді М.Ф. 

Пономаренка: «Значну роль у здійсненні завдань перебудови покликане відіграти 

історичне краєзнавство, що є одним із напрямків загального краєзнавства – 

комплексного дослідження краю, складової частини історичної науки, водночас 

формою громадського руху» [10, с.4]. Його патріотична позиція знайшла 

одностайну підтримку краєзнавчої громадськості Черкащини і була зафіксована 

в рішенні установчої конференції краєзнавчого товариства, заступником голови 

якого було обрано М.Ф. Пономаренка [1, с.9]. Таким чином, наш краянин, ветеран 

краєзнавчого руху Михайло Пономаренко був активним учасником краєзнавчого 

руху як самостійного напрямку руху громадськості за оновлення суспільства. 

Краєзнавці у центр своєї діяльності ставили вирішення актуальних проблем 

духовного життя суспільства [11, с.77]. 

Свою титанічну краєзнавчу діяльність М.Ф. Пономаренко поєднує з 

активною участю у політичному житті наприкінці 1980-х – на початку 1990-х рр. 

У 1989 році у Золотоноші виник осередок Народного руху України за перебудову 

на чолі з М.Ф. Пономаренком. Незабаром золотонісці отримали й друкований 

орган цієї антикомуністичної і національно-зорієнтованої сили – позацензурну 

газету «Воля» [12, с.129]. 

З метою підтримки краєзнавства, як важливого засобу громадянського 

виховання, та заохочення дослідників історії Черкащини обласна державна 
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адміністрація і обласна рада в 1994 році заснували обласну літературно-

краєзнавчу (з 2001 року – краєзнавча) імені Михайла Максимовича. Першим 

лауреатом премії у 1994 р. став М.Ф. Пономаренко [13, с.4]. 

Михайло Федорович не припиняв свої дослідження про краянина 

Максимовича. Вийшли наступні його статті: «Фундатор краєзнавства на 

Черкащині» («Златокрай», 1995), «У Богуславці, над Згаром» («Златокрай», 

1995), «Тимківка» («Вісник Золотоніщини»), «Дочка вченого» («Вісник 

Золотоніщини», 1999), «Максимович і Золотоноша»(«Златокрай»). Згадував цю 

історичну постать у статтях про інших видатних людей: «Співець Русі» (про С. 

Скляренка), «Грушевський і Золотоніщина». 

Фундаментальною працею «Подорож Златокраєм. Нарис історії та 

сьогодення Золотоніського району» Михайло Пономаренко у співавторстві 

привітав рідний Золотоніський район з 85-річчям утворення (2008 р.). 

Самобутній талант М.Ф. Пономаренка розкрився й на літературній та 

поетичній ниві. Він – засновник і незмінний керівник літературних об’єднань 

Золотоніщини. У його ліричній скарбниці – п’ять поетичних збірок: «Святиня» 

(1992), «Чорні брови, карії очі» (1992), «Златокрай» (1993), «Герць» (1994), 

«Росава» (1995). У них – і авторова біографія, і біографія всього трагічного 

покоління. Воно пройшло через Голгофу голодомору 33-го, через «сороковые, 

роковые, свинцовые, пороховые» і всі наступні роки воєнної м’ясорубки, що 

перемолола ровесників майже дотла. Пройшло через повоєнні злигодні та скруту 

аж до трудного теперішнього відродження української державності [14, с.4]. 

У 1998 році, після величезної роботи небайдужих краян та, зокрема, Михайла 

Пономаренка, моїй рідній Богуславецькій школі було присвоєно ім’я Михайла 

Максимовича. На загальносільському святі, приуроченому цій довгоочікуваній 

події, виступив і Михайло Пономаренко та зачитав свій вірш «Згарянин»: 

Богу слава! Долі слава! 

Тут, в Тимківщині, колись 

Зайнялась зоря яскрава: 

Максимович народивсь… 

Надзвичайно багато спільного між цими видатними нашими земляками – 

Михайлом Максимовичем та Михайлом Пономаренком. Любов до України, яка 

боролася впродовж віків за свою незалежність.Максимович писав: «Не покину, – 

поки згину, – мою Україну». Пономаренко любив повторювати: «…мій Бог – це 

добро. А добро – Україна й Дніпро»[14, с.5]. Максимович – «великий українець». 

Пономаренко – Максимович новітнього часу.  

Колись кореспондент «Нової Доби» Ніна Жук запитала в Пономаренка: 

«Михайле Федоровичу, Ви щасливий?» І людина, яка пройшла війну до самого 

Берліна, втратила в її полум’ї кохання, яка пережила голод і холод, яка стільки 

натерпілася через свої політичні переконання, і яка зараз не має коштів не тільки 

на видання своєї книги, а й на нормальне прожиття, відповіла щиро й просто: 

«Погляньте навкруги, хіба можна отут не бути щасливим?» Після паузи додав: 

«Я живий-здоровий, прожив нелегке, але цікаве життя, займаюся улюбленою 

справою, що ще треба? Хоча є у мене одна проста мрія – бодай одним оком 

заглянути у третє тисячоліття…» Так сказати могла тільки людина по-

справжньому закохана у життя, так сказати міг тільки поет, чиї вірші ніколи не 

втратять щирості почуттів:  

Де над свічадом Супою 

Барвна веселка встає, 
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Гарно бродити з тобою, 

Росами луг виграє [3, с.2]. 

Помер Михайло Пономаренко 1 січня 2010 року. Заглянув у третє 

тисячоліття… 

Подвижник краєзнавства. Роботящий до невсипущості, невтомний в науці, 

невибагливий у побуті до аскетизму. Романтик, мрійник і оптиміст. За своєю 

натурою – просвітитель і будитель. Просвітитель нашої національної свідомості. 

Будитель приспаної національної гідності та пам’яті. Золотоніський краєзнавчий 

музей носить його ім’я з 2010 р. 

 

ОЛЕКСАНДР ОСТРОВСЬКИЙ: РОЗСТРІЛЬНА СПРАВА 

УКРАЇНСЬКОГО ПАТРІОТА 
Нерух Ірина, учениця 10 класу 

Коврайського НВК імені Г.С. Сковороди 

Плешканівської ОТГ Золотоніського району 
Науковий керівник: Різник Людмила 

Леонідівна, вчитель історіїКоврайського НВК 

імені Г.С. СковородиПлешнівської 
ОТГЗолотоніського району 

Золотоніщина – батьківщина багатьох видатних державних і військових 

діячів Української революції 1917-1921 рр. Серед уродженців краю – український 

письменник, актор, режисер, драматург і громадсько-політичний діяч. В умовах 

розбудови державності України, питання української революції надзвичайно 

актуальне.  

Мета роботи: з’ясувати роль уродженця Золотоніщини, громадсько-

політичного діяча української революції, письменника Олександра Островського 

в розгортанні революційних процесів 1917-1921 рр. 

Відповідно до поставленої мети, ми маємо вирішити наступні дослідницькі 

завдання: визначити внесок Олександра Островського в розвиток української 

революції;простежити період становлення політичних поглядів визначної постаті 

Української революції 1917-1921 рр. О. Островського; проаналізувати його роль 

у революційних подіях на території Золотоніщини в добу Центральної Ради, 

ставлення до більшовицького режиму;визначити етапи формування політичних 

орієнтирів у добу Директорії. 

Багатовікова історія українського народу – насамперед літопис життя і 

смерті народу-великомученика . Українська нація знає не всіх видатних героїв, а 

якщо і пам’ятає, то в інтерпретації радянських пропагандистів – тобто як бандитів 

і погромників. Серед тисяч заборонених і забутих незалежників постає і 

Олександр Островський. 

Олександр (Олелько) Островський – український письменник, актор, 

режисер, драматург і громадсько-політичний діяч, уродженець Золотоноші. Його 

твори за життя були надзвичайно популярними. Життя письменника-прозаїка 

було недовгим – доля відміряла йому лише неповних 32 роки.  

У Золотоноші завжди пам’ятали про молодого патріота. Газета “Українське 

слово” за 22 червня 1942 р. пошанувала пам’ять про нього з нагоди 23-х роковин 

від дня смерті, бо саме “25 червня 1919 р. жидо-більшовицька чека розстріляла в 

Києві Островського Олелька – отамана Золотоніського куреня”. 

Дослідникам біографії О. Островського мало відомо про його дитинство. У 

вище вказаній газеті інформація проливає світло на дитячі роки та юність 

письменника. Олелько Островський народився 6 серпня 1887 р. в м. Золотоноша 
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в родині козацького походження, мати була домогосподаркою. дитинство було 

досить складним. Проте є і інші факти про родину – окремі сучасні дослідники 

вважають, що він народився в сім’ї повітового справника. Він навчався в місцевій 

чоловічій гімназії, де і познайомився із ідеями українського націоналізму 

М. Міхновського. У 1905 р. він разом із старшими друзями входив до нелегальної 

патріотичної організації “Громада” з центром у Золотоноші, якою керував 

вчитель гімназії М. Злобинцев. На цей час припадають перші літературні спроби 

Островського – з’явилися нариси “Завіщо”, “Мій клопіт”. Став активним 

учасником революції 1905-1907 рр., яка на Золотоніщині мала ознаки прагнення 

національного визволення. Найбільше враження на Олелька справила праця М. 

Міхновського “Самостійна Україна”, завдяки якій юнак загорівся ідеєю 

присвятити своє життя великій меті – визволенню України з колоніальної 

залежності. О. Островський став членом Революційної української партії, по 

закінченню революції вступив до УСДРП. Серед багатьох жанрів письменництва 

О. Островського приваблювала драматургія, цікавився театральним мистецтвом. 

О. Островський здобув у Києві і освіту – закінчив історико-філологічний 

факультет Київського університету. Літературознавець В. Яременко засвідчив у 

особі О. Островського “доброго історика, філолога, політолога і письменника”. 

Як письменник О. Островський заявив про себе 1906 р.на сторінках 

“Громадської думки” та “Ради”. Його твори з’являлися друком по всій Україні. 

Режисер О. Островський вводив до історичних оповідань етнографічний 

реквізит, описи козацьких обідів, звичаїв і традицій. Цей стиль формувався в О. 

Островського під впливом творчості Б. Грінченка, О. Кониського. В Києві він 

написав історичні оповідання “Лебединський кат”, “Чесний злодій” (1908), 

“Старовина” (1907).У 1912 р. письменник підсумував свою ранню творчість 

збіркою “В сутінках ночі”. До збірки ввійшло 14 оповідань, окремі з них, зокрема 

“Хведоркова груша”, виходили і окремими виданнями. 

З 1912 р. родина повернулася в Золотоношу, працював у місцевому 

аматорському театрі. Його запрошували до різних театральних труп, гастролював 

по всій Україні. 

До 1917 р. українська національна державницька ідея тривожила і 

переповнювала ненавистю до імперської Росії серця небагатьох. Все більше 

усвідомлював незалежницьку ідею і О. Островський.  

Перша світова війна, підготувала для національної революції українську 

еліту. З початком Першої світової війни та початком бойових дій О. Островський 

призваний в армію. Спочатку воював на Південно-Західному фронті, згодом 

перекинули на Кавказ. Родина разом з ним проживала в Тифлісі.Окремі 

біографічні факти О. Островського викладені ним самим у його показах на 

допитах в Полтавському ОВ. Ці покази найбільш повно знайомлять з періодом 

проживання в Тифлісі. 

З початком Лютневої революції першим завданням для нього було 

повернення в Україну. З Кавказу довелося добиратися довго: лише на початку 

березня 1918 р. О. Островський повернувся до Золотоноші. Золотоніська 

“Громада”, яка розпочала легальну роботу 20 березня1917 р., проводила широку 

національну пропаганду серед селянства повіту. 29 квітня громадівці заснували 

товариство “Просвіта”.  

Олелько Островський повернувшись до Золотоноші у березні 1918 р. застав 

тут більшовицький загін. Не вагаючись взявся організовувати самооборону міста.  
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Як керівник військового формування “Золотоніський курінь” Олелько 

Островський доклав чимало зусиль для знищення в повіті стихійних банд, які 

громили панські маєтки, захоплювали чужу землю, вбивали мирних людей. 

О. Островський із загоном добровольців вигнав із Золотоноші загін 

червоногвардійців під командуванням комісара Гальперіна і відновив у місті 

владу Центральної ради. Політичну діяльність поєднував з акторською в 

Золотоніському театрі. 

14 квітня 1918 р. губернський військовий комісар отаман Кудрявцев 

призначив нового коменданта Золотоніського повіту, О. Островський здав йому 

курінь, який переформували у військову частину Української армії.  

 Золотоніський період його творчості був дуже плідним: 1918 р. окремими 

книжками вийшли історичні повісті та оповідання “Берестечко”, романи 

“Великий гетьман”, “Шибеницею і палями” та інші. Оповідання О. Островського 

створювались на широкому географічному просторі, адже доводилося 

гастролювати у складі різних театральних труп: від Львову до Кавказу, в 

оповідання згадуються Стрий, Львів, Катеринослав,Золотоноша, Полтава, 

Київ.Саме в цих містах і друкувалися чи передруковувалися твори.  

Письменник збагатив українську літературу історичною тематикою. У циклі 

оповідань про події 1709 р. О. Островський подав свій погляд на гетьмана І. 

Мазепу і мазепинців.  

Історичні твори О. Островського читалися і обговорювалися в чоловічій 

гімназії Золотоноші.  

Літературна та громадсько-політична робота не задовольняла 

О. Островського. Його захоплював театр, він хотів знову стати актором, втілити 

свої драматичні твори на сцені, самому здійснити їх постановки. Із 

встановленням у Золотоноші радянської влади, скориставшись запрошенням до 

Полтавського театру, на початку 1919 р. залишив рідне місто. 

З встановленням радянської влади Полтава дала притулок театральним 

колективам, в основному російським та українським. Найбільш популярними 

були актори К.Гельцер, П.Саксаганський, М.Заньковецька, М.Садовський, 

Л. Ліницька та десятки інших зірок сцени. Вони організовували концерти-

мітинги і “спектаклі-реферати”. Серед театральних колективів виділялося 

Товариство українських дрaматичних артистів, куди і запросили 

О. Островського. Його офіційна назва – “Перша українська радянська трупа 

Першого радянського театру ім. Гоголя”. Головою товариства й адміністратором 

українського міського театру був А. Петренко, режисерами-акторами – М. 

Петлішенко та О. Островський.  

Про обставини вбивства Олелька Островського розповів його товариш по 

ПССТ Володимир Дубів:“…у червні 1919 р. був концерт у полтавському 

міському театрі. Островський співає “Ой, Дніпре мій, Дніпре широкий та дужий!” 

Згадав він, звичайно, і наступні слова Шевченка про повернення гетьманської 

влади на Україну.Я. Дробніс, голова губвиконкому, тут же голосно дав 

розпорядження: “Эту петлюровскую сволочь нужно немедленно арестовать!” . 

Дійсно, О. Островського негайно заарештували і вже ніхто його більше не бачив. 

Під час однієї з вистав – п’єси “Гетьман Дорошенко” – О. Островський 

вигукнув зі сцени “Хай живе самостійна Україна!” Серед глядачів це викликало 

бурхливі оплески. Пізніше і цей епізод, на підставі заяви-доносу Корнєєвої, став 

одним із пунктів звинувачення його в українському шовінізмі та націоналізмі. 
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Так письменник, палкий патріот України став жертвою Червоного терору, 

був визнаний ворогом народу, звинувачений у “петлюрівщині” і розстріляний. 

Страти полтавська НК організовувала щодня. У виписці з нотаток 

О. Островського з камери: “Полтава, ЧЕК, 6 червня 1919 р.. Сьогодні вивели з 

камери чотирьох для страти. Коли вивели на дорогу, один з них почав тікати… 

почулись постріли…потім страшенний крик жіночий… Дізнався, що це з тих 

чотирьох тікав товариш К…якого вистрілом влучили і вбили. Нещасний К… І 

досі в мене в ушахдзвенить істеричний крик матері К… Що ж чекає мене?”. 

У листі в’язня О. Островського, що знаходиться в кримінальній справі, він 

звертається до своїх друзів у Києві, щоб захистили від безпідставних 

звинувачень, бо “арештували не знаю завіщо”. У будинку, де проживала родина 

Островського відповідно ордеру №62 було проведено обшук з метою “выемки 

документов Островского”. 

У справі вміщено лист “В губернскую Чрезвычайную комисию”, в якому 

“Отдел Управления предлагает немедленно сообщить, на каком основании 

арестован член Профессионального союза артистов и труженников сцены 

Островский, в случае неимения против него какого-либо тяжкого обвинения 

освободить” за підписом завідуючого відділом. Печатка на листі датується “6 

июня 1919 г.”Очевидно наступна записка була відповіддю на лист: “Даю 

настоящую подписку особого отдела в том, что гражданину Островскому 

объявлено обвинение в контр-революционности и активное участие при 

витеснении большевиков при Центральной раде”. 

Розстріл відомого в Полтаві актора міг викликати спротив національно 

налаштованої громадськості міста, тому у супроводжувальній записці до Києва 

вказано: “Направляем для расстрела в Киеве приговоренного к смерти 

Александра Островского, потому как в Полтаве расстрелять неудобно, могут 

быть волнения среди украинцев”. 

6 червня 1919 р. вся Полтава обурювалася звісткою про арешт 

О. Островського. Схвильований В. Короленко вкотре звернувся до 

Х. Раковського: “ Бессмысленный терор, направленный против нейтральных лиц, 

каким я считаю Островского – это работа в пользу контрреволюции. В его деле 

есть записка Мазепы, в которой сказано, что это месть за то, что он смел быть 

украинцем-самостийником”. 

До губернської НК зверталася і Анна Островська, дружина письменника, з 

проханням звільнити Олександра. Активні звернення громадськості тимчасово 

перенесли розстріл актора. Так відповідною вказівкою зазначено: 

“Постановлением Президиума Губисполкома отемнить приговор по делу 

Островского до особого распоряжения”. Чекісти шукали свідків, які б 

підтвердили причетність письменника до контрреволюційної діяльності. В справі 

знаходяться доноси із звинуваченнями Т. Гайдамаки, М. Раппорта.Всі обіцяли 

розібратися, не поспішати зі стратою і переслати справу на розгляд до Києва. Але 

комісари нахабно брехали. За деякими відомостями, Олелька Островського 

розстріляли вже за тиждень після арешту.  

За архівними даними кримінальна справа під номером 425 “по делу 

Александра Павловича Островского” закрита “27 июня 1919 г.”. 

Щодо точної дати розстрілу Островського є кілька версій. Газета 

“Українське слово” за 1942 р. вказує на дату 20 червня 1918 р. Очевидно, ця дата 

названа дружиною Островського Анною, яка в період окупації переїхала до 

Золотоноші разом з доньками, і могла надати таку інформацію автору статті.  
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Островський Олександр Павлович реабілітований за відсутністю сукупності 

доказів, підтверджуючих обґрунтованість притягнення до відповідальності”. 

На підставі рішення Полтавської обласної ради від 6 березня 2017 р. №419 

“Про увічнення пам’яті поборників державної незалежності України – учасників 

подій Української революції 1917-1921 рр.”, затверджено Список пам’яті 

поборників державної незалежності України Полтавщини. Серед громадських, 

політичних і культурних діячів ім’я Олександра Павловича Островського. 

Отже, Олександр Островський відноситься до тих видатних уродженців 

Черкащини, що внесли помітний внесок у становлення та розвиток української 

державності та української літератури. Його ім’я вкарбовано в історію 

національно-державницького руху періоду революції 1917-1921 рр. Відстоюючи 

позицію незалежності України, він сприяв збереженню самобутності 

українського народу, доводив його непересічність на тлі світової історії. Ім’я 

Олександра Островського на почесному місці записане в книгу пам’яті 

поборників державності, історії українських визвольних змагань як діяча 

Української національної революції, палкого патріота й будівничого нової 

незалежної української держави. 

 

ПОВЕРНЕНИЙ ІЗ ЗАБУТТЯ 
Гарасюта Альона, учениця 9класу 

Коврайського НВК імені Г.С. Сковороди 

Плешканівської ОТГ Золотоніського району 
Науковий керівник: Різник Людмила 

Леонідівна, вчитель історії Коврайського НВК 
імені Г.С. Сковороди Плешнівської ОТГ 

Золотоніського району 

Події Української революції 1917-1921 рр., життя і діяльність наших 

видатних земляків цього періодупосідають особливе місце в історії України. В 

умовах розбудови державності України, питання української революції 

надзвичайно актуальне. Вивчення цієї теми викликає не лише політичний 

резонанс, але й має важливе теоретичне та виховне значення. В теоретичному 

аспекті проблема діяльності окремих представників визвольного руху пов’язана 

із питанням про визначення ролі особистості в історії. Досвід державотворчих 

процесів несе в життя українців об’єднавчу ідею: ідею єдності націй, які 

населяють державу, ідею єдності національної еліти і народу, ідею об’єднання 

політичних сил і соціальних груп для захисту національних інтересів. 

 Черкаський край із давніх часів відігравав важливу роль у державотворчих 

процесах на землях України. Під час революційних подій 1917-1921 рр. 

Черкащина була одним із регіонів розгортання національно-визвольної боротьби 

за відновлення української державності. 

Золотоніщина – батьківщина багатьох видатних державних і військових 

діячів Української революції 1917-1921 рр. Серед уродженців краю – голова 

Всеукраїнського повстанського комітету отаман Ангел – О.Г. Грудницький.  

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період життя і діяльності 

Олександра Грудницького ( з 1892 р. до 1921 р.) Територіальні межі дослідження 

окреслені територією Золотоніського повіту Полтавської губернії, Київською 

губернією. 

Мета роботи: з’ясувати роль громадсько-політичного діяча української 

революції Олександра Грудницького, уродженця Золотоніщини, в розгортанні 

революційних процесів 1917-1921 рр. Відповідно до поставленої мети, ми маємо 
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вирішити наступні дослідницькі завдання: визначити внесок Олександра 

Грудницького в розвиток української революції;простежити період становлення 

політичних поглядів визначної постаті Української революції 1917-1921 рр. О.Г. 

Грудницького; проаналізувати його роль у революційних подіях на території 

Золотоніщини в добу Центральної Ради, ставлення до режиму гетьмана П. 

Скоропадського;визначити зміни політичних орієнтирів у добу Директорії. 

Олександр Григорович Грудницький (19.07.1892 – після 28.08.1921 рр.) – 

український політичний діяч, письменник, публіцист, повстанський отаман 

(Ангел). Псевдонім – Вернигора. Щодо місця народження дослідники не 

прийшли до єдиної думки. Сучасний історик О. Юренко зазначає м. Полтаву, а 

особисто знайомий із О. Грудницьким, працівник Полтавської спілки споживчих 

товариств Д. Соловей – м. Золотоноша Полтавської губернії. Після закінчення 

гімназії, навчався в Київському комерційному інституті або на юридичному 

факультеті Київського університету.  

На початку революційних подій О. Грудницький стає відомим у політичних 

колах стає з березня 1917 р., коли він став активним членом Української соціал-

демократичної робітничої партії (УСДРП) та співробітником її центрального 

друкованого органу – “Робітничої газети”. Друкує свої публіцистичні й художні 

твори в українських журналах, що виходили в Києві.  

З квітня 1917 р. Олександр Григорович стає знаним у м. Золотоноша, як 

учитель та один із ініціаторів двох антивоєнних акцій, які були проведені у селах 

Антипівка та Слюжчина Слобідка Золотоніського повіту. 3 квітня 1917 р. сход 

жителів села Антипівни прийняв таку ухвалу: “Ми постановили звернутися до 

Тимчасового Уряду, а також до Петроградської, Московської, Київської та 

Полтавської Рад Робітничих депутатів з пропозицією почати якомога швидше 

мирні переговори, щоб покласти кінець безцільній війні, яка почата і 

продовжується виключно в інтересах багачів… Ми переконані в тому, що весь 

селянський люд, який несе на своїх плечах весь тягар проклятої капіталістичної 

війни, згоден з нами”.  

За режиму П. Скоропадського (28 квітня – 14 грудня 1918 р.) О. Грудницький 

продовжував учителювати та працювати, як державний службовець у 

Золотоніському повіті Полтавської губернії. Паралельно проводив роботу у 

антигетьманському підпіллі.  

3 грудня 1918 р. за наказом Полтавського гетьманського губернського 

коменданта отамана П. Кудрявцева О. Грудницького було призначено повітовим 

ад’ютантом при комендантові Золотоніського повіту Пархоменку. 

О. Грудницький, як новопризначений ад’ютант, оголосив про ліквідацію 

гетьманського урядування у м. Золотоноша та повіті, а себе, за словами 

О.П. Фесенка, призначив комендантом Золотоніського повіту. Після зречення 

гетьмана організовує та очолює Золотоніський ревком, а згодом – повітвиконком, 

орієнтуючись на Директорію УНР, а від січня 1919 р. – на радянську владу. 

Незабаром увійшов до Української соціал-демократичної робітничої партії 

(незалежних), а з ними – до Української комуністичної партії (боротьбистів). 

Щодо більшовиків висловлювався ворожо. У січні 1919 р. О. Грудницький 

відвертається від Директорії і відкрито пропагує український більшовизм.  

Із повідомлення про діяльність О. Грудницького командувачу червоного 

Укрфронту В. Антонову-Овсієнку: “Голова ревкому м. Золотоноші Грудницький, 

колишній народний учитель, що під час Гетьманщини провадив агітацію проти 

Гетьмана за Директорію, сам об’явив себе за коменданта Золотоноші. Коли 
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становище Директорії стало нестійким, Грудницький провадив агітацію за 

радянську владу, а тепер ширяться чутки, що агітує проти радянської влади. 

Грудницький – особа, яку всі знають. Всю місцеву цивільну владу він захопив у 

свої руки й нікому не вважає за потрібне подавати звіту не тільки про свою 

діяльність, а й про гроші”.  

24 березня 1919 р. в Золотоноші пройшов з’їзд повітової Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських представників, більшість делегатів якого 

поділяли політичні програми лівих українських партій – комуністів-боротьбистів 

і соціал-демократів – “незалежників”, де було обрано Золотоніський повітовий 

виконком у складі 17 комуністів та 3 есерів, а його головою – О. Грудницького. 

Український історик А. Лисенко зазначає: “Він записаний як комуніст, але в його 

промовах чітко проглядалися тези “незалежників”.  

2 квітня 1919 р. у розташуванні 1-го Золотоніського полку червоної бригади 

А. Богунського (м. Переяслав) відбувся мітинг, після якого було випущено 

відозву за підписами згаданого А. Богунського та О. Грудницького. У ній, 

зокрема, зазначалося:“Геть нашого Петлюру! Геть російських та жидівських 

Петлюр! Хай живе радянська соціалістична республіка!Ми вимагаємо такого: 

Україна мусить бути незалежною національно-культурно-економічна, а щодо 

федерації, то така повинна бути вільна, тобто без всякого примусу й гніту збоку 

інших націй; Влада в Україні повинна бути в місцевих людей-українців (всіх 

живучих на Україні), нам не потрібні окупанти та спекулянти на комунізмі; 

Комуни силою ніхто не повинен заводити, коли на це немає згоди народу.Знайте, 

ми не воюємо з нацією, не воюємо з руськими та жидівськими большевиками та 

іншим народом, а тільки воюємо з всякими спекулянтами, котрі ганьбують 

справдній соціалізм, чи то будуть наші, чи чужі”.  

На противагу більшовицькому урядові на чолі з Х. Раковським, 

О. Грудницький проголосив себе головою створеного у м. Канів українського 

Раднаркому. Він намагався політично підпорядкувати та скоординувати дії 

розрізнених повстанських загонів і таким чином блокувати Київ.  

У повідомленні Інформвідділу Раднаркому УСРР від 17 квітня 1919 р. 

повідомлялося наступне: “В Каневі організувався новий Раднарком із елементів, 

близьких до незалежників. Голова Раднаркому – Олександр Грудницький, 

наркомвнутсправ – Євтушенко, наркомвоєн – Зелений, головком – Богунський. 

Цей останній – комуніст, і вступив до Раднаркому, щоб розвалити його 

зсередини”.  

“Брати-селяни! Всім вам відомо, як знущається з нашого бідного народу 

партія російських та жидівських комуністів. Вони грабують, знущаються з вас. 

Хліб та всяке збіжжя вивозять до Москви. З віри нашої та церкви сміються. На 

Правобережжі селянство вже повстало й жене з своєї землі грубистників на 

Москівщину, але зупинка за вами. Брати-полтавці! Піднімайтеся ж із зброєю в 

руках і розсправляйтеся як слід із комуністами, бандитами, перш за все 

розганяйте банди Богунського із Золотінського та Переяславського повіту, який 

спочатку пристав було до нас, бо хотів здобути слави, але потім зрадив, продався 

жидівсько-кацапським комуністам. Вперед же, брати, на ворога, чи то комуну! 

Хай же живе селянство Вкраїни! Рятуйте свої хати та скрині від банд комуністів. 

Хай живе радянська незалежна Україна. Політичний комісар всеукраїнського 

ревкому Грудницький. Ставка 1919 р. 10 квітня”.  

З липня 1919 р. він на чолі повстанських загонів провoдив партизанську 

боротьбу проти білогвардійців. Зокрема, очолював партизанський загін, який діяв 
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проти військ генерала А. Денікіна на Полтавщині та Катеринославщині, а у 

жовтні 1919 р. влився до боротьбистського з’єднання Я. Огія, К. Матяша, 

О. Лісовика. Разом із В. Блакитним, Г. Михайличенком, П. Любченком та іншими 

О. Грудницький увійшов до складу Всеукраїнського ревкому.  

У листопаді 1919 р. О. Грудницький проводив політичні переговори з 

Н. Махном про створення української Червоної армії і з її допомогою – 

самостійної Української радянської республіки. Редагував у Катеринославі 

махновську газету українською мовою “Шлях до волі” і одночасно видання 

УКП(б) – газету “Боротьба” (від лютого 1920 р. – “Український пролєтар”). 

Публічно вів гостру полеміку з більшовиками щодо національного питання. 

У травні 1920 р. О. Грудницький об’єднав свої сили з повстанським загоном 

українського поета Г.Чупринки. О. Грудницький і Г.Чупринка в селах Зазим’я і 

Литки нинішнього Броварського району Київської області роздали повсталим 

селянам зброю. Причиною повстання стала спроба конфіскації 

червоноармійцями 12-ї армії на військові потреби коней в селах в квітні 1920 р., 

напередодні посівної кампанії. Селяни розгромили сільраду, вбили місцеву 

владу, а потім в Зазим’ї розгромили загін Київської ГубЧК під командуванням 

комбата Шпаковського. Весь загін було знищено, загинуло 99 осіб. Повстання 

продовжувалось більше місяця, до нього приєдналися жителі сусідніх сіл 

Требухів, Погреби і містечка Бориспіль. 8 травня на Зазим’я почали наступати 

багаточисельні регулярні війська. Це були частини сьомої дивізії, загін 

арсенальців і матросів Дніпровської флотилії. Через декілька днів повстання було 

придушено дикою сьомою башкирською бригадою, яка проявила нелюдські 

звірства. 

Олександр Грудницький став одним з організаторів Всеукраїнського 

повстанського комітету. Створений київськими інтелігентами при підтримці 

петлюрівського уряду в еміграції, Всеукраїнський центральний повстанський 

комітет мав стати організаційним центром виступу проти радянської влади в 

Україні після поразки Визвольних змагань. Члени ЦУПКОМу сподівались 

об’єднати зусилля інтелігенції та повстанців, підготувати антибільшовицький 

виступ і відновити Українську Народну Республіку. До керівного органу комітету 

ввійшли п’ять осіб. Його головою став колишній есер, фельдшер за фахом, а на 

той час студент-медик Іван Чепилко. Відповідальним за військові справи – член 

партії українських соціал-демократів (незалежників), студент юридичного 

факультету Інституту народної освіти Олександр Грудницький.  

За короткий період діяльності члени ЦУПКОМу призначили своїх 

уповноважених у низці регіонів України, установили зв’язки з Державним 

центром УНР, що діяв у еміграції, а також налагодили контакти з деякими 

партизанськими загонами й повстанськими організаціями .  

Станом на весну 1921 р. вони зводилися до одного: готувати повстанську 

мережу й населення до всенародного виступу, зупиняти стихійні протести, 

очікувати наказу Головного отамана про початок загального повстання. Його 

планували на весну 1921 р., згодом цю дату кілька разів переносили, проте 

чекісти випередили повстанців, завдавши влітку 1921 р. значних втрат підпільній 

мережі в Україні. Упродовж кількох місяців було знищено десятки організацій, 

припинили боротьбу або ж загинули сотні отаманів, терор знизив до мінімуму 

прагнення населення чинити опір. 

O. Грудницький став агентом київської ЧК. Далі він доносить на Івана 

Чепілка й інших керівників повстанського комітету. Та коли чекістські 
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оперативні групи прибули за вказаними адресами, нікого там не виявили. 

Підпільників про арешти попередив сам О. Грудницький. О. Грудницькийбув 

страчений за постановою колегії Київської губернської НК від 28 серпня 1921 р. 

За інформацією І. Майстренка, О. Грудницький “у 1922 р. був розстріляний у 

Києві більшовиками разом з поетом Грицьком Чупринкою, як член 

Всеукраїнського повстанського комітету, керівник його військового відділу”. 

Реабілітований у 1996 р. 

Таким чином, Олександр Грудницький зробив значний внесок у становлення 

та розвиток української державності. Його ім’я вкарбовано в історію 

національно-державницького руху періоду революції 1917-1921 рр. Відстоюючи 

позицію незалежності України, сповідуючи український більшовизм, він сприяв 

збереженню української державності та самобутності українського народу.  

 

ЯКІВ МИХАЙЛОВИЧ ВОДЯНИЙ (1886-1940 РР.): ПОСТАТЬ НА ТЛІ 

РОДИННОЇ ТА ВІТЧИЗНЯНОЇ ІСТОРІЇ 

Момот Мирослава, учениця 9 класу 

Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 32 Черкаської міської ради 

Керівник: Тараскіна Лілія Анатоліївна, 

вчитель історії Черкаської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 32 Черкаської міської ради 

Об’єктом дослідження є життєвий шлях Якова Водяного, його революційна 

діяльність якодного із засновників і керівників руху Вільного козацтва й отамана 

Холодного Яру, його письменницька діяльність в еміграції, реабілітація та 

увічнення пам’яті. В ході дослідження, що базувалося на матеріалах родинного 

архіву, було виявлено ряд маловідомих фактів про бурхливе та сповнене пригод 

життя людини, яка ніколи не відступала перед небезпекою та понад усе прагнула 

незалежності української держави.  

1. Яків Михайлович Водяний народився 20 жовтня 1886 року в місті Смілі 

Черкаського повіту Київської губернії в багатодітній сім’ї, де було вісім дітей. 

Яків був молодшим сином. Ще з дитинства мати прищеплювала дітям любов до 

Батьківщини, моральні цінності та обов’язок тримати слово. Родина була 

достатньо заможною, тож юний Яків мав змогу повноцінно навчатись. 

Закінчивши двокласне училище, Яків Водяний вступив на вчительські курси, які 

екстерном закінчив у 1905 році. 

2. У роки Російської революції 1905-1907 рр. Яків Водяний, як член партії 

есерів, проводить активну політичну діяльність. У 1906 році він бере участь у 

роботі партійної конференції в Чигирині. Її метою було розпочати селянське 

повстання саме з Чигиринського повіту, де під час революції відбувалися 

селянські заворушення. В цей час молодий есер потрапляє у поле зору владних 

структур. Восени 1906 р. в адміністративному порядку Якова було вислано до 

міста Ніжина Чернігівської губернії.  

3. У 1907 році він повенувся до Києва та вступив до Української 

Організації Народної Оборони. Політична діяльність Якова призвела до арешту. 

Після суду його вислали до Наримського краю строком на три роки. Але через 

два місяці Водяний знову успішно тікає й повертається до Києва. Показово, що у 

радянські часи причина політичного заслання Водяного трактувалася як «за 

участь у пограбуванні винної лавки». 
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4. У 1908 році Яків Водяний вирішив покинути Наддніпрянщину задля 

власної безпеки. Його шлях проліг до Австро-Угорщини, а саме до Львова. Проте 

восени Водяний вирішив повернутися до Києва, однак Київське охоронне 

відділення вистежило його і знову заарештувало. І як наслідок – трирічне 

заслання до сибірського Томська. У 1911 році, за кілька місяців до звільнення, 

Яків утік звідти, щоб його не забрали служити до царського війська. 

5. До кінця року Михайло переховувався у місті Владивостоці. Там 

Водяний активно займався громадським життям далекосхідної української 

громади. У дослідженні «Український Далекий Схід», виданому в Харбіні 1934 

року, його автор Іван Світ, зокрема, наголошує: «…З приїздом у Владивосток 

Водяного вдалося налагодити українське життя біля місцевого Народного Дому, 

й уже 1912 року Владивосток отримав майже 400 примірників різних українських 

газет і часописів, а також достатньо часто влаштовувалися театральні вистави…».  

6. В 1912 році йому довелося емігрувати. Існує згадка, що він переїхав 

спочатку до Японії, а вже звідти до Австралії. В Австралії він перебував довгі 

шість років. Спочатку влаштувався працювати майстром на меблевій фабриці, а 

у вільний від роботи час писав свою п’єсу «Право Сваволі». У 1917 році 

організувати свою фірму під назвою «Експорт-Імпорт», яка торгувала з Росією. 

Але як тільки до Австралії дійшла звістка про повалення царської влади, Яків 

одразу ж спродав своє майно і повернувся до України.  

7. У квітні 1917 року Яків Водяний повертається до Сміли й відразу 

залучається до політичної діяльності. Його обрали головою Смілянського 

повітового комітету, а згодом він починає займати посаду начальника 

смілянської міліції. Через декілька місяців тридцятиоднорічний Яків став одним 

із організаторів українського «Вільного козацтва». Вільне Козацтво мало за мету 

підтримати й не втратити здобутків Української революції. Воно визнавало лише 

накази Центральної Ради. Ця організація охороняла колишні панські маєтки від 

мародерів, виконувала службу міліції. 

8. У липні 1917 року в Росії скінчилося двовладдя, уся влада перейшла до 

Тимчасового уряду. Тому у протистоянні Центральна Рада – Тимчасовий уряд 

роль Вільного Козацтва почала розширюватись. 3 жовтня 1917 року у Чигирині 

відбувся перший з’їзд Вільного Козацтва. Якова Водяного було обрано 

полковником Вільного Козацтва. У цей час загострювалось протистояння між 

владою Центральної Ради та більшовиками, які намагалась захопити владу в 

Україні. 30 жовтня (12 листопада) 1917 року у Смілі був утворений Радянський 

військово-революційний комітет. Однак радянська влада була встановлена не 

відразу. У ніч на 13 листопада загін «Вільних козаків» Водяного заарештував 

членів військово-революційного комітету, яких майже всіх розстріляли. А інших 

під тиском робітничих мас змушені були відпустити. 

9. Під час 1-го більшовицького наступу 1917-1918 років загони Водяного 

ведуть безперервні військові дії проти частин Червоної армії. До Сміли вирушив 

загін червоногвардійців, якому вдалося роззброїти козаків. Вони лишились без 

восьми кулеметів та більшості снарядів. Проте вже 25 січня козаки пішли у 

наступ і звільнили містечко й станцію від ворогів. Тож 14 лютого 1918 року 

загони Вільного козацтва розгромили усе військо штабу 8-ї російської армії. Під 

час цього бою мало не захопили коменданта російських військ в Україні 

Муравйова.  

10. Після підписання Брестського миру, загони Вільного козацтва були 

роззброєні. Саме це змусило Якова переїхати до Києва. Там він працював у 
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Дніпровському союзі кооперативів. Але коли Директорія УНР підняла повстання 

проти гетьмана Скоропадського, то він повернувся до Черкас, де його обрали 

членом повітової земельної управи. «Народна повітова управа уповноважила 

мене до боротьби з німцями, – згадував він. – Я пишу накази до Вільного 

козацтва, яке в різних місцях повністю успішно роззброює німецьке військо». 25 

січня 1919 року Яків прибув до Черкас, де мала відбутися спільна нарада 

повітової та земельної управ. Але вночі владу в Черкасах захопили більшовики. 

На вокзалі Якова заарештували ще з двома його товаришами, та засудили до 

розстрілу. І на цей раз Водяному вдалося втекти. Про довгу погоню, 

переховування у лісі та внутрішні переживання Яків написав у авторському 

оповіданні «На розстріл». Після ще одної вдалої втечі Яків змушений був 

переховуватись по селах. 

11. Після утворення Холодноярської республіки, територія якої 

охоплювала понад 25 навколишніх сіл та мала близько 15-тисячну селянську 

повстанську армію, бійці якої називали себе козаками, а своїх командирів – 

отаманами (на згадку про військову традицію козаччини). Яків Водяний почав 

керувати одним із таких загонів.. Це підтверджують більшовицькі документи: «2 

квітня з сторони Черкаського повіту прибули в Холодний Яр банди Водяного, 

Кириченка й Кібця. Чисельність цих банд налічувала до 700 чоловік, у тому числі 

близько 200 кавалеристів…». 

12. У 1922 році Яків незаконно перетинає кордон з Польщею та опиняється 

на території Галичини та починає працювати в розвідці УНР. На цю роботу його 

порекомендував голова уряду УНР в екзилі Андрій Лівицький.Проте під час 

окупації Польщі радянськими військами у вересні 1939 року Яків Водяний був 

заарештований радянськими органами в містечку Катербурзі Волинського 

Воєводства. Після недовгого слідства був визнаний винним у шпигунстві, 

направленому на підрив могутності Радянського Союзу, і на цій підставі 

переданий Воєнному Прокуророві для проведення суду. 

13. У Києві 7-го лютого 1940 року Воєнний Трибунал Київського 

Особливого Військового Округу на закритому засіданні присудив Водяного 

Якова до вищої міри покарання – розстрілу, без конфіскації майна, за його 

відсутності. Вирок було виконано 10-го травня 1940 року. 

14. В наш час ушановують пам’ять Михайла Водяного. У рідному місті 

Сміла йому встановили пам’ятник, освятили і назвали на його честь 240– річного 

дуба, влаштовують виставки у Смілянському краєзнавчому музеї, назвали 

провулок на його честь. Також публікуються його твори в історичних збірниках 

або довідниках. Наприклад, історичну п’єсу « Холодний Яр» було опубліковано 

в історичному збірнику «Трагедія і героїзм Холодного Яру». А твір «На розстріл» 

можна легко знайти в Інтернеті. 
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КНЯГИНЯ НАТАЛІЯ ЯШВІЛЬ — ВІДОМИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ, 

МЕЦЕНАТ КІНЦЯ ХІХ– ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ. ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ 

ТА ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ. ВНЕСОК КНЯГИНІ НАТАЛІЇ ГРИГОРІВНИ 

ЯШВІЛЬ В РОЗВИТОК СМІЛЯНЩИНИ 
Хіщіна Юлія, учениця 8 класу Сунківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Смілянської районної ради Черкаської області 

Науковий керівник: Вдовиченко Ніна 

Яківна, учитель зарубіжної літератури 

Сунківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Смілянської районної ради  

Робота «Княгиня Наталія Яшвіль – відомий підприємець, меценат кінця ХІХ 

– початку ХХ століття. Життєвий шлях та творча діяльність. Внесок княгині 

Наталії Григорівни Яшвіль в розвиток Смілянщини». В даній роботі, звертаючись 

до теми історичного минулого рідного краю, діяльності головних розбудовників 

та меценатів Смілянщини середини ХІХ — початку ХХ століття, яка залишається 

вкрай цікавою та актуальною на сьогодні, досліджуючи цікаві факти із життя та 

діяльності промисловців, підприємців рідного краю, які за мету ставили 

економічний, культурний, промисловий розвиток землі, що стала для них 

дорогою, ми досліджували біографію княгині Наталії Григорівни Яшвіль, вклад 

даної постаті в розвиток села Сунки в кінці ХІХ – початку ХХ століття; її 

діяльність як підприємниці, мецената та творчої особистості; особисту підтримку 

та співпрацю з відомими художниками, підприємцями. 

Робота складається з трьох розділів. 

В першому розділі подається історична довідка про розвиток Смілянщини 

кінця ХІХ – початку ХХ століття, розвиток промисловості та вклад відомих 

підприємців та промисловців в розвиток рідного краю. 

В другому розділі йде мова про внесок княгині Наталії Григорівни Яшвіль в 

розвиток рідного краю, дається коротка біографічна довідка, розповідається про 

внесок Наталії Григорівни в розвиток кустарного виробництва та народних 

промислів с.Сунки. 

В третьому розділі ми досліджували меценатську діяльність Н.Г.Яшвіль, її 

дружбу з відомими художниками, композиторами та скульпторами, перебування 

їх на території с.Сунки та творчу діяльність в даний час. 

В ході дослідження з′ясувалося, що на території теперішнього Смілянського 

району та м.Сміла з середини ХІХ століття почало активно розвиватися 

промислове виробництво, народні ремесла, освіта, медицина. Була ціла плеяда 

підприємців, які зробили значний внесок в розвиток Смілянщини кінця ХІХ – 

початку ХХ століття. Серед них: родина графа О.О.Бобринського, Яхненків-

Семиренків, княгиня Наталія Григорівна Яшвіль ... 

В другій половині ХІХ століття на Смілянщині, як і по всій Україні, 

відбувався значний розвиток ринкових відносин. Нового піднесення набули 

традиційні для України галузі харчової промисловості — цукрова, горілчана, 

борошномельна галузі. Відбувається так званий промисловий переворот — 

процес заміни мануфактурного виробництва з його ручною ремісничою технікою 

великим машинним фабрично-заводським виробництвом з вільнонайманою 

працею робітників. Головними розбудовниками Сміли була родина Бобринських. 

Капітали графа Бобринського, його далекоглядність та підприємливість відчутно 

змінили життя Сміли, зробивши її справжньою столицею цукрового виробництва 

Бобринських. Представниками роду Бобринських багато зроблено на ниві 
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суспільної діяльності і добродійності. Але головними памʹятками після них 

залишаться цукрова промисловість на будівництво залізниці. Граф Олексій 

Олексійович Бобринський побудував масу суспільно-адміністративних споруд, 

які ще й досі служать вірою й правдою. Перший в імперії цукровий завод 

Бобринський заснував в Смілі. Збудував цукровий і пивоварний заводи, звів 

механічні майстерні. Бобринський будує найбільшу лікарню в повіті — на 100 

ліжок.  

Значний вклад в розвиток Смілянщини здійснив рід промисловців – 

цукроварників, конструкторів і власників машинобудівних заводів, піонерів 

пароплавства на Дніпрі, вчених і практиків садівництва, меценатів української 

культури Яхненків-Симиренків. Головним генератором, засновником і 

впровадником планів ТД «Брати Яхненки і Симиренко» був Платон Федорович 

Симиренко. 

Дане дослідження дало можливість нам зрозуміти, що значного розвитку 

досягло наше село Сунки в кінці ХІХ століття, коли господаркою Сунківського 

маєтку стала Наталія Григорівна Яшвіль, яка за досить короткий час із 

занедбаного господарства перетворила його в культурний, освітній, 

промисловий, сільськогосподарський маєток із виноградниками, промисловими 

садами, зразковим лісним господарством. Була відновлена гуральня, що давала 

продукції на 18 000 рублів. Відродився цегляний завод, який виробляв 500 тисяч 

цегли в рік на суму 7000 рублів. В селі працювали 2 олійниці, 3 кузні, 23 вітряки. 

Працювали майстерні по виготовленню деревʹяних виробів та меблів; художніх 

робіт по металу. Вагомий прибуток давали цегляний завод та гуральня. 

Масштабного розвитку набули в селі художні ремесла; розвивалася освіта; зріс 

добробут селян.  

Село було центром різноманітних ремесел. Кустарним промислом в Сунках 

була зайнята третина дворів. На той час переробкою шкіри займалися 56 дворів, 

майже скільки, як в Смілі; ткацтвом – 43 двори; окремі сімейства були шевцями. 

Найбільшого розвитку набуло гончарство: 96 дворів, 124 майстри! В кінці ХІХ – 

на початку ХХ століття тут вироблялося тільки глазурованого посуду 900 тисяч, 

на суму 37000 рублів. 

Опрацьовуючи наукову літературу, проводячи опитування серед жителів 

села, які зберегли в памя′ті перекази про княгиню Яшвіль, ми дійшли висновку, 

що найбільшою славою користувалася при княгині вишивка. Княгиня 

утримувала і безпосередньо керувала вишивальним промислом. Дана справа 

виникла по ініціативі княгині, знаходилася під її особистим контролем і турботою 

землевласниці. Вона ним безпосередньо керувала, утримувала, розвивала. В селі 

були організовані курси та влаштовано майстерню художньої вишивки, зразками 

для яких слугували музейні експонати ХVІІ – ХVІІІ століть 

Високого визнання здобула робота жительки Сунок, майстрині вишивки 

Параски Максименко і була удостоєна срібної медалі, а княгиня Яшвіль за свої 

старання — золотої медалі на Всесвітній Паризькій виставці. 

Роботи сунківських вишивальниць показувалися на самих різноманітних 

виставках. Так, на Київській кустарній виставці в 1909 році вишивка Домни 

Салганової була удостоєна бронзової медалі. Одного разу роботи сунківських 

вишивальниць побували на виставці картин М.Нестерова. Стараннями та 

підтримкою княгині діяли 2 однокласні церковно-приходські школи; двокласне 

земське училище, при якому знаходилися столярний та слюсарні ремісничі класи. 

Княгиня особисто обходила двори селян з метою отримання інформації про їхні 
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проблеми, намагалася їх вирішити по мірі можливостей. Брала на утримання 

дітей-сиріт, навчала та лікувала їх за свій рахунок. На свята пригощала 

селянських дітей солодощами. 

Величезна заслуга та вклад Наталії Григорівни в розвиток національного 

мистецтва в цілому. Упродовж усього життя княгиня Наталія Яшвіль займалася 

меценатством, творчістю, сприяла розвитку освіти серед населення. Була знаною 

шанувальницею творчості талановитих людей; сприяла розвитку їх таланту. 

Тісна дружба пов′язувала цю освічену і енергійну жінку з відомими 

художниками, композиторами, скульпторами. Серед них М.Нестеров, Ян 

Станісласький,А.В.Прахов, П.Чайковський, О.Щусев та інші. Мальовнича 

природа Сунок та особиста підтримка княгині Яшвіль надавали їм творчої сили і 

наснаги, сприяли розквіту їхнього таланту. Поляк за походженням, Ян 

Станіславський віддано любив Україну і захоплено писав українські пейзажі. 

«Українська хата», «Вітряки», «Соняшники», «Літні хмари» – ці та інші його 

картини-етюди досягнули мистецької вершини. Олексій Вікторович Щусев,— це 

майбутня знаменитість вітчизняної архітектури; академік, автор плану 

відновлення та реконструкції Хрещатика в Києві. Видатний мистецтвознавець, 

професор Київського університету Андріан Вікторович Прахов керував 

будівництвом Володимирського собору. У Прахових познайомилась Наталя 

Григорівна з Михайлом Нестеровим, який розписував Володимирський собор. 

Хутір Княгинине, що було власністю княгині Яшвіль, стало для Нестерова 

другим домом. Тут була задумана його картина «Христиани». За однією із версій 

місцевих жителів, перебуваючи в гостях в княгині Наталії Григорівни на хуторі 

Княгинине, милуючись неймовірними пейзажами даної місцевості, з її ставами та 

неймовірними парком і садом, П.І.Чайковський пише свій знаменитий балет 

«Лебедине озеро» 

В даний час, коли в країні в ході певних історичних подій почалася епоха 

національно-патріотичного піднесення, на мій погляд, важливо вивчати і знати 

історичне минуле рідного краю, максимально сприяти розвитку давніх 

українських традицій. Дослідивши діяльність Наталії Григорівни Яшвіль на 

Смілянщині, зробила висновок, що моє село здавна славилося вишивальним, 

гончарним промислами. Вишивки моїх односельців отримували визнання на 

Міжнародних виставках, експортувалися до багатьох європейських країн, 

виконувалися на замовлення знаних родин. Не меншого визнання отримали 

гончарні вироби моїх односельців. Адже склад глини, з якої виготовлявся 

глиняний посуд та території нашого села унікальний, а посуд з глини 

надзвичайно екологічний та корисний. 

Досліджуючи цікаві факти із життя та діяльності промисловців, підприємців 

рідного краю, які за мету ставили економічний, культурний, промисловий 

розвиток української землі, зрозуміла, наскільки актуальним завданням є 

продовження їхньої справи в наш час. 
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БОЙОВИЙ ШЛЯХ ЯКОВА ВОДЯНОГО 

Виноградов Артем, учень Смілянської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 10 

Жох Тетяна Олександрівна, вчитель історії 

Смілянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 10 

Життєпис 

Яків Михайлович Водяний народився 20 жовтня 1886 року в місті Сміла 

Черкаського повіту Київської губернії в багатодітній селянській родині. 

За фахом учитель. 

Політична діяльність в Російській імперії[ 

З 1905 року — член партії соціалістів-революціонерів. 

В 1906 р. група есерів, серед яких був і Яків Водяний готували повстання 

на Чигиринщині. Тричі заарештований царським урядом (1906, 1907, 1909). 

З 1907 — член есерівської організації «Українська народна оборона», 

командир бойової дружини партії есерів в Києві. 

Після арешту в 1907 р. відбув піврічне ув’язнення в Лук’янівській 

в’язниці (м. Київ), згодом висланий на три роки до Наримського краю (нині у 

межах Томської обл., РФ), звідки втік. 

В еміграції 

1908 року – на еміграції в Галичині, у Львові. 

Восени 1908 р. повертається до Києва, де його знову арештовують і 

відсилають до Наримського краю, звідки знову втікає. 

1911-17 – емігрує до Японії, потім Австралії. Пише п’єсу «Право Сваволі». 

Повернення до України. Отаман Холодного Яру 

Після Лютневої революції повертається на Батьківщину. 

З середини 1917 — один з організаторів Вільного козацтва. Делегат Першого 

з’їзду Вільного козацтва в Чигирині. Черкаський полковий отаман. 

У січні — березні 1918 р. смілянські вільні козаки під його керівництвом 

беруть участь у боях проти російського війська, що поверталось із Західного 

фронту до Росії. Особливо успішна операція Вільного козацтва, зокрема і 

смілянського, була проти 8-ї російської армії в районі ст. Бобринська. Вів 

боротьбу з більшовицькими військами, виступав проти радянської окупації 

України. Заочно засуджений ЧК до розстрілу (1919). 

З 1920 року — повстанський отаман. 

1921 — Отаман Холодного Яру, співпрацює з отаманами Ларіоном 

Загороднім, Юхимом Ільченком, Пилипом Хмарою та іншими. 

На той час межі Холодноярської республіки були далеко за 

кордонами Холодного Яру. Керівництво Холодноярської організації визнавали й 

прибережні села вгору 

по Дніпру до Черкас: Рацеве, Тіньки, Боровиця, Топилівка, Сагунівка, Худяки, Б

ужин, Леськи та інші), чигиринські села, що розкинулися на 

берегах Тясмину (Погорільці, Чорнявка, Трушівці, Худоліївка та інші). 

Підпорядковувались Холодному Ярувереміївські отамани Панас 

КелебердатаІван Савченко-Нагірний(Золотоніський повіт Полтавської губернії, 

тепер Чорнобаївський район Черкаської області), отаман із с. Балаклії, що за 

м. Смілою у бік Києва, Іван Полтавець-Остряниця, смілянський отаман Яків 

Водяний, Голова Уманського повстанкому Петро Дерещук (відповідно і 

села Уманського повіту), отаман Петро Кучма з с. Аджамки, що неподалік м. 

Єлисаветграда (нині Кропивницький), Єлисаветградський повстанком на чолі з 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%27%D1%8F%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%27%D1%8F%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE#%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0._%D0%86_%D0%97'%D1%97%D0%B7%D0%B4_%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%B7%
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE#%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0._%D0%86_%D0%97'%D1%97%D0%B7%D0%B4_%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%B7%
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D0%B8_%D0%B7_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%94%D1%8E_%D1%96_%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A0%D0%9D%D0%9A_%D0%A0%D0%A0%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC_%D0%86%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D0%A7%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D1%8F%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D1%81%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%96_(%D0%A7%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%88%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A7%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%96%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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Тихоном Березняком, мліївський ватажок Трохим Голий-Бабенко, отамани з 

Криворіжжя Ялисей Лютий-Черевик, Ілля Іванов та багато інших. 

Український національний визвольний рух мав значну підтримку у 

місцевого населення. У зв’язку з неможливістю перемогти бунтівних отаманів, 

в ЧК розробили ряд спецоперації з нейтралізації повстанського руху та 

знешкодження його лідерів. 

Бойові дії продовжував до 1922 року, коли, внаслідом каральних дій ЧК, 

більшість повстанських отаманів Півдня та Центру України було заарештовано 

чи вбито. 

Знову в еміграції[ 

У травні 1922 р. нелегально перейшов кордон із Польщею, де й поселяється. 

Пише драму «Холодний Яр», оповідання та мемуари. 

Працював у страхових та кооперативних товариствах. 

У 1927 – 1930 рр. працює у відділі розвідки УНР під командою генерала-

хорунжого Всеволода Змієнка і полковника Миколи Чеботаріва. Проводить 

розвідницьку та підпільну діяльність проти СРСР, поширює в Україні нелегальну 

антисовєтську літературу. 

Арешт та розстріл 

Під час окупації радянськими військам Західної України 27 вересня 1939 р. 

заарештований органами НКВД. 

7 лютого 1940 року — Військовий трибунал Київського особливого 

військового округу засудив Водяного до розстрілу. 

10 травня 1940 – страчений у Києві. 

1948 року посмертно нагороджений Хрестом Симона Петлюри. 

 

ВИДАТНИЙ ОДНОСЕЛЬЧАНИН ЧЕРНЕНКО ОЛЕКСАНДР 

ДАВИДОВИЧ – АКТИВНИЙ УЧАСНИК ТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ 

ДЕРЖАВНОСТІ 
Дерев᾽янко Анастасія,9 клас, Басараб 

Анна, 10 клас, Гутенко Яна, 10 клас, 

Дзензелівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів,шкільне учнівсько-педагогічне 

об᾽єднання «Єдність». 

Бондар Степан Степанович,учитель історії 
та правознавства Дзензелівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Маньківської райради Черкаської області 

Розвиток державності на території України має багатовікову і навіть 

багатотисячолітню історію. Не одне покоління докладало свої усилля для 

збереження своєї ідентичності, самобутності під натиском сусідніх, в більшості 

вороже налаштованих, народів. Ми, юні історики-краєзнавці, як ніхто інший, 

знаємо якою важкою, трагічною була ця боротьба. Черкащина постійно була 

ареною боїв за збереження власної державності, свого суверенітету. Не виняток і 

наше село Дзензелівка. В окрузі нашого села фактично представлена уся 

багатовікова історія України: без великих зусиль ми можемо знайти залишки 

трипільських поселень, у великій кількості місця поховань-курганів періоду 

скіфів та сарматів, потужно представлена в нашій місцевості історія козаччини та 

гайдамаччини (Іван Гонта та Максим Залізняк у лісі біля нашого села 

узгоджували свої дії перед наступом на Умань під час оспіваної Т.Г. Шевченком 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D0%B8_%D0%B7_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%94%D1%8E_%D1%96_%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A0%D0%9D%D0%9A_%D0%A0%D0%A0%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8E%D1%80%D0%B8
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в поемі «Гайдамаки» Коліївщини в 1768 році), та й власне поява нашого села 

невіддільна від розвитку козацтва в ХVI-XVII cт. на Подніпров’ї 

Але особливим періодом в історії нашого села є кінець ХІХ – початок ХХ 

століття. Цей час припадає на початок діяльності наших видатних земляків 

Олександра Черненка, Христофора Барановського, Семена Дігтяренка, Василя 

Доманицького, Прокопа Макаренка. Що поєднує ці імена? А поєднує їх 

українська кооперація. Саме кооперативний рух дав змогу українському 

селянству, всупереч політиці російського царизму та радянської влади 

підніматися з колін і ставати господарями на власній землі.  

А зараз переходимо до головного. Чому темою нашого дослідження є життя 

і діяльність Черненка Олександра Давидовича. А тому що, саме він був 

ініціатором створення в Дзензелівці кооперації, яка піднесла життя селян на 

найвищий рівень в галузях сільського господарства та виробництва, торгівлі, 

фінансової діяльності, освіти, культури. Завдяки його ентузіазму, самопожертві, 

самовідданій праці в окрузі закипіло життя: 

- За допомогою об’єднання в кооперацію дзензеляни мали фінансову 

можливість забезпечувати себе найсучаснішим на той час обладнанням та 

устаткуванням для сільського господарства, яке завозилось з європейських країн 

та із-за океану (сівалки та борони замовлялись навіть в США), насінням, 

технологіями, тощо. Що не менш важливо, кооперація допомагала збувати 

вирощену продукцію та всебічно сприяла розвитку економічно вигідних галузей 

сільського господарства, зокрема цукрового виробництва. 

- У Дзензелівці діяла одна з перших незалежних кооперативнихустанов, 

яка згодом стала Київським Союзбанком – третій в Російській імперії за 

капіталооборотом після Московського і Санкт-Петербурзького. Кооперативна 

установа могла сама визначати і надавати селянам кредити під найнижчий 

відсоток. 

- Задовго до загальної електрифікації у Дзензелівці коштом кооперації 

провели електрику і телефонний зв’язок. 

- На початку 20 століття коштами кооперації в селі був побудований 

шкільний комплекс з чотирьох споруд. Тут працювали найкращі вчителі. 

Наприклад, музичну грамоту викладав Порфирій Демуцький, Найкращі 

дзензелівські співаки входили до складу створеного ним в Охматові першого 

українського народного хору. а банківську справу у вищій школі кооперації 

викладав майбутній перший міністр фінансів УНР 1917 року – Христофор 

Антонович Барановський, але про цю людину є окреме історичне дослідження. 

- В окрузі популярністю користувався сільський драмгурток. На 

запрошення сільської громади в сільському будинку культури представляв свої 

творчі роботи Київський драматичний театр Леся Курбаса.  

Кожна із цих сторінок історії рідного краю потребує окремого історичного 

дослідження та великої кропіткої праці. 

На превеликий жаль, дзензелівська кооперація проіснувала з 1895 до 1918 

року і, внаслідок більшовицького перевороту 1917 року, була повністю знищена 

радянською владою, але старт, який взяло наше село відчувається і через століття. 

Бурхливі роки Української революції розкидали по світу учасників 

Дзензелівської кооперації. Олександр Давидович Черненко не зміг перенести ці 

випробування і помер в 1921 році, Христофор Антонович Барановський 

змушений був доживати свої роки, сумуючи за Батьківщиною, аж в далекій 

Бразилії, Прокіп Макаренко та Семен Дігтяренко були репресовані.  



218 
 

Ось цим надзвичайно цікавим сторінкам сільської історії, яка виходить за 

межі нашого села і стає історією всієї України присвячена дана робота. Ця робота 

є результатом тривалої спільної праці районного краєзнавчого музею, що 

створений і функціонує в нашому селі Дзензелівці, яким керував справжній 

краєзнавець і патріот Дудник Юрій Петрович, вчителя історії Дзензелівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів Бондаря Степана Степановича та учнів нашої щколи, які по 

крихітках визбирували і складали до купки розтрощену і зруйновану історію 

державотворення на теренах рідного краю і в цілому усієї України. 

 

ВНЕСОК ГНАТА ЄРМИЛОВИЧА ПОРОХІВСЬКОГО У 

ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ 
Прач Олег,учень 8 класуДобрянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенівМаньківської районної радиЧеркаської 

області 

Керівник: Прач Світлана Юріївна,учитель 

історії Добрянської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенівМаньківської районної радиЧеркаської 

області 

Структура роботи.Дана робота присвячена Гнату Єрмиловичу 

Порохівському, історичній постаті періоду Української революції; розкрито його 

роль і місце в боротьбі за звільнення народу від гніту та зовнішніх посягань, 

внесок у формування основ державності. В роботі вивчаються маловідомі факти 

та матеріали про становлення та долю української військової та політичної 

еміграції в Румунії протягом 1918–1944 років як одне з джерел діаспори у цій 

країні. 

Актуальність роботи полягає в тому, як на прикладі діяльності історичних 

постатей Української революції виховується почуття української ідентичності та 

національної самосвідомості сучасних українців. 

Об`єктом дослідження є вивчення діяльності Гната Єрмиловича 

Порохівського як історичної постаті Української революції, ознайомлення з 

долею односельця, який своїми діями і прагненнями прославив рідний край і 

Україну. 

Матеріалом для дослідження є статті, документи, історичні джерела та 

книги про видатну особистість 

Мета роботи полягає у формуванні ціннісних орієнтирів і почуття 

патріотизму на прикладі життя і боротьби за державну незалежність України 

полковника Армії УНР Г.Є. Порохівського, виховання у підростаючого 

покоління поваги, людської гідності та любові до рідного краю на зразках 

видатних особистостей. 

Мета дослідження 
Робота містить в собі аналіз поглядів різних дослідників щодо становлення 

та долі української військової та політичної еміграції в Румунії протягом 1918–

1944 років та визначення впливу історичних постатей на процеси 

державотворення, їхньої ролі і місця у формуванні основ української 

державності. 

Висновок Це дослідження буде корисним для краєзнавців, фахівців з історії, 

для керівників гуртків, для старшокласників, які цікавляться історією України. 

Виявлення, вивчення та оприлюднення невідомих дотепер в Україні достеменних 

фактів та матеріалів про цей сегмент української діаспори уявляється 
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надзвичайно актуальним, своєчасним та корисним для вітчизняної науки, 

громадсько-політичної думки. Сприяє формуванню комплексного уявлення про 

роль і місце закордонного українства у світовій історії. 

Історія – це найперше люди, їхні особисті вчинки, дії, стосунки з іншими 

людьми, відносини з владою, ставлення до природи та багато інших явищ, які 

сумарно з плином часу стають подіями. Вони для наступних поколінь 

сприймаються закономірними та об’єктивно існуючими. Природно, що до 

минулого, яке має особистісне значення, наша цікавість зростає особливо тоді, 

коли події стосуються переломних періодів української історії, наприклад, 

національно визвольних змагань першої чверті XX століття. Після набуття 

Україною незалежності відкрився потужний пласт відомостей про яскраві постаті 

недавньої історії України, їхній внесок у боротьбу за власну державність у 

надзвичайно складних і суперечливих умовах періоду 1917-1921 років. Серед цих 

героїв, борців за волю України, котрі в різний час поклали своє життя на терені 

боротьби за його незалежність і майбутнє, є вихідці з Маньківщини, які служили 

в Армії УНР. Проте донедавна в Україні ми практично нічого не знали про 

багатьох справжніх героїв нашого народу, котрі в різний час поклали своє життя 

на терені боротьби за його незалежність і майбутнє. 

Саме цій маловідомій темі присвячена дана робота. У цьому контексті слід 

зазначити, що внаслідок поразки українського національно-визвольного руху 

1917-1920 рр., починаючи з 1921року, Румунія, паралельно з Польщею та 

Чехословаччиною, стала одним з центрів концентрації представників військової 

та політичної еміграції – прибічників державної незалежності України, які не 

могли змиритися з перемогою радянської влади на Батьківщині. Основою 

української військової еміграції в Румунії став один з полків Визвольної армії С. 

Петлюри. Ним командував полковник Гнат Порохівський— 1888 року 

народження, виходець із с. Добра, що на Київщині, випускник Вищої військової 

академії у Владивостоці (1911 р.). Протягом 1917-1920 років в армії С. Петлюри 

командував Четвертим і Восьмим козацькими полками, Ізяславським полком, був 

начальником штабу повстанських військ на Волині, отаманом з особливих 

доручень при командуванні Південно-Західного фронту тощо. У 1920 році під 

натиском більшовицьких військ його Друга запасна стрілецька бригада була 

вимушена відступити до Польщі. Після річного перебування українських 

військовополонених у польських таборах та виникнення реальної загрози для їх 

життя через масове захворювання тифом, внаслідок чого померло чимало наших 

співвітчизників, Г. Порохівському вдалося отримати дозвіл на переїзд його 

трьохтисячної військової частини до Румунії. Після таборів настав період 

пристосування українців до цивільного життя в еміграції, у новій батьківщині – 

Румунії. 

З метою координації основних гілок української еміграції в Румунії, 

встановлення контактів із співвітчизниками в інших країнах, розшуку рідних та 

знайомих, які зникли під час попередніх бойових дій та чисельних переїздів, а 

також для влаштування повсякденного – у 1922 році був створений Український 

комітет з питань надання допомоги емігрантам в Румунії ім. С. Петлюри. 

Полковник Гнат Порохівський відіграв значну роль у складі цього комітету. Він 

неодноразово відвідував Німеччину, Югославію, Болгарію, Великобританію та 

інші країни, де існували осередки українських емігрантів, але найбільше 

співпрацював з українським урядом в екзилі.  
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На початку перебування в Бухаресті, Гнат Порохівський закінчив Вищу 

школу документальних та адміністративних наук. Він був членом української 

асоціації Ліги Націй і членом Львівського товариства «Просвіта». У цивільному 

житті Порохівський був головою відділу Страхового агентства, потім 

кореспондентом румунського журналу «Капітала», де підписувався псевдонімом 

Мірча Добреску. Проте більшу частину свого часу він присвятив діяльності в 

Українському комітеті. Гнат ЄрмиловичПорохівський був нагороджений 

Хрестом Симона Петлюри, орденом Святого Володимира ІVступеня за участь у 

національно-визвольних змаганнях першої чверті ХХ століття. Залишив розлогі, 

багаті на цікаві факти,спогади про події, що стосуються переломних періодів 

української історії, опубліковані у виданнях «Літопис Червоної Калини» , 

«Табор», «За державність».  
Полковник Г.Є. Порохівський був яскравою історичною постаттю 

Української революції. Він відіграв важливу роль у процесах боротьби за 

творення української державності. Його активна громадська позиція сприяла 

вихованню почуття ідентичності та національної самосвідомості українців. 

Вивчаючи події, факти, наслідки та здобутки Української революції на прикладі 

життя і діяльності Г.Є. Порохівського, ми усвідомлюємо, що державотворчі 

зусилля у боротьбі нашого народу за державну незалежність , самобутність – це 

одвічне прагнення українців. 

 

ЗАБУТІ ГЕРОЇ СЛОБОЖАНЩИНИ 
Остапець Ганна, учениця 10 класу, Гоцман 

Наталія, учениця 11 класу КЗ «Новоайдарська 
обласна загальноосвітня санаторна школа-

інтернат І-ІІІ ступенів» 

Керівник: Гречишкін В.І., вчитель географії 
вищої категорії 

Дослідження ролі козацьких полковників, отаманів у Булавінському 

повстанні (1707-1709 рр.), їх ролі у боротьбі з військами Російської імперії на 

сьогодні ця тема є дуже актуальною. 

Мета дослідження полягає у відтворенні, переважно із історичних джерел, 

найбільш повної картини історичних подій, що відбувалися на півдні 

Слобожанщини під час Булавінського повстання. Подібний підхід здійснюється 

вперше. 

Результатами пошуково-дослідницької роботи є встановлення нових 

прізвищ героїв Булавінського повстання, про яких мало знає сучасна Луганщина. 

Ці герої загинули захищаючи нашу землю від російського царату. 

Зараз мало хто знає, що 1 липня 1708 року в районі річки Сіверський Дінець, 

відбулася найзапекліша і кривава битва між царськими військами Петра І проти 

повсталих донських козаків К. Булавіна та їх союзників запорожців. Починаючи 

з 1651 року на Слобожанщину відбувається масова еміграція українців з 

правобережної України. Завдяки цій еміграції на південь від старого кордону 

московської держави починає облаштовуватися нова лінія з міст і містечок. 

Слобожани розселяються по річках Коротояк, Воронеж, Новий Оскол, 

Лопані, Ворскли, Сіверського Дінця, Айдару. Вже за царя Олексія Михайловича 

вони були зараховані до Білгородського розряду і стали іменуватися 

«Слобідськими українськими козацькими полками», а край заселений ними 
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отримав назву «Слобідська Україна», яка складалася з Бєлгородського і 

Севського полків.  

За назвами міст полки стали іменуватися Острогозький, Сумський, 

Охтирський, Ізюмський і Харківський. У середині XVII ст. до Слобідської 

України почала входити територія нинішньої Харківської, частини Сумської, 

Донецької, Луганської (України), частково Воронезької, Білгородської, Курської 

(Росії) областей. Луганська область входила до складу Ізюмського і 

Острогозького козачих полків. 

У 1700 році Ізюмський полк, мешканцям якого не вистачало орних земель, 

звернувся до царського уряду з проханням жалувати їм угіддя по річках Красна і 

Жеребець. Про свої претензії на ці землі заявили і донські козаки. Справа дійшла 

до серйозних сутичок. Ізюмці скаржилися, що донські козаки з Борівської, 

Трьохізбенської, Сухаревської і Краснянської станиць їх «б’ють, і грабують, і 

сіно косити не дають, і похваляються смертним вбивством і розоренням». 

Донські козаки, у свою чергу, звинувачували ізюмців в насильницькому 

захопленні їх земель [2]. 

2 вересня 1707 року за указом Петра I в м. Черкаськ прибуває каральна 

експедиція на чолі з Ю. Долгоруким. Обурені й озлоблені козаки вирішують дати 

відсіч карателям і у ніч 9 жовтня 1707 року каральний загін Ю. Долгорукого був 

вщент розбитий у Шульгінскому містечку повстанцями Кіндратія Булавіна. 

Проти К. Булавіна виступило керівництво Війська Донського і він збирає своїх 

прихильників і відправляється в Черкаськ і вже 1 травня 1708 року, майже без 

опору, столиця Війська Донського переходить до повстанців, а 9 травня 1708 року 

Круг обирає Військовим отаманом К. Булавіна [7]. 

У цей же час на повсталих починає рухатись потужна 32 тисячна російська 

армія, спішно сформована Петром I. На підтримку Петра І Гетьман України 

Мазепа виділив свої два полки. Головнокомандувачем всієї армії був 

призначений брат вбитого князя Юрія, Василь Долгорукий. 

З боку Булавіна 13 травня 1708 року з Черкаська виступає 3 похідних війська. 

Поблизу Сухарева містечка Семен Драний, Сергій Безпалий і Микита Голий 

формує похідне військо по Сіверському Дінцю на Ізюм. Це місце знаходиться 

недалеко від населеного пункту Торське на височині біля струмка, який носить 

назву Булавін струмок. Військо складалося з 5000 донських козаків і 1500 

запорожців. Семен Алексєєв, на прізвисько Драний, тоді був отаманом станиці 

Староайдарской, став командувавати усіма повстанськими загонами на річці 

Айдар [1]. 

Похід Семена Драного на Сіверський Донець взагалі був чи не найрішучою 

та послідовною дією повстанців. Схоже, що Семен Драний очолював радикальні 

кола козацької голоти. Вже після придушення повстанців, під час слідства та 

допита полонених козаків чимало з них посилалися на Драного як на ініціатора – 

«пущого заводчика» повстання, який подбурював до бунту самого Кіндрата 

Булавіна. Якщо останній після взяття Черкаська ще мав надії домовитися з 

урядом, то С. Драний схильний був «йти до кінця». Зокрема, є всі підстави 

вважати, що напад на Сумський полк 8 червня 1708 року та перемога над ним на 

річці Уразовій здійснювався без узгодження із Черкаськом. Лояльні уряду 

маяцькі козаки чули від повстанців Драного твердження, що «сумского де 

полковника разбивали они без ведома Булавина, для того де разбили, что он стал 

на их донском угодью...» [2, с. 275]. Отже, Семен Драний був для Петра навіть 

небезпечнішим ворогом, ніж Кондратій Булавін. Зухвалі дії загону Драного у 
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Валуйському, Палатовському, Усердському повітах сприяли збільшенню його 

чисельності. Козаки йшли до Драного, оскільки бачили в ньому лідера, що 

уособлював надії зберегти козацькі привілеї збройним шляхом. Навіть частина 

донської старшини приєдналася до нього. 25 червня 1708 року Юрий Долгорукий 

отримав від Петра листа, в якому наказувалося «збирати сили для походу». Князь 

зібрав командирську нараду, на який оголосив царську волю йти в похід проти 

загону Драного. Тим часом повстанці підійшли до Тора й оточили містечко. 

Семен Драний сподівався схилити мешканців містечка на свій бік, для чого 

розсилав «прелестные письма». Можливо, якщо б урядові полки не були так 

близько, ці листи і подіяли б, а так населення Тора стояло міцно. Козаки 

обстрілювали містечко з гармат, декілька разів намагалися взяти його штурмом. 

«А июля во 2-м числе писал брегадир Шидловской, что вор Сенька Драной с 

товарищи своими, с Серешкою Беспалым, с Тишкою Белогородцом, с Тараскою 

Бахмуцким и з запорожским атаманом с Тимошкою Кардиакою, с воровским 

своим собранием, с конницею и пехотою, с пятью тысечи донских казаков, да 

запорожцов полторы тысячи приступали к Тору. И по ево, лейбгвардии маеора, 

князя Василья Володимировича, посланным письмам он, брегадир, з брегатою 

своею и с пехотным Гулицовым полком, пришол под Тор, взять того городка им, 

ворам, не дали. И был с ними бой, и они воры, зажегши посад, от Тору бежали и 

отошли от городка четыри мили к реке Северскому Донцу в урочище Кривой 

Луке близь реки Донца и лесу в самых местех крепких стали обозом» [4].  

Похідне військо, відправлене на Сіверський Дінець, яке очолював отаман 

Семен Драний було найнебезпечніше, тому що тут очікувався головний наступ 

тридцяти тисячної московської армії. Отаман Микита Голий, відокремившись від 

Драного з частиною донських козаків, рано вранці 8 червня 1708 року підкрався 

і зненацька напавши вирізав слобідських козаків Сумського полку під 

Валуйками, на порубіжній річці Уразово. Він перебив усіх офіцерів, полковника 

і солдатів, які не побажали пристати до козаків, і захопив весь обоз. 

Влітку 1708 року три тисячі запорожців під розгорнутими малиновими 

прапорами йдуть на Дон. Не дати з’єднатися запорожцям з донцями отамана 

Драного біля селища Ямпіль, було доручено полковнику Харківського і 

Ізюмського полків Федіру Шидловському, його загін складався з полків: 

Драгунського Кропотова – 1200 чол., Слобідських козацьких – Полтавського, 

Харьківського, Ізюмського, Компанейського та двох полків гетьмана Мазепи і 

також Охтирського і Сумського, кожний приблизно по 3500 чол. [8]. 

Спочатку донці з запорожцями 30 червня 1708 року спробували сходу 

захопити місто Тор (нинішнє місто Слов’янськ, Донецької обл.) яке стояло на 

порубіжжі земель війська Запорізького і Слобідської України, взявши його в 

облогу, а також і містечко Маяки. Гарнізон Тора надав нападникам жорсткий 

опір. 

У цей час містечко належало Ізюмському полку і славилося своїми 

солеварнями. Сутички за Тор між донцями і ізюмцями були постійними, бо донці 

вважали це місто своїм, посилаючись на лінію кордону розмежування, яке 

незаконно було захоплено ізюмцями. Але спроба захопити місто не вдалася. На 

допомогу оборонцям вже встигли підійти царські війска і Шидловський зі своїми 

полками. Побачивши чисельну перевагу супротивника донці і запорожці 

припинили штурм і почали організовано відходити на схід по берегу річки 

Дінець, шукаючи зручного місця для бою. 
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Таким місцем виявилося поле, гектарів з сорок, між великою лукою яку 

робить річка Сіверський Дінець з півночі, а з півдня підходять височенні 

підніжжя крейдяних гір-кучугур урвища Донецького кряжу, на відстані близько 

12 км. від Слов’янська (Тора) і 3 км від селища Ямпіль, в районі нинішнього села 

Крива Лука, Краснолиманського району, Донецької області. 

Місце, за всіма ознаками військової науки, було найкращим, щоб звести 

нанівець чисельну перевагу полків Шидловського, так як супротивник не міг 

обійти донців і запорожців в обхід, з одного боку це була річка Дінець, з другого 

високі урвища кряжу і був вимушений йти в наступ в лоб. 

Царські війська майже в п’ять разів перевищували за чисельністю 

повстанців. Результат цієї битви був очікуваний. Але незважаючи на велику 

чисельну перевагу донці і запорожці вирішили дати бій царським військам. Мало 

знайдеться в історії прикладів таких відчайдушних героїчних вчинків. Часу на 

ретельну підготовку ні та, а ні друга сторона не мали. Відступ від Тора і швидка 

підготовка до бою, вишукування, спорудження шанців як раз і зайняла весь час з 

другої половини 30 червня по другу половину 1 липня 1708 року. Часу на 

відпочинок людям і коням не було. Донці і запорожці вишукались за звичай і за 

своєю традицією – попереду кіннота, позаду піхота і обоз за яким при відступі 

можна було захищатися, гармати і вириті шанці (земляні укріплення) біля лісу по 

берегу річки, яка була позаду. [5]. 

Полковник Шидловський також в такій самій манері вишукував свої війська, 

тому що вони теж були козацькі і використовували схожі прийоми бою. Скоріш 

усього бій почали козаки Шидловського, наступаючи лавою на супротивника. 

Донці і запорожці маневрували відкриваючи масові залпи з рушниць своєї піхоти 

в обозах. Але залпи армійських гармат Шидловського робили свою криваву 

справу, розтрощуючи захист обозу і деморалізуючи супротивника. Зустрічна 

кіннотна атака запорожців мабуть мала успіх, бо на диво запорожці в цій битві 

практично не мали втрат. Не отримавши нашвидкоруч успіху проти запорожців, 

Шидловський рушив драгун Кропотова проти донців Драного. Атака полку 

тяжкої кінноти «нога в ногу» драгун Кропотова німецького строю, проти легкої 

козацької кінноти Семена Драного, була фатальною для нього. Драгуни просто 

зім’яли кінноту Драного [6]. 

Геройська смерть Семена Драного вчинила паніку в рядах Донців, вони 

почали неорганізовано відступати до лісу і тікати через річку. Компанейський та 

два полки гетьмана Мазепи довершили справу, оточивши обоз повстанців. 

Загибель найталановитішого донського полководця Семена Драного 

деморалізувала повсталих. Більше півтори тисячі їх геройськи загинуло в бою. 

Загибель Семена Драного – подія, яка стала початком кінця повстання. «И в 

Черкасской Дранова сын прибежал с вестью, что отца ево под Тором убили. И 

для того у них лучшая надежда пропала. Василий Фролов кой час услышал, что 

Дранова убили, то он и все при нем сказали: ежели в Черкасском то сведают о 

Драном, конечно де Булавина убьют, для тово что Булавин был дурак и вся 

надежда была на Драного; власно так все казаки сказывают» [2, с.298].  

В результаті донці були розбиті і капітулювали перед військами 

Шидловського, почавши масово здаватись у полон, але потім все рівно були 

страчені. Кривавий бій тривав три години дня і дві години ночі. Запорожці не 

понесли будь яких значних втрат, їм вдалося зберегти спокій і як результат зуміли 

вирватись в повному складі, але без обозу і почати відступ берегом річки. 
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Організовано діставшись до Бахмуту, вони закрилися і готувалися дати бій вже 2 

липня 1708 року. 

Шидловський дістав їх і там. «Ныне доношу, — писал он Долгорукому, — 

конклюзию учинил: Бахмут выжгли и разорили. В том воровском собрании было 

запорожцев 1500 человек; есть нам что и не без греха: сдавались они нам, еднак 

в том гаму нам не донесено, восприяли по начинанию своему»[3]. 

Оточені в місті з усіх боків, без води, провіанту і набоїв запорожці вимушені 

були здатися і просити пощади, але їх як злочинців всіх стратили. Городок Бахмут 

був до тла розорений і випалений. У зв’язку з цією кривавою подією, в народі 

урочище і населений пункт спочатку називали Кривавими Луками, але потім 

перейменували в Криві Луки [8]. 

Наказ царя Петра І був жорстким. Всі донські станиці по Айдару були 

спалені, а населення вщент винищено каральними загонами. Всього в ході 

повстання і при його придушенні були знищені 44 козачих містечок, в боях 

загинуло 23400 осіб, а понад 7 тисяч осіб було страчено. До весни 1709 р. 

повстання в основному було придушене [4]. 

Керівник повстання К. Булавін вже після загибелі був тричі страчений. Тіло 

обезголовили, а потім розчленували на частини, насадили на палі і виставили в 

Черкаську. А коли 19 квітня 1709р. в столицю Війська Донського прибув Петро 

I, на військовому майдані знову встановили кіл, на який поставили голову 

Булавіна. 

Голий Микита – донський козак, один з ватажків Булавінського повстання 

1707 – 1709 років, діяв спільно з отаманами Семеном Драним і Сергієм Безпалим. 

У червні 1708 переміг у битві проти Сумського козачого полку. Після загибелі К. 

Булавіна та С. Драного об’єднав уцілілі загони повсталих (бл. 7 тис. вояків) і 

продовжував боротьбу з царськими військами в районі Сіверського Дінця. 

Намагався з’єднатися з отаманом Некрасовим, пробитися на Волгу і знову 

розпалити там повстання, але 4 листопада 1708 року загін Голого Микити зазнав 

поразки. Він був схоплений, відвезений до Москви, і там страчений[5]. 

З усіх видатних діячів Булавінського повстання найменше відомо про 

повстанського полковника Івана Лоскута. Він приєднався до повстання разом з 

сином, будучи вже досвідченим організатором народних мас, ветераном 

Селянської війни 1667 – 1671 років. Історики встановили місце дії загону 

Лоскута. 18 жовтня 1707 року у Закотінскому містечку він зі своїм загоном брав 

участь у битві повстанців з вірними царю військами, а потім, був направлений К. 

Булавіним в район Хоперских і Бузулуцьких козацьких містечок. Там він зібрав 

новий загін козаків з голоти і в одному із боїв загинув [7]. 
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Секція №3: культура як духовна складова пошуку шляхів 

само ідентифікації українського народу, становлення та 

розвитку державності на українських землях: зміст, форми 

та засоби духовної і матеріальної культури 

 
ВІДНОВЛЕННЯ ХРАМУ 

Шевченко Максим, вихованець гуртка 
«Юні екскурсоводи» Богуславського районного 

центру дитячої та юнацької творчості 

Керівник: Лаговська Тетяна Іванівна, 
керівник гуртка «Літературне краєзнавство» 

Богуславського ЦДЮТ 

На сучасному етапі розбудови незалежної України, в процесі повільного та 

все ж неухильного відродження самобутності українського народу – 

надзвичайної актуальності набуває потреба відродження та ретельного 

збереження архітектурних пам’яток нації як зведеного власноруч її життєвого 

середовища, збереженого впродовж століть комплексу історичних символів. 

Особливо важливим на шляху до становлення європейської нації із розвиненою 

культурою – є збереження храмів як духовної першооснови українського 

суспільства. Проголошена проблема захисту втіленої в архітектурі духовної 

спадщини українства жодним чином не є абстрактною думкою, мистецькою 

забаганкою чи даниною надуманій моді – будучи натомість продиктованою 

епохою необхідністю. Так, в період посилення глобалізаційних процесів у світі, 

роль втіленої у величних спорудах духовно-культурної спадщини націй різко 

зростає: власноруч зведені монументальні творіння не лише стають свідченням 

колишньої чи сучасної величі народів, їх загальновідомою у світі «візитівкою», 

але й – зі збільшенням інформаційного навантаження при усу– ненні кордонів – 

одним із важливих маркерів національної ідентичності, що легітимує посідання 

нацією власної землі. Саме тому архітектурні пам’ятки нації мають для неї 

наріжне значення. Зазначена мета утвердження історизму нації на своїй 

батьківщині та її позитивного іміджу в світі реалізується за опосередкування 

іншої, практичної, ролі монументального мистецтва: в постіндустріальному світі 

інтенсивно зростає мобільність людства і здатність його представників до 

активних подорожей, закономірним результатом чого є постійне зростання 

популярності туризму. Приваблюючи туристів до власної держави, суспільство 

отримує матеріальний прибуток як запоруку економічного зростання і водночас 

зміцнює свій престиж, демонструючи захоплюючі творіння власних рук. 

Збереження храмів та церков України потребує якнайбільше уваги та 

охоронних зусиль. Такий захист зумовлений надзвичайним важливою роллю 

храмів для збереження духовності, традицій, історичної пам’яті й ідентичності 

народу, а ще – винятково сумною історичною долею, яка вирізняє храми з-поміж 

інших архітектурних пам’яток, традиційно більш захищених з низки причин. 

Зокрема, переважна більшість історичних будівель в містах вже введено до 

комерційного обігу, пристосовано до потреб інвесторів. Принципово гірші були 

історично та залишаються й досі умови збереження релігійних пам’яток 

українства: дерев’яних та кам’яних церков, соборів, монастирських комплексів – 

що зумовлювалось передусім їх значенням для народу, а також чисельністю і 

поширенням. Як відомо, традиційно храми будувалися на пожертви народу, 
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закономірно відображаючи культуру і традиції населення, були втіленням його 

духовності. Це чудово розуміли вороги, саме тому храми зазнавали найбільше 

руйнувань від всіх без винятку загарбників України: так, із 1918 по 1929 року в 

окупованій поляками Холмщині (площею 19 тис км2) із 416 церков було 

ліквідовано 331 церкву: було знищено 202 та перероблено на костели і школи – 

129. Парадоксально, але саме в ці роки церкви масово знищувалися й у 

Радянській Україні: в самому лише Києві було знищено 22 дерев’яні і кам’яні 

церкви, 10 дзвіниць церков, соборів і монастирів, а також 14 інших історичних 

споруд при релігійних об’єктах (цвинтарі, фонтани, стіни і брами). Такі масштаби 

знищень не лише викривають жорстокість руйначів, а й засвідчують існування 

величезної кількості храмів в Україні, що безперечно ускладнює налагод– ження 

ефективного механізму їх збереження та захисту. Дійсно, враховуючи традицію 

українців зводити в кожному селі власну церкву, можна лиш орієнтовно 

припустити чисельність і розмаїття храмів і церков по всій Україні, які мають 

неповторні особливості побудови й оздоблення залежно від регіону їх зведення: 

у Галичині й Закарпатті поширені дерев’яні церкви, а в Центральній Україні – 

муровані храми в стилі козацького бароко. Осередки духовності українства, 

величні храми присутні в усіх регіонах нашої землі: в Західній (Собор Святого 

Юра у Львові) та Центральній (храми Києва, Черні– гова) Україні, і навіть 

Донбасі (Свято-Успенська Святогірська Лавра у м. Слов’янськ, Церква Всіх 

святих в Артемівську). Саме тому на сьогодні найкращою можливістю для 

України забезпечити відродження власної духовності й етнокультурної 

ідентичності, а також зміцнити туристичний потенціал – може стати не зведення 

дорогих архітектурних абстракцій, але збереження давнини і культурної 

багатоманітності, втіленої в тисячах старовинних храмів та церков.  

З огляду на все це, справа збереження й відновлення релігійних пам’яток 

України є надзвичайно складною та вимагає максимальної концентрації уваги, 

зусиль всього українського суспільства: органів влади, меценатів, трудових 

колективів, пересічних громадян. Разом із тим ані владні кола України, ні 

матеріально забезпечені особи – потенційні меценати – не поспішають рятувати 

маловідомі, тож не надто «респектабельні» храми, на яких не заробиш слави, 

популярності й політичного капіталу. Порятунок таких релігійних споруд, як і 

інших пам’яток української архітектури та мистецтва, віддано на вирішення 

місцевим органам влади. 

У Богуславі теж є релігійні архітектурні пам’ятки. Їх відновлення 

здійснювалося більшою мірою за кошти прихожан, віруючих та небайдужих до 

проблем церков, храмів, монастирів. Відродження цих пам’яток історії та 

культури має для Богуслава величезне значення в плані розвитку та становлення: 

наше місто вважається «Маленькою Швейцарією», воно може стати одним з 

центрів туризму для гостей нашої країни. 

Богуславський Свято-Миколаївський монастир має древню і славну історію. 

Він розташований на правому боці р. Росі, трохи нижче міста Богуслава. Він 

стоїть на горі, на березі р. Рось, оточений з усіх боків ярами.Початок 

Богуславського монастиря відноситься до 2-ї половини XVI ст. (1575-1586 рр). У 

ті часи у місті Самборі (зараз на цьому місці знаходиться с. Лісовичі 

Таращанського району Київської області) знаходився монастир. Під час набігів 

та знищення міста Самбора монголо-татарами – дерев’яну церкву монастиря 

монахи розібрали і, переходячи лісами, перенесли за Богуслав – під с. Хохітву, в 

урочище Чернечий Яр. Монастир був названий в честь Різдва Пресвятої 
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Богородиці. В кінці XVIст. під час монголо-татарських набігів монастир був 

зруйнований. 1596 року при польському королі Сигізмунді старостою 

Богуславським Янушем Острозьким, відступником від православ’я, монастир був 

відновлений і переведений в унію і заселений монахами-василіанами. 

1648 року монахів-василіан вигнав Максим Кривоніс, коли своїм полком 

звільнив Богуслав від поляків під час Корсунської битви. Після перемоги козаків 

над поляками при Богдані Хмельницькому, коли всі монастирі і церкви були 

повернені до православ’я, так само повернувся і Різдво-Богородицький монастир. 

1654 року богуславське православне духовенство разом з гетьманом Богданом 

Хмельницьким і козацьким військом зустрічали у Богуславі антіохійського 

патріарха Макарія. 

1685-92 рр., в часи Руїни, коли Польща формально відновила козацтво з 

традиційними для нього формами самоврядування, монастир був відбудований 

богуславським козацьким полковником СамійломСамусем. 1702-1704 рр. після 

війни правобережних козаків з поляками, коли Богуславський полк змушений був 

перейти «під цареву руку» на Лівобережжя, богуславські поляки та їх старости 

відремонтували монастир, перенесли його ближче до Богуслава, на теперішнє 

місце, і зробили його василіанським (уніатським). 1711 року Богуславський 

монастир був зруйнований запорізьким старшиною Пилипом Орликом під час 

його походу з турками й татарами проти москалів. 

1740 року у зв’язку із побудовою дерев’яної Свято-Миколаївської церкви 

монастир зветься Свято-Миколаївським. 1768 року під час Коліївщини Свято-

Миколаївський монастир знову стає православним. 1780 року в монастирі була 

побудована дерев’яна церква святої великомучениці Варвари. 1787 року 

внаслідок пожежі (скоріше підпалу) згоріла головна Свято-Миколаївська церква, 

і лише в 1799р. митрополит Київський Ієрофей пожертвував дерев’яну церкву, 

що закривалася у Голосіївській пустині. Її встановили на кам’яному фундаменті. 

1851-53 рр. на її місці будується трьохпрестольна кам’яна церква: в ім’я 

Успіння ПресвятоїБогородиці, Святителя Миколая Мирлікійського та апостола 

Іакова Алфеєва (літня церква) за рахунок 10000 крб. срібних, які пожертвував 

протоієрей Яків Ковалевський. 1851 року Свято-Миколаївський монастир 

перейменовано в Успенський. Дзвіниця при Успенській церкві містила 8 дзвонів 

різної величини, найбільший – 61 пуд (близько 1000 кг). 1866 року на кошти 

астраханського купця Михайла Сабурова зводиться тепла цегляна церква 

Воскресіння Христового, що збереглася до наших днів. 

З 1818 р. по 1884 р. при монастирі знаходилось духовне «повітове» училище, 

в якому постійно знаходилося до п’яти вчителів і до 80-ти учнів. Училище мало 

в самому монастирі належні йому два приміщення і намісник монастиря майже 

завжди вважався і ректором училища. На богослужіння учні ходили в 

монастирську церкву (Воскресенську). З неї традиційно 9 травня (за старим 

стилем) відбувався хресний хід на монастирський луг, де відбувалося освячення 

джерела Кам’янка, що витікало із скелі. Ця вода мала цілющі властивості. У 

Богуславському духовному училищі навчались такі відомі люди: майстер 

художнього слова Іван Нечуй-Левицький, письменник Євген Кротевич, відомий 

адвокат ПавлоКлебановський (у своїх спогадах описав монастир того часу), 

Бував тут і ТарасГригорович Шевченко, коли возив попівського сина з Кирилівки 

на навчання у Богуслав; бувала тут і Марко Вовчок. Відомі оперні співаки, які 

вийшли з Богуславської бурси: Павло Кошиць, Алейніков, Сікачинський, Орест 
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Левицький, Трезвинський. Випускником Богуславського духовного училища був 

і Олександр Кошиць(український хоровий диригент, композитор і етнограф). 

У першій половині XVIII ст. за наказом настоятеля монастиря ігумена 

Феодора Андрієвськогобіля підніжжя гори було прорито глибоку канаву в шість 

аршинів шириною і три глибиною. Коли вона заповнилась водою з Росі, монастир 

опинився на острові. В’їхати до нього можна було лише по штучно утвореній 

греблі, через міст, який на ніч монахи розводили. Цей міст існував до кінця XVIII 

ст. і був знесений водою під час великої повені. У XVIII ст. за єпархіальним 

управлінням монастир відносився до Переяславської єпархії, а з 1785 р. перейшов 

у відання коадьютора Київської митрополії і називався до часу приєднання цього 

краю до Росії «закордонним» монастирем. В період єпископства преосвященного 

Віктора (Садковського) обитель служила його резиденцією. Із святинь монастир 

мав дерев’яний хрест, виготовлений із коренів дерев з берегів рікиЙордан, із 

вкладеними в нього частками святих мощей та ін. (за браком «особливо важливих 

святинь» богомольців прибувало небагато, але все-таки монастир перетерпів під 

час свого існування не мало і повинен представляти чималий інтерес). Монастир 

мав у володінні 83 десятини землі на трьох окремих ділянках. 1840 року сюди з 

Афону було завезено і висаджено від підошви гори до самої монастирської стіни 

50 саджанців веймутової сосни. 

Пізніше на монастир впало велике лихо: йому було заборонено 

користуватись млином, збудованим на останні монастирські кошти. Крім того, 

монастирю було залишено тільки 49 десятин землі, оскільки документи на 300 

десятин поля й лісу були знищені під час пожежі і справа в суді була програна: 

хутір і землі у монастиря відібрали. Було присуджено також скинути з берега 

кінець греблі млина, що була причеплена до маєтності графа Ксаверія 

Браницького за Россю. Ігумен подав прохання до тодішнього Київського 

митрополита, але в той час з Браницьким підтримувала родинні стосунки царська 

сім’я (Ксаверій був одружений на дочці Катерини ІІ). Київський митрополит не 

насмілився виступити на захист монастиря. Рішення суду було виконано: греблю 

зруйнували і колеса млина зупинились. Один з випускників Богуславського 

училища Павло Іванович Клебановський, закінчивши курс Київської семінарії і 

здобувши юридичну освіту у Київському університеті, вирішив відновити 

справедливість. Він приїхав до Богуслава, зібрав усі необхідні документи і 

розпочав позов з Браницьким. Клебановський на суді довів, що землю у 

монастиря відібрано незаконно, і виграв позов. Монастирю повернули і хутір з 

лісом, і навіть город. 

1904 року монастир було переведено в жіночий і проіснував він до 1929 року. 

В документах монастиря (що знаходяться у Богуславському музеї) згадується 

настоятелька монастиря ігуменя Євстолія. 

У 1930-х рр. з дзвіниці було знято дзвони, а в храмі знято ікони та інше 

церковне начиння; було відкрито дитячий будинок. 

У липні 1941 року тут розміщувався штаб 26-ї армії, що тримала оборону на 

канівському напрямку. Під час війни було зруйновано купол і дах церкви Успіння 

Пресвятої Богородиці. У 1948-50 рр. цеглу з церкви забрали на будівництво 2-го 

поверху церкви Воскресіння Христового. 

З 1945 р. по 1967 р. – тут розміщувався дитячий будинок. З 1967 р. по 1993 

р. у приміщеннях монастиря знаходився гуртожиток педагогічного училища. 

11 червня 1993 року наказом Управління освіти Київської ОДА всі 

приміщенняСвято-Миколаївського монастиря передано у власність Київської 
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єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату. Намісником 

монастиря призначено ігумена Вікентія (Міськова). 

1994 р. – 1994 р. намісником стає ігумен Севастіан (Возняк), намісник 

Видубицького монастиря. У церкві Воскресіння Христового проводиться 

реставрація: прибираються стіни між кімнатами і коридором на 1 поверсі, 

проводяться розписи колон храму іконописцем Валерієм Стрільцем: 

встановлюється іконостас, який привезено було з Видубицького монастиря. 

27 травня 2008 року монастир освячує Святійший Патріарх Філарет. Справу 

відновлення Богуславського монастиря він взяв на себе. За підтримки спонсорів 

був здійснений капітальний ремонт вцілілого храму, на другому поверсі 

облаштовані келії для ченців і братська трапезна. 

І ось, після завершення всіх цих робіт оновлений храм і келії були 

освячені.Під час проповіді на літургії єпископ Євстратій звернув увагу віруючих 

на те, що хоча Бог і попустив безбожникам знищувати храми, але вони не 

залишилися за це злодійство без покарання. І якщо Господь карає тих, хто руйнує 

святині, то Він значно більше винагороджує тих, хто їх відроджує. Владика 

Євстратій закликав віруючих приходити до оновленого храму, де Сам Бог 

служить людям, вислуховуючи їхні молитви та очищаючи їхні гріхи. 

За внесок у відродження монастирського храму Святійший Владика 

нагородив меценатів реконструкції Анатолія Кобилянського і Андрія Ткаченка 

орденами святого Миколая Чудотворця. Після цього Патріарх звершив освячення 

келій і трапезної монастиря, в якій святкування завершилося братською 

трапезою. 

Таким чином, в даному дослідженні ми дійшли висновку , що розвиток та 

відновлення духовної релігійної спадщини Богуслава триває і нині. На шляху 

відновлення знаходиться Свято-Покровський храм та Свято-Миколаївська 

церква. По селах Богуславського району будуються нові храми.  

Церква завжди була і залишається фундаментом духовності української 

нації. Протягом 26 років незалежності України відроджуються звичаї та традиції 

українців. У наш нелегкий та жорстокий час люди все більше звертаються до 

церкви за підтримкою, порадою, втіхою. Вважаєтья, що старовинні ікони мають 

більшу силу, тому що вони намолені вірянами століттями. Тому храми Богуслава 

з їхньою давньою історією завжди будуть для віруючих надійною підтримкою у 

різних життєвих ситуаціях: у щасті і горі, у біді й радості. 

Завдання наступних поколінь – берегти, відновлювати і збагачувати 

культурну й духовну спадщину нашої Батьківщини – славетної України. 

 

ЛИНЕ ПІСНЯ НАД БОГУСЛАВОМ 
Михайліченко Анна, вихованка гуртка 

«Літературне краєзнавство» Богуславського 

районного центру дитячої та юнацької творчості 

Керівник: Лаговська Тетяна Іванівна, 
керівник гуртка «Літературне краєзнавство» 

Богуславського ЦДЮТ 

Приїздіть на Богуславщину будь-якої пори року: наша природа, світла і 

чиста, наче новонароджене дитя, наша земля, що самою своєю назвою вже багато 

століть славить Всевишнього, завжди гостинно зустріне вас. 

Історична столиця нашого краю – Богуслав – заснована Ярославом Мудрим 

тисяча тридцять другого року. Припалі пилом століть сторінки Іпатіївського 
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літопису стримно повідомляють: «І почав Ярослав городи ставити на Росі: Юр’їв, 

Корсунь, Богуславль…» 

Легенди ж уквітчують сухі історичні факти мальовничими подробицями, від 

яких вони одразу оживають у нашій уяві. 

Одна з них свідчить: «Була на місці майбутнього Богуслава битва велика. І 

розбив князь Ярослав печенігів. «Ярославу – слава!»– захоплено гукали його 

воїни, радіючи одержаній перемозі. Та князь, суворо глянувши на них, мовив: 

«Не мені, – Богові слава!». 

Так і назвали фортецю, збудовану ним тут для захисту південних кордонів 

Київської Русі – Богуслав.» 

Та, перш, ніж звести кріпосні мури, заходилися богуславці церкви закладати. 

На кожному з трьох пагорбів збудували по храму, увінчали високі бані хрестами, 

щоб скрізь і кожному було видно їхнє золоте життєдайне сяйво. 

Із-за Росі, з найвіддаленіших сіл йшли до богуславських церков тисячі 

прочан. Здолавши пішки нелегкий далекий шлях, наближалися вони до міста, яке 

вітало їх срібним переспівом дзвонів. Ці церкви, що не збереглися у часі, 

прикрашають герб Богуслава. 

Офіційна згадка про Богуслав датується 1195-м роком. Тоді київський князь 

Рюрик передав його князю Всеволоду Велике Гніздо. А потім літописці наче 

забувають про місто, воно лежить осторонь великих шляхів і вирішальні 

історичні події оминають його… 

Чорним крилом накрило Україну ХV сторіччя: її землі безжально шматують 

татарські й турецькі орди. У ХV –ХVІІ столітті турки і татари часто нападали на 

українські села та міста, грабували й палили їх. Старих людей та малих діток вони 

вбивали, а молодь забирали у полон і потім продавали в рабство. Український 

народ героїчно боровся з поневолювачами. Особливо уславилися своєю 

мужністю козаки. Щоб попередити збройні напади ворога, вони нерідко 

перепливали Чорне море на кораблях (галерах) та великих човнах (чайках). 

Досягнувши берегів Туреччини, палили її столицю – Царгород, громили військо, 

знищували флот, розбивали в’язниці і визволяли полонених. Бувало, що хтось із 

козаків – месників сам потрапляв у полон до турків. Полоненим козакам татарські 

і турецькі ватажки нерідко пропонували стати до них на службу, обіцяючи за це 

багатство і владу. Але мужні запорожці воліли краще вмерти від жорстоких 

тортур, аніж продатися ворогові. Жорстокість ворогів не мала меж: бранців 

продавали на ринку, непокірних катували в темницях, на галерах, дітей віддавали 

в спеціальні військові школи, звідки вони виходили яничарами, літніх людей 

убивали. Розлучали матір з дочкою, брата з сестрою. Та не могли вбити у бранців 

любові до рідної землі, волелюбного духу. 

Чимало дум склав народ про муки українських невільників у татаро-

турецькому полоні. Саме в думах відображалися події здебільшого героїчного 

характеру, підносилася ідея патріотизму, оборони рідної землі. В них оспівані 

різні подвиги, народна визвольна боротьба проти чужоземних нападників і 

«власних панів». У думах возвеличуються герої з народу. Це, здебільшого, 

представники запорізьких козаків. 

Палала, захлиналася у безвинно пролитій християнській крові і 

Богуславщина, побивалася за синами і дочками своїми. Вільний козацький дух та 

завзяття справили неабиякий вплив і на частину українського жіноцтва. 

Як згадка про той час стоїть нині на березі швидкої Росі пам’ятник одній із 

турецьких полонянок Марусі Богуславці. На тому самому місці, де на початку 
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ХVІІ століття була стара Покровська церква. Священником у ній служив батько 

Марусі. Неподалік, у садку біля річки Сваворки, ховалася їхня хатина. 

Богуславці, які жили на цьому неукріпленому березі Росі, тоді шукали порятунку 

від ворогів за мурами фортеці. Не раз тікала туди і Маруся Богуславка. Але 

одного дня не встигла. 

Чи можна уявити собі гіркішу, принизливішу долю, ніж доля жінки-

невільниці, українки-християнки у басурманському полоні. Сповна відчула це на 

собі Маруся Богуславка. 

Красою своєю полонила вона турецького пашу, народила йому сина і здобула 

у нього таку довіру, що залишив їй ключі від темниці, де тридцять років мучилися 

сімсот козаків-невільників. 

Ось як про ці події говориться у народній думі: 

«Що на Чорному морі, 

Та камені біленькому, 

Там стояла темниця кам’яная, 

Що у тій-то темниці 

Пробувало сімсот козаків, 

Бідних невольників. 

То вони тридцять літ 

у неволі пробувають, 

Божого світу, сонця праведного 

у вічі собі не видають…» 

І з ризиком для життя, визволивши їх, Маруся просить передати вісточку 

рідним і милому Богуславу. Самій їй вороття додому вже не було… 

«В городи християнські утікайте. 

Тільки прошу вас: 

Одного города Богуслава не минайте. 

Моєму батьку й матері 

Знати давайте…» 

Оспівана в думах, змальована у книгах Маруся Богуславка увійшла в історію 

як реальний та водночас збірний образ українки-страдниці і героїні. Це збірний 

образ, який не має конкретного історичного прототипу, хоч відомо, що іноді 

вродливі українські дівчата-полонянки, потурчившись, займали видні місця при 

дворах турецьких вельмож. Та до кінця життя в глибині їхньої свідомості жеврів 

патріотичний вогник і не забувалася провина перед рідною Батьківщиною, не 

затухало почуття до батьківського краю. 

У Богуславі біля самої річки Рось на невисокому кам’янистому пагорбі ще 

зовсім недавно стояв дубовий хрест, а на ньому місяць-молодик, як символ 

душевної чистоти, вічної молодості і краси душі дівчини, що мов той місяць-

молодик, зійшла саме тут, і вже місячною царівною, зіронькою ясною спалахнула 

на сході, так далеко від рідної землі. Нині на цьому місці височить пам’ятник 

Марусі Богуславці. Так героїня народних дум повернулася до рідного міста і 

свого народу через століття величною постаттю над Россю. Присутністю своєю 

він начебто заспокоює давню подругу Рось і ніби чується між ними тиха мова… 

Стоїть вона такою, як у ту мить, коли виряджала сімсот козаків із турецької 

неволі. На обличчі і гордість, і радість, і тривога. В руках тримає віночок, який 

ось-ось покладе на морську хвилю. Хай пливе він перед галерами, прокладаючи 

щасливу дорогу до рідних берегів… 



232 
 

Тече річка Рось, то некваплива і задумлива, то свавільна і бурхлива, вона 

завжди різна – неначе ті століття, що проплили над моєю Богуславщиною. 

 

УКРАЇНА В ЖИТТІ ТА ТВОРЧОСТІ МАРКА ВОВЧКА 
Бухтій Вікторія, вихованка гуртка 

«Історико-мистецьке краєзнавство Вінниччини» 

Вінницького обласного центру туризму, спорту, 

краєзнавства та екскурсій, учениця 8-В класу 
Немирівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №2 – ліцей» 

Немирівської міської ради Вінницької області. 

Керівник: Братусь Вікторія 

Володимирівна, учитель-методист, завідувач 

музею Марка Вовчка Немирівського НВК «ЗОШ 
І-ІІІ ст. №2 – ліцей» Немирівської міської ради 

Вінницької області, керівник гуртка «Історико-

мистецьке краєзнавство Вінниччини» ВОЦТСКЕ 

Багата наша Немирівська земля талантами. Вона дала життя і натхнення 

багатьом зіркам на небосхилі української слави, які своєю творчістю та 

невтомною працею, патріотизмом, щоденним подвижництвом наближали 

омріяне щасливе майбутнє нашої держави. До цієї плеяди справжніх патріотів з 

упевненістю можна віднести і одну із відомих українських письменниць, 

росіянку за походженням, духовну доню Тараса Шевченка – Марію 

Олександрівну Вілінську, більш відому під псевдонімом Марко Вовчок. 

У 8 класі, познайомившись із життям та творчістю цієї видатної особистості 

на уроках української літератури, я неабияк зацікавилася нею, адже знала про 

Марка Вовчка ще з дитинства. Наше місто славиться тим, що письменниця разом 

із своїм чоловіком, Опанасом Васильовичем Марковичем, жила тут протягом 

трьох років. І саме на Немирівщині Марія Олександрівна проявила свій талант. Із 

її згадок дізнаємося, що наш край став одним з улюблених місць письменниці в 

Україні. 

Творча еліта Немирова особливо шанує й пам’ятає Марка Вовчка, адже з 

1855 по 1858 рік Марія Олександрівна жила і творила у нашому місті. 

Немирівчани гідно вшановують пам’ять про класика української літератури: їй 

встановлено пам’ятник на будинку, в якому жила письменниця, відкрито 

меморіальну дошку, одна з вулиць міста названа її іменем. 

У моїй школі з 1958 року працює музей Марка Вовчка, до речі, єдиний 

шкільний музей, присвячений життю та творчості цієї письменниці, у світі. 

Щорічно сотні людей приходять у музей, щоб доторкнутися до цілющого 

джерела спадщини миткині, черпнути з нього життєдайних слів правди, свободи, 

краси для натхнення й власної творчості. 

Мені перехоплює дух, коли уявляю, що кожного дня ходжу тимиж 

коридорами, де колись ступала нога Марії Вілінської, адже вона неодноразово 

бувала в приміщенні тогочасної гімназії, у якому зараз знаходиться наша 

школа.Саме тому свою науково – дослідницьку роботу я вирішила присвятити 

своєму кумиру, «кроткому пророку» України – Марку Вовчку. Ще вивчаючи її 

творчість у школі, я зрозуміла, що є багато відомостей щодо дитинства та юності 

письменниці, Немирівсього періоду, проте ще багато є невідомого і цікавого, на 

що я і спрямувала своє дослідження. 



233 
 

Увесь світ знає сьогодні Марію Олександрівну Вілінську як геніального 

прозаїка, витонченого майстра психологічного портретування, талановиту 

перекладачку, яка ввійшла в історію літератури під псевдонімом Марко Вовчок. 

Найцікавішим залишається той факт, що Марія Олександрівна – росіянка за 

походженням, дебютувала як українська авторка; у ті часи вона була 

найвідомішою в українській літературі жінкою – письменницею. 

Питання виникає саме собою: як росіянка могла так близько долучитися до 

української культури? Чому українська мова, українська пісня, звичаї та традиції 

супроводжували письменницю упродовж усього життя? Чи лише заміжжя з 

Опанасом Марковичем і переїзд в Україну мали виїмковий вплив на творчу долю 

Марка Вовчка? 

Звичайно, питань багато, але в ході свого дослідження переконуюся, що 

більшість відповідей криється саме у дитинстві письменниці. Не дарма 

класичний вислів: «Усі ми родом із дитинства» є сьогодні афористичним. Так і 

Марія Олександрівна не одразу стала українською письменницею, а ще у дитячі 

роки долучилася до краси українського слова, до милозвучності української пісні, 

та й родовід у неї виявився досить цікавим. 

Опрацювавши ряд літературних джерел, літописних матеріалів, критичних 

статей, здійснивши Інтернет – дослідження, знайдено нові світлини із 

зображенням матері Марка Вовчка, самої письменниці, Харківського пансіону, 

будинку в Орлі, якими ми поповнили експонати у шкільному музеї; цікаві факти 

про батька письменниці, адже деякі науковці вважають, що він міг бути за 

національністю українцем. Наприклад, Богдан Маркович, син Марка Вовчка, 

виводив родовід діда по чоловічій лінії від Петра Могили. Цікаво, що і дід 

письменниці по матері дуже любив співати пісню «Малесенький соловейко». 

Батько ж письменниці знав українську мову досконало, бо Марія Олександрівна 

пам’ятала ноти, написані ним власноруч до багатьох українських народних 

пісень. 

Так і навчання у приватному пансіоні для благородних дівчат у Харкові мало 

неабияке значення. Все-таки це була Україна, тут лунали й українські пісні, 

якими у той час цікавилися всі передові люди. Саме тут Марія зацікавилася 

українською мовою, інтуїтивно збагнувши її мелодійність і красу. 

Пильне опрацювання різних джерел, які висвітлюють дитячі роки Марії 

Олександрівни Вілінської, дало змогу встановити живий інтерес як самої 

майбутньої письменниці, так і членів її родини до української культури. 

Значущість даної теми дослідження визначається тим, що стає зрозумілим 

надзвичайний потяг уваги і любові Марії Вілінської до національної 

самобутності українського народу, його звичаїв, традицій, фундамент яких було 

закладено ще у світоглядах батьків, дідів та прадідів. 

Вивчаючи біографію Марка Вовчка і готуючи дану роботу, мені довелося 

перевірити багато загальновідомих реалій, що дало змогу заново висвітлити 

чимало епізодів і фактів про дитячі роки письменниці та навчання її у 

Харківському пансіоні благородних дівчат. 

Кожен розділ основної частини має особливе самостійне значення для 

розуміння теми у цілому. 

На моє власне переконання, дослідження має особливо цінне значення тим, 

що знайдено нові світлини із зображенням Марії Вілінської, її матері, будинку в 

Орлі (в якому проживала письменниця в дитинстві), Харківського пансіону, які 

поповнили експонати шкільного музею у загальній експозиції «Шлях у життя». 
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А також відвідувачам музею буде цікаво дізнатися про формування світогляду 

відомої української письменниці, починаючи з раннього її дитинства. 

Сьогодні з упевненістю можу стверджувати, що і надалі буду займатися 

дослідженням життя та творчості Марка Вовчка, адже її біографія є невичерпним 

джерелом для пошукової роботи. 

 

ОСВІТА НА ТЕРІТОРІЇ ЗАПОРІЗЬКОГО КРАЮ У ПЕРІОД 

ОКУПАЦІЙНОГО РЕЖИМУ (1941-1943рр.) 
Галаган Валерія, Бондаренко Аліна, 

учениці 10 класу Запорізької гімназії № 6, 

вихованки гуртка «МАН. Правознавство» КЗ 

«Центр туризму» ЗОР 
Керівник роботи: Почтарь Валентина 

Георгіївна, вчитель історії та правознавства 

Запорізької гімназії №6 Запорізької міської ради 

Досліджуючи історію Запорізького краю, ми маємо можливість дізнатися 

яким було життя пересічних громадян у часи німецької окупації. На початку 

жовтня 1941 року німецько-фашистські загарбники окупували Запоріжжя. Ця 

окупація тривала 2 роки і 10 днів. У місті було встановлено «новий порядок» та 

жорстокий окупаційний режим.  

 Особливо цікавим є питання розвитку освіти у цей період, бо до війни 

освітнім питанням керівництво Радянського Союзу приділяло багато уваги. 

Сфера культури в період окупації відноситься, на жаль, до щільно закритих тем. 

Однією із причин такої ситуації є фактична відсутність яких-небудь джерел. 

Іншою причиною можна назвати дуже складне суспільне сприйняття самого 

факту існування якої-небудь культурної діяльності при німецькій окупації. Як 

сфера, яка повністю контролювалася ідеологічними службами, тоталітарною 

владою, вона не була самостійною.  

На жаль, цій тематиці присвячено замало наукових досліджень. Саме тому 

ця наукова розвідка є актуальною, доцільною та цікавою. Крім того, дане 

дослідження може бути важливим для розширення знань з історії рідного краю, 

воно поповнить скарбничку локальної історії, дасть можливість розширити 

знання з цього питання. 

В СРСР, у країні, де значна частина населення не вміла читати й писати, 

успішний економічний розвиток, створення потужної промисловості, піднесення 

інших галузей господарства були неможливі без ліквідації неписьменності. У 

1930 р. в Україні на курсах, у гуртках і школах лікнепу навчалося 1,6 млн 

дорослих. У 1932 р. їхня кількість зросла до 2,2 млн чол. За роки другої п’ятирічки 

лікнеп закінчили 1,5 млн чол., а школи малописьменних – 1,7 млн. 
В Запорізькому краї на початку навчального 1940-1941 р.р. в області малось 

1215 загальноосвітніх шкіл, у тому рахунку: початкових 725 шкіл, з 7річним 

навчанням 327 шкіл і середнім – 163 шкіл. В цих школах навчалось: в початкових 

56,6 тисяч чоловік, в 7-річних 89,5 тисяч чоловік і в середніх 101,2 тисячі чоловік, 

а загалом 247,3 тисячі чоловік.  

У системі народного навчання було 56 дитячих садків з постійним 

контингентом 3245 дітей і 21 дитячій дім, з постійним контингентом вихованців 

3210 чоловік.Починаючи з 15 серпня до 15 вересня 1941року усі дитячі установи, 

інвентар, одяг та основне обладнання підсобних майстерень, разом з дітьми та 

вихователями повністю були евакуйовані у Сталінградську область. Також, з 

міста Запоріжжя було евакуйовано у глушину країни такий вищий навчальний 
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заклад як машинобудівний інститут, усе цінне обладнання, лабораторії і 

викладацький склад. 

Уся мережа народного просвітництва була забезпечена спеціальними 

навчальними будівлями, лабораторіями обладнані всім необхідним для 

отримання загальноосвітніх та  

спеціальних знань, бібліотеками з великим книжним фондом і навчальними 

посібниками та приладдям, які забезпечують нормальний хід навчання в усіх 

школах і спеціальних навчальних закладах, а також необхідними кадрами 

висококваліфікованих та досвідчених викладачів.  

Саме тому ми можемо зробити висновок, що освітня система напередодні 

війни була досить розвиненою. І влада приділяла не малу увагу подальшому 

розвитку системи освіти. 

На початку жовтня 1941 року німецько-фашистські загарбники окупували 

Запоріжжя. Ця окупація тривала 2 роки і 10 днів. У місті було встановлено «новий 

порядок» та жорстокий окупаційний режим.  

Захопивши область гітлерівці розділили її між двома округами. До округу 

«Таврія» входили південні райони. Решта території області була включена до 

округу «Дніпропетровськ». Ці великі генеральні округи поділялися на менші, 

крайові, у складі яких об’єднувалися декілька районів. В Україні було 5 округів 

«міського типу», у числі їх і Запоріжжя. Як і в усьому Рейхкомісаріаті «Україна», 

на Запоріжжі діяли органи місцевого управління. До роботи в них намагалися 

залучити «надійних». Ними вважали тих, хто постраждав від радянської влади. 

Цінувалися службовці, знайомі з адміністративною роботою. У містах 

функціонували міські управи на чолі з обер-бургомістрами. У сільській 

місцевості в населених пунктах були старости. 

Тому немає нічого дивного, що після встановлення в місті німецької влади, 

окупаційна адміністрація почала роботу по відбудові функціонування різних 

установ культури. Перший час заклади культури були підпорядковані відділу 

народної освіти, де був створений підвідділ мистецтва. Культурне та освітнє 

життя на території Запорізького краю у період окупації існувало. Навіть є 

свідчення очевидців: «Ровно в четыре часа дня я проходила через базарный путь 

к школе. 18 сентября 1942 года». 

«Пятий месяц работаю директором школы. То, от чего убегал в прошлом, 

пришлось делать в настоящем. Из старых учетилей работают: Барахова, Мельник, 

Асаул, Фищенко и т.д. 05.03.1942». 

Також відомо, що на початок війни планів, які б надавали чіткі, однозначні 

інструкції щодо діяльності окупаційної влади в освітній сфері, не існувало. 

Виходили з ситуації, яка склалася при радянській владі і загальної установки про 

те, що «всі повинні залишатися на своїх місцях». Тому після захоплення тієї чи 

іншої місцевості новою владою вживалося заходи щодо налагодження роботи 

системи освіти. 

З цією метою при обласних та районних управах створювалися інспектури 

освіти, до обов’язків яких входило: залучення до обов’язкового навчання у 

загальній школі всіх дітей шкільного віку; організація навчальних закладів на 

території району за вказівками відділу освіти міської управи; підбор кандидатів 

на педагогічну роботу для шкіл району та подання їх на затвердження до 

районного відділу освіти; здійснення повсякденного нагляду та контролю, 

розробка методичних вказівок навчальним закладом району за постановою 

відділу освіти; організація дитячих садків, притулків, дитячих будинків та нагляд 
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і контроль за їх роботою; організація та укомплектування за погодженням з 

відділом освіти міської управи штатів районних бібліотек, музеїв та інших 

освітніх закладів; організація та нагляд за роботою їдалень дітей-інвалідів. По 

суті, це був ти самим об’ємом обов’язків, який покладався на структури народної 

освіти в радянські часи. 

Під контролем місцевих управ у жовтні-листопаді 1941 р. було відновлено 

навчальний процес у більшості шкіл, відкрилися дошкільні заклади. Розпочалися 

заняття і в Запорізькому педінституті [38]. 8 грудня 1941 року міністр східних 

територій А. Розенберг підписав розпорядження про шкільництво на окупованій 

території.  Розенберг діяв у відповідності з офіційної точкою зору щодо освітньої 

сфери на окупованих територіях, висловленої Г. Гіммлером ще напередодні 

війни. Освіта розглядалася ним, «як складова частина онімечування й поновлення 

європейського Сходу. Для ненімецького населення на Сході не повинно бути 

ніяких шкіл, крім чотирирічної початкової школи. Початкова школа має ставити 

за мету навчання учнів тільки лічбі максимум до 500 та вмінню розписатися, а 

також вчити тому, що покірність німцям, старанність та слухняність є божою 

заповіддю. Вміння читати я вважаю необов’язковим.» 

Розпорядження А.Розенберга продемонструвало ставлення нацистського 

керівництва до освітянських потреб населення України. Було дозволено 

проводити заняття лише у початкові школі, а також у технічних, 

сільськогосподарських та лісових професійних школах, на курсах професійного 

навчання жінок з домашнього господарства, крою та шиття, медицини та гігієни 

тощо. 

Не дозволялося проводити заняття у вищих навчальних закладах, гімназіях, 

ліцеях та аналогічних загальноосвітніх навчальних закладах, середніх школах-

семінаріях, загальноосвітніх школах. Уже відкриті навчальні заклади такого роду 

необхідно було закрити, тому що нацисти вважали середню і вищу освіту 

непотрібною для населення окупованих східних територій. 

На початку 1942 року в цей план були внесені корективи, внаслідок чого було 

дозволено функціонування 7-річних (українських народних) шкіл.  

Обов’язковою передумовою для відкриття навчальних закладів була 

перевірка викладацького закладу і засоби навчання контррозвідкою. 

У відповідності з цією лінією почалася реорганізація освітньої сфери в 

області. Діяло загальне положення про систему освіти, у відповідності з яким 

навчально-виховні заклади поділялися на такі типи: дошкільне виховання, 

початкові школи, 7-річні народні, ремісничі і середні фахові школи. Для 

фольксдойче дозволялося функціонування середніх шкіл. 

Запровадження «нового режиму» на окупованих землях передбачало 

тотальний контроль за життям усіх верств населення, у тому числі й дітей. 

Регламентації підлягав не тільки навчальний процес, а й вільний час учнів. В 

«Правилах поведінки учнів та дітей шкільного віку поза школою» 

встановлювалося: заборона паління, дітям не дозволялася торговельна діяльність, 

будь-які ігри на вулицях та тротуарах. Діти шкільного віку в кіно та театр 

допускалися лише з дозволу відділу освіти тощо. У червні 1942р., «з метою 

усунення байдикування підлітків на вулицях», фельдкомендатури видавали 

розпорядження: «…Учні до 13 років повинні були знаходитися під наглядом 

вчителів; учні від 13 років – допомагати у в сільському господарстві, в 

ремісництві, торгівлі, промисловості; літні канікули відкладалася на час збирання 

врожаю з 1 по 31 серпня». 
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У період весняних та літніх канікул учнів широко залучали до роботи у 

сільському господарстві. У 1942 р. сільгоспроботи планувалося здійснювати 

упродовж липня та вересня. Так, розпорядженням штадткомісара Запоріжжя від 

31 серпня 1943р. директорам шкіл №15, 16, 9 та №6 наказувалось відправити 

учнів на збір помідорів в приміський Миколаївський держгосп. 

Отже, можна зазначити, що німецька окупаційна влада приділяла не мало 

уваги в освітніх питаннях. Була встановлена система освіти, яка складалася з 

кількох рівнів, включала викладання на українській мові і була обов’язковою. 

Але вона не вважалася основною у галузі окупаційної політики.  

ВИСНОВКИ 

Німецька влада, ніколи не розглядала українські питання і не збиралася їх 

розглядати на користь пересічного населення. Зрозуміло, що окупанти не 

планували і не збиралися планувати винесення будь-яких рішень в інтересах 

українського народу. Доля окупованих територій цікавила окупантів лише під 

кутом зору успішної реалізації своїх агресивних планів, а освітні концепції, які 

запроваджувались, незважаючи на показну лояльність, ґрунтувались на загально 

– нацистських політичних доктринах.  

Освіта перебувала під контролем німецької адміністрації і розвивалася 

виключно в інтересах Німеччини. Тому, розвиток освіти на Україні, і в нашій 

області безпосередньо, підчас окупації 1941-1943рр. є маловивченою і визиває 

інтерес у сучасних істориків. 

При проведенні дослідження автор дійшов висновку, що незважаючи на 

роботу шкіл, місцевих театрів, існування церков , окупаційний режим загарбників 

являв собою систему планомірного гноблення населення СРСР, Запорізького 

краю зокрема. Культурне життя населення під час окупації знаходилося під 

повним контролем німецько-фашистської адміністрації. Відхилення від норм, 

установлених загарбниками, тяжко каралося. 

Таким чином, нацисти частково зруйнували радянську систему освіти у 

регіоні. Вони зберегли лише ті її фрагменти, які відповідали інтересам 

Німеччини. Були відновлені мережі закладів дошкільної, початкової та середньої 

професійної освіти. Заклади вищої освіти були закриті, або не відкривалися за 

причини того, що висококваліфіковані спеціалісти з місцевого слав’янського 

населення Німеччині не були потрібні. В майбутньому, після перемоги, 

планувалося привезти на ці землі німецьких фахівців.  

Всі освітні заходи окупаційної влади були спрямовані лише на задоволення 

потреби окупантів у фахівцях технічних та сільськогосподарських 

спеціальностей, так як саме вони мали в майбутньому працювати на благо 

Великої Німеччини. У цій сфері окупаційна влада чітко демонструвала своє 

бачення України як аграрної колонії та сировинного придатку Третього Рейху. 

Таким чином, не зважаючи на те, що за часів окупації у краї була збережена 

система освіти та чітко функціонувала, не можна стверджувати, що це робилося 

з гуманних поглядів. Окупантам необхідно було заручитися підтримкою 

місцевого населення на цей період та забезпечити собі в майбутньому 

кваліфіковано підготовлену робочу силу.  

 

  



238 
 

ХАРКІВСЬКА ПЕРІОДИКА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ ЯК ЧИННИК 

НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ 
Бабіна Оксана, учениця 9 класу 

Ульянівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Богодухівської районної ради 

Харківської області, вихованка Комунального 

закладу «Харківська обласна  
станція юних туристів» Харківської обласної 

ради Харківської області. 

Керівник роботи – Астапова Тетяна 

Миколаївна, керівник гуртків-методист КЗ 

«Харківська облСЮТур» 

Періодична преса в усі часи відігравала важливу роль та була реальною 

силою, здатною формувати суспільну думку і погляди людей, впливати на всі 

важливі питання політики, економіки та культури. Сьогодні формується 

інформаційне суспільство, швидко впроваджуються нові комп’ютерні технології, 

створюються електронні ресурси. Все це зумовлено необхідністю осмислення 

ролі і місця преси, трансформування її соціальних функцій у сучасному 

суспільстві. Преса надає дослідникам змогу екстраполювати на день 

сьогоднішній історичний досвід засвоєння національних культурних цінностей, 

як джерела корисних ідей. 

Особливість преси як соціального інституту полягає у тому, що вона не може 

існувати без аудиторії, яка, принаймні, хоча би вміла читати. Преса є суспільно-

політичним чинником, бо має певну мету, спирається на певну програму, 

репрезентує певні погляди якщо не групи людей, то хоч би одного видавця. 

У вітчизняній історіографії недостатньо комплексних досліджень, що 

розкривають загальні тенденції розвитку харківських періодичних видань, їх 

специфіку, роль і місце у національному відродженні. Актуальність проблеми 

визначається тим, що впродовж тривалого часу в радянській історіографії 

переважали хибні історичні концепції, перекручувалися факти, події.  

Чимало відомих істориків преси, серед яких В. Дмитрук, В. Ігнатієнко, П. 

Федченко, вважають Харків колискою української періодики, адже саме там у 

1812 році вийшов перший «Харьковский еженедельник». З виходом цього 

тижневика розгорнулася надзвичайно цікава суперечка з приводу зародження 

української преси. Сутність її полягала в тому, що М. Ясинський у статті «До 

питання про початок української преси» [15, с. 43], твердив, що зародження 

відбулося в 1812 році в Харкові, виходом 12 номерів «Харьковского 

еженедельника». Натомість В. Ігнатієнко вважав початком української преси 

1816 рік, пов’язуючи його з виходом у Харкові «Украинского Вестника» [6, 

с.137].  

У колективній науковій праці «Історія міста Харкова ХХ століття» [14] є 

розділ присвячений пресі Харкова, в ньому наводиться статистика кількості 

видань та їх галузева спрямованість, цікаві відомості про найбільшу харківську 

газету «Южный край», яка видавалася російською мовою з 1 грудня 1880 року по 

1918 рік. У передовій статті першого номера цього видання проголошувалося: 

«Суттєві завдання друку в даний час складаються у зближенні різнорідних 

громадських елементів. Відшукати кращих людей краю, згуртувати їх і 

направити на найголовніші пункти наукової і громадської праці – значить, 

підняти край в духовному і економічному відношенні» [14, с. 115]. 
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Праця Д. М. Чорного «Харків початку XX століття: історія міста, долі 

людей» присвячена економічному та політичному життю міста. У ній 

висвітлюється конкуренція політичних і фінансових груп, господарська та 

політична специфіка багатьох харківських періодичних видань початку XX 

століття. Окреме місце відводиться пресі міської думи («Известия харьковской 

городской думы»). Цікавими є відомості про Д. фон Дітмара, відомого 

підприємця, видавця декількох спеціалізованих періодичних часописів – «Горно-

заводское дело», «Счетоводство и хозяйство» та інших [12, с. 95]. У статті Д. М. 

Чорного, присвяченій місцевій газеті «Утро», інформація про яку до того була 

епізодична і майже не оприлюднювалась, використані архівні документи, 

детальніше визначені умови виходу, читацька аудиторія та цензурні утиски щодо 

цього видання [13, с. 63]. 

20-ті роки ХХ століття В. Ігнатієнко визначив періодом відродження 

української преси вважаючи, що до поняття «українська преса» слід додавати не 

лише газети і журнали, а й альманахи та збірники, які виходили періодично, або 

мали перетворитися в періодичні та випускалися українською мовою на території 

України чи за її межами. В. Ігнатієнко стверджував, що україномовна газетна 

преса відродилася завдяки національно-визвольним змаганням 1917-1920 років 

[6, с. 124]. У 1920-х роках у Харкові починає діяти Український комуністичний 

інститут журналістики (УКІЖ), аналогічний з Московським державним 

інститутом журналістики. В УКІЖі працювала кафедра газетознавства, що стала 

центром вивчення преси в Україні. Одним із навідоміших вітчизняних 

періодичних видань в республіці був часопис Українського наукового інституту 

книгознавства (УНІК) «Бібліологічні вісті» (1923-1930). На сторінках цього 

журналу неодноразово підіймалися проблеми історії української преси. 

Важливою подією у відродженні преси стало заснування у Харкові 1922 року 

Книжкової палати – державної науково-бібліографічної та інформаційної 

установи, що вела статистику видань та каталогізацію творів друку [3]. У цей же 

період з’явилася певна кількість праць з освітньої політики. У радянській пресі 

певний час друкувалися такі видатні українські публіцисти, як Б. Антоненко, М. 

Грушевський, В. Еллан-Блакитний та інші. Але в зв’язку із згортанням 

українізації та нищенням національних ідей вже наприкінці 20-х років ці особи 

були усунуті від роботи в українській пресі.  

Значний поштовх до зародження періодики у Харкові зробив професор 

Харківського університету Д. І. Багалій, який додав розділ «Історія харківської 

журналістики» до монументальної розвідки з історії міста Харкова [1] і став 

першим автором окремого унікального дослідження «Заслуги Харківського 

університету в справі розвитку місцевої журналістики» [2].  

Преса 1920-х років насичена критичними та аналітичними статтями, в ній 

багато дискусійних матеріалів. Сучасний харківський вчений і дослідник історії 

української преси І. Михайлин вважає, що національно-визвольні події, які 

відбувалися у 1917-1920 роках продовжували висвітлюватися в українській пресі 

і надалі [9, с. 73]. Завершення етапу національного відродження він пов’язує з 

самогубством М. Скрипника та М. Хвильового 1933 року і означали початок 

тоталітарного режиму. На початку 30-х років ХХ століття радянське 

пресознавство зазнає докорінних змін, відбулася тотальна ідеологізація преси, 

процес згортання українізації, а з ним і занепад об’єктивного підходу до 

дослідження. Усі історичні події та явища оцінюються під кутом партійно-
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класового висвітлення. Чільне місце в періодиці займали соціалістичні процеси, 

що відбувалися в сільському господарстві та промисловості.  

Праці радянського періоду були написані на основі марксистсько-ленінської 

методології, так званої партійності і класової оцінки суспільних явищ [5]. 

Відповідно, дослідників цікавила преса революційно-демократична, 

пролетарсько-більшовицької спрямованості. Типовою в цьому плані є стаття 

А. Ковальової «Перші пролетарські часописи на Харківщині», де на архівному 

матеріалі 1905 року простежуються спроби їх започаткування у перше 

десятиріччя XX століття [7]. Дожовтнева преса згадується лише у двох випадках: 

коли радянська преса виступала її правонаступницею, або у випадку 

продовження видання попереднього періоду при новій владі. 

Із здобуттям державної незалежності України зацікавленість вчених до 

української преси надзвичайно зростає, більшість газет та журналів з грифами 

«для службового використання» та «секретно» стають доступними, науковці 

мають змогу використовувати важливі історичні джерела, отримують доступ до 

значної кількості видань колишніх спецфондів. На початку 90-х років 

з’являються перші дисертаційні дослідження, в яких досить об’єктивно 

аналізуються історичні події, залучена достатня кількість архівних матеріалів. 

Важливим здобутком для історії української періодики 20–30-х років стали 

узагальнюючі праці вчених Я. Грицака, В. Смолія, О. Реєнта та інших.  

Цікаві дослідження опубліковані за матеріалами конференції «Українська 

періодика: історія і сучасність», яка була проведена у Харківському університеті 

1997 року [11].  

Отже, харківські періодичні видання – це важливий сегмент історії 

української преси. Вона відображала складне українське буття в часи останнього 

періоду Російської імперії, була чинником розвитку українського визвольного 

руху і становлення національної свідомості українців. 

 

ХАРКІВ. БУДИНОК «СЛОВО». РОЗСТРІЛЯНЕ ВІДРОДЖЕННЯ  
Гончар Аліна, учениця 9 класу Ульянівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Богодухівської районної ради Харківської 

області, вихованка Комунального закладу 
«Харківська обласна  

станція юних туристів» Харківської обласної 

ради Харківської області. 
Керівник роботи – Астапова Тетяна 

Миколаївна, керівник гуртків-методист КЗ 

«Харківська облСЮТур» 

Практично всі харків’яни називають своє місто «Першою столицею», деякі 

навіть без застереження на радянські корені цього звання. Місто по-справжньому 

було першою столицею відродження української літератури та мистецтва у 

першій третині ХХ століття. Саме у 1920-х – початку 1930-х років Харків був 

осередком культури Української радянської соціалістичної республіки і був 

фактично «літературним серцем» України. 

Такий бурхливим культурним життям Харків зобов’язаний літераторам, 

художникам, театральним діячам, музикантам, які згодом стали представниками 

«розстріляного відродження». Представниками українського культурного 

відродження, які здебільшого були масово знищені сталінською репресивною 

машиною [7]. 
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Сам термін «розстріляне відродження» був закріплений за даною віхою 

української культури літературознавцями. У 1959 році в Парижі під редакцією 

Юрія Лавріненка була видана антологія української поезії та прози 1917-1933 

років. Антологія була названа «Розстріляне відродження». Крім тих 

представників вітчизняної літератури, яких насправді розстріляли або заслали в 

сталінські табори, були і ті літератори, які під тиском тоталітарного режиму стали 

вихваляти радянську владу, перетворившись на «рупор партії» [3]. Спочатку 

термін «розстріляне відродження» закріпився за українськими поетами та 

письменниками, а пізніше перекинувся на інших діячів культури, які 

постраждали під час сталінських чисток. 

Головна сила українського відродження, його унікальність і в той же час 

небезпека для радянської влади полягала в тому, що нова інтелектуальна еліта 

України мала індивідуалістський погляд на світ, її представники віддавали 

перевагу не масі, але окремої особистості.  

Навесні 1926 року Всеукраїнське театральне нарада приймає рішення про 

перейменування київського театру «Березіль» у Центральний український театр 

УРСР і переводить його в столицю – місто Харків. Для Леся Курбаса – зачинателя 

і керівника «Березоля» — переїзд обіцяв перспективу відродження його театру. 

З травня 1926 року почався харківський період театру «Березіль», який 

розташувався в приміщенні міського театру по вулиці Карла Лібкнехта 

(радянська назва вулиці Сумській, де раніше функціонував театр імені Івана 

Франка під керівництвом Гната Юри). А в жовтні того ж року був відкритий 

перший харківський театральний сезон, початок якого був ознаменований 

прем’єрою вистави за п’єсою Кроммелінка «Золоте черево». З початком 

харківського періоду Лесь Курбас повністю занурюється в авангард, кожна 

наступна робота стає справжнім експериментом в області форми і змісту. 

На сцені харківського «Березоля» сформувався так званий «театральний 

тріумвірат», який представляли режисер-новатор і керівник театру Лесь Курбас, 

театральний художник Вадим Меллер, а також український драматург Микола 

Куліш. Весь «театральний тріумвірат» жив у будинку «Слово». 

На сьогоднішній день ім’я театру «Березіль» носить мала сцена Харківського 

академічного драматичного театру імені Тараса Шевченка, яка виходить на 

вулицю Римарську (будинок №12). 

Легендарний харківський дім «Слово», який розташований по вулиці 

Культури, 9, не дуже примітний на перший погляд, але його стіни стали 

мимовільними хранителями історії і ілюстрацією машини сталінських репресій в 

дії. У цьому будинку проживала практично вся культурна еліта: письменники, 

художники, діячі театру і кіно.  

У будинку «Слово» було 66 квартир, чотири з яких відводилися 

адміністративним працівникам: управдому, двірнику ін. Серед знаменитих 

письменників, які отримали квартири в елітному будинку, були Володимир 

Сосюра, Микола Куліш, Павло Тичина, Микола Хвильовий, Іван Дніпровський, 

Іван Багряний, Олесь Досвітній, Валеріан Поліщук, Валеріан Підмогильний, 

Майк Йогансен, Юрій Смолич, Остап Вишня та інші. 

Крім письменників у будинку оселилися і видатні діячі театру: засновник 

першого українського радянського театру «Березіль» Лесь Курбас, актриса 

театру і кіно Наталія Ужвій; художники Василь Седляр, Анатолій Петрицький, 

Вадим Меллер та інші відомі діячі української культури. 
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На початку 1930-х років 33 мешканця будинку було вивезено і розстріляно, 

13 – були відправлені в табори, двоє звели рахунки з життям, не бажаючи 

миритися з тоталітарною радянською реальністю. 

Микола Хвильовий був одним з двох… На сьогоднішній день могила 

Миколи Хвильового відновлена членами товариства «Спадщина» на своєму 

колишньому місці на колишньому Іоанно-Усікновенському кладовищі в Харкові, 

яке згодом було перетворено в Молодіжний парк. Там же, в Молодіжному парку, 

знаходиться і могила іншого відомого діяча української культури 1920-х років 

Василя Еллана-Блакитного, чий дім став місцем зустрічей українських 

письменників. 

В середині 1933 року репресії повністю поглинули харківську інтелігенцію. 

Найбільш масовою акцією, в результаті якої загинуло більше сотні представників 

української інтелігенції, діячів культури і мистецтва, був розстріл в урочищі 

Сандармох 3 листопада 1937 року [5]. В цей день було вбито багато мешканців 

будинку «Слово», в числі яких Лесь Курбас, Микола Куліш, Валер’ян 

Підмогильний, Валер’ян Поліщук, Клим Поліщук, Григорій Епік, Олекса 

Слісаренко, Михайло Яловий та інші. 

В той час патрони намагалися економити, тому одна куля припадала на двох 

арештантів. Так, український письменник і драматург Микола Куліш розділив 

одну кулю зі своїм другом — видатним театральним діячем Лесем Курбасом. Їх 

поставили спиною до спини, зв’язавши разом і розстріляли, як і багато інших 

розстріляні пари. 

Сандармох став «українською Голгофою», місцем, де було розстріляне 

українське Відродження 1920-х – початку 1930-х років. Те саме Відродження, яке 

з’явилося і розквітло під час першої «українізації» [1, с. 47].  

На думку української письменниці Оксани Забужко, розстріли в урочищі 

Сандармох стали своєрідною метафорою злочинної діяльності тоталітарного 

режиму, тієї сталінської селекції «людини радянської» і подальшого шляху, по 

якому довелося простувати українському суспільству в сформованих умовах 

культурної кастрації. Це – символ України зіткнення з «обриву цивілізаційного 

шляху». І багато в чому ті процеси, які відбуваються в нашій країні сьогодні, є 

прямим результатом тієї трагедії [2, с. 17]. 

 

УТРИВАЛЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ ЩОДО КОБЗАРСТВА 
(НА ПРИКЛАДІ КРАСНОКУТСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 

Лісняк Валерія, учениця 9 класу 

Пархомівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Краснокутської 

районної ради Харківської області. 
Керівник: Свистун Ю.М., учитель предмета 

«Захист Вітчизни», спеціаліст вищої 

кваліфікаційної категорії, старший учитель 

Історія українського кобзарства, а саме вивчення діяльності окремих 

кобзарів, належить до тем, які дозволяють розширити базу для національної 

самоіндексації українців. Повернення із небуття знакових особистостей, 

вивчення їх життя та творчості дає можливість не тільки досліджувати історію 

окремих особистостей, а й розширювати уявлення про історичну епоху, в якій 

вони жили. На прикладі кобзарів Краснокутського району – Івана Кучугури-

Кучеренка, Павла Гащенка, Степана Бідила та інших – можна прослідити історію 

розвитку кобзарства на Краснокутщині. Але, насамперед актуальність 

дослідження полягає у вивченні та узагальненні неперервного процесу 
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утривалення історичної пам’яті щодо кобзарства на прикладі Краснокутського 

району. 

Метою роботи є вивчення історії кобзарства та аналіз тяглості історичної 

пам’яті щодо кобзарства на території району. 

Завдання дослідження: 

– вивчити та узагальнити історичний матеріал про кобзарів Краснокутщини; 

– дослідити процес утривалення історичної пам’яті щодо кобзарства в 

районі; 

– забезпечити введення до наукового обігу невідомих документів. 

 В процесі дослідження отримано наступні результати: 

-здійснено опис життєвого шляху та творчості кобзарів Краснокутщини 

другої половини ХІХ – першої третини ХХ століть; 

-проведено аналіз та узагальнення процесу утривалення історичної пам’яті 

щодо кобзарства; 

-забезпечено введення до наукового обігу раніше невідомих архівних 

документів, що характеризують репресії проти кобзарів та кобзарства. 

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період від другої половини 

ХІХ століття до сьогодення. 

Об’єкт дослідження – кобзарі та кобзарство Краснокутщини. 

Предмет дослідження – процес утривалення історичної пам’яті щодо 

кобзарства на прикладі Краснокутського району. 

Методи дослідження – вивчення, теоретичний аналіз та узагальнення 

наукової літератури, періодичних видань, архівних джерел та інформації з мережі 

Інтернет. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше досліджується проблема 

утривалення історичної пам’яті щодо кобзарства на прикладі однієї 

адміністративно-територіальної одиниці. 

Практичне значення роботи: 

-матеріали дослідження можуть стати підставою для розробки регіональної 

(обласної) програми вивчення, узагальнення та поширення знань про українське 

кобзарство; 

-отримані результати стали основою для створення музею кобзарства в 

с.Мурафа Краснокутського району Харківської області. 

Головними джерелами дослідження є архівні матеріали Харківського 

обласного архіву, фонду Інституту мистецтвознавства, фольклористики та 

етнології ім. М.Рильського, фотодокументи НЦНК «Музей Івана Гончара». 

Опрацьовано роботи дослідників кобзарства Д.Данилевського, Р. Лаврова, 

І.Шаповала, Р.Колеси, П.Мартиновича, Г.Хоткевича. Із сучасних дослідників 

опрацьовано роботи В.Міманова, Н.Черемського, В.Кушпети, М.Хая. В 

дослідженні використано особисті архіви краснокутських краєзнавців. 

Враховуючи велике практичне, пізнавальне та суспільне значення 

дослідження щодо утривалення історичної пам’яті стосовно кобзарства, аналіз 

матеріалів роботи дає нам можливість зробити наступні висновки: 

В кінці ХIХ-на початку ХХ століть кобзарство було широко поширеним 

явищем українського культурного життя. Слобожанщина була регіоном, де 

традиційне виконавство на бандурі,кобзі, лірі набуло, у порівнянні з іншими 

територіями, значного розвитку. Краснокутщина дала українському кобзарству 

цілу плеяду відомих кобзарів, що були непересічними особистостями та 

талановитими виконавцями. 
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Дослідження та збереження історичної пам’яті щодо кобзарства повинно 

носити системний та постійний характер, а не «від ювілею до ювілею». 

Локомотивами цього процесу повинні стати краєзнавці, освітяни, учнівська 

молодь згуртовані навколо шкільних музеїв, гуртків тощо. 

Системний та сталий характер вивчення, збереження та поширення знань про 

кобзарство повинен забезпечити надійне утривалення історичної пам’яті щодо 

кобзарства.  

Утривалення історичної пам’яті щодо кобзарства може бути забезпечено 

шляхом: 

– створення музею І.І. Кучугури– Кучеренка в с. Мурафі Краснокутського 

району Харківської області, як центру дослідження історії кобзарства; 

– продовження досліджень історії кобзарства на території району; 

– розробки навчальної програми «Кобзарознавство» для ЗНЗ; 

– залучення учнівської молоді до роботи у гуртках з вивчення історії 

кобзарства; 

Досвід роботи набутий у Краснокутському районі по утриваленню 

історичної пам’яті стосовно унікального явища української культури – 

кобзарства, може бути використаний для розробки обласної програми 

дослідження, збереження та поширення знань про українське кобзарство 

Апробацію результатів дослідження планується здійснити шляхом 

направлення матеріалів для участі у науково-практичній конференції «Різдвяні 

читання» (секція «Краєзнавство»), а також у Всеукраїнській філософській 

історико-краєзнавчій конференції учнівської молоді «Пізнай себе, свій рід, свій 

нарід» (секція «Державні скарби мого народу»). 

 

ЗЕМСЬКІ ШКОЛИ ОПАНАСА СЛАСТІОНА 
Лозицька Тетяна (8 клас), вихованка 

туристсько-краєзнавчого клубу «Ніка» 
комунального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості» Варвинської селищної ради 

Чернігівської області. 
Керівник: Прима Олег Леонідович, 

заступник директора з навчально-виховної 

роботи комунального закладу «Центр дитячої та 
юнацької творчості» Варвинської селищної ради 

Чернігівської області, керівник туристсько-
краєзнавчого клубу «Ніка». 

В українській архітектурі на межі ХІХ-ХХ століть відзначалося тяжіння до 

народних традицій. Був популярний так званий український народний 

(національний) архітектурний стиль. 

У 1908 році у Російській імперії вирішили впровадити обов’язкову початкову 

освіту. Тоді ж стало зрозуміло, що потрібно будувати школи. 

Міністерство народної освіти склало детальний план з їх будівництва на 

найближчі 20 років і навіть передбачило фінансування. Реалізувати програми 

мали земства та міські управи, які оголосили конкурси на проектування. 

Прогресивна українська громадськість активно підтримала ідею будівництва 

в містечках і селах шкіл, лікарень та інших споруд саме в національному стилі. 

Лохвицьке земство, до складу якого тоді входили сучасні райони Полтавської 

області – Лубенський, Лохвицький, Пирятинський, Чорнухинський, а також 

Варвинський район Чернігівської області та Роменський район Сумської 
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області, звернулося з проханням розробити проекти шкільних будинків до 

Опанаса Георгійовича Сластіона (1855-1933 рр.) – видатному українському 

етнографу, архітектору, художнику, графіку, мистецтвознавцю, педагогу та 

культурному діячеві. Проте мало хто знає про його архітектурні роботи. Так у 

будівлі земства в Полтаві Сластіон використав європейський модерн та 

традиційну українську сільську архітектуру. 

В результаті, в 1911-1913-х роках за проектами О.Г.Сластіона в семи селах 

сучасного Варвинського району були побудовані земські школи в українському 

народному стилі. Будівлі у Брагинцях, Варві, Гнідинцях, Озерянах, Остапівці та 

Світличному і досі використовуються за призначенням. Загалом у 1912-1913 рр. 

на земські кошти в Лохвицькому повіті було збудовано близько 100 шкіл. 

Останню земську школу в стилі українського архітектурного модерну було 

побудовано у 1916 році. До нашого часу їх збереглося біля 50. 

Окрім того, школи були маленькими архітектурними шедеврами, адже 

Опанас Сластіон, як архітектор, використовував національні мотиви, 

використовував дерев’яні та муровані конструкції. План школи включав 

будиночок на 1-4 кімнати, інколи будівлю для вчителя, сарай, погріб та колодязь. 

Ще замолоду Сластіон цікавився сільською забудовою, використовував і 

творчо переосмислював національні архітектурні форми, у 1890-х розробив 

основи українського архітектурного модерну (УАМ), однак ніяк не міг втілити їх 

у реальні проекти. 

Коли Лохвицька повітова земська управа оголосила конкурс на проектування 

будинків для народних шкіл, Опанас використав свої напрацювання і створив 

серію із восьми проектів будівель, розрахованих на 1, 2, 3 та 4 комплекти учнів – 

у ті часи «комплектами» називали класи по 50 осіб. 

Архітектор, дослідник стилю УАМ Віктор Чепелик зазначає, що ідеї 

Сластіона були надзвичайно прогресивними на той час. 

«Уперше ідею серійного проектування висловив у 1908 році німецький 

архітектор Вальтер Гропіус. Безсумнівно, тоді ця ідея не могла бути запозичена 

Сластіоном з літератури, він прийшов до цього рішення самостійно», – уточнює 

він. 

Крім того, Чепелик підкреслює, що художник чи не першим у світі розробив 

для шкільних приміщень принцип об’єднання двох суміжних класів у один 

великий зал за допомогою перегородки, що складається. 

«Тепер цей принцип має назву трансформованого простору і широко 

застосовується в багатьох типах споруд», – зазначає дослідник. 

Його школи являють собою одноповерхові будівлі з великими 

шестикутними вікнами, накриті високими черепичними дахами, оздоблені 

народним орнаментом із необробленої цегли та з високими башточками-вежами 

над входом. 

Всередині вони мають зручне планування та чітке функціональне зонування 

груп приміщень. 

«У Центральній науковій бібліотеці знайшли цінні архівні дані – якісний план 

двокомплектної школи Опанаса Сластіона та новий фасад однокомплектної. 

Тепер ми точно знаємо, у яких приміщення розташовувались квартира вчителя, 

бібліотека та вчительська. Виявилось, що були ще кімната сторожа та окрема 

сільська бібліотека. 
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Тобто, бібліотек в школі було дві – шкільна та сільська... Навіть була 

квартира холостого учителя та сімейного учителя», – із захопленням розповідає 

архітектор Іван Биков. 

Проект Сластіона не мав аналогів у народному будівництві та тогочасній 

архітектурній практиці. Однак місцеву владу кілька разів довелося вмовляти 

втілювати його без змін. 

Архітектор Віктор Чепелик уточнює, що тодішня прогресивна українська 

громадськість активно пропагувала ідею будівництва шкіл саме в національному 

стилі. «Особливо переконливими були клопотання письменниці, етнографа Олени 

Пчілки, яка звернулася безпосередньо до Полтавського губернського земства», – 

пише він у своєму дослідженні. 

Зрештою проекти Сластіона прийняли, і до 1912 року було зведено 24 

школи. 

Після цього у лютому 1913 року місцева влада вирішила, що добудовувати 

решту шкіл за таким проектом – надто дорого. 

Тому було вирішено вилучити з проектів кімнати сільських бібліотек і 

сторожа, зменшити об’єм учительських квартир, класних кімнат та роздягалень 

(як за площею, так і за висотою, дотримуючись при цьому встановлених норм 

повітря на кожного учня). 

Полтавський мистецтвознавець Віталій Ханко зазначає, що на цьому ж 

засіданні виникла дискусія про архітектурно-художній стиль споруд. 

«Вороги українського стилю вжили всіх заходів, щоб змінити попередню 

постанову: вони навіть посилались на селянство, котре, мовби, не бажає шкіл в 

українському стилі… Однак після довгої дискусії вдалося [його] зберегти", – 

зазначає він. 

Після цього засідання земського зібрання встигли звести ще 27 

«зменшених» шкіл, а у жовтні 1912 року громада наполягла на поверненні до 

первісного варіанту проектів Сластіона і добудували ще з півсотні об’єктів. 

Перед Першою світовою війною схожі школи почали будувати в 

Канівському повіті на Київщині, на Херсонщині та на Кубані. 

Будівництво за проектами Сластіона продовжувалося, і остаточно 

зупинилось лише у 1916 році. 

Про те, що це були перші споруди новітнього часу, збудовані спеціально для 

села, про їх самобутність та унікальність нам ніколи не говорили. 

Більше того, не знали про це й спеціалісти. 

Віктор Чепелик зазначає, що у профільній архітектурній літературі 1930-

1960-тих років школи Опанаса Сластіона згадувалися вкрай рідко: не популярно 

тоді було прославляти прогресивні ідеї царських часів. 

У другій половині 1930-тих років з цих будинків знімали високі вежі над 

входами. 

Дослідники кажуть, що Сластіон їх проектував, протиставляючи місцевий 

центр освіти дзвіницям і баням церков, які тоді єдині височіли над іншими 

будівлями села. Певно, з цієї ж причини на шпилях часом встановлювали «сонце» 

– символ світла знань. 

На думку ж радянських керівників, «готичний характер» башточок не був 

властивим слов’янській архітектурі. 

Багато веж було знищено німцями у Другу світову війну, щоб там не засіли 

місцеві партизани-снайпери. 
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А коли прийшов мирний час, ці будівлі не скрізь і не завжди знову ставали 

школами. 

От і не дивно, що через 100 років і незнання історії цих шкіл лишилося з 50. 

Багато шкіл перебувають на балансі сільських рад, але не використовуються, 

стоять зачиненими і поступово руйнуються. 

Є такі, що передані у приватну власність. Наприклад, у селі Бондарі 

Чорнухинського району Полтавської області. 

Усі будівлі, навіть ті, що знаходяться у так званому «задовільному 

технічному стані», потребують ремонту, перекриття даху та утеплення.  

«Школи Лохвицького земства» ратують, щоб всі будинки Сластіона взяли на 

державний облік та надали їм статусу «Пам’ятка архітектури національного 

значення». 

 

ВЕСІЛЛЯ НА ВАРВИНЩИНІ 
Якименко Вікторія (8 клас), вихованка 

туристсько-краєзнавчого клубу «Ніка» 
комунального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості» Варвинської селищної ради 

Чернігівської області. 
Керівник: Прима Олег Леонідович, 

заступник директора з навчально-виховної 

роботи комунального закладу «Центр дитячої та 
юнацької творчості» Варвинської селищної ради 

Чернігівської області, керівник туристсько-

краєзнавчого клубу «Ніка». 

Хто забуває минуле, той не вартий майбутнього – справедливість цього 

вислову перевірена часом. Непросто зрозуміти те, до чого не був причетний, що 

сам не бачив і не відчував. Але неможливо пробачити сучасному українцю 

небажання осягнути цей багатющий шар народної культури. Як зберегти і 

передати нащадкам усі ті найкращі надбання національної культури, що були 

виплекані протягом століть українським народом? Що треба зробити сьогодні, 

аби й завтра лунала народна пісня, не всихало життєдайне джерело народної 

мудрості та творчості? Які зусилля докласти, щоб молодь не цуралася 

національного спадку? 

Хіба не парадокс, що син хлібороба не вміє косити, а дочка – прясти чи 

вишивати? Ще прикріше, коли люди забувають духовні традиції, народні, 

моральні засади. Адже традиційна етнокультура може зберігатися тільки 

передаючись від прабатьків до батьків, а відтак до дітей і внуків. І це є ознакою 

справжнього патріотизму. 

І поки живі ті, хто ще пам’ятає все це, треба не втрачати ні хвилинки, 

занотовувати, запам’ятовувати і використовувати у своєму житті. 

Протягом багатьох років вихованці туристсько-краєзнавчого клубу 

збирають і досліджують матеріали про культуру і побут населення Варвинщини. 

Останнім часом ми стали цікавитись народною драмою під назвою «Весілля». Бо, 

як говорить народна мудрість, найбільш дивною людина буває, коли весілля 

гуляє. І дійсно, весілля – диво, своєрідна народна вистава, де учасники є 

одночасно і лицедіями і глядачами. І все в цій виставі надзвичайно людяне, 

зворушливе, щире. Весілля – це ще й вияв одвічних людських прагнень, почуттів, 

сподівань. Так, сватання відбувалося завжди урочисто, з розумінням усієї 

важливості й відповідальності дійства. Сумом віяло від обряду прощання 
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молодої з дівуванням, товаришками, батьками. А на весіллі вже панував веселий 

настрій, коли старший дружок чи боярин дотепно, з жартом вели його від дійства 

до дійства. Майже тиждень молоді, що звалися князем чи княгинею, були 

головними героями складного весільного ритуалу. Бо ж творилося диво – 

народжувалася нова сім’я. 

Головним весільним хлібом є коровай, який виготовлявся за певним 

сценарієм. Випікали його у п’ятницю спеціально запрошені жінки, обов’язково 

парна кількість, співаючи при цьому: 

Благослови, Боже, і отець, мати, 

Своєму дитяті коровай випікати. 

Усі коровайниці повинні були перебувати у першому шлюбі і щасливі у 

сімейному житті. Головна коровайниця замішувала тісто, не витягаючи рук із 

діжі, інші виготовляли оздобу. Потім чоловік головної вимітав піч, у яку і 

саджали хліб. Далі жінки миють руки, приспівуючи: 

Коровайниці руки мили, під калину воду лили, 

Щоб калинонька родила, Оля Васю любила. 

Як зрозуміло з пісні, воду виливають під калину, потім ту миску, де мили 

руки, перекидають через хату, щоб і інші дівчата заміж виходили, б’ють на 

щастя, співають та танцюють, доки коровай не спечеться. 

Всі ці дії супроводжували пісні «Ой хороший батько твій», «Світи, Боже, з 

раю», «Наша піч регоче». (Додаток 1) 

Потім Тетяна Іванівна розповіла і навчила нас прикрашати коровай. Для 

цього ми нарвали барвінку, бо, за словами нашої коровайниці, – це символ 

молодості, кохання та шлюбу. Зібрали декілька пучків калини та безсмертнику. 

Співаючи «Благослови, Боже, пречиста, Госпоже, цей хліб украсити, цей 

дім звеселити», старша дружка веретеном проколює коровай і вставляє в нього 

прикраси. Потім все це обплітається червоною ниткою, і коровай готовий. 

Веретено ж ламають на три частини, дві залишають у короваї, а третю кидають 

до порога. 

Коли Тетяна Іванівна нам це розповідала, у розмову втрутилася чоловікова 

сестра і сказала, що колись, як вона дружкувала, то дівчата після того, як коровай 

розділять, отією червоною ниткою, що був обплетений хліб, перев’язували собі 

пальці. А тоді чекали, бо коли нитка на пальцях перетреться, тоді вона вийде 

заміж. Про цей цікавий звичай ми не чули більше ні від кого та й не читали про 

нього ніде. Звичайно, на весіллі коровай прикрашали, (а в нас ця подія 

називалася «вбирати коровай»), дружки, які приходили до молодої на «дружки» 

(дівич -вечір), у суботу. Всі ці дії супроводжувалися піснями та примовками. 

Прибраний коровай під час весілля стоїть на столі перед молодими. Під ним дві 

одинакові тарілки, якими потім вони користуються під час їхньої першої 

спільної трапези. Біля короваю обов’язково мають лежати зв’язані червоною 

стрічкою дві ложки для молодого та молодої. На цьому ж столі стоїть, як 

правило чотирьохчвертковий бутель з горілкою, так званою «червоною» або 

«колосковою», яку потім забирали до молодої і випивали, під час перезви. Це 

слово виявилося для нас незнайомим. Що ж воно значить? З цим запитанням ми 

звернулися до Петрик Олександри Іванівни. Вона пояснила, що перезва – це 

родичі молодої, які йдуть гуляти весілля на двір молодого. Коровай теж 

обв’язували білою хусткою і везли разом з молодою на весільний двір молодого. 

Половину цього хліба ділили свайбанам, а іншу частину – між дружками та 

боярами. 



249 
 

Отож, дізнавшись все про весільний хліб, ми пішли до Герасименко Марії 

Григорівни, яка гарно співає, і хоч уже старенька, але й досі є учасницею 

фольклорного ансамблю, що створений при нашому сільському Будинку 

культури. Саме у неї ми запитали про наступний етап весілля. «Він був 

важливим, – сказала нам Марія Григорівна, – бо по ньому судили, яку молоду 

посватали: бідну чи багату.» У нас він називався «привозити худобу», а в 

сусідньому селі – «привозити скриню або рушники», тобто придане, яке надбала 

молода. 

Неодмінною частиною була скриня, на яку клали подушки, рядна, ліжники, 

а в скриню – одяг, полотно, рушники та інші речі. Придане забирав молодий 

разом із боярами, які співали: 

Що матінці та й полегшало, 

Бо в коморі та й поменшало. 

Привізши до молодого, вже співали так: 

А свекрусі та й погіршало, 

Бо в коморі та й побільшало. 

Крім того виконувалися ще й інші пісні: «Ой, ти скриня, та й горіхова...», 

«На подушках», «Ой ти, скриня, та й дубовая».(Додаток 2) 

Щоб дізнатися про «дружки або дівич-вечір» ми пішли до Палій Поліни 

Іванівни. Саме вона, за словами гнідинчан, одружувала своїх дітей, зберігаючи 

народні традиції. Вона нам дала також багато фотографій, які ілюстрували хід 

весілля, і розповіла про дівич-вечір або дружки. У домі нареченої він відзначався 

особливою ліричністю і сумом, бо дівчина прощалася із дівуванням. Тому й 

пісні, які виконувалися у цей вечір, були сумними. Це – «Даєш мене, моя мати, з 

хати», «Ой ти, клену, кленовий листочок», «Коло ставу, коло ставочку», «Ой на 

горі церковця стояла», «Чого, чого синє море грає?», «За хатою, за світлицею» та 

інші. (Додаток 3) 

У суботу зранку, за словами Поліни Іванівни, молода разом із двома 

(старшою та підстаршою) дружками у святковому вбранні з хлібиною під правою 

рукою ішли гукать на весілля дружок.(Додаток 4) Дві старші дружки були з 

конем (палка, прикрашена кольоровим папером та сухими квітами) і шишками, 

якими повинні були обмінятися, коли стрічалися з іншою молодою, хоч треба 

було старатися, що не зустріться. Щоб наречена жила у парі все життя, вона на 

могла іти навпростки, а тільки по головній сільській вулиці. Обов’язковим було 

кликання батьків нареченого на весілля. 

Наречений з конем у цей же час, за порадою матері, (додаток 5) кличе поїзд, 

тобто боярів, сватів, свашок та світилок. За словами Поліни Іванівни, у 

Гнідинцях так заведено, що сватів треба брати чотири, стільки ж свашок, дві 

світилки та декілька боярів, але поїзд повинен мати непарне число. Старший та 

підстарший бояри разом з молодим теж кличуть на весілля. Решту свайбан у 

неділю вранці кличе батько або хрещений, при цьому приказуючи: «Просили 

батько, мати і я прошу приходьте до нас на свайбу». 

А вже увечері відбувалося справжнє дійство, насичене піснями та танцями. 

Дружки убирали коровай. У цей же вечір прибирали і гільце. (Додаток 6) У 

Гнідинцях гільце убирали із сосни. Прикрашали барвінком, сухими або 

паперовими квітами. На вершок прив’язували велику квітку, яку повинні були 

берегти світилки, бо коли дружки зірвуть вершок, то його треба викупити, щоб 

у сімейному житті цієї пари «не брала гору» жінка. 

Та, звичайно, ми розуміли, що найважливішим днем була неділя, коли 
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молодий забирав наречену додому. Щоб докладніше дізнатися про це, ми пішли 

до двох подруг, жінок, які зараз уже старенькі, а колись були першими і 

коровайницям, і кухарками на весіллях. Це Рубан Марія Олексіївна та 

Мельник Євдокія Полікарпівна. (На жаль, ці бабусі відмовилися 

фотографуватися) Як розповіли нам ці жінки, неділя розпочиналася у весільних 

дворах молодого і молодої по-різному. Із дому виходив поїзд. Попереду із 

шишкою, прикрашеною калиною та барвінком, статечно йшов старший сват, за 

ним молодий із «конем» та старший боярин із гільцем. Біля гільця обов’язково 

мала йти старша світилка, яка охороняла квітку. За ними свахи із торбами, в яких 

були подарунки для батьків молодої, а вже далі бояри. (Додаток 7,8) Мати 

напинала на сина вивернутий кожух та обсипала зерном та дрібними грошима, 

(додаток 9) свахи ж при цьому співали: 

Із-за гори сонечко колісцем, 

Ой обсипай, матінко, овесцем, 

Щоб овесець рясненький, 

Щоб поїздець гарненький! Гу! 

Далі під двором молодої проходить торг, бо парубки з усієї вулиці 

вимагають могорич за дівку, при цьому її вихваляючи. 

У будинку ж вбирають наречену у святковий одяг. Для цього її саджають на 

високу подушку, а потім, коли молода встає із неї, дружки стараються першою 

сісти на її місце. Бо котра це зробить першою, та і заміж вийде скоро. До речі, 

цей звичай і зараз зустрічається часто на наших весіллях. Далі брат три рази 

заводить сестру за стіл, а дружки співають: 

Брат сестрицю та й за стіл заводить, 

А сестриця й слова не промовить.(Додаток 10) 

Тоді молоду всаджують на кожух і так вона чекає свого судженого. А місце 

біля неї займає брат, який потім його продає молодому. (Додаток 11) Це цікавий 

і смішний звичай, пов’язаний із умінням дружка та нареченого торгуватися та 

пропонувати викуп. (Додаток 19) Місце для боярів викупляє старший та свашка. 

У нас ще є один цікавий звичай, про який ми ніде не прочитали. Це запалювання 

свічок. Саме Євдокія Полікарпівна пригадала його і сказала, що часто від нього 

залежав настрій на весіллях, бо всі дивилися, чия ж свічка, молодого чи молодої 

краще горить. Якщо обидві горіли гарно, рівненько, то й раділи всі. Вона ж нам 

і пісню про це заспівала. (Додаток 12) Зберігся у Гнідинцях і до сьогодні звичай 

обдаровувати поїзд подарунками. Сватів навхрест в’язали рушниками, свашок 

та світилок – хустками, а боярів – носовими хустками. Зустрічаємо сьогодні і 

звичай пришивання квітки молодому до картуза або шапки. Зазвичай, цю дію 

виконувала сестра молодої і одержувала від нього хустину та гроші.( До даток 

13) Веселим моментом було переспівування між свашками та дружками. 

(Додаток 14) 

Коли поїзд частують за столом, наречені не їдять. Так у нас заведено. А коли 

всі виходять із хати і на вулиці танцюють, співають, а бояри ловлять курей 

(додаток 15), молодих саджають за стіл, щоб погодувати, а потім «відкланюють» 

тобто батьки благословляють молодих . 

«А що ж було у торбах свашок?» – запитали ми у Марії Олексіївни. Вона й 

розповіла, що там були подарунки для родини молодої, її батьків та родичів. Ті, 

приймаючи їх, говорили: «Ой спасибі сватові й свасі ще й молодій прясі, що рано 

вставали та подарочки дбали». 

Затим поїзд (тепер парне число) уже з молодою повертався додому, 
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виконуючи пісні та виголошуючи славу молодим. (Додаток 16, 17, 18, 20) 

Зайшовши до хати, дівчина мала віддати свекрусі хлібину і сказати такі 

слова: «Візьміть, мамо, хлібину і прийміть за дитину». Як сказала нам Євдокія 

Полікарпівна, це були нелегкі слова, бо треба було вперше чужу жінку назвати 

матір’ю. «Ото як скаже зразу, так і називатиме мамою,» – переконані й зараз старі 

люди. Крім того разом із поїздом ідуть іще й «приданки», тобто заміжні жінки, 

які мають допомогти молодій скинути весільне вбрання. Найдраматичнішим 

весільним обрядом було «покривання», обряд, що символізував перехід молодої 

до заміжнього стану. Він розпочинався розподілом короваю. Коли Марія 

Олексіївна розповідала про це дійство, то аж заплакала, пригадавши своє 

заміжжя і своє весілля. У домі нареченого молоду садовили на кожух, свекруха 

розплітала косу та одівала хустку. За ритуалом молода жінка мала двічі не 

згоджуватися її одівати, а на третій раз корилася волі свекрухи. Після основної 

частини весілля у неділю, гості молодого мають поїхати на весільний двір 

молодої і подякувати за дочку та щось украсти на «пожитки» молодим. Співали 

таку пісню: 

Ой ходила курочка по точку, 

Ой спасибі, матінко, за дочку. 

Курочка рябенька, 

А дочка гарненька. 

Коли дякувать не приїжджали, то батьки молодої вже й хвилювалися, а 

може, не сподобалася молода! 

Із книжок, із художніх творів ми знали, що в цей же день молоді вінчалися. 

Але про це чітко ніхто не знав, бо ті люди, яких ми запитували, одружувалися 

уже за радянських часів, коли вінчання було заборонено. Тому про це вирішили 

запитати у найстарішої бабусі нашого села (їй 96 років) Халамей Єлизовети 

Яківни. Бабуся Линька, як її називають у Гнідинцях, вже слабенька, дуже 

забувається, але пригадала, що їй мама розповідала. Вінчання відбувалося після 

того, як молодий приходив по молоду, забирав її, а після вінчання поверталися 

знову на весільний двір молодої і продовжували гуляння. Ця ж старенька бабуся 

пригадала і розповіла ще про один цікавий звичай, який зараз не зберігся у 

нашому селі. Коли молоду приводили до двору свекрухи та свекра, там палили 

вогнище, через яке мали молоді перескочити. Ми запитали, для чого це було 

треба? «А щоб усяка нечисть згоріла», – сказала, посміхаючись, бабуся Линька. 

Правда посмішка зразу ж зникла із її обличчя, бо пригадалось їй своє весілля: 

«Переніс мене Фока через огонь, а щастя й не було, бо забрали на війну у сорок 

першому та й не повернувся». 

Найвеселішим днем весілля був понеділок, коли від батьків молодої до 

молодого їхала перезва і дружки везли снідать. Тоді ж продавали батьків, 

молотили пшеницю та варили кашу. От цей звичай майже повністю зберігся у 

нашому селі. І зараз ходять перевдягнуті свайбани, «циганять, катають батьків» 

з обов’язковим завозінням у воду та в магазин. (Додаток 21) 

Закінчивши збір матеріалів, ми вирішили відтворити хоч один весільний 

цикл і зупинилися на поїзді. Та коли стали готуватися, то зрозуміли, що мало 

знаємо про одяг, який одягали і молоді, і інші члени цього поїзду. Учитель 

музики Чудновець Ольга Іванівна пригадала, що колись учні нашої школи 

представляли фрагмент весілля на обласному фестивалі, то члени журі робили 

нам зауваження відносно одягу, що нібито ми порушили традиції 

Чернігівщини. Отож директор нашої школи Горобчук Аліна Миколаївна 
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порадила нам звернутися до директора Гнідинцівського Будинку культури 

Рубан Валентини Іванівни. Вона керує фольклорним ансамблем і, напевно, 

знає, як нам вдягтися. Валентина Іванівна дуже багато цікавого нам розповіла. 

Виявилося, що одяг нашої нареченої мав такий вигляд, який він мав на 

Полтавщині. Вона ж допомогла нам і вдягнутися, щоб представити фрагмент 

обряду. Так гарно було, що аж захотілося на своє весілля замість фати та 

білого плаття вдягнути такий костюм. 

Адже на нашій території одяг молодої відрізнявся від інших. Кожна 

наречена, сказала Валентина Іванівна, вишивала собі сорочку. Вона 

обов’язково була білого кольору. Вишивали сорочку зверху по рукавах, 

навколо шиї і по низу. Вишивка могла бути різнокольоровою, а часто була 

білою. Дівчина готувала спідницю, найкраще японшову (це такий матеріал) або 

атласну, однотонну або у клітинках, рясну, карсет, восковий вінок та скляне 

намисто. Поверх усього молоду підв’язували рушником. 

Вінок, сказала вона, був своєрідним жіночим оберегом. До нього впліталося 

20 квіток, обов’язково мав бути барвінок як символ вірного кохання, також 

васильки, ружа та безсмертник. Щоб посилити захисну силу вінків, дівчата 

вплітали поміж квітів полин і любисток – зілля, яке вже само собою має чарівну 

силу проти всякого «чортовиння». Навіть до так званих київських воскових 

вінків вплітали засушені квіти. Ззаду на спину опускаються барвисті стьожки, 

кожна з яких має своє значення. Першою в’яжуть світло-коричневу – символ 

землі-матінки. Вона була посередині, а ліворуч і праворуч від неї – дві жовті – 

символ сонця. За ними йдуть зелені, світла і темна, символи життєвої краси і 

юності. Далі в’яжуть голубу як символ неба і води. Оранжева символізує хліб, а 

фіолетова мудрість. У вінку мали бути і малинова та рожева – символи 

душевності, щирості та достатку. Люди вірили у силу стрічок, які мали вберегти 

наречену від чужих очей, і тому їх відмірювали за довжиною її коси, яку ховали 

від злих людей. 

У нас же зразу виникло запитання до Валентини Іванівни: «Чому на всіх 

фото, які ми бачили у різних книгах, полтавці одягали плахту, а в нас – 

спідниця?» Вона це пояснила так: «На нашій території довгий час теж одягали 

плахту і підв’язували її крайкою. Але на початку XX століття такий матеріал 

було тяжко купить, і тому стали одягати спідницю і підв’язувати рушником. А 

от звичай підв’язувати молоду рушником прийшов до нас із чернігівських 

традицій» 

Разом з тим вона принесла нам фотографії із весілля своє тьоті Яценко Ганни 

Петрівни, де зафіксовано багато весільних циклів. (Додаток 22) Учитель нашої 

школи Полонець Люба Олексіївна теж дала нам весільну фотографію своєї 

мами, датовану 1949 роком. (Додаток 23) 

У селі, як кажуть, усе на виду і на слуху. Тому багато гнідинчан, дізнавшись, 

що цього разу ми пишемо про наші обряди, несли нам записи пісень, приповідок, 

які вживаються на весіллях, передавали фотографії. Таким чином у нас з’явилися 

варіанти деяких пісень та багато фотоілюстрацій. Зібравши все це, ми оформили 

експозицію у шкільній «Світлиці» під назвою «Весілля у нашому селі» та 

передали матеріал учителям музики та народознавства, які вже готують урок 

народознавства під такою ж назвою. 

Як бачимо, сьогодні наша весільна обрядовість зазнала суттєвих змін, хоча 

її основа залишається традиційною. Хлібом і дотепер освячуються 

найважливіші обрядові дії: запрошення на весілля, виряджання наречених до 
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шлюбу та зустріч їх, обдарування гостей. Як і колись зустрічаються і кохаються 

молоді перед тим, як одружитися (вечорниці), сповіщають про це своїх батьків, 

просячи дозволу побратися, зустрічаються з рідними молодого та молодої 

(сватання), приходячи по черзі одне до одного (оглядини), вирішують питання 

організації весілля. Дівчата й досі одягають на голову обереги – віночки та фату 

(замість стрічок), щоб прикрити волосся. Чоловікам на костюм чіпляють 

квіточку-оберіг зі стрічкою. І в наш час існують звичаї викупу молодої, 

обсипання молодих, вінчання на рушникові в церкві та благословення їх після 

цього з хлібом-сіллю. Як і в давнину дарують подарунки батькам з боку 

молодого і молодої. Звучать вітання, побажання щастя, добробуту та любові 

молодим. Ось мчить по селу весільний поїзд — на автомобілях, заквітчаний, 

повний дзвінкого молодого сміху, музики. Бризки шампанського – і молоде 

подружжя вирушає назустріч своєму щастю... 

 

НАЙСТАРІША БУДІВЛЯ СЕЛИЩА АСКАНІЯ-НОВА: 

ПОГЛЯД У МИНУЛЕ З ПОЗИЦІЇ СЬОГОДЕННЯ 
Кулначов Олексій, Новікова Єва – учні 8-

Б класу, гуртківці шкільного музею НВК Асканія-

Нова-гімназія ОТГ Асканія-Нова селищна рада 
Херсонської області  

Керівник: Ташкевич ЛюдмилаЛеонідівна, 

завідувач шкільним музеєм НВК Асканія-Нова-
гімназія 

Архітектура – це настрої і смаки, притаманні кожному поколінню. Будівлі та 

їхні творці взаємопов’язані й дуже подібні. Воно й не дивно, адже людина робить 

усе крізь призму власних відчуттів та способу життя. Кожна генерація залишає 

по собі певний архітектурний слід[1]. Архітектура – символічне обличчя 

населеного пункту, втілення соціальної пам’яті. Увага до архітектурного 

надбання – це спосіб осягнення історичного, соціального та культурного досвіду 

народу, шлях до усвідомлення суспільством наступності, спадковості традицій та 

культурних епох [2]. 

Цього року селище Асканія-Нова відзначає славетний ювілей від дня 

народження – 190 років заснування. Хотілось би з погляду сьогодення розглянути 

питання найстарішої будівлі населеного пункту. Старі будівлі селища були 

свідками різноманітних подій – радісних і сумних, трагічних і героїчних, але вони 

не мовчазні безголосі свідки минулого. Мало зупинятися біля них на хвилинку 

чи проходити мовчки повз них. Не можна оглядати їх байдужим поглядом. 

Недопустимо не цікавитися ними. Їх треба почути, відчути, зрозуміти й 

прочитати душею, розумом, серцем. Спостерігаючи та аналізуючи архітектуру і 

загальний зовнішній вигляд найстаріших приміщень, розумієш як мало про них 

знаємо, як недостатньо досліджені неповторні унікальні об’єкти . Залишилося їх 

вже й не так багато, з плином часу змінюється загальний вигляд селища, 

зростають нові сучасні будівлі, які у вирії бурхливого сьогодення зменшують 

зацікавленість зростаючого молодого покоління історичним минулим, а цього 

допустити не можна. Відчувається плин часу, який ніколи нікому зупинити не 

вдасться. Відчувається постійна хода історії, яка відображується на архітектурі 

населеного пункту. Тож актуальним є дослідження старовинної архітектурної 

форми у селищі зі 190-літньою історією. Розуміючи свою причетність та 

відповідальність за збереження історичної пам’яті рідного краю, беремося за 
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дослідження цікавої й актуальної теми. Спробуємо «поговорити» зі старим 

будинком, заглянути за лаштунки минулого.  

Ця будівля знаходиться далеко від очей численних туристів – любителів 

неповторної краси заповідника. Про існування будинку мало хто знає навіть з 

корінних жителів селища. Проте, будівля має власну історію, заслуговує на 

детальне дослідження, як і право на існування на теренах Асканії– Нова у якості 

неповторного архітектурного старожила. Для початку зробимо невеличкий 

екскурс до подій 1828 року, щоб краще зрозуміти історичне тло та зробити опис 

найстарішої будівлі селища – приміщення школи часів перших поселенців 

Асканії-Нова. Стисло нагадаємо деякі історичні факти, подаємо хронологію 

подій одного року: 

3 березня 1828 року – Указ імператора Миколи І про створення ангальт-

кетенської колонії. 

28 квітня 1828 року – постанова герцога Фердинанда Ангальт-Кетенського 

про створення «Головного управління Тавричеських поселень». 

10 травня 1828 року – від’їзд першої групи поселенців з архітектором Велсом 

до місця розташування колонії. 

27 липня 1828 року – передача земельної ділянки в казармах Чаплі. 

11 серпня 1828 року – відправлення першого транспорту з Рослау в кількості 

25 чоловік. 

13 грудня 1828 року – прибуття поселенців в Таврійський степ, заселення 

перших будівель [3]. 

Відомо, що історію ангальтської колонії того часу ретельно виклав Артур 

Дрюкке у своїх дисертаційних рукописних чернетках [4]. А вперше плани та 

малюнки поселення Асканії-Нова та її хуторів з коментарями подано у виданні 

Ханса Швана [3]. Малюнки зроблені кетенським придворним архітектором 

Готфрідом Бандхауером, який запровадив в Ангальті новий архітектурний стиль 

для сільськогосподарських будівель, так зване будівництво з використанням 

«квадратних дерев’яних конструкцій» [3,c.3]. Пам’ятки архітектури, виконані в 

тогочасному стилі сьогодні можна віднайти в Рослау, біля Кетена та в околицях 

Бернбурга. В Асканії-Нова теж зберіглася одна така будівля – приміщення першої 

школи. На превеликий жаль, будівля, за словами Дітера Штайнеке, «сильно 

обветшала и может скоро разрушиться» [3,c.3]. Голова Німецько-українського 

Форума відзначив, що бажано було б розробити проект реставрації і подальшого 

використання будівлі. На нашу думку, це є правильне, виважене, але надто 

сміливе рішення, яке навряд чи буде реалізовано.  

Окремо слід сказати про головного ідейного будівничого першої школи в 

Асканії-Нова – Бандхауера. Відомо, шо він був придворним архітектором герцога 

Фердинанда. Знаменитий творець «кетенського стилю» в будівництві – Християн 

Готфрид Хайнрих Бандхауер (1790-1837). За його проектами було зведено багато 

будівель громадського, культового та господарського призначення: тронний зал 

в Фердинандсбау, храм Святого Якова, пивоваренний завод в Рослау, казарми у 

Дюссельдорфі, житлові будинки [5,с.39]. Ото нам є чим пишатися! Який 

видатний архітектор. Віддаймо його пам’яті належне.  

З поміж подій, перерахованих в історичній довідці, звернемо увагу на подію, 

що відбулася у Кетені 10 травня 1828 року: від’їзд першої групи поселенців на 

чолі з окружним головою Брауманном і архітектором Велсом, найближчим 

помічником архітектора Готфріда Бандхауера. Велс був призначений керівником 

будівництва і помічником адміністрації. До його обов’язків входило будівництво 
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перших приміщень у щойно створеній колонії згідно з вже готовим планом. 

Відразу ж по його приїзду в селищі з’являються чотири будівлі – житлові 

приміщення і вівчарня. Більша частина побудована з каменю у вигляді, 

запропонованому придворним архітектором Бандхауером в Ангальт-Кетені 

«квадратної конструкції» [3,c.7]. В указі герцога дослівно сказано наступне: 

«использовать привычные для господских домов Ангальта квадратные 

конструкции» [3,c.7]. Тож маємо унікальну будівлю першої половини ХІХ 

століття – будівлю часів перших поселенців з Саксонії. Відзначимо, що за останні 

роки будівля дещо змінила свій зовнішній вигляд, адже колись 

використовувалась як житлове приміщення та й минуло багато часу від дати 

будування.  

Слід відзначити, що будівля має свого двійника, який знаходиться в 

Баасдорфі, тобто, школа, побудована у 1827 році Бандхауєром практично 

повністю ідентична школі, побудованій у 1829 році в Асканії [3,с.12]. Класичний 

виступ стіни житлового будинку, виконано у стилі, яким користувався архітектор 

в Ангальті [3]. Отже, приміщення школи в німецькій колонії з’явилося до 1830 

року, незадовго до приїзду останньої групи поселенців, тобто коли настала 

нагальна потреба у навчанні дітей перших німецьких колоністів. Інформацію про 

першу школу німецької колонії знаходимо на сторінках рукописів Артура 

Дрюкке [4]. Таким чином, знаємо дату заснування навчального закладу на 

теренах селища Асканія-Нова: «4 января 1831 года состоялось торжественное 

вступление учителя Коха на должность, а 5– го числа – открытие школы в Новой 

Аскании». Звертаємо увагу на характерне для того часу написання назви 

заснованого у 1828 році населеного пункту: «Новая Аскания». Відомо, що учнів 

було від 20 до 30 чоловік. З кожного учня щорічно брали платню два або три 

рублі асигнаціями. Вчитель Кох, уродженець міста Цербста, з великим старанням 

і натхненням виконував свої обов’язки до 1853 року, отримуючи на рік 500 рублів 

сріблом при повному утриманні, щоденно проводив п’ять уроків. Цікаво, що 

вчитель крім уроків виконував обов’язки кантора і читця. За основним своїм 

фахом він був шевським майстром, тож у вільний час міг займатися чоботарським 

ремеслом [4,c.19]. 

З архівних джерел маємо інформацію про те, що 13 грудня 1828 року перші 

будівлі були заселені поселенцями у кількості 25 чоловік. У жовтні 1829 року 

прибуло ще 47 чоловік, останній приїзд – 50 чоловік у вересні 1830 року. Тож, 

постало питання про відкриття школи для дітей колоністів. Школа відкрилася 

вже після смерті першого власника земель, брат якого продовжив керувати 

справами нещодавно створеної колонії. Відкриття школи було надзвичайною 

подією того часу, тому що найближча школа в регіоні знаходилася у Перекопі, за 

декілька кілометрів. Після смерті вчителя Коха у 1855 році постало питання 

нового вчителя для дітей колоністів. Учителем і наставником був призначений 

пастор Штейн з населеного пункту Шойдера, що неподалік від Кетена. До 

прибуття Штейна обов’язки вчителя виконував Фель з німецької колонії Молочна 

[4].  

Отже, змінювалися власники колонії, змінювалися вчителі-наставники, а 

будівля першої школи залишилася до цього часу. Вона нагадує нам про події 

майже 190-річної давнини. Безумовно, цікава архітектурна пам’ятка селища, яка 

«дихає» майже двохсотлітньої історією, не має права залишатися безіменним 

свідком давнини, а повинна стати місцем проведення навчальних екскурсій з 

історії селища, місцем вшанування піонерів освітньої галузі регіону, можливо 
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майбутнім центром німецької культури. Лише один такий будинок залишився у 

селищі. Про будівлю першої школи знає лише обмежене коло осіб, її долю – 

одиниці. Але саме цей будинок став яскравим представником епохи. Сьогодні 

будівля має сумний вигляд: запечатані наглухо вікна, міцні двері охороняють її 

від небажаних відвідувачів. За останні декілька років значно змінився зовнішній 

вигляд. Ще не так давно поруч була прибудова у вигляді сіней, біля будинку була 

огорожа, жили люди. Під час експедиції до приміщення вдалося помітити, що 

старанно закрито вхід до підземелля, яке колись круто повертало наліво і йшло у 

бік Чапельського поду. Директор заповідника спускався в підземелля, далеко не 

зміг пройти, бо несподівано зустрівся з жовтобрюхом, який його здорово налякав. 

Один з робітників заповідника розповідав, що у дитинстві неодноразово оглядав 

підвал, проте боявся далеко заходити, адже будівля досить стара.  

25 травня 2012 року в колишній ангальтській колонії було встановлено 

меморіальний камінь на честь засновника селища герцога Фердинанда [6]. Автор 

пам’ятника – Дмитро Тугаринов, московський відомий скульптор [10], добрий 

друг барона Едуарда фон Фальц-Фейна, який є ініціатором встановлення 

пам’ятного знаку. Співробітники заповідника та учні місцевої школи час від часу 

покладають квіти до меморіального каменю. На жаль, екскурсійний маршрут там 

не проходить. Історичні пам’ятки мають право на існування, вони лише 

потребують уваги, догляду, реконструкції, а головне – право на пам’ять 

наступних поколінь. Збереження унікальної культурної архітектурної спадщини 

– обов’язок прийдешніх поколінь. Існує чудовий вислів, який підкреслює 

неповторність і надзвичайну значущість архітектурного обличчя кожного 

населеного пункту: «Архітектура – то обличчя міста, пам’ятники – то шрами на 

обличчі та прикраси його, бібліотеки – то душа міста, музеї – то біографія, архіви 

–то пам’ять міста, краю та їх мешканців» [7]. 

Як бачимо, на прикладі опису та історії будівлі першої школи, яка стала 

своєрідним символом давно минулої епохи, можна прослідкувати смаки та стилі 

німецької культури початку ХІХ століття, вивчити та дослідити історико-

культурну спадщину рідного селища. У будинку є своя власна історія, своє власне 

життя, свій неповторний вигляд. Будівля відображає смаки тогочасного 

покоління – перших поселенців-колоністів з далекої Саксонії. Начебто 

закарбувався портрет минулої епохи. Про цю будівлю інколи розповідають 

екскурсоводи Біосферного заповідника «Асканія-Нова», які разом з туристами 

повертаються з екскурсії до Чапельського поду, де у напіввільних умовах 

утримуються тварини. На переїзді до парку добре видно будівлю, тож 

розповідають про першого архітектора, першого вчителя, про вулицю, яка на той 

час носила дуже симпатичну назву DorfeStrasse «деревенская улица»[8]. Цікава 

деталь: на стіні першої школи табличка з назвою вулиці та номер будинку 

«Леніна 5». Зараз вулиця носить ім’я Фальц-Фейна, ніхто не замінить табличку з 

написом. Та чи й варто це робити? Така вона історія – «примхлива» пані Кліо, у 

давньогрецькій міфології одна з дев’яти муз, покровителька героїчної пісні, 

згодом – історії [9]. 

Тож завдяки збереженій будівлі школи в анналах історії селища назавжди 

збереглися такі прізвища: Велса – помічника архітектора, Бандхауера – головного 

архітектора. Чи знає сучасна місцева молодь про минуле рідного краю? 

Вважаємо, що дане дослідження стане в пригоді тим, хто ще не встиг дізнатися 

про першу школу. Пропонуємо створити екскурсійний маршрут для школярів 

навчального закладу з метою розповсюдження цікавої й корисної краєзнавчої 



257 
 

інформації. Зроблено перші кроки в цьому напрямку: створено презентацію та 

інформаційний буклет «Будівля першої школи в Асканії-Нова».  

Нагадаємо положення статті 1 Закону України «Про охорону культурної 

спадщини»: «Усі пам’ятки історії та культури охороняються державою. 

Пам’ятниками історії та культури є споруди, пам’ятні місця і предмети, пов’язані 

з історичними подіями в житті народу, розвитку суспільства і держави, твори 

матеріальної і духовної творчості, які становлять історичну, художню та 

культурну цінність» [11]. Надзвичайну цінність має споруда першої школи як 

архітектурна пам’ятка, так і об’єкт матеріальної культури, адже становить 

історико-культурну цінність спадщини рідного краю.  

Отже, зробимо висновки. Здійснивши експедицію по дослідженню старої 

будівлі школи, опрацювавши архівні матеріали та краєзнавчу літературу, дійшли 

висновків про необхідність поширення інформації з історії заселення селища, 

створення репрезентативного блоку заходів по збереженню унікальної пам’ятки 

архітектури рідного краю – будівлі першої школи Асканія-Нова. Невеличкий 

практичний вклад пошуковців-краєзнавців до святкування 190-річного ювілею 

селища. Любити рідний край та пишатися його здобутками – це ретельно 

досліджувати й вивчати історичну спадщину свого народу, краю, міста, селища. 

 

ПІСНЯ – ЙОГО ДУША 

Мільков Максим, учень 8-А 

класуПолтавської гімназії №21, вихованець 

гуртка «Історичне краєзнавство» при 

ПМЦПО 

Посмітна С. В., учитель історі Полтавської 

гімназії №21 

Ім’я Валентина Міщенка добре відоме в Полтавській області, в Україні та за 

її межами. Талановитий диригент, композитор, фольклорист, глибокий знавець 

народної творчості – Валентин Міщенко користувався повагою серед любителів 

української народної пісні, нашої мови солов’їної, нашої історії. Він був 

фундатором народного хорового мистецтва на Полтавщині. Нажаль, Валентина 

Міщенка немає з нами з 1994-го. Але ті, хто знав цю людину особисто, 

висловлюються про нього наче про “надлюдину”. Талановитий, відвертий, 

добрий, щирий, людяний, красивий, він був утіленням справжнього українського 

козака. Та головна заслуга Міщенка-це створення ансамблю “Лтава”,колективу 

“полтавського за характером, народного за репертуаром, який став мистецьким 

паспортом нашого краю”. А ще – нерукотворним памятником його сподвижника, 

Валентина Юхимовича Міщенка. 

Валентин Юхимович при житті був скромною людиною. Тому не так багато 

людей знають про його заслуги та досягнення. Цим дослідженням ми прагнемо 

донести до молодого покоління знання про життєвий шлях та творчість 

композитора, фольклориста, диригента Валентина Міщенка. 

Не може відчувати себе українцем та людина, що не знає рідної, самобутньої, 

чарівної та неповторної української пісні. Його внесок у справу українського 

відродження – неоцінений бо його пісні, почерпнуті з народних джерел, і сьогодні 

є золотим фондом українського мистецтва він врятував їх від забуття. Ось чому 

ми вважаємо наше дослідження актуальним. 

Ще малим Валик був небайдужим до музики. Мати, Горпина Максимівна, 

колихаючи синочка на руках, співала йому українських народних пісень, яких 
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знала їх дуже багато. Ще тоді українська народна пісня,її слова, мелодія стали 

любов’ю всього життя великого композитора. Багато власних творів Міщенка 

давно стали народними, і їх важко зараховувати до авторських-як-от 

“Грай,Іване,полечку”, “Біла береза”, “Бригадир наш жениться”,“ Ярмарок у 

Сорочинцях” та інші. З молоком матері, з ніжних колискових усотував маленький 

Валя тембри та мелодії народних наспівів. А ще вигадливими нотами зачаровував 

хлопчика сусід, дід Клим, котрий вигравав їх на тендітній скрипочці. Саме така 

скрипочка снилася ночами й Валику. Мудрий батько, Юхим Дмитрович, одразу 

побачив, що то було не просто скороминуще дитяче захоплення,і, щоб заохотити 

сина, купив йому музичний інструмент. Як показало життя, недарма батьку 

довелося для цього продати справжній скарб – корову.  

Закінчивши середню школу в рідній Мар’янівці ( Карлівський район), 

хлопець вступив до Полтавського музичного училища. Але закінчити його не 

вдалося. Третьокурсника Валентина Міщенка призвали на фронт – почалася 

Друга Світова війна. Він пройшов її всю, а Перемогу зустрів у самому Берліні. 

Отримав безліч військових нагород, серед яких: медалі “За бойові заслуги “, “За 

визволення Праги”, “За перемогу над Німеччиною”. Та протягом усієї війни 

Валентин Юхимович пам’ятав слова, котрі пізніше завдяки фільму стали 

знаменитими -“ Війна минуща, а музика – вічна”. По здобутті великої Перемоги 

Міщенко ще два роки працював солістом ансамблю пісні й танцю Центральної 

групи військ (1945-1947рр.). Але зрозумів: необхідна вища музична освіта. Так 

Валентин став студентом Київської державної консерваторії імені Петра 

Чайковського. Там він познайомився з талановитим подружжям – Елеонорою та 

Григорієм Верьовками. Елеонора Скрипчинська – Верьовка викладала у Міщенка 

диригування. Хлопець відвідував репетиції славетного Українського народного 

хору, заснованого Григорієм Верьовкою.Саме тоді у Міщенка виникла ідея – 

створити подібний колектив на Полтавщині , котрий співав би і пропагував 

фольклор саме нашого краю.Як тільки Валентин Юхимович повернувся додому , 

то відразу взявся за втілення грандіозної задумки…Уже через три роки після 

активної діяльності ансамблю було присвоєно звання народного. Потужною 

силою української пісні багато голоссям звучання , майстерністю музичного 

аранжування , самобутністю танцювальних постановок відзначалися концерти 

“Лтави”.  

А на десятирічний ювілей існування колектив був відзначений званням 

Заслуженого самодіяльного ансамблю пісні й танцю України. “Лтава”захищала 

честь області, республіки й країни на різноманітних міжнародних фестивалях. І 

робить це з гідністю,виборюючи на багатьох із них перші місця.Гастролювали 

“лтавці” у Болгарії,Австрії,Польщі Чехословаччині ,Франції, 

Туреччині,Мальті,Кіпрі ,Єгипті…За словами учасників хору , зі своїм 

наставником вони об їздили пів – світу .А всі полтавські пісні, перелітаючи з 

легкої руки Міщенка за кордон , прославляли нашу землю, нашу країну, нашу 

культуру. 

Швидко й не помітно відійшов Валентин Юхимович у небуття, вже у січні 

1994-го його не стало. Травма ноги , отримана ще в далекі роки війни , 

спровокувала серйозне ускладення , яке й призвело до фатального кінця. Та 

залишив після себе величезний потенціал , тисячі запалених людських сердець, 

сотні розкритих талантів. Нині в хорі залишилося вісім чоловік , котрі знали 

Міщенка особисто..Але пам’ять про нього дбайливо бережуть усі 84 учасники 

сучасної “Лтави”. 
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Без сумніву, Валентин Міщенко – видатна особистість полтавської землі.Та 

про нього досить мало знає прийдешнє покоління. Наприклад , мало кому відомо, 

що вулиця Міщенка у Полтаві (поблизу Березового скверу) названа саме на честь 

цього композитора.Довелося немало поклопотатися аби вулицю Ванцетті, де 27 

років мешкав з родиною Валентин Юхимовч, назвали його ім’ям. Дружина, 

Марія Степанівна, робила обходи по домівках, розповідаючи їм про 

сподвижницьку роботу свого чоловіка та заохочуючи до перейменування вулиці. 

А рідний ансамбль”Лтава” провів для жителів низку прекрасних концертів.  

М. В. Гоголь сказав: “Пісні для України усе: і поєзія, і історія, і батьківська 

могила. Могутній заряд енергії несуть у собі народні пісні, відшліфовані віками і 

мільйонами уст, вони відбиток заповідних дум, переживань і устремлінь. “ 

Він все робив для того, щоб Україна і українці поза її межами знали велич, 

красу і мелодійність української пісні. Завдяки таким, як він, вона збереглася 

такою, якою завжди повинна бути. Він записав, обробив, і врятував від забуття 

багато пісень і сьогодні вони спалахують як довершеної форми алмази, як 

музичні перлини краю: 

”Ой, зіронько”(Лохвицький район); 

”Ой, на ставу”, “Любив Пилип Яриночку” 

(с. Мар’янівка, Карлівський район); 

”Я й калину ламала”(Чутівський район); 

”Ой, куди ти ідеш, чоловіченьку”(Кременчуцький район); 

”Од поля до поля”(с. Великі Кринки, Глобинський район); 

”Та повій, вітре буйнесенький” 

”Травко ж моя, травко” та інші… 

Українська пісня – це мистецтво, яке постійно розвивається. Це величезне 

багатство, створене протягом віків тисячами безіменних талановитих українців. 

Наше завдання – не розгубити його, передати це живе іскристе диво наступним 

поколінням. Саме таке життєве кредо мав видатний композитор, диригент, 

фольклорист, глибокий знавець народної творчості Валентин Міщенко. 

І пісня, і танець, і вишиванка об ‘єднали всіх у ці непрості часи змагань за 

волю і незалежність держави, вони запалюють серця завзяттям, дають життєвої 

сили і снаги, дають розуміння дуже важливої істини: співаємо, отже, 

перемагаємо! 

 

1930-ТІ РР. – ЧАСИ ТВОРЧОГО ТА ОСОБИСТІСНОГО 

СТАНОВЛЕННЯ ГРИГОРІЯ КИТАСТОГО 
Петрига Лілія,Фисуненко Костянтин, 

вихованці гуртка «Екологічне краєзнавство» 

Полтавського обласного центру туризму і 
краєзнавства учнівської молоді  

Керівник – Копилець Євгеній Вікторович, 

керівник гуртків ПОЦТКУМ 

Як, завдяки чому бандурист зі світовим ім’ям Григорій Китастий, юнацькі 

роки якого припали на часи встановлення й утвердження тоталітарного 

радянського режиму в Україні, а початок кар’єри – на Великий терор 1930-х, 

зумів осягнути, зберегти і сповна реалізувати сутність бандури – «органічної 

частки свого народу, …символу його самобутности, нескоренности, його 

визвольних поривань» [3, с. 28]? Зрозуміти це допоможе ретельне вивчення його 

біографії. 
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У 1930 р. Григорій Китастий закінчив вокально-хоровий відділ Полтавського 

музичного технікуму і подав документи до Київського музично-драматичного 

інституту імені Миколи Лисенка: «Я був третім Китастим, який штурмував Київ, 

несучи йому невідкличне бажання здобути місце в українській музиці» [1, с. 134]. 

Іспити до хормейстерсько-капельмейстерського факультету інституту було 

складено успішно. «Моїй радості не було меж… Київ! Серце України, колиска 

культури і науки! Тут скидають хлопці сіряки і беруть пера й пензлі в руки…» [1, 

с. 14].  

За програмою Китастий вивчав корнет і скрипку, але потяг до бандури був 

нестримним. Як зауважила Марія Гарасевич, «Не школа поклала бандуру в його 

руки, не вчителі… До бандури покликало його щире українське серце… Те, що 

нуртувало в його багатій вразливій душі, те, що гомоніло в українських степах, 

буйним вітром неслось над могилами, ревом стогнало в хвилях Дніпрових, морем 

сліз і крови всякало в чорнозем – рвалося з нього власним голосом вийти на світ, 

власною душею виспівати це струнами бандури» [1, с. 134]. Тож невдовзі 

Григорій опановував і цей інструмент, а трохи згодом навчив грі на ньому й 

братів, і на літніх канікулах рідні Кобеляки вже говорили про «трьох братів-

бандуристів». Зав’язалися дружні стосунки і з учасниками Київської капели 

бандуристів. 

Та світлі емоції студентських років невдовзі потьмяніли під гнітом суворої 

дійсності. Тридцяті роки… Роки незнаного раніше морального та фізичного 

тиску на український народ, голодомору та репресій. В «Автобіографії» Григорій 

Китастий згадує про посівну кампанію на Київщині 1932 р. До «ударної бригади», 

основу якої складали члени партійної організації київської цукеркової фабрики, з 

пропагандистською метою включили і бандуриста. Кожен учасник бригади 

відповідав за певний аспект колгоспного господарювання: хтось за надої молока, 

хтось за картоплю. Григорію випало контролювати, щоб усе зерно, що 

видавалося з колгоспної комори, було посіяне. І саме йому, бандуристові, селяни 

несли свої жалі: «Їм боліло, що якісь заїжджі люди розпоряджались їхнім добром 

і, як наймитам, розказували, що і як треба робити на їхній з діда і прадіда землі» 

[1, с. 17]. 

Ще більш гнітючі спогади лишилися у Китастого від «прополочної» кампанії 

1933 р., до якої на Київщині масово залучили студентів музичного інституту – 

села вже стояли пустками, доглядати за посівами не було кому. Студентам не 

видали ні належних харчів, ні реманенту, тож цукрові буряки «прополювали» 

голими руками. За тиждень ніхто вже не міг братися до роботи, але й повернутися 

до Києва раніше не могли – «Для проїзду пароплавом чи залізницею потрібно 

було мати спеціяльний дозвіл, а пішки не під силу та й небезпечно, бо людоїдство 

в той час було загальним явищем» [1, с. 18]. 

 Та наймоторошніше враження справили відвідини Кобеляк улітку 1933-го. 

Був певен, що батьки протримаються під час голодомору, бо минулої осені 

прикопали у хліві запас картоплі та буряків. Але, як виявилося, навесні 

уповноважені забрали городину з ями, зняли кукурудзу з горища, прихопили і 

вузлик проса з печі… Тож першими словами, якими спухлий батько зустрів 

Григорія, були «Сину, хліба! Чи привіз ти хліба?!». Хліба він привіз. Мати 

молилася і порівнювала той день із Великоднім святом, «коли й мертві встають 

із гробу» [1, с. 18–20]. 

Закінчивши 1933 р. хормейстерсько-капельмейстерський факультет, 

Григорій Китастий міг, як низка його однокурсників, стати капельмейстером 
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військового оркестру: був улаштований до Київської 5-ї піхотної школи, 

отримував лейтенантський пайок. Проте бажання поглибити музичні знання 

переважило і він залишився на навчання ще й на композиторському факультеті. 

Та стипендії вже не мав. Працював штатним хористом Київської опери, за 

можливості брав участь у виступах Київської капели бандуристів – зароблене 

ішло на родину (Григорій одружився, а невдовзі уперше став батьком: як ми 

встановили з матеріалів науково-допоміжного фонду Кобеляцького районного 

музею літератури та мистецтва імені Олексія Кулика, у Григорія та Галини 

Китастих 12 грудня 1935 р. народився син Юрій) та на підтримку батьків. А 

гастрольна подорож із капелою до Північного Кавказу у 1934 р. стала для 

Китастого вирішальною – відтоді його доля нерозривно пов’язана з історією 

цього музичного колективу. 

1935 р. ознаменувався об’єднанням Полтавської та Київської капел у 

Державну капелу бандуристів. Її директором було призначено Захарія 

Аронського – людину, далеку від музики, зате віддану сталінському режимові. 

Китастий згадував про Аронського: «Коли відбувалися капелянські збори, він 

гістеричним голосом викрикував окремі фрази, сказані Сталіном чи іншими 

популярними членами політбюро, і енергійно вимахував кулаками до уявних 

ворогів… У цій, ззовні маленькій на зріст, особі була сконцентрована вся суть 

радянської влади. Він дозволяв собі будь-коли заходити на приватне помешкання 

членів Капелі, приглядався хто що має в помешканні, хто і які читає книжки, чи 

тримаються в кімнатах ікони… Всяка помічена річ заносилась ним до «лічного 

дєла». За час його праці в Капелі найбільше було арештів серед бандуристів» [1, 

с. 23–24]. 

А за рік капелі випала велика честь, але й непросте випробування – брати 

участь у Декаді українського мистецтва в Москві. В «Автобіографії» Григорія 

Китастого та в документальній книзі Уласа Самчука про історію капели «Живі 

струни. Бандура і бандуристи» ми знайшли оповіді про виступи бандуристів у 

Великому театрі та у Кремлі. Їм передували пильні перевірки: на концерті в театрі 

заборонили використовувати спеціально привезені з України штучні квіти під 

приводом загрози теракту, а перед виступом у Кремлі музикантів змусили 

вивертати кишені та навіть роззуватися. Кремлівські покої особливо 

закарбувалися у пам’яті Китастого: «Це ж із цього маленького пункту 

простягаються невидимі руки до самих селянських хат, забираючи в них усе 

добро, відбираючи батьків від дітей і переносячи їх невидимо до тюрем. А 

пізніше кому як пощастить – кому ребра поламають, кому пустять кулю в 

потилицю, а кого запроторять за ніщо геть-геть якнайдалі з кайданами на руках» 

[2, с. 26]. 

За два місяці Григорій вирушив із капелою на тривалі гастролі до республік 

Середньої Азії. Здавалося б, трапилася нагода відволіктися від такої 

немилостивої до українців дійсності. Та де там! На концерти капели в Ташкенті 

масово ринули переселенці з України і Кубані: із кінця двадцятих років до 

Середньої Азії примусово виселяли «куркулів і підкуркульників». Як пише Улас 

Самчук, «коли відкривалась завіса і почулися перші мелодії пісень, як на залі 

починався голосний плач і ридання, яке змішувалось зі звуками бандури і 

нагадувало ті далекі часи турецько-татарської неволі, що про них говорять 

кобзарські думи» [5, с. 123]. 

Наступного року далекі концертні турне припинилися. Це був 1937-й – рік 

Великого терору, ознаменований таємним оперативним наказом по НКВС СРСР 
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із планом розверстки «ворогів народу». У капелі заарештовано низку 

бандуристів, диригента, а потім і його наступника. Позбувся директорської 

посади Захарій Аронський, а до 1941 р. у капелі змінилося ще чотири директори. 

Були репресовані і фундатори колишньої Полтавської капели, яка так посприяла 

Григорієвому захопленню бандурою, – Григорій Кабачок та Гнат Хоткевич. 

Григорія та Івана Китастих (Іван у 1935 р. пройшов за конкурсом на посаду 

співака-бандуриста капели) репресії оминули. Навпаки, саме у 1937 р. Григорій 

став заступником художнього керівника капели. А от брата Миколу знайшли і на 

Донбасі, у м. Сніжному Сталінської області, куди він виїхав у 1932 р., рятуючись 

від голодомору, – як припускав Григорій, пригадали йому перебування у лавах 

армії УНР. Миколина старша донька Галина в автобіографії, датованій 1943 р. 

(ми ознайомилися із цим документом у Кобеляцькому районному музеї 

літератури та мистецтва імені Олексія Кулика), свідчить: «Отец… В 1937 году 1 

ноября был арестован. Никаких известий о нем не имели, причины ареста нам 

неизвестны». За даними видання «Реабілітовані історією», Миколу Китастого 

трійкою управління НКВС по Донецькій області засуджено до розстрілу із 

конфіскацією майна. Реабілітовано лише у 1989 р. [4, с. 292]. 

Наступного, 1938 р., помер Трохим Китастий, здоров’я якого було підірване 

голодом 1933-го. На похорон із синів зміг приїхати лише Іван. Григорія 

адміністрація капели не відпустила: «не вільно відпускати двох осіб з одної 

установи в одній справі» [1, с. 20]. Таким чином, у 1930-ті рр. Григорій Китастий 

сповна пересвідчився в лицемірстві, тоталітарності, антинародності 

більшовицької влади. Очевидно, саме це стало поштовхом до подальшого 

розвитку його національної самосвідомості. 

 

ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА – ПЕРЕЛОМНИЙ ПЕРІОД У ЖИТТІ 

ГРИГОРІЯ КИТАСТОГО 
Фисуненко Костянтин, вихованець гуртка 

«Екологічне краєзнавство»  
Полтавського обласного центру туризму і 

краєзнавства учнівської молоді  

Керівник – Копилець Євгеній Вікторович, 
керівник гуртків ПОЦТКУМ 

Вивчення біографії всесвітньовідомого бандуриста Григорія Китастого 

періоду Другої світової війни надзвичайно важливе для розуміння еволюції 

самосвідомості митця. Після неї колишній заступник художнього керівника 

радянського мистецького колективу, що свого часу давав концерт у Кремлі, 

відмовився повертатися до СРСР. Що ж призвело до таких світоглядних змін? 

Початок Другої світової війни ознаменувався для Державної капели 

бандуристів гастролями у Західній Україні: у вересні 1939 р. Червона Армія 

вступила на західноукраїнські землі, що перебували у складі розгромленої 

Німеччиною Польщі, і виникла потреба мистецькими засобами ідеологічно 

підкріпити їхнє приєднання до УРСР. Як засвідчив Улас Самчук, бандуристів 

тоді вразили доглянутий вигляд тамтешніх селян, який не йшов ні в яке 

порівняння із виглядом не лише колгоспників, а й самих членів капели, та 

крамниці «царства буржуазії і капіталізму, де панує либонь нужда, визиск і 

поневолення» [7, с. 130] з багатющим вибором товарів і низькими цінами. Це 

стало ще одним підтвердженням облудності радянської пропаганди.  
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А за неповних два роки війна докотилася і до Наддніпрянської України. 

Звістка про напад Німеччини на СРСР застала капелу бандуристів на гастролях у 

Кривому Розі. В «Автобіографії» Григорій Китастий описав шлях назад до Києва, 

який раніше потребував 8–9 годин: три дні музиканти добиралися до Полтави і 

ще три дні очікували можливості виїхати потягом на полтавському Південному 

вокзалі серед тисячної юрби. Столиця зустріла Китастого настороженою тишею 

на спорожнілих вулицях.  

Управління у справах мистецтв не вважало за доцільне евакуювати капелу і 

зберегти її як мистецьку одиницю. Молодшими бандуристами поповнили 

військові частини, старших кинули на копання протитанкових ровів. Війна, геть 

не схожа на нещодавні нахваляння «бити ворога малою кров’ю на його 

території», нещадно перемолола їх у перші ж місяці. Хто загинув на фронті (серед 

них і художній керівник капели, блискучий бандурист, учень Опанаса Сластіона 

і Гната Хоткевича полтавець Данило Піка). Хто, як Григорій Китастий, потрапив 

у полон. Комусь, як Іванові Китастому, пощастило околичними шляхами 

вислизнути з оточення. Ті з бандуристів, що лишилися живими, потяглися до 

Києва: роки спільної праці, пережиті разом мистецькі тріумфи і життєві труднощі 

сформували у них глибоке почуття побратимства. 

Наприкінці жовтня 1941 р. до Києва прибув і Григорій Китастий, 

«вирвавшись з роменського табору полонених, начебто з обіймів смерти» [13, 

с. 34]. Улас Самчук наводить свідчення Григорія про те, що його діти – Юрко та 

на два роки молодша за нього Ада – не впізнали змарнілого батька і кинулися 

тікати… [7, с. 139–140]. Родина Китастого голодувала, жила в холодному 

помешканні. Але з поверненням Григорія до столиці рештки капели отримали 

змогу відновити репетиції.  

У неопалюваному приміщенні театру капела повернулася до улюбленого 

репертуару – історичних пісень і дум (як згадував Григорій Китастий, за 

радянської влади значну частку репертуару складали твори на кшталт «Пісні 

приамурських партизан», «Розмови Волги з Дніпром» тощо» [4]). З оновленою 

програмою успішно дали низку концертів на Київщині. Мистецький колектив 

було легалізовано під назвою «Українська капела бандуристів імені Тараса 

Шевченка». 

Один із учасників відродженої капели Йосип Панасенко згадував, що 

бандуристи ладні були виступати «за кусень хліба» [7, с. 140]. Проте вже перші 

виступи у містечках і селах спричинили у митців справжній катарсис. Ось як про 

це писав Григорій Китастий: «За радянської дійсности Капеля ні разу не була десь 

на селі, не співала пісень своїм трудівникам землі. Тепер наші безпосередні 

зустрічі підняли й нас із зневіри. Ми зрозуміли самі себе, що срібнострунна мова 

бандури – це мова нашого народу. Нею можна найглибше передати «Заповіт» 

Шевченка, розповісти про Гонту, Залізняка, Перебийноса, які саме тут ішли на 

герць, боронили свій народ, свою землю від навали ворожої» [3, с. 35]. 

Та концертувати капелі випало недовго. У березні 1942 р. бандуристам 

повідомили про наказ Штадткомісаріату негайно повернутися до Києва. Нацисти 

з осторогою ставилися до українського націоналістичного руху; лояльне 

ставлення до членів ОУН-мельниківців, які закріпилися в Києві, добігло кінця зі 

сформуванням німцями власного окупаційного апарату. Лютий 1942 р. 

ознаменувався низкою арештів та страт. Було заарештовано та згодом 

розстріляно Київського міського голову Володимира Багазія, у Бабиному Яру 

стратили низку діячів української преси [6, с. 614–615]. Зрозуміло, що дозволити 
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виступати капелі, яка, за свідченням Китастого, починала концерти маршем «Гей, 

нум, хлопці, до зброї», було не в інтересах окупантів. «…Ми зрозуміли, що мова 

срібнострунної бандури перестрашила до зубів озброєного завойовника і 

сподіватися на повторний дозвіл на наш виїзд уже не мали жодної надії», – писав 

Григорій Китастий [3, с. 35]. 

Та на межі весни-літа до Києва прибув директор видавництва «Волинь» 

Степан Скрипник у супроводі урядовця райхскомісаріату «Україна»: шукали, яку 

б мистецьку одиницю запросити на турне до Волині та Галичини. З подачі 

Миколи Приходька цією одиницею стала Українська капела бандуристів імені 

Тараса Шевченка. У середині червня бандуристи вирушили на Волинь. 

Концерти відбувалися з тріумфальним успіхом. Як зазначав директор капели 

Іван Майстренко, «…високопатріотичне українство …усіх міст і сіл Волині 

зустріло бандуристів не тільки як мистецький ансамбль, але й як перших, ніякою 

зовнішньою силою не керованих, посланців Великої України» [3, с. 90]. 

Апофеозом став концерт 26 липня 1942 р. на святі насипання кургану на могилі 

борців за волю України у Жидичині поблизу Луцька. Бандурист Гаврило Махиня 

згадував: «То була невимушена клятьба всіх присутніх перед Господом Богом, – 

не боятися ніяких перешкод і боротися до останньої краплини гарячої крови зі 

всіма ворогами українського народу» [7, с. 148]. А вже наступного дня 

окупаційна адміністрація повідомила капелі, що вона мусить негайно 

повертатися до Києва. Переповідали, що нібито сам райхскомісар Еріх Кох 

заявив: «Нам потрібний не бренькіт бандур, а брязкання кіс на полях» [3, с. 91; 5, 

с. 15]. 

У серпні капелу відправили до Німеччини – за офіційною версією, давати 

концерти для остарбайтерів. Та натомість бандуристи потрапили до табору 

«Шупен – 43» в Гамбурзі, де мусили разом із іншими остарбайтерами 

виготовляти деталі для підводних човнів. Концертувати перед робітниками 

табору дозволили лише за два місяці – по суботах, за додаткову миску супу та 

часом пару сигарет. 

Від недоїдання та важкої праці бандуристи незабаром почали масово 

хворіти. Григорія Китастого, який тримався з підкресленою гідністю, нацисти 

тяжко побили [5, с. 15; 7, с. 156]. На щастя, йому вдалося нелегально відправити 

листівку редактору газети для остарбайтерів «Українець» Андрієві Луціву. Той 

підключив до справи інших впливових осіб і нарешті у грудні 1942 р. капела 

почала дивовижне турне містами й містечками Німеччини, виступаючи 

переважно перед остарбайтерами.  

Значення цих концертів для українців, вивезених на примусову працю, 

колишня остівка Ольга Лубська передала так: «коли трагічна дійсність війни 

силою забрала з України на роботу до Німеччини сотні тисяч молодих людей, за 

ними, як духовний охоронець, пішла у світ, чудом вихоплена з вогню фронтів, 

найпотужніша мистецька одиниця – Капеля Бандуристів ім. Шевченка… П’ючи 

життєдайний напій приспаної ворогами істини, молоді люди перероджувались 

духово, десь бралося внутрішнє завзяття перемогти, перетривати, подолати» [3, 

с. 170–171]. Інша невільниця Новітнього часу, Майя Копач, свідчила: «Той 

концерт був для нас – що ковток свіжого повітря у барачному смороді, на тлі 

чужої мови, миттєвою зустріччю з рідною домівкою…» [2, с. 57].  

Бандуристи, що самі побували у таборі і постійно знаходилися під німецьким 

наглядом, розуміли значущість своєї місії. Гаврило Махиня нотував у своєму 

щоденнику: «Після Гамбургу – бандура зазвучала по іншому», «Перед капелею, 
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як цілістю, так і перед кожним її членом зокрема, викристалізувалися їх справжні 

історичні завдання, мета, шлях, посвята» [7, с. 157]. Понад два десятиліття потому 

Григорій Китастий згадував: «Я виступав на найславніших сценах 

найблискучіших театрів, але ніколи я не мав так вщерть виповненої піснею і 

почуттям, яке межує зі стражданням, душі, ніколи ми не грали й не співали з 

таким надхненням, як у тісних, убогих, до розпачливого крику, бараках таборів 

«Ост»… Я відчував, що тут бандура й пісня рятували від духовної й фізичної 

загибелі сотки, тисячі нашої прекрасної молоді, кинутої на муки й ганьбу. Я 

ніколи не забуду ці виступи, ніколи не перестану бачити молодесенькі згорювані, 

виснажені лиця, опромінені рідною піснею. Це було мов воскресіння» [3, с. 138–

139]. 

370 концертів за 300 днів! На початку жовтня 1943 р. виснажені бандуристи 

нарешті домоглися дозволу поїхати у відпустку до адміністративного центру 

райхскомісаріату «Україна» Рівного. Відчуваючи відповідальність за 

прихильників капели, що лишалися в Німеччині, Григорій Китастий пише Ользі 

Лубській: «Дуже важливо зберегти свої традиції, оберігати свою мораль. 

…Зберегти все те хороше, що ми мали на своїй рідній Україні. …Гріх тому буде, 

хто її забуде… І передайте: коли ступимо на свої землі, віддамо уклін від всіх, 

всіх людей, в яких серця плачуть за рідною землею…» [3, с. 172]. 

На Волині капела поринула у напружену атмосферу: нацисти розгорнули 

масштабні репресії проти українського активу. Червона Армія саме готувала 

наступ на Київ із Букринського плацдарму, тож шлях туди бандуристам був 

закритий. Родини декого з них переїхали поближче до капели. Григорій Китастий 

своїх дружину та дітей відшукати не зміг. Із сином він побачиться лише через 

двадцять із лишком років… Незабаром капела вирушила до дистрикту 

«Галичина» Генерального губернаторства – за офіційною версією для 

гітлерівської влади, щоб оновити концертне вбрання перед поверненням до 

Німеччини.  

Натомість капела розгорнула активну концертну діяльність і на початок 

грудня вже мала договір про гастролі Галичиною під егідою Інституту народної 

творчості при Українському центральному комітеті. За 9 місяців бандуристи дали 

210 концертів. У грудні 1943 р. Григорій Китастий надіслав до Німеччини 

гостинця остівці Ользі Лубській із супровідним листом: «…Маю можливість і 

Вам трошки надіслати, бож я зараз своєї сім’ї не маю, Бог відає, де вони зараз… 

Часом дуже тяжко на душі за дітками, і тому відпочинок знаходжу лише в праці. 

А працювати зараз є над чим і є для кого. Сердечно вітайте всіх обездолених, хай 

не втрачають надії, бо перспективи вже вирисовуються. Скоро настане той 

бажаний час!..» [3, с. 172–173].  

Вочевидь, перспективи, про які писав Григорій, були пов’язані з рішенням 

3 конференції ОУН-бандерівців (лютий 1943 р.) про масштабний виступ проти 

німецьких окупантів силами оунівської армії (незабаром вона почала 

користуватися запозиченою в отамана Тараса Боровця назвою «Українська 

повстанська армія») та з постановами 3 надзвичайного великого збору ОУН (б) 

(серпень 1943 р.) про курс на посилення УПА, повне визволення українського 

народу як від нацизму, так і від більшовизму та побудову української держави. 

Наприкінці жовтня 1943 р. 1 конференція ОУН (б) ухвалила рішення поширити 

досвід розбудови УПА на Галичину, а в грудні того ж року 2 конференція ОУН 

(б), де вже діяли загони Української народної самооборони [6, с. 615–616]. 
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П’ять місяців капела базувалася у містечку Турці на Львівщині. Там 1 травня 

1944 р. Григорій Китастий познайомився з діячем націоналістичного підпілля 

Іваном Багряним (Лозов’ягіним). Вони одразу заприязнилися – мали багато 

спільного: земляки (Багряний народився в м. Охтирці Полтавської губернії), 

однолітки, митці (Багряний закінчив Краснопільську художньо-керамічну школу 

і певний час навчався у Київському художньому інституті, мав низку поетичних 

та прозових творів), так чи інакше постраждали від більшовицького режиму 

(Григорій у 1937 р. втратив розстріляного брата Миколу, Іван у 1932–1940 рр. 

кілька разів заарештовувався та відбував покарання «за контрреволюційну 

діяльність»). Їхні обдарування щасливо поєдналися: Китастий поклав на музику 

низку патріотичних віршів Івана Багряного. Незабаром капела виконувала на 

концертах «Марш Україна», а трохи згодом цей твір став бойовим маршем УПА. 

Наприкінці липня 1944 р. капела мусила полишити Галичину: Червона Армія 

впевнено просувалася на захід. На деякий час бандуристи осіли у Відні, дали там 

кілька концертів. Майже півтора місяці минули у намаганнях легалізувати капелу 

як мистецький колектив, щоб уникнути таборів праці у зв’язку з тотальною 

мобілізацією. Зрештою у другій половині жовтня капелі дозволено концертне 

турне Райхом. Аудиторія знову складалася переважно з остарбайтерів, інших 

переміщених осіб. Олекса Воропай нотував про концерт капели 26 грудня 1944 р.: 

«Живемо в період, коли перед нами на всю свою невимовну велич постало 

питання: «Бути, чи не бути Україні вільною!». І ось бандура пригадує нам: хто ми 

і чиї ми діти! …Ми слухаємо про Морозенка, пригадуємо славне Запоріжжя – 

силу й славу наших прапрадідів та їхню віддану боротьбу за волю своєї 

Батьківщини-України. І раптом – чарівні звуки «Думи про Хмельницького», 

виконує сольо Григорій Китастий; ця стара козацька дума в його виконанні 

перетворилася на бойовий заклик: 

Гей, гей, воля йде, кличе нас, 

Люди вставайте всі в добрий час!» [1, с. 85]. 

Січень нового 1945 року ознаменувався для капели виступами перед Павлом 

Скоропадським, Андрієм Мельником, Степаном Бандерою… І призупиненням 

концертів у зв’язку з активізацією бомбардувань. Третій Райх конав. Наприкінці 

квітня бандуристи та члени родин, що виїхали з України разом із ними, 

опинилися в зоні американської окупації. Починається період їхнього 

перебування у таборах у статусі переміщених осіб та ухиляння від репатріації до 

СРСР, передбаченого ухвалами лютневої Кримської конференції союзних держав 

та Потсдамської конференції липня-серпня (часом доводилося вдаватися до 

радикальних кроків: «Ніби на команду, вони підійшли до однієї стіни, стали всі 

вряд – чоловіки, жінки, діти… Піднесли голови. – Можете нас стріляти отут 

усіх… Але ні на яку «родіну» ми не їдемо!» [7, с. 198]).  

Таким чином, Друга світова війна стала для Григорія Китастого переломним 

періодом. Він переходить до дедалі активнішої підтримки національної 

самосвідомості українців засобами кобзарського мистецтва, зав’язує тісні 

контакти з діячами національно-визвольного руху. Підсумком особистісного 

становлення можемо вважати рядки з листа Ользі Лубській від 22 жовтня 1944 р.: 

«…А наша ідея з простим змістом: здобути право на вільне мислення, на вільний 

розвиток національних сил, на право їсти свій хліб без будь-якої контролі. Багато 

вже спочивають в могилах за цю ідею, і певно ще багато ляжуть, але Бог 

розсудить і правда воскресне!» [3, с. 173]. 
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ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТРАДИЦІЙНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ 

НАРОДНОЇ СВІТЛИЦІ 
Чумак Олександра, учениця 8Б класу, член 

НТУ «АКАДЕМІЯ» комунальний заклад 
«Розсошенська гімназія Щербанівської сільської 

ради Полтавського району Полтавської області» 

Науковий керівник: Моргун О.І. – 
заступник директора з НВР, учитель зарубіжної 

літератури комунального закладу «Розсошенська 

гімназія Щербанівської сільської ради 
Полтавського району Полтавської області» 

Багатогранність і різноманітність традиційної української культури та 

етнографії дивує світ своєю самобутністю.  

Актуальність обраної теми полягає у необхідності пізнання та вивчення 

історії та культури рідного краю, його побуту, популяризації та відродженні 

національних традицій. У нашого народу є скарби, які знаходяться поряд із нами, 

передаються із покоління в покоління, милуючи око, чаруючи душу. І нам не 

байдуже, чи зберігатимуться і далі наші народні цінності, чи 

примножуватимуться вони.  

Необхідність створення даної статті продиктована тим, що 10 вересня 2018 

року у Розсошенській гімназії відкрито етнографічний музей «Українська 

світлиця», де знаходяться експонати, які дарують нам зустріч із минулим: 

старовинні вишиванки та рушники різних регіонів України, яскраві скатертини 

та зазори, плахти, хустинки, скрині, домоткані доріжки, глиняний посуд. 

Експозиція музею налічує більше 200 експонатів. Інтер’єр української світлиці 

ХІХ початку ХХ століття нами детально вивчений, тож кожна річ має своє, 

узаконене українським фен-шуєм, місце. 

Тож, вперед! Для вас, шановні друзі, заочна екскурсія по етнографічному 

музею нашої гімназії «Українська світлиця». 

Давні українські хати... На увесь світ уславилися вони своєю ошатністю, 

кольоровим оздобленням стін, мистецькими обладунками. Заходимо до хати 

черезпоріг — символ початку і закінчення хати. Господарі поріг шанували, 

просили його «перечепити» тих, хто із недобрими намірами прийшов. 

Магічними властивостями наділена кінська підкова, яка приносить щастя в 

родину.Звертаємо увагу на сволок – брус зі стовбура дуба чи липи, на якому 

держиться стеля. Це – охоронець оселі, символ зв’язку з небом. Добрий сволок 

переносили зі старого житла в нове. На сволоку записували дату побудування 

хати. 14 вересня 2018 року – день народження нашого музею. 

Дім селян – це хатня церква, а покуть – святе місце. Українці завжди мали у 

хатині образи і тримали їх на покуті – святому куточку, найвиднішому місці 

головної кімнати будинку. Божниця з іконами розташовувалася навпроти вхідних 

дверей, і той, хто заходив до хати, насамперед, вклонявся святим образам. 

Почесним гостям завжди пропонували сідати біля божниці, там приймалися 

важливі рішення, не можна було говорити неправду. Обітниці, які давали 

на покуті, вважалися священними і непорушними. Ікони прикрашалися 

найгарнішими рушниками, поруч запалювали свічку чи лампадку, полум’я яких 

– символ очищення дому, віри, «горіння до Бога». Образ Ісуса Христа, 

Богородиці, Миколая Угодника – оберіг сімейного благополуччя, символ 

гармонії.  
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Стіл має магічну силу, символізує достаток родини. Звичай застеляти стіл 

існує з давніх-давен і символізує достаток родини. На столі знаходилися речі 

найвищої культурної цінності: Біблія, Святий хрест, Дідух, покрита рушничком, 

спечена в печі паляниця і букет пахучих цілющих трав.  

За столом, на покуті, садили весільних молодят та почесних гостей.  

А в будні тут сидів батько – господар хати, голова родини.  

Стіл був великим, дубовим. Тут, під святими іконами, на довгих дерев’яних, 

покритих домотканими ряднами лавах, сідали всі члени родини для спільної 

вечері, сімейної ради. Стіл об’єднував людей і сприяв добрим стосункам. 

Збоку від столу знаходилася велика скриня – традиційний для України вид 

меблів, де жнки та дівчата зберігали коштовні речі: полотно, рушники, сорочки, 

плахти, стрічки, прикраси. Щоб цінності у скрині не псувалися від довгого 

зберігання, в прискринок клали вузлик тютюну. Дівчина не дозволяла чужим 

заглядати в свою скриню, бо то була її таємниця.  

Найсвященнішою в українській хатині вважалась піч – символродинного 

вогнища. На печі спали, годували немовля, лікували хворих, у печі пекли хліб, 

пироги, готували страви.  

Саму піч тримали в чистоті, замітали чистим віничком, хрестили, застилали 

кожухом та чистою рядниною. Навіть попіл підмітати в печі не можна було 

звичайним віником, для цього існував окремий, ритуально «чистий» віничок, 

зроблений з полину.  

На піч клали поліно та ставили горщик, аби пічний вогонь міг поїсти та 

попити. Пічний вогонь вважався священним, при ньому не можна було лаятися, 

на нього не можна було плювати. 

Коло печі стояла кочерга, рогалі, чавуни, під піччю – дрова. Господиня брала 

чавун, ставила його на рогач – і в піч. 

Печі та припічки розписувалися найколоритнішіми орнаментами, які мали 

оберегове значення.Найбільш розмальовані печі були у тих родинах, де була 

донька на виданні. 

Коли ж приходили свати, дівка стояла біля печі і колупала її – ознака 

скромності, чистоти і непорочності української дівчини. Коханому дарувала 

власноруч вишитий рушник або хустку, нелюбу підносила гарбуза. 

Неподалік печі на стовпчиках стояв піл – деревяний настил. Вдень він 

служив для різних побутових речей та домашніх робіт, на ньому гралися діти, а 

вночі на ньому спали. Піл, як і лави, українки застеляли кольоровими ряднами 

або килимками, що створювало особливий затишок у хаті. Пізніше з’явилися 

дерев’яні ліжка, виготовлені господарями власноруч і м’які пухові перини, які 

застилалися білими барвисто вишитими накидками.  

Українська жінка не могла уявити своє життя без прялки, за допомогою якої 

виготовляли основу для полотна на рядна, сорочки, рушники. В експозиції 

нашого музею представлені прялки Полтавщини та Волині. 

Мисник — це дерев’яна полиця у формі шафи для зберігання посуду, яка 

підвішувалася на стіну. Розмальований глиняний посуд – глечики, миски, 

келихи, дерев’яні ложки – чим більше – тим краще, бо родина ж велика! Миски 

та кухлі були вироблені з червоної глини, яка, як вважали, замішана на крові Бога. 

Тому посуд з неї мав магічні властивості. 

Від печі до причілка на жердцізберігали побутові тканини й буденний одяг.  

«Рушники, рушники, то моєї матусі роки...», — співається у відомій пісні. І 

це безперечно, так, бо рушники — це віхи в життікожного українця, в кольорах і 
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узорах яких – життя людини від народження до смерті. Зображені кружки, зубці, 

ромби, зигзаги давніх орнаментів нині сприймаються нами як абстрактні лінії. 

Проте наші прапрабабусі «читали» їх: це була складна знакова система із 

зображенням землі і води, людей і тварин, птахів і рослин, яка давала змогу 

пізнавати навколишній світ. В експозиції музею представлені рушники ХІХ-ХХ 

століття із різних регіонів України, вишиті хрестиком, гладдю, прикрашені 

мереживом.  

Від наших прабабусь й бабусь нам у спадок дісталися сорочки. Вишукані, 

шляхетні, вишиті й мережані, одна на одну не схожі – у кожної свій взірець, своя 

техніка оздоблення, кольорова гама й оберегова сила.  

Українська хустина – дівоча та жіноча прикраса, незмінна супутниця у житті 

прекрасної половини людства. У кожної неповторні візерунки, розташовані по 

чотирьох кутах та посередині. Кожен листочок, квіточка мають символічне 

значення: голуби – символ вірного кохання; червоні ружі – щоб життя було 

яскравим, а почуття чистими; барвінковий лист – щоб коханий, як барвінок, вився 

за дівкою.  

Правду говорять, що затишна, світла українська оселя є справжнім куточком 

раю на землі.  

Пошуки нових скарбів для музею продовжуються.  

 

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ЛУБЕНСЬКОГО ЄПАРХІАЛЬНОГО 

ЖІНОЧОГО УЧИЛИЩА 
Давиденко Єлизавета,вихованка гуртка 

«Спортивний туризм» ДЮКСОТ «Валтекс», 
учениця 7-Б класу ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 

Лубенської міської ради 

Керівник: Полонський Микола 

Миколайович, методист ДЮКСОТ «Валтекс» 

Освіта завжди відігравала важливу роль у житті суспільства. Вона як лінза 

через яку людина бачить світ і орієнтується у його складних переплетіннях. 

Привілеї на її отримання довгий час належали насамперед чоловікам, а 

обмежений доступ жінок до освіти служив однією з найефективніших форм 

дискримінації. Патріархальний устрій Російської імперії закріплював насамперед 

за чоловіками право на культуру, «окультуренні» світу, залишаючи за жінками 

«право» на природу – право продукувати життя, народжувати[1]. У таких умовах 

жіноча освіта, як і багато інших жіночих проблем, залишалася далеко за межами 

суспільних обговорень майже до середини ХІХ століття, доки жінки самі не 

заявили про власні права. Одним з них було право на рівні можливості навчатися. 

Поза домом навчання для жінок на наших землях стало доступним ще в кінці 

ХІ століття, коли з´являються школи для дівчат при Андріївському монастирі в 

Києві[2]. Наука при монастирях готувала жінок як майбутніх дружин, матерів і 

господинь дому, тому вивчали Закон Божий, етикет, танці, гру на музичних 

інструментах, базові знання з арифметики, астрономії, філософії, риторики. 

Освіта мала становий характер і до шкіл потрапляли лише представниці 

правлячих класів. 

Протягом ХІІ – ХVІІ століть була можливим але не обов´язковим 

доповненням до домашнього навчання представниць заможних класів. Світська 

жіноча освіта почала розвиватися з другої половини ХVІІІ століття. За 

імператриці Катерини ІІ засновано Інститут шляхетних дівчат при Смольному 



270 
 

монастирі у Петербурзі – перший світський навчальний заклад для жінок, де 

навчалися лише дворянки. Випускниці інституту, крім стати скромною і 

покірною дружиною та матір´ю, могли працювати гувернантками або стати 

фрейлінами двору[3]. На початку ХІХ століття подібні заклади відкриті у великих 

містах України – Харкові, Полтаві, Одесі, Києві. 

Соціально-економічні перетворення у країнах Європи, шлях на 

індустріалізацію суспільства викликав попит на освічених працівників і не лише 

чоловіків. Наслідком стало відкриття у 1850-1870-х роках безстанових шкіл для 

жінок – Маріїнських жіночих училищ, жіночих гімназій та учительських 

семінарій. До цього переліку необхідно віднести і єпархіальні жіночі училища де 

навчалися, як правило, доньки священників, але приймалися і представниці 

інших станів за умов обов´язкової плати за навчання[4]. 

Актуальність тем.и У 2018 році відзначається 110 років від початку 

навчальних занять у Лубенському єпархіальному жіночому училищі і 150 років 

від дня відкриття Полтавського єпархіального жіночого училища. Ці два заклади 

відіграли велику роль у розвитку освіти на Полтавщині і жіночої особливо. 

Мета дослідження – відтворити маловідомі сторінки з історії створення і 

функціонування Лубенського єпархіального жіночого училища. 

Для досягнення цієї мети передбачено розв’язати наступні науково-

дослідницькі завдання:  

проаналізувати наявну джерельну базу та існуючу наукову літературу щодо 

історії училища; 

встановити хронологію основних подій короткої історії закладу; 

виявити джерела фінансування будівництва училища та способи погашення 

боргів. 

Хронологічні рамки роботи охоплюють другу половину ХІХ – початок ХХ 

ст. і зумовлені часом існування єпархіальних училищ у Полтавській губернії. 

Нижня межа – 1868 р. – створення Полтавського єпархіального училища для 

дівчат духовного стану. Верхня межа зумовлена припиненням діяльності училищ 

з початком революцій та встановленням більшовицького режиму.  

Першим на українських землях у 1854 р. було відкрите єпархіальне жіноче 

училище у Харкові. Протягом 1854–1917 років функціонували 13 єпархіальних 

училищ – у Катеринославі, Києві, Кремінці, Лубнах, Маріуполі, Одесі, Полтаві, 

Сімферополі, Тульчині, Харкові та Чернігові. Вони функціонували як закриті 

навчальні заклади. У статуті училищ для дівчат духовного стану 1843 р. 

зазначено, що їх головною метою є виховання майбутньої матушки «гідної 

дружини та дбайливої матері служителя вівтаря Божого»[6, с. 28]. Мета 

виховання в жіночих навчальних закладах Відомства імператриці Марії за 

статутом 1855 р. полягала у підготовці учениць «бути добрими дружинами й 

корисними матерями сімейств»[5, с. 1]. 

У початковий період існування (1854–1868 рр.) навчальні програми 

єпархіальних училищ були значно простішими у порівнянні з жіночими 

училищами Міністерства народної освіти. Навчальний курс у єпархіальних 

училищах був шестирічним і поділявся на класи: нижчий, середній та вищий – по 

два роки в кожному.  

Після затвердження 20 вересня 1868 р. Статуту єпархіальних жіночих 

училищ вони були реорганізовані в напівзакриті всестанові навчальні заклади. 

Відтепер вони повинні були готувати не лише дружин священників, а і вчительок 

початкової школи. У навчальних закладах за додаткову платню викладалися 
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музика, малювання, «нові» мови (французька, німецька). Рукоділля переносилося 

до позаурочного часу. Релігійній освіті, як і раніше, приділялася головна увага, 

тому для викладання Закону Божого залучалися викладачі, що мали як мінімум 

ступінь магістра[6, с. 25]. 

Навчальний процес у єпархіальних жіночих училищах Російської імперії 

протягом другої половини ХІХ – початку ХХ ст. зазнав ряд перетворень. На 

першому етапі, у 1840-ті рр. – 1868 р., сформувалася мережа училищ для дівчат 

духовного звання. У порівнянні із жіночими училищами та інститутами 

шляхетних дівчат навчальний курс єпархіальних училищ був дещо спрощеним та 

скороченим. На тиждень у жіночих єпархіальних училищах, згідно зі статутом 

1868 р., було 112 уроки. У гімназіях Міністерства народної освіти – 175, у 

відомстві Імператриці Марії: в гімназіях – 210, інститутах – 171[7, с. 101]. 

Для другого періоду, 1868–1907 рр., характерна тенденція до поглиблення 

педагогічної освіти, що надавали вихованкам. Це мало прояви у заміні курсу 

педагогіки курсом дидактики та залученням вихованок до практичної 

педагогічної роботи. У 1907–1918 рр. реформування навчального процесу було 

спрямоване на розширення та збільшення числа навчальних курсів у 

єпархіальних училищах, з метою їх наближення до навчальних програм жіночих 

гімназій. 

Єпархіальні училища існували лише за рахунок коштів єпархій та 

благодійників і серед обов’язкових умов була наявність підходящого 

приміщення. Ці умови стримували розвиток, а самі училища відчували постійний 

брак коштів. Значною проблемою була і постійна заборгованість батьків за 

навчання своїх дочок у навчальних закладах.  

Полтавське єпархіальне училище, відкрите у 1868 р. відразу було 

переповненим і значна частина дочок священників залишалася поза освітою. 

Добудова Полтавського єпархіального училища в кінці ХІХ ст. не вирішила всіх 

проблем. Кількість бажаючих навчатися зростала щороку. Проблемою було і 

розташування закладу – на краю губернії. До місця проживання деяких вихованок 

було більше 200 км, що створювало великі труднощі з їх спілкуванням з рідними.  

В доповіді Ради Полтавського єпархіального училища 9 вересня 1902 р. ХІІ 

з’їзду духовенства єпархії запропоновано добудувати третій поверх до існуючого 

корпусу і прибудувати крило 2½ поверхи зі східної сторони. До доповіді 

додавався план єпархіального архітектора Носова.  

Але на думку делегатів розширення існуючого корпусу лише покращить 

умови для наявного комплекту учнів, а у недалекому майбутньому необхідним 

буде новий корпус. Враховуючи, що розширення існуючих споруд вартуватиме 

майже стільки, як і будівництво нового, вирішили: будувати корпус другого 

єпархіального училища у Лубнах на садибі духовного училища, з південно-

східної її сторони, відділивши ділянку не менше 3-х десятин з надією, що 

окружне духовенство піде назустріч єпархіальному; 

Для будівництва використати: 

– щорічні відрахування коштів свічного заводу 25 000 руб.; 

– у крайньому випадку використати як позику церковні капітали, що 

знаходяться на зберіганні церковно-свічного заводу. 

Були подані проекти: єпархіальним архітектором С. В. Носовим з 

кошторисом до 290 000 руб. і архітектором О. М. Бекетовим з кошторисом 

головного корпусу з опаленням до 372 000 руб. На спільному засіданні Ради 
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Полтавського єпархіального училища і будівельної комісії 3 травня 1904 р. було 

прийнято проект академіка О. Бекетова. 

За проектом будівля цегляна, розміром в плані 97,76 х 63,85 м у формі літери 

Е. Будівля єпархіального училища,якібільшість творінь архітектора Олексія 

МиколайовичаБекетова, відрізняється винятковою пропорційністю, 

монументальністю,вишуканим смакомтагармонійними декором.Архітектурата 

декоручилища вирішеніу російськомуцегляному стилі(історизм)з елементами 

неоренесансутамодерну.Вартовідмітити,щобільшачастина 

будівельБекетовавиконанаустиляхнеоренесанста,рідше– неокласицизмтамодерн. 

Ілише убудівляхєпархіальних училищуЛубнах(1905-08 рр.)таБєлгороді(1913-

14рр.) митець вирішує звернутися до прийомівросійського цегляногостилю–з 

кокошникамитацибулевими куполами. Ймовірно, такідещо 

архаїчніелементималипідкреслювати народність 

татрадиціїцерковнихосвітянськихзакладів.  

Основнимдекоративнимелементомєпархіальногоучилищав Лубнах будівлі 

виступає її будівельний матеріал – нетинькована жовтаповнотіла цегла високої 

якості.Всі декоративні елементи– карнизи,лиштви,кокошники, пілястри, 

русти,пояски,тощо(окрім майолікових вставок) викладені з цієї цегли. 

Неоренесансні та модернові елементи будівлістворюють оригінальний колорит 

та нетиповість пам’ятки. В результаті формується монументальний,але теплийі 

гармонійнийобразцегляної будівлі,властивий спорудамцегляного стилю. 

Будівлямає симетричну іраціональну планувальну схему, чіткуоб’ємну 

композиціюз акцентованоюцентральною частиною.Головнийвхідакцентований 

двоскатним ґанком зфронтоном,щовстановленийнадвох масивних 

крученихколонах. Напласкому фронтонівстановлена декоративнакомпозиція 

зкерамічнихмайоліковихплиток.  

Отже, проблема з будівництвом другого єпархіального жіночого училища 

перейшла зі стадії обговорення до стадії реалізації. Було вибрано місце під 

училище, визначено джерела фінансування, обрано проект будівлі. Головною 

проблемою, як і при добудові Полтавського єпархіального училища, була 

проблема фінансування.  

14 березня 1905 р. роботи з побудови головного училищного корпусу були 

здані з торгів підрядчику – купцю першої гільдії Кучерову за 318 179 руб. 20 коп., 

а побудову опалення і вентиляції – фірмі Еріхсона за 45 000 руб. У наступному 

1906 р. була здана з торгів підрядчику Кучерову побудова лікарні, бані, пральні з 

водонапірною баштою, погреба, сараю та інших будівель за 54 699 руб. 30 коп.[8, 

с. 1218]. 

28 липня 1905 р. Владика Іоанн здійснив урочисту закладку церкви і 

головного корпусу, а 19 вересня відбулася закладка лікарні. До 1907 року 

будівельники звели всі будівлі, але залишалися оздоблювальні роботи в 

училищному храмі, не було придбано меблі та необхідне обладнання для 

утримання вихованок у гуртожитку. Рішенням ХV чергового Єпархіального 

з´їзду депутатів Полтавської єпархії одноголосно було вирішено відхилити 

відкриття училища у 1907-1908 навчальному році з фінансових і санітарно-

гігієнічних причин та перенести на вересень 1908 р.[9, с. 636] 

Фінансові негаразди постійно переслідували будівництво. Коштів свічного 

заводу і кредитів від церков єпархії не вистачало. Єпархіальне керівництво 

пропонувало духовенству вкладати свої особисті заощадження під 5% річних 

(ощадні каси платили 4%). Останнім кроком, майже кроком відчаю, було 
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залучення коштів емеритальної (пенсійної) каси духовенства. XIІІ З’їзд 

духовенства дозволив використати, більшістю 17 голосів проти 11, майже 200 000 

руб. її коштів для облаштування Лубенського єпархіального училища[10, с. 497]. 

До 26 травня 1908 р. головний корпус було повністю закінчено і прийнято 

від підрядчика. Загальна його вартість склала 417 707 руб. 87 коп. Така висока 

вартість виправдовується високими архітектурно-художніми характеристиками 

будівлі (додаток Д, рис. 2.1 – 2.4). Загальна сума всіх витрат (лікарня, баня, 

водокачка, каналізація та інші будівлі) склала 654 078 руб. готівкою і 23 050 руб. 

кредитними білетами. Голова ревізійної комісії із прийому Лубенського 

духовного училища священик Даніїл Данилевський та члени, священики 

Климент Харченко, Олександр Хуторенко, Георгій Андрієвський, Іосиф 

Клепачевський і Віктор Падалка, підтвердили витрати і доповіли, що залишилися 

неоплаченими рахунки за матеріали і меблі для обладнання училища та не 

повернуті завдатки підрядчикам: Кучерову 1300 руб. і фірмі Еріхсона 6 тис. 

руб.[9, с. 1219]. 

Всі будівлі Лубенського єпархіального училища були освячені 7 серпня 1908 

р., але освячення училищного храму було відкладено до отримання офіційного 

дозволу на відкриття училища від Св. Синоду. Перед освяченням училищної 

церкви, з 6 годин вечора 27 вересня, почалася всеношна служба. О восьмій ранку 

28 вересня розпочалося освячення училищного храму за участю 10 вищих 

представників духовенства єпархії та місцевих священників. Співав хор 

архієрейських півчих і хор вихованок училища.  

Фінансові питання залишалися невирішеними і єпархіальний свічний завод 

ще довгі роки продовжував повертати борги. Так у 1908 р. заводом зі своїх 

прибутків сплачено: на облаштування училища 38 000 руб.; на погашення 

кредиту 4 100 руб.; на сплату процентів емеритальній касі 3 546 руб. 93 коп.; на 

сплату процентів на капітал духовної консисторії 1 416 руб. 93 коп.; на сплату 

процентів на капітал, позичений у церков єпархії 3 578 руб. 54 коп. – всього на 

суму 50 642 руб. 40 коп.[11, с. 787 – 788].  

На 01.01.1916 р. загальний борг за будівельні витрати складав 141 332 руб., 

процентів – 18 216 руб. 21 коп., з них емеритальній касі – 20 000 руб., процентів 

– 835 руб.[12, с. 243].  

Отже, з впевненістю можна сказати, що до початку революційних потрясінь 

церкви єпархії і пенсійна каса духовенства не отримали всіх позичених коштів. 

Але завдяки напруженій роботі всього духовенства і прихожан єпархії наше місто 

отримало чудову архітектурну пам´ятку. 

 

ПІЗНАВАЙ СВІЙ КРАЙ...СЕБЕ, СВІЙ РІД 
Куліченко Вікторія Олександрівна, 

учениця 10 класу Озерненської гімназії 

Житомирської області 

Науковий керівник: Геча Олена 

Анатоліївна, вчитель історії Озерненської 

гімназії Житомирської області 

Вже давно на бубусиній полиці стоїть дуже стара картина на якій зображений 

сарай (на той час була хата), ще в первинному його вигляді. Мене дуже зацікавила 

її історія і бабуся мені про неї повідала. З її слів, Шевченко вирушив в експедицію 

у 1864 році і шлях його проходив через наше село Тхорівка, так як дорога була 

довгою та виснажливою, йому потрібно було десь перепочити, і він зупинився 
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саме в нашій хаті, а так як за гостинність він не міг розрахуватися, за браком 

грошей, то намалював нашим предкам картину. До речі, тоді в тій хаті зі своєю 

матір’ю жила моя прапрапрабабуся (по маминій лінії) на ім’я Білячук Анастасія 

Вікторівна(1861-1947рр.). 

Це була розповідь з бабусиних слів, а ось про що свідчать довідники :  

Тарас Григорович Шевченко давно став гордістю українського народу, 

виразником його дум. Життя і творчість Тараса Шевченка – це невичерпне 

джерело духовної наснаги, мужності, і благородства, взірець служіння таланту 

рідному народові і людству взагалі. Ім’я великого сина України тісно пов’язане з 

Київщиною. Поет побував у 12 районних центрах Київщини, у місті Києві, у 

селах області. 

У двоповерховому будинку на розі вулиць Рози Люксембург та Леніна у місті 

Сквирі, які колись були околицею міста, була розташована поштова станція, де 

зупинявся Тарас Шевченко. Про це засвідчує меморіальна дошка з написом: «У 

цьому будинку знаходилася Земська поштова станція, де в 1846 році проживав 

видатний український поет, художник, революціонер-демократ Тарас 

Григорович Шевченко».  

У 1845 році почалася друга подорож Т. Шевченка по Україні. У цей час 

Великий Кобзар за завданням Археологічної комісії вирушає у тривалу подорож 

по містах, містечках України, щоб оглянути давні могили й укріплення, 

архітектурні споруди, парково-палацові комплекси та інші об’єкти. Тарас 

Шевченко мав записувати народні перекази, легенди, пісні, збирати свідчення 

старожилів про кургани і урочища, вести облік визначних монументальних 

пам’яток і старовинних будинків, виявляти різні історичні документи, робити 

замальовки. 

21 вересня Т. Г. Шевченко одержав розпорядження київського, волинського 

і подільського генерал-губернатора Д. І. Бібікова виїхати до цих губерній у 

відрядження за завданням Археологічної комісії. Одержавши необхідні 

документи, Тарас Григорович, не затримуючись, вирушив у дорогу. Найближчою 

метою поїздки восени 1846 року було губернське місто Кам’янець-Подільський. 

Як вважають дослідники, маршрут його лежав по так званому Великому 

польському тракту з Києва на Поділля через Віту-Поштову, Васильків, Гребінки, 

Білу Церкву, Сквиру, Липовець, Вроцлав, Могилів-Подільський і Нову Ушицю 

до Кам’янець-Подільського. І скрізь він цікавиться історичними матеріалами, 

пам’ятками минулого. 

Якщо за свідченням щоденників Шевченка-експедиція відбулася саме в 1846 

році, то за моїми підрахунками цій картині вже 172 роки. Хоча як для своїх 172 

років, вона виглядає досить молодо. 
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РОЛЬ ГРЕЦЬКОЇ ГРОМАДИ У РОЗВИТКУ МИКОЛАЄВА  

НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. 
Осадчий Сергій, учень 8 класу 

Миколаївської гімназії №41 Миколаївської 
міської ради, вихованець секції «Історичне 

краєзнавство» Будинку дитячої та юнацької 

творчості Заводського району м. Миколаєва 
Керівник: Сасюк Сергій Григорович, 

керівник наукової секції «Історичне 

краєзнавство» Будинку дитячої та юнацької 
творчості Заводського району м. Миколаєва 

Миколаїв завжди був багатонаціональним містом. В його становленні і 

розвитку брали участь представники багатьох націй. Зокрема, в історії міста 

залишили помітний слід й балканські греки. Минуло вже два століття з того часу, 

коли греки поселилися у Миколаєві. Ці переселенці вплинули як на економічний, 

так і на культурний та духовний розвиток молодого північно-причорноморського 

міста. 

Метою даної пошуково-дослідницької роботи є вивчення ролі грецької 

громади у розвитку міста Миколаєва наприкінці ХVІІІ – початку ХХ століть. 

З мети витікає ряд поставлених завдань, а саме: аналіз економічно-

торгівельної діяльності грецької громади, її внесок у культурно-релігійне життя 

Миколаєва; вивчення топонімів Миколаєва, що існували у визначений період та 

пов’язані з греками. 

Вивчаючи джерельну база досліджуваної проблеми, необхідно зазначити, що 

в переважній більшості праць дане питання згадується дещо побіжно. Майже 

відсутні праці, які спеціально присвячені визначеній темі, що підвищує 

актуальність цієї пошуково-дослідницької роботи. 

Певні відомості про діяльність греків у Миколаєві наприкінці ХVІІІ – 

початку ХІХ століть було отримано зі збірника документів і матеріалів 

«Миколаєву – 200 років», книги Г.М. Ге «Історичний нарис столітнього існування 

міста Миколаєва при гирлі Інгулу (1790-1890)», топонімічного словника-

довідника Ю.С. Крючкова «Старий Миколаїв», окремі дані вичерпано з інтернет-

ресурсів, деяку інформацію одержано під час відвідування Миколаївського 

обласного краєзнавчого музею вихованцями секції «Історичне краєзнавство» 

Будинку дитячої та юнацької творчості Заводського району м. Миколаєва. 

Після підписання Кючук-Кайнарджийської мирної угоди 1774 року 

територія між Дніпром та Південним Бугом переходить до Російської імперії. 

Відповідно до цієї ж угоди греки, православні за вірою, мали можливість 

переселятися на територію Північного Причорномор’я. 

Греки бачили в єдиновірній Росії свою покровительку. Кючук-

Кайнарджийський мирний договір давав Російській імперії право захищати 

інтереси християнських балканських народів. Зокрема, жителям Архіпелагу 

дозволялося протягом року емігрувати до Російської імперії. Грецьким 

емігрантам надавалися всілякі пільги, виділялася земля і грошова допомога. В 

кінці ХVІІІ століття греки з’явилися і в Херсонській губернії, а в середині 19 

століття їх кількість в цій губернії досягла 3500 чоловік 

Після заснування Миколаєва греки починають активно заселятися на цій 

території та відігравати велику роль у культурно-релігійному житті та 

торгівельних відносинах міста.  
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Так, відповідно опису Миколаєва 1799 року з книги П.І. Сумракова 

«Подорож по всьому Криму і Бесарабії» відомо, що у місті було дві церкви: собор 

і дерев’яна Грецька; при цьому існувало два торгівельних ряди, на одних них 

російські, а на других грецькі купці торгували своїми товарами. 

17 грудня 1789 р., через рік після взяття Очакова, М. Л. Фалєєв поінформував 

архієпископа Катеринославського, Херсонського і Таврійського Амвросія про 

намір спорудити в Миколаєві храм на честь св. Миколи Чудотворця«... Имею 

обещание соорудить церковь во имя святого Николая Чудотворца в Николаеве 

будущей весной. М. Л. Фалеев».  

Про будування дерев’яної церкви у місті ще з 1790 році звісно за «Відомістю 

наявності у Миколаєві будинків та інших будівель» М. Фалєєва, де вказується: в 

місті є «нова дерев’яна церква, що будується – 1». 

У тому ж році церква була освячена. Здійснення цього доброго наміру дуже 

тісно пов’язано з греками-переселенцями, які зіграли значну роль в економічному 

і культурному житті міста.У народі церкву називали Грецькою. Греки, численні 

моряки й купці, що переселилися за запрошенням Катерини ІІ на нові землі 

Російської імперії, будували цей храм своїм коштом, брали участь у створенні 

його внутрішнього вбрання, утримували її. Зображення цього храму немає, але у 

Центральному державному архіві військово-морського флоту (ЦГАВМФ, Санкт-

Петербург) зберігається план міста Миколаєва кінця ХVІІІ ст. під назвою 

«Чертеж города Николаева и урочища Спасского». Н. О. Кухар-Онишко, автор 

робіт з історії архітектури Миколаєва, на основі креслення зробила опис будівлі 

храму. Храм був однонефний (або зальний), у вигляді корабля, з однією апсидою 

(алтарний виступ, що примикає до основної будівлі, але нижчий за неї), 

перекритий двосхилим дахом. Мав одну главку у середній частині даху. На плані 

це прямокутник розмірами 30х10 м. Через 20 років будівля прийшла у 

непридатність, і у 1803 році було розпочато зведення нової – кам’яної церкви. Їі 

побудували вже в іншому місці. 

Кам’яний грецький Свято-Нікольський храм будували з 1803 до 1817 рр. 

Тривале будівництво порівняно невеликого храму пояснюється перш за все 

браком коштів. В цей період кількісний склад і матеріальні можливості грецької 

громади в Миколаєві значно зменшилися у зв’язку з від’їздом багатьох торговців, 

у тому числі греків, до Одеси після закриття Миколаєва для в’їзду іноземців за 

Павла I. 

Про значні труднощі в будівництві грецького храму свідчать документи 1808 

– 1815 рр., які зберігаються у фондах Державного архіву Миколаївської області. 

У 1808 р. архієпископ Платон дозволив священику Костянтину Марабут і 

прихожанам Нікольського храму збирати кошти на будівництво храму серед 

населення єпархії. Суми пожертвувань коливалися від 25 коп. до 1000 рублів. 

Окрім грошей жертвували будматеріали. Храму були подаровані ікони св. 

Миколая та Божої Матері «Одигітрія» в срібному окладі. Велику турботу про 

будівництво нового храму проявив архімандрит Захарія Петропуло – грек за 

походженням. 

Знову ж таки головну роль у будівництві церкви відіграла грецька громада, 

тому за нею довгий час зберігалася назва «грецької». Про це свідчать спогади 

старожила Миколаєва Віктора Якимовича Іванова, 1921 р. народження, який 

проживав за адресою: вул. Рибна, буд. 16. Він згадував, що колишній власник 

будинку Петро Іванович Прусов, який прожив близько 90 років, людина дуже 

набожна, був прихожанином саме цієї церкви і називав її «грецькою» (зібрано 
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вихованцями гуртка «Історичне краєзнавство» БДЮТ Заводського району м. 

Миколаєва, керівник Луньова Н.В.). 

За проектом 1822 року поліцмейстера П.І Федорова було запропоновано 

назвати продовжну вулицю, де знаходилася ця церква – Грецькою. Поліцмейстер 

Г.Г. Автономов запропонував у 1835 році замість цієї назви, що не затвердив 

адмірал Грейг, інший варіант – Нікольська вулиця, на честь тієї ж церкви. 

Греки вели й активну торгівельну діяльність. У місті існували так звані 

«Грецькі ряди» –комплекс торговельних будівель, що займали квартал між 

вулицями Московською, Чернігівською (зараз – Шнеєрсона), Адміральською та 

Нікольською. Ці ряди були побудовані греками-торговцями ще у перші роки 

існування Миколаєва. У народі вони називалися Грецьким базаром. Грецькі ряди 

були перебудовані наприкінці ХІХ ст. 

Власне вулиця Чернігівська була заселена греками-торговцями від часів 

заснування міста. Але, як відзначалося, після закриття Миколаєва для в’їзду 

іноземців та заходу в порт іноземних кораблів замерла морська торгівля значна 

кількість греків переїхало до Одеси. Згодом цю вулицю заселили торговці-євреї. 

У перші роки існування міста (1790-1794 рр.) у місті працював грецький 

архітектор Манойло Портарій (Портар). Разом з ним були запрошені 

будівельники Яні Калфа, Федір Кіоше та Федір Мійрос. 

Багато корисного для розвитку міста та розбудови Чорноморського флоту 

зробили представники грецьких династій Аркасів, Манганарі, Кумані, Беласогло, 

Рафтопуло тощо. 

Чимало для міста та України зробив етнічний грек – Микола Микола́йович 

Арка́с, український культурно-освітній діяч, письменник, композитор, історик. 

Один із засновників і незмінний голова «Просвіти» в Миколаєві. 

Творчий доробок композитора складають солоспіви, вокальні ансамблі й 

обробки українських народних пісень (близько 80). Найзначнішим твором 

Миколи Аркаса, який приніс йому визнання, стала опера «Катерина» за поемою 

Тараса Шевченка (1890 рік). Цей твір започаткував оперну шевченкіану і став 

першою українською ліричною народно-побутовою оперою. «Катерина» з 

великим успіхом була поставлена трупою Марка Кропивницького у Москві у 

1899 році, а згодом – у Мінську, Вільнюсі, Києві. Досі постановки опери постійно 

відновлюються. Натхненний успіхом «Катерини», Аркас планував написання ще 

кількох музичних творів, але хвороба (крововилив у мозок і параліч правої руки) 

не дала змоги сідати за фортепіано. Опера «Катерина» лишилась єдиною у 

творчому доробку композитора. 

Після закінчення морської служби у 1881 році, Микола Аркас зайняв посаду 

мирового судді у Херсоні. Багато часу віддавав культурно-громадській роботі. 

Він став засновником і головою товариства «Просвіта» в Миколаєві, на власні 

кошти відкрив народну школу з українською мовою навчання, яка з наказу влади 

була відразу заборонена. 

З 1902 року почав писати «Історію України-Русі», маючи на меті створити 

ненаукову проте достовірну книгу в подарунок своєму синові, поділившись тим 

самим з ним своєю любов’ю до рідної землі та народу. У 1908 році в Петербурзі 

книга була опублікована тиражем 7000 примірників, написана «кулішівкою». 

Щоб її видати М. М. Аркас змушений був позичити значні на той час гроші під 

великі відсотки. Книга мала великий успіх і автор ініціював друге видання, що 

мало доповнення та було видане вже після його смерті у 1912 році в Кракові. 
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М.М. Аркас – автор поеми «Гетьман Пилип Орлик», яка вперше була 

надрукована лише 2 лютого 1993 р. в миколаївській газеті «Рідне Прибужжя». 

Як очевидно, грецька громада зробила значний внесок у становлення та 

розвиток міста Миколаєванаприкінці ХVІІІ – початку ХХ століть. 

Даний матеріал можна використовувати під час екскурсій та на заняттях з 

історії рідного краю. 

Презентація даного дослідження відбувається в рамках проекту Будинку 

дитячої та юнацької творчості Заводського району м. Миколаєва «Прославляємо 

ім’я твоє, славне місто Миколаєве» під час проведення тематичних зустрічей та 

екскурсій по місту. 
 

ДІЯЛЬНІСТЬ БІРЖІ ПРАЦІ У МІСТІ СУМИ В ПЕРІОД НІМЕЦЬКОЇ 

ОКУПАЦІЇ (1941-1943) 
Виниченко Олександр, 9 клас,гурток 

«Історичне краєзнавство»,КЗ СОР – ОЦПО та 

РТМ, 

керівник – Зякун Олександр Сергійович, 

керівник гуртка, КЗСОР ОЦПО та РТМ 
Завданням дослідницької роботи є прослідкувати діяльність одного з 

найважливіших органів контролю населення німецької окупаційної влади – 

біржі праці за матеріалами періодичного видання «Сумський вісник» й архівних 

документів Державного архіву Сумської області.  

5 серпня 1941 р. вступала в дію постанова «Про трудову повинність і про 

призначення на роботу в зоні військових дій ново зайнятих Східних областей». 

Вона передбачала трудову повинність з 18 до 45 років. 6 лютого 1943 р. вийшла 

нова редакція цієї ж постанови, в якій трудова повинність збільшувалася з 14 до 

65 років. У другому варіанті також зазначалось: тижневий робочий день становив 

54 години; зарплата і умови роботи, особи, що підлягали трудовій повинності, 

мали оплачуватися згідно умов існуючого трудового принципу. Особи, що 

відбували трудову повинність зобов’язувалися працювати зверхурочно, в нічний 

час, у неділю і святкові дні в певних межах. Підприємства і роботодавці мали 

організовувати їдальні, продуктово-торгівельні точки з предметами вжитку 

першої необхідності, які мали також обслуговувати членів сімей робітників. Ті, 

що відбували трудову повинність у зоні військових дій, на випадок захворювання 

або нещасного випадку одержували лікарську допомогу згідно спеціальної 

постанови. Той, хто відбував повинність поза зони військових дій або постійним 

місцем мешкання, одержував встановлене забезпечення на членів сім’ї згідно 

спеціальної постанови Східного Господарчого Штабу.  

З метою виявлення наявності робочої сили при комендатурах поліції у 

містах, підконтрольних військовому управлінню, утворювалися Управління 

робочої сили, що керували біржами праці. На ці установи покладалися усі основні 

функції з вербування населення на роботу, в тому числі реєстрація і облік 

працездатного контингенту, контроль за направленням на роботу.  

В м. Суми біржа праці почала працювати 10 жовтня 1941 року. На 22 жовтня 

зареєструвалося 2500 спеціалістів.  

Для відбудови міста, комендант м. Суми Краузн, видав розпорядження, 

згідно якого колишні працівники водогону, електростанції, ремонтно-

будівельних робіт, хлібопекарні, благоустрою, а також всім робітники колишніх 

дрібних підприємств мали з’явитися до міського інженера і стати до роботи. 
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Потрібну кількість робітників у кожній галузі роботи встановлював міський 

інженер і керівник з ремонтно-будівельної контори.  

У наказі від 3 листопада 1941 року комендатура повідомляла, що усі 

безробітні громадяни віком від 18 до 55 років, мають з’являтися щодня до 

начальника ремонтно-будівельної контори. Явці підлягали робітники з такими 

спеціальностями: теслярі, столяри, кровельщики, штукатури, пічники, 

каменщики, водопроводчики і опалювачі, стеклярі, гробарі. Оплату праці 

здійснювала міська управа – 10 крб/день. Особам, що уникали реєстрації 

німецький уряд погрожував розстрілом за саботаж.  

З лютого 1942 р. реєстрації підлягали окремі спеціалісти, як працюючі так і 

безробітні, а також ремісники і кустарі приватних підприємств. Біржа праці 

повідомляла, що чоловіки і жінки (не жиди) таких спеціальностей як: 

залізотопної і металообробної, деревообробної індустрії, будівельники, 

агрономи, агротехніки, зоотехніки, польоводи-практики, трактористи, 

сільськогосподарські механіки, доярки, віком від 18 до 45 років мали пройти 

реєстрацію.  

Ремісники і кустарі, мали з’явитися до біржі праці для одержання 

ремісничого свідоцтва. Явці підлягали і ті ремісники, що працювали в артілях і 

товариствах. Ремісники повинні були мати при собі: паспорт, робоче свідоцтво, 

картку явки з біржі праці і патент. Особи, що уникали реєстрації знімались з 

роботи і відправлялися на державні підприємства. Звільнялися від явки фахівці, 

що працювали в німецьких військових установах.  

Сезонні робітники і постійні спеціалісти в Сумській окрузі облік проходили 

в такому порядку: всі бургомістри і старости Сумського, Штепівського, 

Ульянівського, Краснопільського, Миропільского, Хотінського, 

Недригайлівського районів, зобов’язувались надати кількість робітників, що їх 

вимагали для весняних польових робіт німецьке обласне і районне управління. 

Бургомістри і представники громад Сумської округи мали представляти своїм 

районним бургомістрам іменні списки мешканців їх громад з такими 

спеціальностями, як металургів, гірських і будівельних робітників за такою 

формою: прізвище ім’я, рік народження, група спеціальності і процесія, з якого 

часу мешкав у даному місці, чи безробітний, або не працює; теперішній керівник 

підприємства. Районні бургомістри мали надати списки у польову комендатуру.  

Для найму робочої сили з березня 1942 р. керівникам підприємств, 

організацій, установ – державних, кооперативних, приватних надавалась 

можливість замовляти робочу силу через біржу праці. Для замовлення 

роботодавцю необхідно було письмово або усно заявити до біржі праці. 

Забезпечення замовлення робочою силою приходило з видачою подвійної картки. 

Одна частина цієї картки залишається у замовника, друга у біржі праці. Керівники 

підприємств і установ мали при звільненні робітників відбирати довідки-

перепустки, видані комендатурою, і здавати їх того ж дня до комендатури. 

Роботодавець також мав подати до біржі праці список звільнених працівників. У 

зверненні до біржі праці управління будівельного товариства інженерів, прохало 

виділити на роботу одного візника. 

У квітні 1942 р. всі працюючі робітники і службовці, не залежно від того, де 

вони працювали, мали з’явитися до біржі праці. Хто після цієї дати не мав 

облікової картки на працю – притягався до відповідальності. У травні 1943 р. все 

населення міста від 14 до 65 років мало пройти реєстрацію. З собою громадяни 

повинні були мати: паспорт, старі явочні картки і свідоцтва про роботу. 
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Керівники підприємств мали подати списки працівників, де треба було вказати: 

ПІП, дату народження, місце проживання, вулиця, № будинку, якою 

спеціальністю володів робітник і чим займається в теперішній час, а також адресу 

підприємства, профіль зайнятості, керівника, кількість працівників (спеціалістів, 

учнів, невчених). До біржі праці кожен громадянин мав повідомляти про: зміну 

місця проживання, сімейний стан, лікарняний, вступ чи звільнення на роботу. 

Посвідчення про роботу видавалися ордскомендатурою, але вважались не 

дійсними без картки біржі праці.  

Порядок реєстрації безробітних постійно змінювався. На початку 1942 року 

повідомлялося, що для повного охоплення безробітного населення всі 

працездатні робітники і службовці, чоловіки і жінки, віком від 14 до 50 років, 

мали зареєструватися. Під час реєстрації громадяни повинні були мати з собою 

документи і посвідку з колишнього місця роботи. Реєстрації підлягали і ті особи, 

що раніше зареєструвалися. З травня 1942 року запроваджувалась щотижнева 

явка для відмітки безробітних, які отримували явочну картку. З листопада 1942 

р. трудова повинність для чоловіків збільшувалась з 50 до 60 років. З кінця 1942 

р. всі безробітні чоловіки міста Суми мали 2 рази на тиждень з’являтися до біржі 

праці для відмітки, жінки – один. Особи, що звільнялись з роботи у 2 денний 

термін мали зареєструватися.  

При біржі праці з квітня 1942 р. працювала комісія з вербовки на роботу в 

Германію громадян у віці з 17 до 45 р. Завербовані мали представити облікову 

карту з біржі праці, трудову книжку і паспорт. Перший транспорт відбував 28 

квітня 1942 р., другий – 30 квітня, третій – 30 травня. На 28, 29 червня 1942 р. для 

роботи у комісії з вербовки робітників у Німеччину від міської лікарні виділявся 

лікар Осташевський О. І. Сім’ї громадян, що виїхали на роботу до германії 

одержували додаткові продовольчі картки. У грудні 1942 р. біржа праці 

повідомляла громадянам, родичі яких у Германії, що завербовані мають 

недостатньо теплого одягу, і що біржа праці надавала можливість безкоштовної 

передачі теплих речей своїм рідним. З Германії, мали надходити листи, де члени 

їх родин мали писати про пересилку їм потрібно одягу. Одяг і взуття можна було 

пересилати лише до 40 кг. В листах мали бути вкладені два ярлика для пільгового 

переселення на яких зазначалась точна адреса прийому. Німецьке командування 

за пересилку речей мало платити до 250 крб залежно від кількості і якості. 

Отже, опрацювавши архівні матеріали, періодичне видання Сумського 

вісника можна зробити висновок, що діяльність біржі праці спиралась на чітко 

прописані законодавчі інструкції, німецька адміністрація постійно корегувала 

порядок її роботи виходячи з потреб вермахту, а не цивільного населення. У 

процесі діяльності біржі праці процедура реєстрації працездатного населення 

постійно змінювалась й ускладнювалась, щоб біль чітко контролювати трудовий 

потенціал окупованих територій. Методи вербовки на роботу до Германії також 

проходить свої етапи еволюції. Німецька адміністрація всіляко заохочувала 

добровольців, але зі зменшенням бажаючих все частіше використовувався 

примус. Тема заслуговує більше детального аналізу й подальшого вивчення. 
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ІДЕЙНО-ПОЛІТИЧНІ ТЕЧІЇВ КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКОМУ 

ТОВАРИСТВІ 
Тімашова Діана, Донецький обласний 

центр туризму та краєзнавстваучнівської молоді, 
гурток «Археологічне краєзнавство», 11 клас, 

Бахмутська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№24 з поглибленим вивченням окремих 
предметів та курсів, Донецька область 

Керівники: Корнацький Ігор Аркадійович, 

керівник гуртка «Археологічне краєзнавство» 
Донецького обласного центру туризму та 

краєзнавства учнівської молоді, Логінова 

Світлана Вікторівна, вчитель історії та 
правознавства Бахмутської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№24 з поглибленим вивченням окремих 

предметів та курсів 

Ідея національного відродження стала дуже актуальною в ХІХ столітті, коли 

ідеї Просвітництва розбудили європейські народи, які знаходилися у складі 

багатонаціональних імперій. Саме в цей час проблема національного визволення 

і державного самовизначення постала і перед українцями, які були розірвані між 

Російською та Австрійською імперіями. 

Національно-культурне відродження в Україні розпочинається наприкінці 

XVIII – початку XIX ст. Суть цього процесу полягає у відновленні різних сфер 

буття народу (національної, духовної, культурної, мовної тощо) після їх 

тривалого занепаду. У добу відродження посилюється активність національної 

еліти, свідомих суспільних сил у всіх сферах життя – від культури до політики. 

Характерною рисою українського відродження є бажання національної 

інтелігенції пробудити народ і знайти важелі впливу на його свідомість. У зв’язку 

з цим закономірно, що наприкінці XVIII – початку XIX ст. помітно зріс інтерес 

до національної історії. Це виявилося в активному збиранні та публікації 

історичних джерел і пам’яток історичної думки, виданні журналів та альманахів, 

створенні історичних товариств, написанні узагальнюючих праць з історії 

України. 

Найвищим досягненням українського національного руху стала поява 

Кирило-Мефодіївського братства в середині 1840-х років, яка відкрила новий 

етап у боротьбі українського народу за національне і соціальне визволення. З 

діяльністю товариства, до якого належали Тарас Шевченко, Микола Костомаров, 

Пантелеймон Куліш та ін., пов’язане становлення ліберального й демократичного 

напрямків політичної та правової думки в Україні [5, с. 125]. 

Таємна організація виникла під впливом загострення протистояння в Європі 

між силами абсолютизму і демократії; ідеологічно сформувалася на основі 

передових західноєвропейських філософських систем та ідей польського 

романтизму; організаційно згуртувалася, наслідуючи приклад європейських 

таємних організацій; стала своєрідною реакцією українського народу на 

посилення наступу царату на його права. 

Вже чимало зроблено вітчизняними та зарубіжними вченими для 

висвітлення українського національного руху ХІХ століття, і зокрема діяльності 

Кирило-Мефодіївського товариства. Але разом з тим досі бракує досліджень, які 

б комплексно, на підставі документальних джерел висвітлювали організаційні та 

ідеологічні зв’язки в середовищі товариства, його ідейно-політичні течії, в чому 
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і полягає актуальність нашого дослідження. 

Об’єктом дослідження в цій роботі є ідейно-політичні течії у Кирило-

Мефодіївському товаристві, чільними представниками яких були Микола 

Костомаров та Пантелеймон Куліш. 

Працюючи над темою дослідження, я зверталася до наукових монографій, а 

також до узагальнюючих праць, які стосуються моєї теми. Деякі аспекти обраної 

теми знайшли своє відображення у працях таких дослідників, як М. Драгоманов, 

М. Чалий, М. Грушевський, Д. Дорошенко, І. Крип’якевич, М. Возняк, В. Барка, 

О. Субтельний, П. Зайончковський, Г. Сергієнко, О. Бойко та інші. 

Уже в ранніх дослідженнях, зокрема в «Думках про історію Малоросії», 

М. Костомаров вперше в українській історіографії дослідив хід і сутність історії 

України, у зв’язку з культурним і духовним життям народу. Це відобразилося в 

програмних документах братства. Пізніше, повертаючись до цього питання в 

працях «Правда москвичам про Русь», «Дві руські народності», подав розгорнуте 

епічне полотно історичного процесу України. 

Він доводив, що український народ має свою історію, мову, культуру, 

психологію, показав, що етнічна спільність народностей не є одвічною і 

незмінною, а є динамічним організмом [2, с. 75]. 

Усе життя він обстоював самобутність, право на гідне існування 

українського народу, розвиток національної культури, рідної мови. Важливим 

чинником піднесення національної свідомості, духовної культури він вважав 

розвиток освіти, науки [1, с. 236]. 

Авторитаризмові він протиставляв єдність і спільність народів у 

федеративно-демократичній організації суспільства, принцип рівності всіх 

багатств при збереженні приватної власності, знищення класів і злиття народу в 

єдине ціле [6, с. 213].Обґрунтування федеративної організації державності 

Костомаров знаходив в історії Київської Русі, її удільно-вічовій системі, що 

тяжіла до федеративних засад. 

Світогляд П. Куліша формувався під впливом багатьох чинників. Він добре 

знав сучасну йому вітчизняну та західноєвропейську культури, соціальні вчення. 

Його погляди еволюціонували від романтизму до позитивізму, від православ’я до 

позитивної релігії для всіх людей і народів, від козаколюбства до козакофобства. 

Єдине, в чому він був послідовним, – це в ідеї воскресіння України, що стала 

основою романтичного світогляду, стрижневого у творчості Куліша [4, с. 33]. 

Поєднавши історичну ідею зі Словом Божим, Куліш менш за все цікавився 

майбутнім і теперішнім, романтизував минуле, звертався до нього як такого, що 

закодоване у вічному, але засипане, забуте, існує, як скарб. Конкретним 

утіленням цього постала його хутірська філософія як своєрідна реакція на 

міщанство та псевдоцінності бездуховної цивілізації й урбанізації. Куліш 

звинувачував урбанізацію в розбещеності народу, у відступах від віри й 

віковічних звичаїв своїх батьків [4, с. 31]. 

П. Куліша, як і М. Костомарова, в імперські часи називали сепаратистом, а 

за радянського періоду – ідеологом українського буржуазного націоналізму. 

Таким він ніколи не був, постійно вважав себе російським письменником в 

імперському, а не в етнічному плані. Однак це не перешкоджало їм бути палкими 

патріотами своєї Вітчизни, думати про неї, ставити її в центр своїх творчих 

пошуків, доводячи свій патріотизм до україноцентризму. Визначальними 

стимулами діяльності Костомарова та Куліша було збереження національних 

традицій, розвиток української культури, ствердження почуття національної 
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свідомості [3, с. 354]. 

Засудження автократизму й тиранії в документах братства поєднувалося із 

захистом ідей соціальної свободи й рівності, рівноправності й братерського 

союзу народів, простим і зрозумілим поясненням українському читачеві, що 

український народ може й мусить стати суб’єктом історичного процесу нарівні з 

іншими народами. 

Значення товариства в розвитку української політичної думки полягає в 

тому, що воно не лише продовжило національно-державницьку традицію, але й 

забезпечило модернізацію політичного мислення у відповідності з тогочасним 

рівнем політичної думки Західної Європи. В ідеології Кирило-Мефодіївського 

братства 1846-1847 років бачимо синтезу трьох попередніх течій: романтичного 

етнографізму й культурництва харків’ян; традицій козацького державництва й 

політичного автономізму лівобережного дворянства; врешті, модерних 

західноєвропейських ідей лібералізму й демократизму, що їх першими носіями 

на українських землях були декабристи. Кирило-мефодіївська програма стала 

платформою українського руху впродовж наступних десятиліть. Пряма лінія 

розвитку веде від Кирило-Мефодіївського братства до Центральної Ради 1917 

року. 

Діяльність Кирило-Мефодіївського товариства, що викликала значний 

резонанс в тогочасній Україні по обидва боки російсько-австрійського кордону, 

політичні ідеї та культурницька праця його учасників стали етапною віхою у 

становленні української політичної думки, своєрідним каталізатором процесів, 

що дозволили нації вийти з духовної кризи пов’язаної з крахом Гетьманщини та 

ознаменували новий етап у боротьбі за самостійне державно-політичне 

існування. 

Кирило-Мефодіївське братство, що проіснувало трохи більше року, було тим 

об’єднанням, яке вмістило в собі і помірковано-ліберальну ідеологію видатного 

науковця та історика М. Костомарова, і революційно-визвольну течію під 

проводом Т. Шевченка – генія української літератури, і погляди та мрії про 

українські школи та церкву П. Куліша, і думки про слов’янське об’єднання 

М. Гулака та інших членів товариства. Кирило-Мефодіївське братство було 

широким за своєю ідейною палітрою, програмні документи товариства 

передбачали суспільні реформи, орієнтовані на християнські духовні цінності. 

Учасники товариства розробляли плани щодо створення українських шкіл, 

церкви, виховання молоді відповідно до традицій української культури та 

морально-етичних принципів, прищеплення новому поколінню любові до 

рідного краю. Учасники товариства були людьми високоосвіченими зі своїми 

особистими поглядами, через що в товаристві іноді виникали дискусії, в ході яких 

і народжувалися спільні думки щодо програмних документів. 
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РОЛЬ НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ В ЖИТТІ МЕШКАНЦІВ 

ПІВДЕННОЇ СЛОБОЖАНЩИНИ 
Віннік Софія, 9 клас, Черкаська ЗОШ I-II ст. 

Черкаської селищної ради Слов’янського району 
Донецької області, гурток «Історичне 

краєзнавство», Донецький обласний центр 

туризму та краєзнавства учнівської молоді 
Керівник: Соколова Ганна Іванівна, 

вчитель суспільних дисциплін Черкаської ЗОШ 

Черкаської селищної ради Слов’янського району 
Донецької області, керівник гуртка «Історичне 

краєзнавство» Донецького обласного центру 

туризму та краєзнавства учнівської 

З висоти сьогодення розуміємо, що всі досягнення, якими ми користуємося 

зараз, мають своє історичне коріння, в тому числі й архітектура. Домівка ‒ це та 

частина всесвіту, де кожна людина відчуває себе захищеною, те місце де ми 

можемо вільно розпоряджатися собою та своїм часом. Від того, якою є наша 

оселя, багато в чому залежить і стиль нашого життя, і наша діяльність, та і взагалі, 

наше світосприйняття. У XVIII-XIX століттях архітектурний стиль був тісно 

пов’язаний з усіма сферами життя людей різних верств. Відвідуючи села, в 

нашому Слов’янському районі, ми можемо побачити елементи слобожанської 

архітектури: віконниці, призьби, ганки. Цей архітектурний стиль ввібрав у себе 

елементи, як української, так російської і білоруської манери будівництва у 

вказаний період. Народна будівельна творчість постійно відчувала вплив різних 

факторів суспільного, соціально-економічного характеру. Вони й визначали 

зовнішній вигляд, регіональну багатовимірність, функціональну життєздатність 

української оселі [2, с. 3]. 

Слобожанську хату відносять до традиційного українського народного 

житла, яке мало на всій території України багато спільних рис у плануванні, 

співвідношенні архітектурних об’ємів. Всюди в українській хаті знаходимо 

однакове розміщення вікон та дверей на площі стін, схожість даху [2, с. 4]. 

Дослідження української хати вели на початку ХХ ст. І. Чернецький, 

В. Барвінський, І. Крип’якевич; в ІІ половині ХХ ст. І. Косміна, А. Данелюк, 

І. Гребінь, В. Скуратівський, Г. Лозко. 

Слобожанщина ‒ історико-етнографічний регіон, який сформувався на 

землях колишнього Чернігово-Сіверського князівства та Переяславського 

князівства, на межі між Лівобережною Гетьманщиною і Московією в ІІ половині 

ХVІІ ст. переселенцями як українцями, так і росіянами. Вони ж і принесли в цей 

край особливості свого побуту і культури. Нинішній Слов’янський район 

Донецької області входив завжди до Слобожанщини і був кордоном між козаками 

і бахмутськими поміщиками. В ході заселення виникли села Маяки, Черкаське, 

Райгородок, Прелесне, Троїцьке та інші. Так як автор проживає в селищі 

Черкаське, в північно-західній частині району, то і доцільно буде 

охарактеризувати пам’ятки архітектури саме цього регіону. 

Етнографи поділили Україну на чотири зони сільських поселень: північна, 

центральна, південна та карпатська гірська. Територія Слов’янського району 

входить до центральної зони. Тут зустрічалися квартальна, гніздова, радикальна 

та рядова форми забудови. Переважала рядова форма. Поселення виникали в 

долинах річок Сухий Торець, Казенний Торець, балках. Зустрічаються також і 

малодвірні поселення, виселки та хутори. Малодвірні поселення виникали на 
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основі окремих сільських заселень ( хуторів або пасік). Прикладом такого хутору 

є Іванівський хутір, заснований вихідцями із села Знаменка. Багаті селяни купили 

землю у поміщика за 10 км від села і заснували малодвірне поселення. 

В даному регіоні можна виділити будівлі центрально-українського 

лівобережного степового типу слобожанського підтипу народного житла. В самій 

Слобожанщині можна виділити західні та східні регіони. На заході є багато 

спільного з наддніпрянським лівобережним типом, на сході – з елементами 

російської архітектури: галерейки на стовпчиках, віконниці, квадратний план. За 

формою взаємного розташуванням житла і господарських споруд Слов’янський 

район можна віднести до вільної і Г-подібної забудови. 

Слобожанська хата являла собою наземну одноповерхову споруду. Інколи 

зберігалися такі архаїчні форми, як напівземлянки, так і землянки [4, с. 27]. 

Найпоширенішим житлом було двокамерне. Воно складалося із хати та 

неопалюваних сіней. На початку ХХ ст. з’являються житла у яких обидва 

приміщення мали печі, тобто в сінях виділялася житлова кімната, так звана 

теплушка, кухня; або сіни повністю перетворювалися на тепле приміщення [6, 

с. 10]. За цієї умови сіни перейменовувалися на сінці. Тоді вхід у хату 

влаштовували безпосередньо з вулиці у так званий прихаток, а більш заможні 

господарі перед вхідними дверима прибудовували додаткове приміщення – ганок 

[6, с. 105-106]. Зустрічалися і подільні хати: сіни розташовувалися у центрі 

споруди, з одного боку від них – житлове приміщення, з другого – підсобне. Були 

також варіанти житла, у якому два житлових приміщення розташовувалися 

симетрично по обидва боки сіней. Цей варіант хати отримав назву: хата на дві 

половини або дві хати через сіни. 

В ІІ п. ХІХ ст. в сінях виділяється комора (комірчина, хижка, чулан), а в 

житловому приміщенні – кухня (теплушка, хатчина) [6, с. 105]. Традиційне житло 

ускладнювалося також за рахунок прибудови господарських приміщень під 

подовженим виносом даху [6, с. 106]. Це хати з припусницею, захатником, 

сутком. Заможні селяни будували багатокамерні житла із 3-4 кімнат. У сінях 

влаштовувалася комора, а кожна із хат переділялася на дві – чисту хату (велику 

хату, залу) й кухню – хату ( хатину) [6, с. 107]. 

Хата зводилася із різних матеріалів: дерева, крейди, глиносолом’яної цегли 

(саману). Дерев’яні сіни ззовні клинцювалися, потім на них накидали глину, 

змішану з половою, зверху білили крейдою або фарбували жовтою глиною. Ця 

техніка в наших селах зберіглася до сьогоднішнього дня. Хата мала широку 

призьбу, яку виплітали із лози, набивали землею майже по самі вікна та 

обмазували глиною. Для захисту призьби робили дах із значним напуском. 

Покривали хати здебільше очеретом, з якого при відсутності дерева робили і 

стелю. Окрім очерету використовували солому по простому в натруску. Схили 

дахів завжди рівні, димарі хворостяні, обмазані глиною. 

Зразком такої хати є хата в музеї народної архітектури, побуту та дитячої 

творчості просто неба в с. Прелесне. Дану хату передала музею в 1991 р. 

Беліченко Раїса Антонівна, яка проживала в с. Троїцьке, що неподалік. Хату 

розібрали і перенесли із с. Троїцьке в с. Прелесне місцеві жителі під керівництвом 

Лугового Анатолія Івановича. Головний вхід хати повернутий на схід сонця, що 

говорить про дотримання традицій. Хата дерев’яна. Її розміри: 7,5 м –довжина і 

4,5 м – ширина. Обмазана із середини і ззовні коричневою глиною, а потім вся 

побілена крейдою, окрім задньої стіни, яка вважалася несвятковою. І глину і 

крейду добували поряд із селом. Найбільше крейди у с. Черкаському, де 
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знаходиться зараз великий крейдяно-вапняний завод. Глина виконувала декілька 

функцій: будівельну, збереження тепла, санітарну, гігієнічну, лікувальну. 

Крейду використовували не тільки для оздоблення. Із великих брил крейди 

випилювали блоки, які використовувалися як цегла. Такий варіант хати зберігся 

до сьогодні в с. Черкаському. Хата із крейдяних брил взимку холодна, а влітку – 

прохолодна. А от дерев’яна хата взимку тепла, а влітку не пропускає спеку. 

Використання різних матеріалів говорить про те, який рівень життя був у 

господарів. 

Два вікна хати виходять на вулицю, три у двір, одне на задній двір. З 

середини завішувалися оздобленими занавісками або «фіранками», через які 

можна побачити, що діється на вулиці. Також вікна прикрашалися з середини 

вишитими рушниками, що слугували оберегами [5, с. 322]. Рушники виконані 

традиційною слобожанською технікою: вишивка хрестиком по домотканому 

полотну червоними і сірими нитками (характерні кольори ниток саме для 

Слов’янського району). Рушник прикрашався мережкою. Зустрічалися рушники, 

виконані і в іншій техніці. Це говорить про те, що край заселявся вихідцями з 

різних регіонів. Найбільш поширеною конструкцією даху в нашому районі була 

чотирисхила на кроквах, які кріпилися на вінці зрубу або на повздовжніх балках, 

покладених по верху стін. Зустрічався і двосхилий дах. І перша і друга 

конструкція даху зустрічається в наших селах і сьогодні. Хата, що знаходиться в 

музеї просто неба, однокамерна. Такі хати ще називають чотирьохстінками. Були 

і п’ятистінки – двокімнатні хати у більш заможних селян. 

Найцікавіше в слобожанській хаті – її інтер’єр, який відноситься до 

українсько-білоруського типу. Умовно однокамерну хату можна поділити на такі 

частини: робоча, для відпочинку, чиста або святкова. Вхід у хату починався з 

порогу. Через нього в маленькі стіни, які ведуть до робочої частини. Центральне 

місце тут займає піч, яка була в середині хати, напроти вхідних дверей. Отвір печі 

направлений до фасадної стіни, у якій були вікна. Піч у нашому регіоні на 

російський зразок, але помазана глиною і побілена крейдою, розмальована 

кольоровими фарбами. Це говорить про те, що в хаті є дівчина на виданні. Піч 

використовували не тільки для обігріву і приготування їжі, а і для відпочинку. 

Напроти фасадної печі розташовувався стіл, лавки. За столом і працювали, і 

споживали їжу. Стіл повинен бути великим. Він уособлював у собі ідею єдності, 

міцності родини. Справа від печі розташовано мисник, де зберігався посуд. Поряд 

із ним стояли рогачі і лопати, якими господині поралися в печі. Мисник – це 

дерев’яна полиця для зберігання посуду, яка зроблена у формі шафи або кутового 

типу. Майже весь посуд був із глини. В селянських родинах можна зустріти посуд 

і привезений, і місцевий. В Слов’янському районі горщики виробляли із сірої 

глини в с. Піскунівка. А в самому Слов’янську завжди було керамічне 

виробництво, що задовольняло будь-які смаки: царські (фабрика Кузнєцових), 

селянські (маленькі майстерні). Їжа в керамічному посуді добре зберігається. Був 

і посуд з чавуну. Ложки були дерев’яними. Їли з однієї миски. У робочій частині, 

згідно пори року, розміщувалися гребінка, прядка, ткацький верстат, пристрій 

для подрібнення зерна. Ці речі заносили в хату в той час, коли це було потрібно. 

Майже всі ці пристрої дерев’яні, зроблені місцевими майстрами. 

В чистій частині хати, що відводилася для відпочинку, стояло ліжко. На 

ньому спали батьки. Ліжко було дерев’яним, його прикрашав підзорник, вишитий 

у тій же слобожанській техніці, що і рушники: сірими і червоними нитками. 

Зверху на ліжку лежали подушки, які теж прикрашала вишивка. Поряд з ліжком 
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стояла люлька, зроблена з дерева, або сплетена із лози, або викувана в кузні. 

Часто люлька прибивалася до стелі. Для старших дітей робили піл або полик: 

дерев’яний настил, який встановлювався від печі або лежанки до протилежної 

стіни. Вдень він служив для різних побутовий речей та домашніх робіт. А вночі 

на ньому спали. Застилали кольоровими ряднами або килимами. Під рядна клали 

солому або сіно. Висота полу майже така, як і ліжка. Спали і на лавах, що стояли 

вздовж стін. 

Також, в чистій частині хати стояла скриня – традиційний для України вид 

меблів, у яких зберігали одяг, коштовності, прикраси, полотно, документи. 

Скриня належала жінці. Її виготовляли із дерева, не використовуючи гвіздків. 

Зовні скриня фарбувалася чорною фарбою, на яку наносився малюнок 

рослинного орнаменту. Або скриню прикрашало різьблення. Всі скрині 

замикалися замком, викуваним ковалями. Дівчині на виданні батьки купували 

скриню, яку вона разом із матір’ю поступово наповнювала різними речами, 

необхідними для подружнього життя. Чим більша й красивіша скриня, тим 

багатша дівчина [5, с. 323]. Велика скриня слугувала ще столом. Зверху скриня 

накривалася скатертиною, вишитою у тому ж стилі. 

Стіни хат прикрашали картини місцевих художників, виконані в стилі 

хуторського мистецтва олійними фарбами. Наприкінці ХІХ на початку ХХ ст. на 

стінах з’являються фотографії. По діагоналі від печі, у східному кутку хати 

влаштовували парадний кут (покуть, червоний кут, святий вугол, божий кут) [1, 

с. 20 ]. Покуть – священне місце у хаті. Тут розміщували ікони, прикрашені 

вишитими рушниками – оберегами (божниками), обтикані цілющим зіллям та 

квітками. Перед іконами вішали лампадку. В червоному куту саджали 

найпочесніших гостей, наречених, ставили Дідуха – ритуальний сніп. Як бачимо, 

всередині хати велику увагу приділяли вишитим рушникам, які відігравали роль 

оберегів. Якщо в сім’ї було 2-4 доньки, то кожній із них потрібно дати більше 

десяти рушників, які дівчата повинні були вишити самостійно. 

І останній елемент, який доречно охарактеризувати, це долівка. З огляду на 

брак лісу, вона була переважно земляною, обмазаною глиною. Щосуботи і 

напередодні свят «землю» змащували спеціальним розчином. Після того, як 

долівка висихала, її посипали пахучим різнотрав’ям: м’ятою, чебрецем та іншими 

травами, які створювали в хаті приємний запах. Отже, глина в слобожанській хаті 

була не тільки будівельною сировиною, а й засобом дезінфекції. В глиняній хаті 

завжди сухо, тому мешканці рідко хворіли на застуду. 

В сінях, які були зроблені з дерева і часто не обмазувалися глиною, 

зберігався сільськогосподарський реманент, необхідний для роботи у хаті. Поряд 

з хатою, у дворі, забудова якого була або вільною або Г-подібною, був курник, 

комора, стайня для худоби, льох. За задньою стіною розміщувався город. 

Отже, можна зробити висновок, що жителі Слобожанщини ще наприкінці 

ХІХ на початку ХХ ст. вели напівнатуральне господарство. Майже все необхідне 

вироблялося вдома для себе, а не для продажу: полотно, одяг, взуття, посуд, 

столи, лави, домашній і сільськогосподарський реманент, скрині, їжа. А купували 

прикраси, металевий посуд і металеві знаряддя праці, європейські тканини. Ці 

товари можна було придбати як у найближчих містах на ярмарках, так і у 

місцевих майстрів у селі. Наприклад, вироби коваля, який був у кожному селі. 

Із забудовою, інтер’єром, життям у хаті пов’язано багато обрядів. Ці обряди 

у нашому районі схожі із загальноукраїнськими. Так вхід до хати повинен бути 

тільки на схід. Це робилося для того, щоб економити тепло і світло. Хату краще 
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будувати на березі річки. Так в селі Черкаському перша вулиця була вздовж 

Сухого Торця й отримала назву «Слобода», що підтверджує належність 

поселення – вільного від податків, до Слобожанщини. Зараз це вулиця має назву 

«Свобода», змінилася тільки одна друга буква в назві. 

Розмір нової хати був не меншим, ніж у старої, щоб не зменшилася сім’я. Не 

бажано будувати хату там, де люди померли від хвороби, де були сварки, 

розлучення, вбивства, де були вішальники, де згоріла хата. Для перевірки 

правильності обраного місця здійснювали такий обряд: під кожним рогом 

майбутнього житла забивали дерев’яні кілки, або ж клали камінці, біля яких після 

заходу сонця, таємно від чужих очей, насипали певну кількість зерен жита або 

пшениці – 27, 30, 33, 36, 39. Посередині майбутнього житла клали хрест, хліб, 

сіль і посудину з водою. Наступного ранку, до схід сонця, перевіряли в якому 

стані були хліб, зерна, сіль, та вода. Якщо все залишалося незачепленим, а 

кількість води навіть побільшала, то це було доброю ознакою. 

Таким чином, автор разом з членами гуртка «Історичне краєзнавство» 

дослідили вплив народної забудови на життя мешканців південної 

Слобожанщини та зробили наступні висновки: 

– проаналізувавши доступну літературу, встановили, що дослідження 

українського народного житла ведеться з ХІХ ст., досить активно у ХХ ст.; 

– провівши експедиційну розвідку по вулицях сіл Черкаське, Троїцьке, 

Прелесне, встановили, що і сьогодні в селах багато будинків, що мають елементи 

слобожанського житлобудування; збереглися хати слобожанського типу, дещо 

модернізовані, де живуть люди і зараз; 

– здійснивши етнографічну експедицію до музею народної архітектури 

побуту та дитячої творчості просто неба села Прелесне, встановили якою були 

однокамерна хата, чим вона відрізнялася від подібних будівель інших регіонів; 

– дослідивши будівництво хати, її інтер’єр, спосіб життя в такому 

помешканні, заняття мешканців встановили, що слобожанська архітектура була 

функціональною, тісно пов’язана з навколишнім світом, який багато в чому 

визначав діяльність людей та особливості життя в регіоні;  

– охарактеризували архітектуру південної частини Слобожанщини, яка 

ввібрала в себе кращі елементи народного будівництва, як українців, росіян і 

білорусів. 

 

ЛІТЕРАТУРНИЙ ПЕРСОНАЖТА ІСТОРИЧНА ПОСТАТЬ  

МИКИТИ ГАЛАГАНА 

Масляний Богдан, 11 клас, Шевченківська 

спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат з 

поглибленим вивченням предметів гуманітарно-
естетичного профілю Черкаської обласної ради 

Керівник: Хмара Н.М., учитель української мови 
та літератури 

У роботі йдеться про Микиту Галагана – українського національного героя, 

подвиг якого, можливо, став основою для легенди про Івана Сусаніна. 

Подвиг Микити Галагана згадували у своїх творах українські письменники. 

Наприклад, у трилогії Михайла Старицького «Богдан Хмельницький» описується 

героїчний вчинок українського козака.  

Детально описав життєві перипетії Микити Галагана український 

письменник Адріан Кащенко. Письменник дуже часто звертався до історичної 
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тематики, уважно вивчав старі документи, які свідчили про героїчне минуле 

України.  

Тема Запорозької Січі хвилювала автора дуже давно: славнозвісні гетьмани, 

отамани проходять перед нашими очима в його нарисах, повістях, оповіданнях. 

Його твори цікаві та захоплюючі. Та увагу привертає повість «Під Корсунем». 

Цією повістю відкривається цикл творів письменника про визвольну війну 

українського народу під проводом Б. Хмельницького 1648—1654 років та 

пізнішого часу. Повість «Під Корсунем» була твором, який мав неабиякий успіх 

у читачів. Популярності твору сприяла вже сама тема визвольної війни у її 

вирішальній, доленосній для України стадії — початку повстання. Перед читачем 

постає картина двох перших переможних битв українського козацького війська 

— стисло під Жовтими Водами і дуже докладно під Корсунем. На тлі цих 

важливих подій розкриваються долі людей, серед яких і доля Микити Галагана.  

У роботі порівнюються історичні факти з літературними образами творів 

українських авторів.  

Звертаючись до історичних джерел, Микита Галаган народився в м. Корсуні, 

походив зі старовинного козацького роду. З часів гетьмана Сагайдачного у 

козаків було прийнято давати дітям освіту, тож за наполяганням батька Микита 

вступив до бурси Київського Братства, яку згодом успішно закінчив і був 

записаний до реєстру козаків. Життя Микити Галагана багате на перипетії, після 

ряду подій Галаган приєднується до війська Хмельницького. Інформація про 

розташування та чисельність польських військ, яку приніс Галаган, виявилася 

дуже доречною — сил у запорожців було недостатньо, щоб штурмувати польські 

укріплення. На раді в присутності Хмельницького Богуна, Нечая, Кривоноса, 

Джеджалія та Виговського приймається рішення завести поляків у засідку в 

заздалегідь підготовленому Галаганом місці. Для цієї мети необхідний був 

доброволець, який міг би найнятися до поляків провідником. Виконати цю місію 

викликається Галаган. Рішення було схвалене усією радою. 

У засобах масової інформації та науково-популярних виданнях 

висловлювалась думка, що подвиг Микити Галагана став основою для легенди 

про Івана Сусаніна. Багато публіцистів і науковців, включно зі знаменитим 

істориком Російської імперії Костомаровим, були переконані у тому, що подвиг 

Сусаніна, який нібито завів у дрімучий ліс поляків, що полювали на московського 

царя, – не більше, аніж легенда. Жодного прямого документального 

підтвердження того, що таке було насправді, немає. При цьому дослідники-

скептики єдині в думці, що подвиг “списаний” із того, який реально був 

здійснений більш аніж через 30 років в Україні на Черкащині. І було це не в 

костромських лісах, а у Гороховій Балці під Корсунем, і був це не селянин Іван 

Сусанін, а козак Микита Галаган… Насправді ж, нас мало хвилює такий 

персонаж, як Сусанін і вірити у нього чи ні – то справа наших північних сусідів, 

але ми своїм земляком Галаганом гордитися маємо повне право. На відміну від 

Сусаніна, факт існування якого досі ставиться під сумнів навіть російськими 

істориками, щодо Галагана існують переконливі документальні свідчення. 

«Коли у травні 1648 року гетьман Богдан Хмельницький гнався за польським 

військом, один український селянин, Микита Галаган, узявся бути провідником 

польського війська, зумисне завів його в болото і лісові хащі і дав можливість 

козакам розбити своїх ворогів. Цей геройський подвиг відрізняється від 

Сусанінового тим, що він насправді відбувся», – писав історик Сергій Соловйов 

у відгуку на статтю Миколи Костомарова «Іван Сусанін».  

http://kaschenko.webua.org/ist-povisti/pid_korsunem.html
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Козацька самопожертва, винахідливість та сміливість нашого земляка гідні 

бути прикладом для сучасного молодого покоління. 

 

“ЛЮБИТИ УКРАЇНУ ДО ГЛИБИНИ КИШЕНІ” 

(БЛАГОДІЙНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ РОДИНИ СИМИРЕНКІВ) 
Ніколаєвських Анастасія, учениця 9 класу 

Шевченківської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи-інтернату з 

поглибленим вивченням предметів гуманітарно-
естетичного профілю Черкаської обласної ради 

Науковий керівник:Сорич Ірина 

Володимирівна, вчитель історії 

В історії України немає аналога такої родини. Навіть беручи до уваги 

найпрославленіші княжі та гетьманські роди. На жаль, в історичній пам’яті і в 

свідомості нашого суспільства Симиренки ще не посідають того місця, яке їм 

заслужено належить. Більшість людей вважає, що Симиренко – це той, що вивів 

знаменитий сорт яблук і щось там із “Кобзарем” Шевченка в нього пов’язане. І 

дуже дивуються, коли довідуються, що було кілька великого масштабу людей із 

Симиренків. 

Мета даної роботи – висвітлити благодійницьку діяльність родини 

українських цукрозаводчиків, меценатів, вчених, розкрити їх значення для 

розвитку української культури, для українського народу. 

Історія цього роду повчальна під будь-яким кутом зору. Це родина славетна 

і не дуже відома в Україні, родина, кілька генерацій якої протягом двох століть 

творили сторінки української історії як знамениті, яскраві, трагічні, звичайні, 

загальновизнані особистості. Симиренки, які залишили яскравий слід в історії 

української культури, промисловості, садівництва... Симиренки, які пройшли 

символічну, характерно трагічну для українців дорогу життя – від вільних дужих 

козаків, через кріпаччину і неволю, до багатства, світової слави і... знищення, 

забуття. 

В історії України немає аналога цій родині. Родини Яхненків, Симиренків, 

Хропалів в історичній пам’яті й свідомості нашого суспільства ще не посіли того 

місця, яке їм заслужено належить. 

Федір Симиренко у спілці зі своїм зятем і братами Яхненками заснували 

фірму “Брати Яхненки і Симиренко”, яка 1843 р. Спорудила перший в Україні й 

взагалі у Російській імперії механічний пісково-рафінадний завод у с. Ташлику 

біля Млієва, а 1846 р. – машинобудівний завод у Млієві, Млієвський 

(Городищенський) цукрокомбінат (цукроварня і рафінадний завод) – 1848 р. 

Родина називала усі підприємства, розташовані через дорогу від Платонового 

хутора у Млієві, Млієвськими, але їх офіційна назва була Городищенські, за 

назвою залізничної станції. 

Робота розумних та кмітливих людей, практичних і здібних до комерції, 

давала добрі результати. Сім’я була дуже релігійною. Молитвою починали і 

завершували роботу. У святкові й вихідні дні відвідували церкву, читали 

священні книги, допомагали бідним і жертвували на богоугодні справи. До 

прикажчиків і службовців ставилися як до членів родини, завдяки чому тут 

виробились рідкісної чесності прикажчики. 

Сім’ї Яхненків-Симиренків була притаманна та прекрасна риса, що вміли 

вони кожній чесній людині сподобатись. Бралися за всяку чесну справу, яка могла 

дати прибуток. 
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У голодний 1830 рік торговий дім став займатися справами благодійності й 

упродовж кількох місяців годував близько 10000 бідних селян. Усі голодні 

приходили на Яхнову греблю, й їм видавали борошно з млинів. 

Побудувавши цукровий завод у Млієві, зразковий за внутрішнім і зовнішнім 

устроєм, його власники, самі благочестиві, потурбувались і про устрій храму 

Божого. 

Крім величної семиповерхової будівлі пісково-рафінадного заводу, 

підприємці спорудили, як відомо, промислове містечко – 150 будинків для 

службовців, кожен із присадибною ділянкою, садом. У містечку були магазини, 

де всі товари першої необхідності й розкоші продавалися за помірними цінами. 

При заводі було збудовано прекрасну лікарню на 100 місць, школу із шести 

класів, театр, бібліотеку, баню. Завод і містечко мали газове освітлення. Про 

високу культуру побуту свідчить і той факт, що в містечку був водогін. 

Яхненки і Симиренки уособлювали дуже цінні якості, які не так уже й часто 

зустрічаються в нашому народі: не просто схильність до підприємництва, а 

вміння спрогнозувати майбутнє. На жаль, чомусь мало українців займалося 

цукровою промисловістю. Нову прибуткову справу, головним чином, опанували 

чужинці: Бобринські, Потоцькі, Браницькі, Самойлови, Сетгафери... 

Друга характерна ознака, притаманна родині Яхненків-Симиренків – їхня 

нетиповість. Інші вихідці з низів, розбагатівши, рішуче розривали зв’язки з 

простим народом, а ці люди зберегли виняткову моральну позицію, і вже тому 

вони стали елітою української нації. 

Старші сини Федора Симиренка – Платон і Василь, здобувши прекрасну 

освіту, стали висококваліфікованими спеціалістами. 

Доба Платона Федоровича, “душі і розуму фірми”, як називає його 

О.Ф.Кістяківський, – це період розквіту фірми Яхненків-Симиренків. За своє 43-

річне життя Платон Федорович побудував потужну промислову імперію. 

У багатьох випадках цукрозаводці повністю або частково оплачували 

лікарняні своїм робітникам. Ця лікарняна оплата існувала і на Мліївському (у 

Яхненків-Симиренків) та інших заводах. 

Яхненки-Симиренки здійснили революцію в технології цукроварства в Росії, 

запровадивши парові двигуни, а також соціальну революцію, створивши на тлі 

довколишньої кріпаччини надзвичайно сприятливі умови праці та побуту для 

робітників фірми. 

Талановитий конструктор, Платон Федорович Симиренко побудував у 

Млієві перший в Україні машинобудівний завод та перший такого рівня завод у 

Росії й розпочав виробництво вітчизняного устаткування для цукрових заводів та 

сільськогосподарських машин удосконаленої конструкції. Наявність місцевого 

джерела високоякісної техніки унезалежнила споживача від імпорту і дала 

потужний поштовх розвитку вітчизняної промисловості та сільського 

господарства. 

Платон Федорович започаткував на мліївських підприємствах програму 

вишколу в робочій практиці майстрів та механіків-практиків, що забезпечувало 

вітчизняних підприємців власними професійними технічними кадрами. 

Він побудував на Мліївському машинобудівному заводі перші металеві 

пароплави і започаткував модерне пароплавство на Дніпрі.“Перший пароплав 

“Українець” у 40 кінських сил вийшов з Городищенського заводу і був спущений 

на Дніпро 1853 р. 1861 р. із цього заводу був спущений на воду пароплав у 100 

к.с. цей пароплав назвали “Святослав”. Платон Федорович збирався побудувати 
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власний флот для фірми (врахуйте, що першу залізницю в Центральній та Східній 

Україні, лінію з Одеси до Балти було побудовано лише 1865 р.), але не встиг. 

Платон Симиренко заклав у Млієві унікальний дендропарк, згодом славетні сади, 

оранжереї й розсадник. Вивів у люди тисячі селянських дітей зі шкіл, заснованих 

та утримуваних родиною (фірмою) при мліївських підприємствах. 

Започаткувавши програму вишколу в робочій практиці на мліївських 

підприємствах майстрів та механіків-практиків, Платон Федорович обміркував 

підготовку вітчизняних технічних кадрів середнього та вищих рівнів. Під час 

відвідин мліївських підприємств професором Іваном Рахманіновим 1858 р. 

Платон Федорович поділився з професором своїми планами. Рахманінов записав: 

“Особливого співчуття і поваги заслуговують заходи, яких вживає П.Симиренко 

для навчання дітей, що живуть у містечку. Відкривши училище для хлопчиків, 

він хоче його розширити таким чином, щоб і дівчатка могли в ньому навчатися. 

Я не знаходжу слів висловити моє співчуття подібному доброму наміру”. 

1861 р. фірма подає прохання про дозвіл на відкриття у Млієві технічного 

училища і ставить низку умов. Передбачалось поставити це училище на рівень, з 

якого випускники могли б вступати безпосередньо до Київського політехнічного 

інституту, дозвіл на відкриття якого вже було одержано.  

Платон Федорович сприяв виданню “Букваря”, що його Тарас Шевченко 

підготував для заводських шкіл. Симиренко безкоштовно поширював “Кобзар” 

серед селян, робітників та службовців цукрозаводів Київщини, планував разом із 

Шевченком видати для сільських шкіл підручники з різних дисциплін, зокрема з 

історії України, і тільки смерть цих обох людей зашкодила реалізації цього 

важливого задуму.  

Випередивши свій час, фірма з часом занепала через нещасливий збіг 

обставин: загальноросійську кризу 1860-х рр.., хвороби та смерть обох поколінь 

керівників торгового дому “Брати Яхненки і Симиренко”. Але добра слава про 

їхні справи, особливо про благодійництво, жила ще дуже довго, продовжувана, 

підтримувана їхніми співробітниками, шанувальниками та друзями. 

Стипендію Симиренка отримали на історико-філологічному факультеті 

університету св. Володимира десятки студентів, уродженців Південно-Західного 

краю, без різниці у віросповіданні, що опинилися у матеріальній скруті під час 

навчання. 

1877 р. адміністрація Городищенського заводу надала приміщення під 

лікарню на 50 ліжок для поранених нижчих чинів. Крім того, адміністрація 

забезпечувала опалення приміщень, ресорні екіпажі для перевезення поранених 

із Черкас і виділила два відсотки зі свого капіталу на потреби поранених на весь 

час війни. 

Повертаючись до шкіл Млієва, слід зазначити, що 1899 р. діти та зять 

Платона Федоровича і Тетяни Іванівни Симиренків заснували однокласне 

безкоштовне парафіяльне училище в пам’ять Тетяни Іванівни, яка того року 

померла, і розмістили його в її будинку, де в учительській кімнаті висів портрет 

Тетяни Іванівни. 

Не випадково кілька істориків, характеризуючи підприємництво Яхненків-

Симиренків, послуговувалися терміном “народний капіталізм”. Це було щось 

інше, ніж решта тодішніх підприємств, де робітництво не мало ніяких соціальних 

і культурних умов для нормального існування. 

“Мліївське диво” не стало всеукраїнським, але це був повчальний урок. 



293 
 

Навіть 1885 р., коли заводи Яхненків-Симиренків фактично агонізували в 

економічному відношенні, побутове життя їх робітників продовжувало 

залишатися одним з кращих в Україні. Відомості про цукрові заводи, про чоловічі 

казарми, опис лікарні утримання якої обходилось у 3600 руб. На рік, дивують 

сучасників. Училище – двокласне на правах церковнопарафіяльного. Всіх учнів 

– 150, із них 80 дівчаток. Дітей працівників заводу навчається 58 (43 хлопчики і 

15 дівчаток), решта – селянські діти із Городища і Млієва. Навчання безкоштовне. 

Витрати на навчання становлять 1200 руб. на рік. Утримання церкви при заводах 

обходиться у 1100 руб. на рік. Багато учнів беруть участь у церковному хорі. 

Одружені робітники механічного заводу, літнього заводу тощо мали окремі 

квартири, а неодружених поселяли в казармах. Святкові дні й нічна робота 

оплачувались удвічі дорожче, а у святкові дні був скорочений робочий час. 

Фундатори фірми фінансово підтримували “Київське товариство для 

допомоги бідним”. На 1 січня 1879 р. ця організація мала від Торгового дому 

Яхненків-Симиренків дві тратти на 10002 руб. і 22 коп. 

Втративши фірму, син Степана Яхненка Семен Степанович Яхненко після 

смерті батька забрав свою частку з капіталу товариства і оселився в Одесі. 

Степан Яхненко був останнім із міських голів дореформеної Одеської думи 

в період з 1860 до 1863 р. З його ініціативи за підтримки графа Толстого, 

професора О.М.Богдановича, Е.С.Андрієвського, Н.А.Новосельцеві, 

А.М.Бродського, О.А.Рабиновича та інших багато зроблено для благоустрою 

Одеси. Місто збагатилося мостовими, школами, було проведено освітлення тощо. 

В особистому житті Яхненко був також оригінальним і самобутнім. Його 

кращими друзями в Одесі були професор Богданович, знамениті Сєченов і 

Мечников, лікарі Міїх і Могутковський, музиканти Тодоско, Тритен і художники 

Плис, Мальман та ін. 

Вихідці з кріпаків Яхненки і Симиренки зводилися на ноги, долаючи не лише 

супротив конкурентів. Вони вступили в боротьбу з родовими іноземними 

дворянами, які тримали корінних українців у економічному ярмі, і потіснили 

навколишніх князів і графів Бобринських, Браницьких, Понятовських, 

Потоцьких, Трубецьких, Енгельгардтів, Воронцових, Лопухіних так, що відчула 

вся імперія.  

Чотири покоління спадкових почесних громадян Симиренків у царській Росії 

фактично здійснили національне економічне повстання і продемонстрували 

світові, що пригноблені українці можуть і мають право вести підприємництво не 

гірше, ніж росіяни, поляки, німці чи євреї. Завдяки їм для співвітчизників, що 

злидарювали, було створено понад мільйон пристойно оплачуваних робочих 

місць на бурякових плантаціях, у фруктових садах, цукроварнях, 

машинобудівному заводі. Виведений ними сорт яблук Ренет Симиренка пережив 

феодалізм, капіталізм і соціалізм. В умовах посилення Олександром ІІ 

русифікації Симиренки півстоліття фінансово підтримували розвиток 

української культури. Їхнім коштом виданий “Кобзар” Т.Г.Шевченка, поставлена 

перша українська опера М.В.Лисенка, друкувалися українські часописи, існували 

українські недільні школи для селян, забезпечувалася закордонна діяльність 

М.Драгоманова й М.Грушевського. Василь Федорович надав притулок після 

заслання етнографу П.Чубинському. Коротко кажучи, в глибину фундаменту 

незалежної України Симиренки заклали величезну економічну і духовну брилу. 

Могутня когорта інтелігенції, яка гуртувалася навколо Симиренків, збирала 

й творила історію свого народу – кожен робив те, що краще вмів: Антонович, 
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Драгоманов – науку, Лисенко – музику, Старицький – літературу й театр, Софія 

Русова – педагогіку, Михальчук – мовознавство, Гнилосиров – упорядковує 

могилу Тараса, якого усі любили. А Симиренко – старається на те, аби була 

спромога розвивати українську справу. “Кожен мусить робити те, до чого 

вдатний”, – казав він. – “Вони тямляться на громадських справах, хай їх і роблять, 

а я тямлю заробляти гроші, то й мушу заробляти їх для України”. “А нащо б я 

силувався так заробляти, якби для України не були потрібні гроші, я б стільки не 

працював”, – сказав він вдруге (Володимир Леонтович). 

І набігають на думку священні Франкові слова: “в одну громаду скуті святою 

думкою”. Бо ж чи може триматися так міцно і незалежно рід, коли він не 

об’єднаний святою метою! І ніякі фізичні й духовні геноциди чи голокости не 

зможуть викорчувати його глибокого коріння, що сягає прачасів рідної історії. І 

ніякі чумні коси не подужають постинати верховіття. 

Люби, Боже, правду: козак Степан не присягнув цариці, син його Федір 

назвав перший свій пароплав на Дніпрі “Українець” (1850-го року!), внук його 

Платон виділив кошти на видавництво “Кобзаря” Т.Шевченка, правнук його 

віддав всі свої сили на розвиток садівництва в рідному краї, праправнук його 

професор Володимир Львович Симиренко загинув, але не зрадив себе, свого роду 

й свого народу. Професорова донька Тетяна, що в страшній круговерті врятувала 

могутню батьківську книгу “Часткове сортознавство плодових рослин”, – таку ж 

могутню, як і дідова “Помологія”, збирала докупи світлу пам’ять безсмертного 

роду. Знов же заради неї, споконвічної мети – України.  

Рушійною силою діяльності представників роду Симиренків було бажання 

бачити свою країну цивілізованою, високорозвиненою, конкурентноздатною на 

світовому ринку. Симиренки служили Україні вірою й правдою. 

Можна впевнено сказати, що Симиренки зробили дуже багато для 

економічного і культурного процвітання Черкащини і всього Південного краю 

колишньої Російської імперії. Так поступово ми відкриваємо для себе нові цікаві 

сторінки історії – забуті імена і цілі роди, які зробили свій внесок у процвітання 

нашої країни, краю. 

Ясна річ, більшими чи меншими в історії Симиренки вже не стануть, 

незважаючи на наше до них ставлення. Але для нас, живих, в Україні, украй 

потрібно, щоб ми самі духовним зором роздивилися, яких синів із цим прізвищем 

народжував ваш народ. І вже навіть це додасть нам упевненості в тому, що ми – 

велика нація, здатна не лише берегти національну ідентичність у тих неможливих 

умовах, у яких судилося бути Платонові й Василеві Федоровичам, вона здатна 

давати великих вчених, які стають на рівень вершин світової наукової думки, 

збагачують плодами свого інтелекту не лише свій народ, як Лев і Володимир 

Симиренки. 

Феномен Симиренків нам ще треба осмислити й пояснити. 

 

ОСТАП ВИШНЯ – БОРЕЦЬ ТА МАЙСТЕР ГУМОРУ 

Автор: Верпета Крістіна, учениця 10-Б 
класу, Чигиринського навчально-виховного 

комплексу I-III ступенів № 2 
Науковий керівник: Кравченко Олег 

Андрійович, учитель історії та основ 

правознавства Чигиринського НВК I-III ступенів 

№ 2. 
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Актуальність дослідження. Відомий на всю Україну письменник ХХ 

століття , який отримав любов народу своїми творами – «усмішками» . Це є Остап 

Вишня (Павло Михайлович Губенко). Людина, яка сміялася смерті в очі, не 

боялася сказати свою думку висловивши її своїх творах. Так, він гостро 

критикував політику, що не подобалося владі. Гумориста весь час намагалися 

знищити, відправляли в концтабори та кожний раз український улюбленець 

дивом рятувався. Та, не зважаючи на це письменника-гумориста називають 

королем українського тиражу, поетом полювання, засновником гумористичного 

жанру в українській літературі. Сам Вишня називав сміх своєю головною зброєю. 

Безсумнівно, письменник умів користуватися цим імпровізованим стилетом дуже 

добре. Та незважаючи на всі заслуги, все ж в біографії гумориста нажаль 

залишається чимало білих плям, які потребують ретельного дослідження та 

вивчення. 

Об’єкт дослідження: постатьОстапа Вишні (Губенка Пала Михайловича) . 

Предметом дослідження стала історична та наукова література, свідчення 

істориків та старожилів, власні дослідження автора. 

Хронологічні рамки: період від 1889 до 1959 років. 

Географічні рамки: колишня територія СРСР. 

Мета полягає у детальному дослідженні життя та діяльності Остапа Вишні 

(Губенка Павла Михайловича), відкритті білих плям в його житті. 

Для досягнення поставленої мети визначено наступні завдання: 

 проаналізувати існуючі дані про життя та творчий шлях гумориста; 

 дослідити та ретельно проаналізувати доступні нині розсекречені 

матеріали; 

 детально розглянути роки перебування Остапа Вишні на території 

Чигиринщини; 

 охарактеризувати значення в культурному житті країни творчості 

Остапа Вишні (Губенка Павла Михайловича). 

Практичне значення полягає в тому, що матеріали даної роботи можна 

використовувати на уроках історії та краєзнавства, під час проведення 

тематичних виховних годин. 

 Наукова новизна даної роботи полягає в тому, що в ній була здійснена 

спроба детальніше дослідити життя та діяльність Остапа Вишні, його 

перебування та творчий внесок в культурний розвиток Чигиринщини та країни 

вцілому. 

Висновки до проведеної роботи: 

Був проведений ґрунтовний аналіз життя Остапа Вишні (Павла Михайловича 

Губенка), з’ясовано та проаналізовано внесок письменника в культуру. 

Дослідженно перебування та значення діяльності на Чигиринщині.  

 

ТОДОСЬ ОСЬМАЧКА – ЛЮДСЬКЕ У ЛЮДИНІ 
Маринич Данило, гурток «Юні історики-

краєзнавці» 

Михайлова А.В., методист, керівник гуртка 

Будинку дитячої та юнацької творчості 
Смілянської міської ради Черкаської області. 

Тодось Осьмачка, поет і прозаїк, творив у часи кому стичного тоталітаризму. 

Саме в ті часи, коли з українців хотіли витравити все людяне, життєдайне. 
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Відрізати від свого коріння і навіть не згадувати про свою самоідентифікацію під 

страхом смерті. 

Поет прагнув образно простежити історичний шлях України — пройти «по 

шляху віків» і таким чином усвідомити, куди ж летить нове століття, і як буде 

стелитися доля українського народу. 

Поета огортали тривожні передчуття нових кривавих збурень, які зачаїлися 

в ідилічних пейзажах. Та він зберігав віру в можливість утримання рівноваги 

завдяки утвердженню сильного «Сьогодні». Однак те «сьогодні» накочувалось на 

нього страшними звістками із рідного села Куцівки від батька, який просить чим-

небудь допомогти, бо в селі голод, а вози з мертвими риплять сільськими 

дорогами, як журавлі. Осьмачка-студент також голодний і обдертий, з мізерним 

заробітком за вчителювання в одній із київських шкіл, вимітав цвілі крихти хліба 

з шухляд, і прагнув виповісти гірку пісню рідного села.  
У збірці віршів Осьмачка друкує вірш «Деспотам», в якому звертається до 

закутого в ланці, працьовитого свого народу, який годують у казармах на заріз і 

чию працю забирають «розбоєм в білий день», передрікає йому падіння «під 

кригу ланцюгів» і спів «присмаглими губами чужих пісень із городів».  
Осьмаччині книжки підтвердили прогноз Сергія Єфремова про нього, як про 

«одну з найнадійніших сил» серед тодішнього літературного молодняку. Після 

Шевченка, він вище за будь-кого іншого підняв у поезії могутній і трагічний 

образ українського селянства, що було найбільшою рушійною силою революції, 

а потім стало найбільшою її жертвою… Цій трагедії він надав космічних вимірів. 

Осьмачка як прозаїк пише про рідні українські простори на Смілянщині 

«План до двору» село Попівку, «Старший боярин», село Тернівку. 

Ознайомившись з його повістями, в яких згадано об’єкти, які і зараз 

знаходяться на території с. Тернівки, було вирішено було провести експедицію. 

Вибір місця проведення експедиції зумовлений двома взаємопов’язаними 

чинниками, кожен з яких може слугувати як посібником з вивчення історії 

рідного краю не тільки під час подорожі, а й викликати зацікавленість у 

подальшому подовженні пізнання рідного краю. 

Перший чинник – місця та події описані в повісті «Старший бояри».  

Другий чинник – наявність об’єктів, згаданих в повісті, щодо яких 

побудована концепція подорожі.  

Наша група прийняла рішення в ході дослідницької експедиції зробити все 

необхідне, щоб, з’ясувати вірогідне розташування хати тітки Горпини, хати 

священника, та створити туристсько-краєзнавчий маршрут за мотивами повісті 

«Старший боярин». 

В ході експедиції, були знайдені та описані як дійсні так і вірогідні місця дії, 

та навіть знайшлися прототипи героїв повісті. 

За мотивами сюжету було створено туристський маршрут. 

Тодось Осьмачка – геній, який був зневажений, умисно забутий на довгі 

часи. Поет, який до болю любив рідну землю, людей на цій землі був похований 

на іншому кінці світу, в Нью-Йорку.  

Він наш земляк, наш поет, напоєний водою з тієї річки, з якої ми п’ємо зараз. 

Висунутий на Нобелівську премію, але не отримав її…тіло не витримало 

випробувань долі. Він кинув виклик тоталітарному режиму, режим зломив його 

тіло, понівечив душу, стер його з лиця землі. 
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Проте Тодось живе в своїх творах, і закликає нас, людей, до людськості у 

нашому єстві, і він буде жити доти, доки в наших серцях житиме людяність, 

чесність, почуття гідності. До тих пір…поки жива пам’ять про минуле. 

 

ДУХОВНІ СВЯТИНІ СЕЛА ВАСЮТИНЦІ 
Тараненко Олександр,учень 10 класу 

Васютинський НВК 

Керівник: Десятніков А.В., учитель історії 

Васютинський НВК 

Дана дослідницька робота – спроба написання історії розвитку духовних 

святинь одного із сіл Подніпров’я – села Васютинці з моменту утворення села 

(кінецьXVI ст.) до наших днів. Основою роботи є процеси, в різні історичні 

періоди в контексті тих подій, які відбувалися на Україні, Черкаській області, 

Чорнобаївському районі. 

Мета роботи – висвітлити історію розвитку релігійного життя 

с.Васютинці на прикладах життєдіяльності відомих земляків, розвивати 

прагнення до самовдосконалення; поглиблювати знання про історію рідного 

краю; виховувати любов до рідного краю, його народу, почуття гордості за його 

досягнення та успіхи, повагу до історії рідної землі. 

«Пізнай свій край… себе, свій рід, свій нарід, свою землю – і ти побачиш свій 

шлях у життя…» – ці мудрі, пророчі слова великого філософа, подвижника 

Григорія Сковороди, що пролунали понад 250 років тому, актуальні і в наш час, 

час творення української державності, формування української національної ідеї, 

виховання громадянина-патріота. Тому тема, обрана мною для дослідження є 

актуальною. 

Ця робота може бути використана широкою аудиторією шанувальників 

історії рідного краю, викладачів, дослідників, краєзнавців, учнів, студентів, 

патріотів своєї батьківщини, або такими, як і я – хто має родинні зв’язки з 

людьми, які безпосередньо впливали і впливають на описані події.  

Робота має вагомі результати: закладено основи знань про історію нашого 

села у певні періоди; висвітлено життя і діяльність земляків, причетних до історії 

села; вивчення історії рідного села сприятиме вихованню патріотизму, розвитку 

духовних цінностей майбутніх поколінь. 

І оживе добра слава, Слава України,  

І світ ясний, невечерній 

Тихо засіяє…  

Обніміться ж, брати мої,  

Молю вас, благаю! 

Кожна людина проносить крізь усе життя одне з найсвятіших почуттів-

любов до рідної землі,до своєї малої батьківщини. Саме з місця, де народилася 

людина бере свій початок усвідомлення особистої причетності до долі свого 

народу й усієї держави. Саме тому знання минулого свого села є надійною 

основою історичної пам’яті, невичерпним джерелом натхнення і патріотизму. 

Кожний народ, як і людство в цілому, одержує у спадщину заповіт предків 

наступним поколінням. Цим заповітом, цією національною особливістю і 

уроками на майбутнє – є його історія. 

Саме тому правдиве її висвітлення, вивчення і збереження історичних 

пам’яток, зміцнення нерозривного і вічного зв’язку поколінь – є проявом 
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виконання нащадками заповіту предків. Без цього немає патріотизму, не буває 

патріотів. 

Час невблаганний. Він все більше і більше забирає з нашого суспільства 

свідків минулого. Та нинішнє покоління вважає себе вічним боржником перед 

тими, хто творив історію, в якій залишилося чимало пам’ятних віх, події яких не 

забуває народ. 

Метою роботи є не тільки висвітлення подій нашої історії, її основне 

завдання показати значення духовних цінностей на розвиток культури нашого 

народу, його ідентичності. На сьогодні маємо досить відомостей із різних джерел, 

які не залишають неясностей стосовно подій минулого. Це створює сприятливі 

можливості для написання роботи про розвиток, руїну, та відродження важливої 

духовної цінності українського народу – православної християнської церкви. В 

роботі висвітлено походження, назви церков села Васютинці, прізвища та імена 

священнослужителів, які внесли свій вклад в розвиток віри наших земляків.  

Основним завданням даного вивчення є всебічне і комплексне дослідження 

історії окремого регіону у контексті загальної історії України. Охоплює історичні 

аспекти різних сфер людського буття – суспільно-політичні, соціально-

економічні, культурно-мистецькі та інші. Дослідження історії рідного краю 

відрізняються від загально історичних специфікою організації і методикою 

пошуку фактичного матеріалу, більшою конкретністю та деталізацією 

досліджень, можливістю вивчення сучасних процесів безпосередньо слідами 

подій, широкого використання місцевих джерел. 

Цінність місцевих досліджень полягає в тому, що вони з’ясовують 

регіональні, не підігнані під загальну схему особливості історичного розвитку 

країни. Цьому сприяє й специфічність дослідницької роботи краєзнавців – 

широке опрацювання матеріалів особистих архівів громадян; спогадів очевидців; 

власні спостереження; джерела, що відіграють допоміжну роль у дослідженнях.  

Виняткова цінність вивчення минувшини краю зумовлена тим, що завдяки 

йому загальноісторичний процес простежується крізь призму місцевих подій і 

явищ, підкреслюючи конкретні риси історичної дійсності. У логічному поєднанні 

загального і місцевого матеріалу і полягає зміст ґрунтовного і достовірного 

знання історії.  

Історія населеного пунктумає надзвичайно важливе науково-пізнавальне і 

виховне значення. Адже в населених пунктах з найдавніших часів жили, 

працювали і творили історію люди. Село – це не лише маленька позначка на карті, 

а, передусім певне духовне середовище, де народжувалися, жили і працювали 

наші предки, створюючи матеріальні і культурні цінності рідного народу. Село 

Васютинці цікаве в своєму дослідженні як козацький хутір, що виник наприкінці 

16 століття, разом з хуторами Мойсин, Бузьків, Пищиків, Мутишино, Самовидця, 

Старий, Крутьків та інші. Вивчення життя і діяльності відомих земляків і людей, 

причетних до історії краю,займає важливе місце в краєзнавчих дослідженнях. 

Широкі можливості для цього має і село Васютинці, де народилися і з яким 

пов’язано багато імен славних представників українського народу, які жили і 

творили в ім’я України, щиро вболівали за її долю і майбутнє. 

Створення життєписів відомих земляків, популяризація їх життя і діяльності 

набуває особливого значення у справі громадянського виховання підростаючого 

покоління, оскільки життєвий шлях кожного з них є реальним, а не абстрактно-

теоритичним прикладом громадянина, уособлюючого такі риси, як патріотизм, 

відданість і чесність в служінні своєму народові. Тому позитивний герой – 
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взірець для наслідування молодими громадянами держави має перебувати в 

центрі краєзнавчих досліджень. В далекому і близькому минулому, завжди були 

і є люди з високою відповідальністю за долю своєї Вітчизни і краю, для яких 

найвищою метою була турбота про благо народу, готовність відстоювати його 

інтереси. Дослідження не обмежуються лише біографіями масштабних постатей 

уродженців нашого краю, а й висвітленням життєвого шляху менш відомих, 

нерідко незаслужено забутих, земляків, які багато зробили для нашої держави. Це 

стосується і сучасників, які чесно трудяться, проявляють ініціативу і 

безкорисливість, вносять вагомий внесок в становлення і утвердження України 

як правової, демократичної, соціальної держави. 

 Краєзнавчі матеріали з історії рідного краю– як комплекс знань – 

можуть використовуватися не тільки на заняттях з історії, а й під час вивчення 

інших навчальних предметів з метою наповнення передбачених програмами тем 

громадянським, українознавчим змістом, підкріплення програмних положень 

прикладами з місцевої історії, конкретизація теоретичних узагальнень цікавим 

краєзнавчим матеріалом, надання фактам і цифрам емоційного забарвлення. 

Таким чином, вивчення історії рідного краю, дослідження історії регіонів 

України, окремих населених пунктів, колективів та життєписів відомих людей, 

пам’яток історії та культури є одним з пріоритетних напрямків в освітньому 

процесі навчального закладу. 

 

БОЙЧУКІЗМ: З НЕОЦІНЕННОЇ СПАДЩИНИ НОВАТОРІВ В 

УКРАЇНСЬКОМУ МИСТЕЦТВІ 
Квятковська Валерія, учениця 10 класу 

Жашківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №5 
Жашківської міської ради 

Іванько Ганна Василівна, методист відділу 

освіти Жашківської міської ради, учитель історії 
Жашківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів№5 

Жашківської міської ради 

«Хоча померли старі майстри, але живе їхнє вічно молоде мистецтво, і 

помиляється той художник, котрий розглядає творчість минулого як 

археологію. Довершений твір мистецтва не археологія, а вічно жива правда».М. 

Бойчук 

Українське мистецтво першої третини ХХ століття переживало цікавий і 

водночас складний період розвитку, який ще недостатньо досліджений з 

позицій сучасної мистецтвознавчої науки. Як відомо, за радянських часів не 

заохочувалося дослідження «формалістичних» течій, як і національних 

особливостей українського мистецтва радянської доби. Отже, сьогодні 

особливо актуальним є аналіз художнього процесу в Україні першої третини 

ХХ століття в цілому та в окремих галузях мистецтва. Важливо сформувати, 

зокрема, уявлення про загальний художній рівень українського 

монументально-декоративного мистецтва та всебічно висвітлити шляхи 

становлення його національної школи. 

Актуальність теми: сучасний етап національного відродження в Україні 

вимагає особливої уваги щодо вивчення, осмислення її культурної спадщини. 

Важливою складовою втрачених мистецьких надбань є одне з найбільш 

яскравих явищ українського «розстріляного відродження» — школа М. 

Бойчука. З ініціативи владних структур все, що можна було знищити із 

творчості бойчукістів, знищено, зміст діяльності спотворено. Втім, знайшовши 
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визнання у світі, бойчукізм і сьогодні притягує увагу науковців Франції, 

Польщі, США, Канади, Росії. Без реконструкції його справжнього образу не 

можливе не тільки відродження правдивої історії української художньої 

культури, а й усвідомлення її майбутнього сенсу, подальших перспектив. 

Особливого значення для принципового переосмислення бойчукізму набуває 

концепція розвитку українського мистецтва, створена М. Бойчуком. 

З іншого боку, перед сучасним мистецтвознавством повстала необхідність 

вирішення проблем теорії світового художнього процесу. В орбіту наукових 

досліджень все більше включається творчість всіх народів різних країн і 

регіонів. Школа М. Бойчука органічно вписується у пошуки нових пластичних 

ідей передовими майстрами світового мистецтва ХХ ст. Мета дослідження: на 

широкому історико-культурному матеріалі, у взаємодії з найбільш суттєвими 

художніми проблемами доби розглянути мистецьку діяльність М. Бойчука та 

його концепцію розвитку українського мистецтва, її несумісність з політикою 

тоталітаризму і місце бойчукізму в національній та світовій художній культурі. 

Об’єкт дослідження: творчість М. Бойчука і його учнів у контексті 

проблем національно-культурного відродження в Україні першої третини ХХ 

століття 

Предмет дослідження: ідейно-стильовий пошук національних коренів у 

мистецтві бойчукістів та їх керівника – Михайла Бойчука. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють час становлення і розвитку 

бойчукізму, а також його згасання, і вкладаються в рамки 1910-1930-х рр. 

В дослідженні поставлено наступнізавдання:проаналізувати 

«неовізантизм» М. Бойчука як новий напрямок в історії українського 

мистецтва; висвітлити новаторство художньо-педагогічних засад та творчого 

методу М. Бойчука; розглянути проблему національного стилю і форми в 

українському мистецтві першої третини ХХ століття та її розв’язання у творчій 

практиці бойчукістів; виявити унікальність школи монументального малярства 

М. Бойчука на терені колишнього СРСР та у світовому мистецтві ХХ століття. 

У роботі розкривається мистецька діяльність М. Л. Бойчука і його учнів у 

контексті проблем національно-культурного відродження в Україні першої 

третини ХХ століття. Висвітлюється його концепція розвитку українського 

мистецтва, місце бойчукізму в національній та світовій художній культурі.  

 

КУЛЬТУПРА ЯК ДУХОВНА СКЛАДОВА ПОШУКУ ШЛЯХІВ 

САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ УКРАЇНЬСЬКОГО НАРОДУ, СТАНОВЛЕННЯ 

ТА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОСТІ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ: ЗМІСТ, 

ФОРМИ ТА ЗАСОБИ ДУХОВНОЇ І МАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ 
Гущенко Софія, Шиндер Вікторія, учениці 

9-Б класу, Черкаського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-

ліцей спортивного профілю №34» 

 Керівник роботи – Верба Катерина 

Іванівна, вчитель історії Черкаського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступені-ліцей спортивного профілю №34» 

Національна ідентичність надзвичайно багатогранна й різнопланова, у 

сучасній науці розрізняють кілька її видів, з-поміж них культурна ідентичність в 

найбільш загальному вигляді визначається як ототожнення себе індивідом з 
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певною культурною традицією, прийняття її норм, цінностей, моделей поведінки 

та інших культурних характеристик, прийнятих в суспільстві даної культури. 

Актуальність . Становлення української державності актуалізує не лише 

проблеми ідентифікації особистості, а й ідентифікації етносу в цілому, його 

матеріальної й духовної культури. У процесі формування державних інститутів 

незалежної України неодмінно ідентичність стає призмою, крізь яку 

розглядаються й оцінюються багато важливих аспектів сучасного життя, 

включаючи проблеми нації й національного самовизначення. 

Мета статті – розглянути деякі сучасні тенденції культурної ідентифікації 

громадян України як необхідної умови становлення модерної національної 

держави, дослідити сучасні типи культурної ідентичності українців, їх витоки та 

соціально-ідеологічні репрезентації і перспективи. 

Набуття людиною певної культурної ідентичності здійснюється в процесі 

соціалізації особистості, «шляхом засвоєння і прийняття пануючих в даному 

суспільстві елементів свідомості, смаків, звичок, норм, цінностей» [36, с. 176]. 

Генеза кожної культури (як і її носіїв – етносів та народів) проходить в конкретно-

історичних умовах, що втілюють свої специфічні ознаки і риси. На сьогодні 

дослідники виділяють кілька типів національно-культурної ідентифікації 

соціальних індивідів в Україні [ 33–35]. Перший тип зорієнтований на традиційну 

українську культурну ідентичність, в основі якої стереотипне уявлення про образ 

українця, сформоване в межах романтично-народовського руху й доповнене 

націоналістичною ідеологією середини ХХ століття. Культурними орієнтирами 

тут стали знакові постаті Т.Шевченка, І.Франка, Лесі Українки, М.Грушевського, 

С.Петлюри, С.Бандери, козаччина як ідеал національної самодостатності, 

націнально-культурні традиції. Але найголовніший інструмент становлення 

такого типу ідентичності – це сучасна українська літературна мова, що стала 

найбільш універсальним засобом маніфестації народності, національної 

самобутності, національного характеру, прагнення звільнитися від «чужих» 

впливів. Ця модель лежить в основі культурної політики так званого національно-

демократичного табору, адептів національної ідеї в її класичній формі. 

Другий тип зорієнтований на імперську російську культурну традицію, що 

була започаткована ще в дореволюційну добу й надалі послідовно насаджувалася 

радянською освітньо-пропагандистською системою. Найбільш вагомим 

об’єднавчим чинником носіїв такого типу ідентичності так само є мовний 

пріоритет: переконаність у перевагах російської мови як більш придатної для 

«високого» стилю спілкування, необхідного атрибуту освіченості, вищого 

культурного розвитку й соціального статусу. Проте ідеологічні носії цієї течії не 

знаходять у сучасних умовах помітної підтримки. 

Третій тип, досить чітко окреслений та досить популярний, сформувався на 

основі культурної спадщини комунізму і репрезентує ідентичність «радянської 

людини». Популярність його зумовлена психологічною непристосованістю 

значного прошарку людей до умов боротьби за виживання в нових соціальних 

обставинах, ностальгією за уявними соціально-економічними перевагами 

радянського ладу. 

Четвертий тип склався внаслідок активного впливу на Україну глобальних 

інформаційних, культурних, геополітичних, економічних процесів. Він декларує 

відданість «західним» культурним цінностям: прагнення свободи і розвинене 

демократичне начало, неприйняття будь-якої деспотії щодо людської гідності та 

достатній індивідуалізм, відданість традиційним загальнолюдським цінностям і 
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толерантність, відкритість до модерного, цивілізованого світу. Водночас 

західний культурний вплив спричинив до виникнення й інших стандартів, 

тиражованих масовою культурою: культ споживання, заперечення будь-яких 

ідейних мотивацій, космополітизм, цинізм стали складовою частиною світогляду 

значної кількості громадян України, особливо молодшого покоління. Їх 

ідентифікація не виходить за межі цілковито автономних соціальних груп. 

Можливість виокремлення різних типів культурної ідентичності 

зумовлюється також належністю України до поліетнічних суспільств, у яких, з 

огляду на різне етнічне походження, включеність індивідів в різні національні 

культури зумовлює входження до різних культурних груп та прийняття 

відповідної національно-культурної ідентичності. 

Висновки . Культурні особливості ідентифікації в Україні зумовлюються 

сучасним культурним плюралізмом з підвищеною увагою до відмінностей та 

водночас тенденціями до об’єднання внаслідок глобалізаційних процесів. Аналіз 

різних типів культурної ідентичності в сучасній Україні має здійснюватися в 

напрямку пошуків шляхів нової синтетичної ідентичності на основі соціально-

культурного компромісу, що є вкрай важливим для визначення долі української 

політичної нації. 

 

ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО У ГАРМОНІЙНОМУ 

ВПРОВАДЖЕННІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ  
Горобченко Єлизавета, учениця 9 класу 

Березняківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Смілянської районної ради Черкаської 

області 
Науковий керівник: 

Хроменко Ірина Анатоліївна,заступник 

директора з навчально-виховної роботи 
Березняківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Смілянської районної ради Черкаської 

області 

Прийняття нового Закону України про освіту та Концепції Нової української 

школи зумовили суттєві зміни пріоритетів і цінностей у сучасній освіті, 

характерною ознакою якої є поєднання набутого педагогічного досвіду з 

інноваціями. Ґрунтовне, науково-об’єктивне вивчення вітчизняного науково-

педагогічного досвіду, глибоке розуміння загальних ідей, принципів, 

розроблених видатними ученими минулого з метою їх творчого застосування, є 

характерною ознакою сьогоднішнього розвитку педагогічної науки, а також 

обов’язковою умовою вдосконалення і підвищення рівня якості системи освіти 

України. 

1-го вересня 2018 року в Україні стартувала Нова українська школа. А 28 

вересня вся світова педагогічна спільнота відзначала 100-річчя видатного 

українського педагога-гуманіста В.О.Сухомлинського. На урочистому засіданні 

в Києві міністр освіти і науки Л.М.Гриневич зазначила, що епіграфом до реформи 

Нової української школи мають стати слова Василя Сухомлинського: «Дати дітям 

радість праці, радість успіху в навчанні, збудити в їхніх серцях почуття гордості 

і власної гідності – це перша заповідь виховання». Школою радості і добра, 

суголосною з педагогікою В.О.Сухомлинського, бачить міністр Нову українську 

школу.  
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Відтак Лілія Гриневич назвала ювілей Василя Сухомлинського прекрасною 

нагодою пригадати найкращі практики вітчизняної педагогіки для гармонійного 

впровадження Нової української школи – школи успіху кожної дитини. А також 

– і нагодою переосмислення спадщини Василя Олександровича в контексті 

нашого життя і сучасних викликів. 

Нова українська школа – це освіта нових сенсів, дитиноцентризму і поваги 

до кожної людини. Підґрунтя для вироблення концептуальних засад оновлення 

освітнього процесу в Новій українській школі сучасні вчителі знаходять у 

педагогічній спадщині видатного педагога-гуманіста В.О.Сухомлинського, ідеї 

якого випередили час, коли він жив і творив. 

Серед концептів Василя Сухомлинського можна виокремити декілька, які 

найбільш суголосні концепції Нової української школи. Це – системний гуманізм 

у ставленні до дитини (дитиноцентризм); педагогіка партнерства; особистісно-

орієнтований підхід у навчанні дітей; практичне застосування знань.  

Ідея співпраці всіх суб’єктів виховання (сім’ї, школи та громади) знайшла 

належне обґрунтування в педагогічній спадщині Василя Сухомлинського, який у 

багатьох наукових дослідженнях зосереджується на партнерській взаємодії 

«учитель – учень».  

Системний гуманізм по відношенню до дитини у педагогіці партнерства 

В.Сухомлинський розглядає у трьохвекторній спрямованості: педагог – дитина – 

освітнє середовище.  

У реалізації педагогіки партнерства, як зазначав Василь Олександрович, 

провідна роль належить учителю, адже той, хто не любить і не поважає дітей, не 

може досягти успіху в педагогічній праці, бо тільки щира любов і глибока повага 

педагога до вихованців породжують відповідну любов і повагу до нього, до його 

ідей, поглядів, переконань, знань, які він вчить здобувати: «все шкільне життя 

повинно бути пройняте духом гуманності». 

Вся система діяльності павлиського вчителя пройнята глибокою повагою до 

особи дитини. Василь Сухомлинський неодноразово у своїх працях стверджував, 

що педагогіка партнерства бачить в учневі добровільного і зацікавленого 

соратника, однодумця, рівноправного учасника педагогічного процесу, 

турботливого і відповідального за його результати. 

Педагог вважав, що школа як освітньо-виховне середовище має допомогти 

кожній дитині залишатися самою собою, дати можливість знайти власні крила. І 

в цьому справжня педагогіка гуманізму: «Не придушити й зламати, а підняти й 

підтримати, не знеособити внутрішні духовні сили дитини, а утвердити почуття 

власної гідності – тільки так треба здійснювати свою владу над дитиною, і тільки 

за цієї умови ваша влада може бути мудрою».  

У Концепції Нової української школи зазначається, що Нова українська 

школа працюватиме на засадах особистісно-орієнтованої моделі освіти. У рамках 

цієї моделі школа максимально враховує права дитини, її здібності, потреби та 

інтереси, на практиці реалізуючи принцип дитиноцентризму: «Кожна дитина 

неповторна, наділена від природи унікальними здібностями, талантами та 

можливостями. Місія Нової школи – допомогти розкрити та розвинути здібності, 

таланти і можливості кожної дитини на основі партнерства між учителем, учнем 

і батьками». 

Ідеєю дитиноцентризму пронизана вся педагогічна система Василя 

Сухомлинського, який вірив у неповторність та обдарованість кожної дитини. 

Видатний педагог вважав, що «У кожної людини є задатки, обдарування, талант 
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до певного виду або кількох видів (галузей) діяльності. … кожна людина може 

досягти вищого ступеня всебічного розвитку – стати неповторним творцем не 

тільки матеріальних, а й духовних цінностей, – якщо в ній розкрити її задатки, 

обдарування, талант».  

Ідея самоцінності особистості закладена у сучасних підходах до оцінювання 

навчальних досягнень школярів. У Концепції Нової української школи зазначено, 

що оцінки слугуватимуть для аналізу індивідуального прогресу і плануванню 

індивідуального темпу навчання, а не ранжуванню учнів, тобто будуть 

рекомендаціями до дії.  

Такий підхід до оцінювання суголосний ідеям В.О.Сухомлинського, який за 

півстоліття до реформування української школи наголошував: «Немає 

абстрактного учня, до якого можна було б прикласти механічно всі 

закономірності навчання й виховання. Немає якихось єдиних для всіх школярів 

передумов успіхів у навчанні. І саме поняття успіхи в навчанні – річ відносна: в 

одного показником успіхів є «п’ятірки», для іншого й «трійка» – велике 

досягнення. Уміння правильно визначити, на що здатний кожен учень у даний 

момент, як розвивати його розумові здібності в дальшому, – це надзвичайно 

важлива складова частина педагогічної мудрості». 

У плані роботи Павлиської середньої школи на 1969 – 1970 н.р. директор 

школи занотовує: «Наш принцип – не ставити двійок, тим більше не ловити учня 

на незнанні. Головна мета навчання – досягати того, щоб учень прагнув знати. 

Якщо цього немає, якщо головним стимулом, який спонукає до навчання, стає 

оцінка, – школа перестає бути світочем знань, навчання перетворюється для 

дитини в каторгу, а вчитель – у злого наглядача, щоденник – у клеймо ганьби, а 

батько й мати – в катів». 

Педагогічні ідеї В.Сухомлинського про неповторність та обдарованість 

кожної дитини, про відмову від двійок та емоційний вплив позитивної оцінки на 

бажання учня вчитися може бути використаний у процесі сучасного 

переосмислення ролі оцінки в освітньому процесі. 

У літописі Березняківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Смілянської районної ради Черкаської області є важливі сторінки, пов’язані з 

ім’ям Василя Олександровича Сухомлинського.  

У 60-х роках ХХ століття педагогічний колектив школи очолював 

Михайленко Григорій Петрович, який багато років, ще з довоєнної студентської 

юності дружив з Василем Сухомлинським. Особисто вони нерідко зустрічалися 

в Павлиші. Про це говорить світлина з підписом В.О.Сухомлинського. 

За свідченням колишньої вчительки Тимошенко Лідії Іванівни, Василь 

Сухомлинський неодноразово відвідував Березняківську школу, а педагогічний 

колектив нашої школи бував у Павлиші, вивчав досвід роботи цієї школи. У 

шкільному музеї зберігається світлина, на якій наші вчителі на чолі з директором 

Михайленком Григорієм поряд з Василем Сухомлинським у Павлиші. Подія 

відбулася 11 червня 1968 року.  

З Павлиської школи педагоги привезли методики розвитку мислення 

школярів на природі, методики розвитку творчих здібностей учнів, які і 

застосовували багато років, і застосовують нині. Наприклад, у школі багато років 

видавалися збірочки віршів творчо обдарованих учнів та вчителів. Сьогодні 

поезії дітей та дорослих виставляються у групі «Літературна студія «Натхнення» 

на Фейсбуці. 
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 Відомо, що безпосередньо під впливом Павлиської школи відбулися певні 

господарчі нововведення у нашому освітньому закладі. Так, найперше, була 

впорядкована шкільна територія, закладено сад, розбиті шкільні дослідні ділянки, 

на яких у кінці 60-х та в 70-і роки виводилися учнями під керівництвом учителів 

біології навіть нові сорти кукурудзи, які потім висівалися на колгоспних полях. 

За прикладом Павлиської школи збудований крільчатник, де школярі розводили 

кролів та доглядали за ними, побудована теплиця, яка і сьогодні функціонує.  

За всіма цими господарськими зрушеннями стоїть ідея В.Сухомлинського 

про необхідність здійснення трудового виховання учнів як важливого елемента 

розумового, морального, естетичного та фізичного виховання. За думкою 

видатного педагога, «завдяки праці, через працю, через уміння й майстерність 

людина виявляє себе, як наймогутніша й наймудріша сила природи». Всі 

матеріали, пов’язані з В.Сухомлинським, зберігаються в шкільному музеї в 

окремій експозиції .  

Нині процес реформування в Березняківській загальноосвітній школі І-ІІІ 

ступенів Смілянської районної ради Черкаської області відбувається під впливом 

науково-педагогічних ідей Василя Сухомлинського. У моделі школи «Школа для 

дітей» безпосередньо втілюється думка педагога про освітньо-виховне 

середовище, сприятливе для виховання людини «цікавої, творчої, допитливої 

думки».  

У монографії «Мої педагогічні переконання» В.Сухомлинський називає 

абсурдним уявлення про школу як про місце, де учні здобувають лише знання, 

навички, уміння, і висловлює погляди на школу як на вогнище освіти й 

освіченості, як осередок життя й творчої думки, розуму, таланту. 

У Березняківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів освітньо-виховне 

середовище вибудовується на гуманістичних, демократичних засадах. Воно 

забезпечує єдність навчання, виховання та розвитку школярів, сприяє їхньому 

гармонійному розвитку, фаховому зростанню вчителя, підвищенню педагогічної 

освіти і культури батьків. Таке середовище відповідає меті загальної середньої 

освіти, визначеній у Концепції Нової української школи, – «різнобічний 

розвиток, виховання і соціалізація особистості». 

За посиланням https://www.facebook.com/bereznyaku/ в Інтернеті ведеться 

«Щоденник шкільного життя» Березняківської загальноосвітньої школи, у якому 

розміщуються матеріали, які відтворюють процес створення освітньої моделі 

«Школа для дітей». Сторінка «Березняківська загальноосвітня школа» містить 

групи: «Проектний майданчик», «Літературна студія «Натхнення», Методична 

майстерня «Навчаємо по-новому». 

Такий Інтернет-простір дозволив створити демократичний Інтернет-

майданчик для тісної творчої взаємодії педагогів, дітей, батьків, мешканців 

сільської громади та освітян району. 

Головні концепти гуманної педагогіки В.Сухомлинського, суголосні ідеям 

реформування української школи, знаходять своє втілення в моделі «Школи для 

дітей», яка розбудовується в Березняківській загальноосвітній школі І-ІІІ 

ступенів Смілянської районної ради Черкаської області.  

«Дитина – центр освітньої системи», – ця ідея В.Сухомлинського є 

центральною у моделі «Школа для дітей». Мета «Школи для дітей» – створення 

гуманного освітньо-виховного розвивального середовища, у якому кожна дитина 

має можливість виявляти і розвивати свої здібності і таланти, досягати успіху і 

духовного злету, реалізуватися як особистість з почуттям власної гідності. 
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 «У наших школах не повинно бути нещасливих дітей, душу яких гнітить 

думка, що вони ні на що не здібні». Ця педагогічна ідея В.Сухомлинського 

реалізована насамперед у створенні учнівського добровільного товариства 

«Обдарованість» для учнів 5 – 11 класів. На сьогодні членами товариства є 68 

дітей, що складає 70% усіх учнів середніх та старших класів.  

Протягом навчального року члени товариства «Обдарованість» та усі 

школярі мають широкі можливості для виявлення та розвитку своїх 

різноманітних обдарувань. Налагоджена систематична робота у різних 

напрямках. Для поетично обдарованих дітей, батьків, педагогів працює 

літературна студія «Натхнення» та створюється альманах «Поетичні стежини 

Березняків» у групі «Літературна студія «Натхнення» на Фейсбуці. Також для 

творчо обдарованих дітей працює Беезняківська філія Ротмістрівської музичної 

школи (вокальне та хореографічне відділення); ансамбль «Барви» та 

танцювальний колектив «Зорепад» досягають великих успіхів у різноманітних 

творчих конкурсах.  

Ті, хто мають акторські здібності, реалізують їх у театральному гуртку. Учні 

із здібностями до художньої праці займаються у гуртку м’якої іграшки. 

Спортивно обдаровані діти – у футбольній та волейбольній секціях. 

Юні інтелектуали та дослідники об’єдналися у науковому товаристві 

«Ерудит» і команді «Олімпік». У школі активно розвивається культ 

інтелектуальної, творчої праці: учні залучаються до участі у різноманітних 

конкурсах, іграх, предметних олімпіадах та інтернет-олімпіадах. До прикладу, в 

Інтернет-олімпіаді з української мови «Всеосвіта Осінь-2018» взяли участь 85 

учнів школи, а в Інтернет-олімпіаді «Всеосвіта Зима-2018» зареєструвалися всі 

165 учнів школи. 

«Дух шкільного життя має виховувати у підлітка почуття власної гідності». 

Такий «дух шкільного життя» створюється у Березняківській школі і завдяки 

неформальним тематичним тижням. У переліку численних тематичних тижнів, 

якими живе школа, – тиждень гри, досліджень, творчості, поетичної осені, 

музики, народних традицій, історичної пам’яті, Олімпійський тиждень, тиждень 

веселого настрою, кругосвітньої подорожі, Великобританії, екологічних 

проектів, родинний тиждень та багато інших. 

 У межах кожного тижня безліч можливостей для дітей виявити та розвинути 

свої здібності в проектах, конкурсах, вікторинах, розвивальних іграх, спортивних 

змаганнях, акціях, класних та загальношкільних традиційних заходах тощо. При 

цьому активно використовується весь просторово-часовий простір школи, у тому 

числі перерви.  

«Радість успіху – це могутня емоційна сила, від якої залежить бажання 

дитини бути хорошою». Ця педагогічна ідея В.Сухомлинського є центральною в 

педагогіці успіху. Вона активно реалізовується в моделі «Школа для дітей». Усі 

досягнення дітей у межах тематичного тижня винагороджуються на традиційній 

щотижневій лінійці: найактивніші учасники відзначаються грамотами, 

сертифікатами, подяками.  

«Оптимізм, віра в людину – невичерпне джерело творчої енергії, нервових 

сил, здоров’я вихователя й вихованця». Цією ідеєю В.О.Сухомлинського 

пронизаний увесь дух життя Березняківської школи. Любити школу, вірити в її 

високу місію, підносити особистість, підтримувати оптимістичне налаштування 

школярів – на це спрямоване гасло школи, яке діти проголошують на щотижневій 
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лінійці: «Школа добра і радості! Школа особистого зростання! Школа духовного 

злету! Це – наша школа!!!» 

 Отже, проведене дослідження доводить важливість звернення до науково-

педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського як невичерпного джерела 

оновлення української школи. Підтверджено висновок доктора педагогічних 

наук Сухомлинської Ольги Василівни: «У процесі осмислення вимальовується 

дивовижна річ: більшість із того нового, прогресивного та інноваційного, що 

впроваджується нині у Новій українській школі, було започатковано ще Василем 

Олександровичем у «школі радості», описано у його книжках. Тільки хіба що 

іншими словами».  

 

ТВОРЧА СПАДЩИНА Ф.П.МАТУШЕВСЬКОГО 
Сердюк Ліза, 10 клас, Смілянська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 

Сердюк Любов Олексіївна, вчитель історії 
та правознавстваСмілянська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 10 

Кінець ХІХ – початок ХХ століття, складний і суперечливий період у 

розвитку української культури, який відбувався за умов існування імперських 

режимів, денаціоналізації та асиміляції українського народу. Але це час 

пробудження української нації, відродження національної культури та 

громадсько-політичного життя. 

У досить складних та несприятливих умовах торували свій творчий шлях 

видатні представники національного руху – вчені, письменники, митці, 

публіцисти, журналісти. Взагалі українська інтелігенція, все голосніше заявляла 

про себе. 

У вирі тогочасного громадсько-політичного та культурного життя 

самовіддано працював і наш земляк, уродженець міста Сміли – Федір Павлович 

Матушевський. Все своє життя ця людина присвятила справі відродження нашої 

національної культури, громадсько-політичного життя та державності України. 

Актуальність мого дослідження зумовлена недостатнім висвітлення у 

вітчизняному літературознавстві літературного доробку Ф.П. Матушевського, 

який залишив по собі велику творчу та чималу епістолярну спадщину. Вивчаючи 

літературні праці, щоденники, приватні листи Федора Павловича, я дізнаюсь, що 

представники тогочасного українсько-національного відродження ставили перед 

собою мету, відродити національну культуру, забезпечити суспільству права і 

свободи та реалізувати постійне прагнення до власної державності, 

розкриваються особливості громадсько-політичного та культурного життя 

України на початку ХХ століття, це і надає моєму дослідженню оригінальності і 

новизни. 

Федір Павлович був особисто і заочно знайомий з Борисом Грінченком, 

Оленою Пчілкою, Ольгою Кобилянською, Марією Заньковецькою, Євгеном 

Чикаленком, Михайлом Грушевським та багатьма іншими письменниками і 

громадсько-політичними діячами. З їхнього листування ми можемо довідатися 

про невідомі факти життя та діяльності вище зазначених 

До наших днів збереглася копія рукопису Матушевського «Щоденник 

українського посла», яку він писав перебуваючи з дипломатичною місією в 

Греції. Весь щоденник Ф. Матушевського пронизує вболівання за долю України. 

Ще перед від’їздом із Києва він твердо визначив свій статус: “ правительства і 
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форми ладу – тимчасове, як піна, а край і народ – вічне. Я більше вважаю себе за 

представника останніх двох річей, ніж правительства”34. І під час подорожі до 

Афін, і у Греції він постійно думав про становище на Батьківщині, вишукував у 

закордонних часописах найменші звістки про події в УНР. Фрази на кшталт “не 

дають мені спокою думки про Україну”, “та проклята Україна спати мені не дає”, 

“чорніші чорної землі і тяжчі від тяжкого каміння обсіли мене думки про долю 

України” зустрічаються на сторінках рукопису. Його перу належать літературні 

праці про Т.Шевченка, О.Косинського, В.Антоновича.  

Результатом моєї пошуково-дослідницької роботи буде написання статті до 

місцевої газети, де я намагатимусь, якнайширше висвітлити творчий доробок 

Ф.П. Матушевського, зазначивши що він є видатним діячем національно-

культурного життя в Україні кінця ХІХ – початку ХХ століття, який народився в 

маленькому містечку Сміла.  

А в майбутньому, коли я закінчу навчальний заклад, здобуду омріяну 

професію, то можливо буду представляти свою незалежну, соборну державу на 

міжнародній арені, і пишатимуся тим, що сто років тому, на моєму місці був мій 

співвітчизник – Федір Матушевський. 

 

СЛАВЕТНІ ГОНЧАРІ БІЛОЗЕРСЬКОГО КРАЮ 
Тимченко Аліна, учениця 9 класу КЗ 

«Малобілозерська спеціалізована естетична 

школа – інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Дивосвіт» 
Запорізької обласної ради, вихованка гуртка 

«Музеєзнавство». 
Керівник: Гришечкіна Олена Євгенівна, 

вчитель історії КЗ «Малобілозерська 

спеціалізованаестетична школа – інтернат ІІ-ІІІ 

ступенів «Дивосвіт» Запорізької обласної ради. 
Глина – це великий дар природи, з якого люди створюють усілякі ужиткові 

та декоративні вироби. В Україні немає регіону, де б не було цього життєдайного 

мінералу. Він став необхідною прикметою повсякденного життя українця. З 

глини споруджують житло та господарські приміщення, виготовляють посуд для 

приготування страв і зберігання продуктів, лікують хвороби і відганяють нечисту 

силу, моделюють світоглядні уявлення і зашифровують наступним поколінням 

основні категорії світорозуміння, встановлюють і підтримують зв’язок із 

пращурами і світом надприродного. З неї починається життєвий кругообіг і в неї 

повертається на завершення земного шляху кожне наступне покоління. 

Метою нашого творчого пошуку було вивчення керамічного виробництва 

Малої Білозерки та його систематизація. 

При цьому ми ставили такі завдання: 

- дослідити історію розвитку керамічного виробництва нашого села, 

зробити мистецький аналіз керамічних виробів ХІХ – ХХІ ст.;  

- вивчити сучасні тенденції розвитку керамічного виробництва в с. Мала 

Білозерка Запорізької області; 

- провести порівняльний аналіз керамічного виробництва в с. Мала 

Білозерка. 

Актуальність роботи полягає в тому, що вивчення гончарства на нинішньому 

етапі відродження української національної культури постає нагальним 

завданням вітчизняного народознавства. Керамічні вироби, які виготовлялися 
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майстрами – гончарами в с. Мала Білозерка, повністю не досліджені в 

історичному розвитку та не описані. 

З метою відродження історії розвитку місцевого гончарства в 1994 році при 

комунальному закладі «Малобілозерська спеціалізована естетична школа-

інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Дивосвіт» Запорізької обласної ради було створено 

шкільний етнографічний музей «Гладос». Основними напрямками діяльності 

музею є етнографічно-краєзнавча робота та залучення учнів до активного 

вивчення історії рідного краю, звичаїв і традицій українського народу. 

Починаючи з 1994 року учні разом з педагогами і громадськістю села зерно 

до зерна збирали розгублені частки історичної долі керамічного промислу 

Білозерщини : описи технологічних прийомів роботи, секретів приготування 

глин, ангобів, полив, місцевих професійних секретів та звичаїв. Наявність на 

території села значних покладів гончарної глини надала можливість селянам 

займатись художнім гончарством. 

Вивчаючи дане питання, ми змогли виділити три основних періоди в 

розвитку керамічного виробництва Малої Білозерки: 

І. Початковий період (в рамках 1899-1925): ми звернулись до архівних 

матеріалів і виявили, що існували навчальні гончарні майстерні, які мали 

приблизно таке обладнання: «Місцевої роботи 14 гончарних кругів, 4 жернова і 1 

закордонний млинок для розмолу фарб.» 

В Малій Білозерці станом на 1925 рік нараховувалось 5 гончарних 

майстерень. Три з них розташовувались в окремих приміщеннях та мали горни – 

ями для випалення виробів, а дві –розміщувались в жилих приміщеннях. 

ІІ. Основний період (в рамках 1925-60-ті роки ХХ ст.): 

Досліджуючи стан гончарства Малої Білозерки нами було виявлено, що 

старійшиною гончарного виробництва в селі був Кругляк Софрон Петрович. 

Малобілозерський гончар народився в 1886 році помер у 1946 році. Був вправним 

майстром гончарної справи. Ліпив горшки, макітри, маслобійки, миски та 

полумиски, маленькі фігурки звірів та людей.  

Софрон Петрович свою майстерність передав синам. Яка це була радість для 

сім’ї, коли сини старого Софрона – Михайло та Данило сідали за круг і робили 

незвичайні речі. 

Михайло Сафронович народився у 1912 році в с. Мала Білозерка. Свої вироби 

випалював соломою, три дні безперервно, підтримуючи вогонь. Згадує донька 

гончара: 

 «Спочатку гончарний посуд вкривався сажею, ставав чорний, але ще не був 

готовий, а от коли ставав червоним, то це була ознака того, що вироби готові. За 

готовністю спостерігали у віконечко в печі. Посуд можна було зробити 

полив’яним. Для цього батько ставили його дном уверх. І знову випалювали три 

дні безперервно, купляли свинець, клали його на сковороду, яка стояла на вогні і 

помішували. Поступово свинець ставав зеленою мукою. Потім ганчіркою, 

змоченою в солярці, обмазували вироби і посипали перепаленим свинцем. 

Вироби у піч вдруге ставили дном уверх і знову випалювали три дні 

безперервно». 

Вироби гончара були надзвичайно якісними, тому господарки з великою 

охотою їх купували. Помер Кругляк Михайло Сафронович 12 грудня 1982 року. 

Данило Сафронович народився в 1919 році. В 10 років уже робив гарний 

посуд. Виготовляв глечики, маслобійки, жбани. Помер майстер 28 травня 1994 

року.  
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Серед майстрів гончарної справи Білозерщини виділяється Овдун Іван 

Петрович, який народився в 1900 році. Посуд виготовлений Іваном Петровичем, 

вабив людей незвичайною красою. Коли він сідав за круг, глина у його вмілих 

руках оживала, співала, дихала, як жива істота. А глечики, макітри, коники, 

полумиски, ніби промовляли: «Купуйте нас, милуйтесь нами». Працював 

гончарем Іван Петрович до 1970 року, 23 січня 1975 року помер. 

Овдун Іван Петрович (однофамілець попереднього) народився 25 вересня 

1925 року. Виготовляв глечики, полумиски, діжі, жбани, дитячі іграшки. За добу 

міг зробити від 200 до 300 виробів. Мав багату уяву та естетичний смак. 

ІІІ. Сучасний період (з 1997р. до нашого часу): 

Серед сучасних майстрів – керамістів Малої Білозерки працюють такі митці 

як Овсієнко Олександр Вікторович, Вовченко Олена Петрівна, Мусіна Надія 

Іванівна. Роботи майстрів неодноразово виставлялись на різних обласних, 

республіканських та міжнародних виставках, конкурсах. 

Займаючись ліпленням, учні Малобілозерської школи-інтернату «Дивосвіт» 

знайомляться з особливостями глини, відчувають її пластичність, піддатливість, 

вчяться готувати її для своєї роботи і творити з неї. 

У 2006 році директор навчального закладу Овсієнко Я.М. започаткувала 

проведення міжнародного мистецького пленеру «Дивосвіт». Серед учасників 

пленерів: гончарі та керамісти з Польщі, Чехії, Франції, Білорусії, різних регіонів 

України, які з великим задоволенням знайомляться з експозиціями 

етнографічного музею «Гладос».  

Щороку пленер «Дивосвіт» збирає нових талановитих митців, які створюють 

неповторні шедеври мистецтва, діляться досвідом, спілкуються і залишають 

нашому навчальному закладу свої роботи, які утворюють експозицію під 

відкритим небом. 

У лютому 2013 року на базі навчального закладу стартував Перший 

керамічний фестиваль обдарованої молоді «КерамДиво-2013» – фестиваль 

дитячої творчості для талановитих дітей загальноосвітніх навчальних закладів, 

шкіл-інтернатів, позашкільних установ, що випробовують себе у мистецтві 

художньої кераміки. 

Таким чином, ми можемо зробити висновок, що майстри і учні гімназії 

зберігаючи та збагачуючи традиції майстрів – гончарів нашого краю зробили і 

свій внесок у розвиток керамічного виробництва. 

Як говорив один із поетів: 

«Були великі гончарі, у нас, у ріднім краї, 

Пишався ними наш народ, народ їх пам’ятає». 

Отож пам’ятаємо їх і ми та зберігаємо цю неоціненну спадину. 

 Висновки. Працюючи над роботою ми виконали такі завдання:  

– дослідили історію розвитку керамічного виробництва нашого села, зробили 

мистецький аналіз керамічних виробів ХІХ – ХХІ ст.;  

– вивчили сучасні тенденції розвитку керамічного виробництва в с. Мала 

Білозерка Запорізької області; 

– провели порівняльний аналіз керамічного виробництва в с. Мала Білозерка. 

Виходячи з вищесказаного, ми можемо зробити такі висновки: 

– керамічне виробництво Малої Білозерки в своєму становленні проходить 3 

періоди: початковий(в рамках 1899-1925), основний ( в рамках 1925– 60-ті роки 

ХХ ст.), сучасний (з 1997р. до нашого часу); 
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– старійшиною гончарного виробництва в селі був Кругляк Софрон 

Петрович; 

– місцеві вироби відрізняються тим, що не мають візерунків і майже всі вони 

не полив’яні. В деяких виробах – полива всередині; 

– серед експонатів експозиції шкільного етнографічного музею «Гладос» : 

черепиця, вази, форми для пасок, риночки, тарелі, сулії, маслобійки, глечики, 

молочники, кухлі, макітри, жбани, слоїки, миски, друшляки, горщики; 

– майстри і учні школи-інтернату «Дивосвіт» зберігаючи та збагачуючи 

традиції майстрів – гончарів нашого краю внесли і свій здобуток в розвиток 

керамічного виробництва; 

– серед традиційних виробів дивосвітівців вирізняються миски, горщики, 

ринки, барильця, горнята, свічники, писанки, іграшки, свищики, фігурки. 

Найпоширеніші вироби сучасної художньої кераміки Білозерщини: садово-

паркова, архітектурна, настінно-декоративна кераміка та вази; 

– сучасні майстри – керамісти Малої Білозерки: Овсієнко Олександр 

Вікторович, Вовченко Олена Петрівна, Караченцева Олена Володимирівна, 

Доценко Катерина Василівна, Мусіна Надія Іванівна; 

– більше розвинуте в сучасний час – формування засобом лиття, та ліплення 

пластичних малих форм ;гончарні вироби набули більш сучасного дизайну, та 

більш складних форм; 

– проведення міжнародних пленерів «Дивосвіт» та фестивалю 

«КерамДиво» сприяє розвитку керамічного промислу Малої Білозерки, 

збереженню національних традицій нашого регіону. 

ЛЮЛЬКАРСТВО, ЯК ЛЮЛЬКА ВИНИКЛА В УКРАЇНІ 
Петрієнко Тетяна (8 клас), вихованка 

туристсько-краєзнавчого клубу «Ніка» 

комунального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості» Варвинської селищної ради 
Чернігівської області. 

Керівник: Прима Олег Леонідович, 

заступник директора з навчально-виховної 
роботи комунального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості» Варвинської селищної ради 
Чернігівської області, керівник туристсько-

краєзнавчого клубу «Ніка». 

Останнім часом вчені все частіше звертають увагу на археологічні матеріали 

часів пізнього середньовіччя. Серед них цікавою категорією знахідок є люльки 

для паління тютюну, які у великій кількості зустрічаються в 

пізньосередньовічних шарах. Проте, як і більшість матеріалів XVII-XVIII ст., 

докладно не описувалися, не вивчалися. Публікації цього виду знахідок 

переважно вміщувалися серед іншого матеріалу і мали вигляд ілюстрацій. 

Питання їх систематизації та типології залишається актуальним.  

В фондах історико-краєзнавчого музею туристсько-краєзнавчого клубу 

«Ніка» Варвинського районного Будинку школярів знаходиться колекція люльок. 

Вона складається із 6 екземплярів. По-різному вони потрапили до нашого музею.  

Одна була знайдена на подвір’ї керівника музею, майже в центрі селища, 

друга в історичному куточку Варви, на Замковій горі, інші були подаровані музею 

жителями селища. Вони були знайдені на присадибних ділянках під час 

обробітку городів.  
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Люлька – предмет, котрий слугує для паління тютюну чи інших субстанцій. 

Східна модифікація курильної люльки – кальян, однак він використовується 

не тільки для тютюну. 

Нам стало цікаво як виготовлялися люльки, які є різновиди, як їх 

використовували. Так ми розпочали своє дослідження. 

Всі люльки виготовлені за допомогою форми, яка складалась з двох 

половинок. Негатив орнаменту наносився на внутрішню поверхню обох 

половинок – формочок.  

Сама люлька складається з двох частин: чашечки на тютюн і основи чубука, 

куди вставляється сам чубук – довга дерев’яна чи очеретяна паличка з 

загостреним кінцем. Між собою ці дві частини з’єднані внутрішнім каналом. 

В Україні існувало багато різновидностей люльок. Серед найбільш 

поширених дослідники виділяють коротенькі люлечки, так звані носогрійки, або 

люльки-бурульки (від турецького «бурун» – ніс). Була ще «обчиська», чи, інакше, 

товариська люлька, з чубуком у три аршини довжиною, «дуже велика, всипана 

намистом, коштовним камінням, різними бляшками, іноді з написом».  

Крім цих були ще коренкові, обковані міддю (люльки «зіньківки»), 

завбільшки з великий кулак; «люльки-мугурки» і плескуваті «сорочинки».  

В колекції нашого музею – глиняні люльки скоріше всього місцевого 

виробництва,але білі люльки можуть бути завезені з інших регіонів, так як в 

нашій місцевості відсутня біла глина. Всі люльки виготовлені у формах з двох 

половинок. На всіх чітко видно слід від ливарного шва. У кількох люльках 

внутрішня поверхня чашечки задимлена, що свідчить про їх тривале 

використання для паління тютюну. Є люльки, в яких внутрішня поверхня не 

задимлена. Деякі з них мають спільні ознаки: розміри, форму.  

Звичайні керамічні люльки здебільшого імітують традиційний український 

глиняний посуд і притаманний йому декор, що ж стосується великих люльок, то 

тут фантазії майстрів не було меж. У гончарному ремеслі виробництво люльок не 

було виділене в окрему галузь, а гончарі, як і заведено з давніх-давен, ліпили і 

випалювали все: посуд, іграшки, люльки.  

У народній уяві люлька була тісно пов’язана з образом козака. Палити тютюн 

першими в Україні почали саме козаки. Мабуть тому в народних піснях, 

прислів’ях і на картинах, де був зображений козак Мамай, люлька і козак 

нероздільні.  

Палити вважалося в народі справою гріховною, тому, коли козак мав іти до 

церкви, він мусив витрусити тютюн з кишень і навіть переодягнути сорочку. 

Люлька була вірною подругою козака в військових походах і в мирний час.  

Майстри для виготовлення люльок використовували найчастіше дерево і 

глину. Глиняні люльки для паління були широко розповсюджені у XVI-XVIII 

століттях, а вже наприкінці XIX століття вони майже скрізь вийшли із вжитку. 

Раніше, щоб визначити якість тютюну, потрібно було пожувати листя і випалити 

із нової глиняної люльки.  

На Гуцульщині ще й досі роблять люльки з мосяжної (від «мосяж» – латунь) 

і мельхіорової бляхи. Серед козацьких люльок зустрічаються також і привізні – 

порцелянові люльки, їхніми власниками були представники більш заможних 

верств населення.  

Хоч колекція люльок нашого музею маленька, але вона свідчить про 

вживання тютюну різними верствами населення. На превеликий жаль, ми не 

маємо відомостей про місця їх виготовлення на Варвинщині і Чернігівщині в 
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цілому, але темна глина, з якої вони зроблені, скоріше всього місцева. Колекція 

люльок музею свідчить про розвиток гончарного мистецтва на Чернігівщині.  

Інтенсивне поширення тютюну в Європі відбувалося з другій половині ХVI 

століття, коли тютюн та люльки для його паління почали активно завозитися з 

Америки до Іспанії, Англії та Голландії. З різних районів американського 

континенту доставлялися різні види і сорти тютюну і, відповідно, – типи люльок. 

Так, в Англії і Голландії отримали поширення люльки з невеличкою чашечкою і 

довгою тонкою тулійкою для чубука. Вони умовно названі люльками 

«голландського типу». На відміну від них, у Франції, Іспанії, північно-західній 

Африці, Османській імперії та Персії набули розповсюдження люльки «східного» 

типу – з короткою тулійкою для чубука і чашечкою відносно великих розмірів. 

Процес початку виготовлення люльок на території України припадає на 

кінець XVІI – початок XVІII століття. Тоді власні зразки починають займати 

чільне місце серед імпорту, переважно східного кримсько-турецького. 

М.Г.Рабинович зазначає, що для Росії характерне проникнення люльок на 

початку XVIII століття із заходу, тобто, навіть люльки східного виробництва 

доходили з Європи. Для українських територій ця теза не може бути прийнятою. 

Навпаки, вплив Сходу яскраво відчутний і у формах виготовлення і в назвах 

виробів, предметів, що мають відношення до тютюнопаління. 

При наявній значній кількості місцевого тютюну, на Україну у XVIII столітті 

потрапляв тютюн із східноєвропейських міст, балканських та турецьких 

територій. Саме з відміченими особливостями розвитку тютюнництва на 

території України, особливо на її лівобережньо-дніпровській частині пов’язано 

збільшення кількості місцевого виготовлення люльок та розвиток люлькарства, 

витіснення кримського, турецького, болгарського імпортів, що переважали, 

особливо на південноукраїнських територіях у XVII столітті. 

Для України добре відомі та датовані знахідки люльок належать до середини 

XVII століття. Вони пов’язані із здобутими І.К.Свєшніковим матеріалами на 

місці битви під Берестечком 1651 р., де збірка включала декілька тисяч одиниць 

фрагментів та цілих форм люльок. 

Як зазначалося вище, у XVIII столітті місцевих зразків стає більше. Для 

цього століття датовані екземпляри люльок походять з розкопок Кам’янської Січі 

та Олешківської Січей. Зокрема на Кам’янській Січі із розкопаного шинку XVIII 

століття походили люльки чорного, білого, жовтого та малинового кольорів. 

Останні були зі штампованим орнаментом у вигляді квітів. 90% люльок із 

заповнення підвалу шинка однакові за орнаментуванням та кольором. Хоча 

вважати безумовним еталоном для всієї території України глиняні люльки, що 

походять з території Запорізьких Січей було б не досить доцільним, зважаючи на 

ізольованість їх від більшої території Гетьманщини, й, відповідно, як наслідок – 

уніфікацію люлькарського виробництва, форм та орнаментації виробів. 

З’являються у XVIII столітті й нові, непритаманні попередньому століттю, 

різновиди люльок, вони стають більшими за розмірами, використовуються нові 

орнаментальні мотиви. Викликали це явище: зниження цін на тютюн, російсько-

турецькі війни, масове вирощування та виготовлення тютюну на Україні, яке 

розвивалося завдяки державній підтримці. 

Коротко про інші матеріали, що використовувалися в XVII – ХІХ століттях 

для виготовлення люльок. Це: дерево, кістка, каміння (янтар, пінка, шифер), 

метал. Чубуки найчастіше виготовляли з верби та калини, а люльки з вільхи, 

берези, липи, вересу, в незначній кількості з буку, горіху і березового коріння. 
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Люльку не вирізали з дубу, сосни, ялини – дерев, що мають власний сильний 

запах деревини. Не використовували осику, але з забобонних міркувань – осика 

вважається деревом Іуди, тому мати таку люльку – ганебно. Рідше виробляли 

чубуки з рогу. Використовували спосіб вигинання деталей люльок за дерев’яною 

спеціальною моделлю, формою. 

Питання чисельного домінування у XVII-XVIIІ століттях саме глиняних 

люльок досить цікаве. Безперечно дерев’яні люльки в цей час виготовлялися. 

Хоча слід відмітити, що дерев’яні люльки XVII-XVIIІ століть переважно великих 

розмірів, персональних, маленького обсягу мало. Проте дерево гірше зберігається 

у культурних нашаруваннях, що могло призвести до чисельного переважання 

глиняних виробів. Не виключено, що у ці століття існувала «мода», попит саме 

на глиняні люльки, що зумовило їх чисельну перевагу. З ХІХ століття глиняні 

люльки поступово витісняються з ужитку, змінюються зробленими з інших 

матеріалів, переважно з дерева. 

 

ПИСАНКИ ЛУБЕНЩИНИ 
Купрій Марина, вихованка гуртка 

«Історичне краєзнавство» Лубенського міського 

ДЮКСОТ «Валтекс» 
Керівник: Іващенко Людмила 

Олександрівна, керівник гуртка «Історичне 

краєзнавство» Лубенського міського ДЮКСОТ 
«Валтекс» 

Далеко за межами України славиться її самобутнє декоративне мистецтво з 

його чи не найбагатшим і у світі народним розписом. Українське народне 

мистецтво виникло в сиву давнину серед чарівної природи, краса якої 

наповнювала душу працьовитого народу мрією про щастя, дарувала творчу 

наснагу.  

Український декоративний розпис поряд з іншими видами народного 

мистецтва – це наша гордість, безцінне духовне надбання народу. [3, с.10] 

Педагогічна наука визнає велике виховне значення народного мистецтва, яке 

зацікавлює дітей, сприяє розвитку естетичних захоплень і суджень. Вивчення 

творів народного декоративного мистецтва пробуджує у дітей перші яскраві 

образні уявлення про Батьківщину й мистецтво, сприяє вихованню патріотичних 

почуттів, заохочує до світу прекрасного, творчості. Народне декоративне 

мистецтво сприяє формуванню образного мислення, ініціативи та самостійності, 

образотворчих здібностей.  

Краса писанок– шедеврів народного мистецтва чарує людей вже, мабуть не 

одне тисячоліття. Не випадково Т.Г. Шевченко порівнював мальовниче 

українське село з писанкою: [5, с.12] 

«Село на нашій Україні – 

Неначе писанка село, 

Зеленим гаєм поросло.» 

Писанкарство – надзвичайно цікава і, можливо, одна з найменш вивчених 

галузей українського народного мистецтва. Недостатньо вивчені і писанки 

Лубенщини. 

Великодні свята неможливі без червоного яєчка – «ознаки радості взагалі, а 

великодньої зокрема», та писанок, які в минулому були не просто оздобленим 

яйцем, а й лікували людей, охороняли житло від блискавки і пожежі, допомагали 
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пастухові, сприяли родючості полів, садів,проводили людей в могилу, мали різне 

культове значення.  

Великий Богослов Іван Дамаскин так розкривав християнське значення 

великодньої крашанки в оповіданні «О Велиці Дні»: «Яйце сподобляється всій 

тварі: скоролупа – як небо, плівка – як хмари, білок – як води, жовток – як земля, 

а вогкість посеред яйця – як у світі гріх. На Воскресіння Господнє один одного 

цілуємо з червоним яйцем і приказуємо: один: «Христос Воскрес!» – Другий: 

«Воїстину Творець неба і землі, всього світу воскрес із мертвих!». [2, с.8] 

Відомий лубенський етнограф В. П. Милорадович у своїй фундаментальній 

праці «Житье-бытье лубенского крестьянина» розповів про те, як на початку ХХ 

століття готували до Великодня «крашанки та писанки»: «В чистый четверг моют 

яйца, в пятницу их галунят, т.е. погружают в раствор квасцов, в субботу красят, 

вбрасывая в красную краску (кирку), оранжевую (жовтогарячу) из лука, желтую, 

сделанную из смеси квасцов, гречневой половы и полевой нехворощи, зеленую– 

из весенней травы (рясту), особенно из голубых пролесков и темную – в черный 

сандал (бразолию). Красный цвет любимый: «Господь наказав святить 

червонукрашанку, боусяке раде червонному».Можно святить яйца и окрашенные 

в другие цвета, кроме темного….., бо нечистый радуется». [4, с.204] 

«Писанок в Лубенском уезде…делали немного» дитямпохизуваться…» На 

местных писанках встречались орнаменты: геометрический (безконешник, 

зубцы, картата, ламане дерево– спираль, хрестыкова, в андреевские крестики, 

кривулечки); астральный ( зиркова); растительный ( виноград, рожа, сливка, 

сосна, яблочко). Животного орнамента, вообще не принятого в Малороссии, не 

встречалось и на местных писанках… О них существует такое поверья: «Хоть 

целый год вылежит писанка и зовсимвысохне, а на Великдень буде повна. [4, 

с.205] 

Початок колекції народних писанок Лубенського музею сягає давнини. 

Малюнки писанок, розміщені у «Всемірной Иллюстраціи», «Нови» за 1887 рік 

зацікавили власницю музею Катерину Миколаївну Скаржинську і вона 

запропонувала збирати писанки завідуючому музею Ф. Камінському. [1, с. 22-23] 

Спочатку справа йшла мляво в 1888 році – перший рік колекціонування в 

музей передали лише 23 писанки, з яких більшість була придбана в Лубнах. 

В 1889 році – лише 14 писанок з села Лохвицького повіту Полтавської 

губернії. В цей час в науковому світі почав розвиватися великий інтерес до 

писанки, що дало поштовх до розвитку збирання колекції. Камінський завзято 

взявся за збір і пошук писанок. Звернувся з проханням до друзів та знайомих. Із 

Нижнього Булатця майстриня писанкарка підготувала 63 різноманітних писанок. 

Тому в 1890 році в музеї було вже 239 писанок, але в 1891 році Камінський помер 

і збір писанок на деякий час зупинився. Протягом 1892-1893 р. не з’явилося 

жодного екземпляра, але в 1894 році – 585 писанок (привозилося з багатьох 

губерній). Це стало можливим завдяки праці наступника Камінського – Сергія 

Кульжинського. Важливою його роботою став каталог писанок, що зберігалися в 

музеї К.М.Скаржинської. 

Лубенські писанки цього часу, завдяки унікальній колекції музею К.М. 

Скаржинської , яка налічувала понад 1500 самобутніх і неповторних зразків 

писанкарського мистецтва, були відомі далеко за межами України. [1, с.24-25] 

Зважаючи на те, що писанкарство вже у кінці ХІХ століття занепадає, 

зокрема через швидкий промисловий розвиток регіону, значну цінність для 
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наукового вивчення регіональних особливостей писанкарства мають 

документально достовірні джерела. 

Каталог С.К. Кульжинського є одним з небагатьох достовірних джерел 

інформації про писанки Лубенщини.  

За описами в каталозі С.К.Кульжинського достовірно реконструйовано 

орнаменти писанок, що створені на теренах колишнього Лубенського повіту. [1, 

с.122] 

Лубни: Писанки придбані на базарі, куди їх перед святами привозили з 

ближніх сіл. Раніше можна було придбати у самих майстринь або перекупів, але 

зараз писанки на базарі не зустрічаються. 21 писанка була передана в музей в три 

періоди: 

1) 1888р. (20 писанок). Орнамент рослинного характеру: збігається з 

типом «боковий вазон» – різниця є лише, в тому, що орнамент повторюється не 

два, а 4 рази.  

2) 1894 році дві писанки – С.С.Ревой 

3) 1895 році – 7 писанок – А.Л.Сталевським 

Мацківці. Одна писанка, отримана в 1894 році від А.А.Лавренко. 

Тарандинці. Звідси 19 писанок – всі вони потрапили сюди в 1890 році. 4 – 

Антоном Кодинцем, дві – Полікарпом Билим, інші невідомо ким. Написані всі 

вони 4 майстринями: Пріською Ведмедчиною, Наталією Довбишевою, Параскою 

Костюковою та Параскою Породиною. 

Хитці: 9 писанок – 1894р. громадянином Т.М.Растембергом. Перші сім 

написані саморобними фарбами за допомогою гусячого пера – Пріською 

Бутковською, робота надзвичайно груба. Останні дві писанки купованими 

фарбами за допомогою звичайної трубочки, але роботи їх ще грубіші.  

Хорошки: 10 писанок в 1895 р. доставив Ілья Гречка. Всі писанки написала 

Тетяна Ковба – жінка 40 років (писала писанки для заробітку коштів – за одну 

писанку брала 2-3 простих яйця).  

Чуднівці: 20 писанок: 3 писанки – А.Г.Киряновим (1894 р.), і останні в 1895 

р Г.А.Кратом (писала Лукерія Горбушенко) .  

Денисівка: 3 писанки в 1890 році – І.П. Михайловським (писала Меланія 

Чепина). 

Нижній Булатець: із цього села, яке найближче розташоване до маєтку 

Скаржинської, в музей потрапило 79 писанок, всі вони були виготовлені на 

замовлення Ф.І.Камінського в 1890 році, двома жінками-майстринями: Горпиною 

Барановою (35 років не спеціаліст писанкарської справи) і спеціалістом 55 років 

Явдохою Гайдуковою. 

Губське: Сім писанок було привезено в 1888 р., але ким не відомо. 

Духове: 26 писанок, з них три привезені в 1888 році, ким не відомо, а всі інші 

в 1894 році – жителем А.В. Кравченком. 

Калайдинці: одна писанка в 1888 році. 

Живуть народні традиції писанкарства в нашому краї і сьогодні, їх 

відроджують молоді майстри-писанкарі. Як писанка є оберегом у житті людини, 

так і кожен майстер є охоронцем давньої традиції в житті свого краю, своєї землі.  

Писанки – це витвір вашої руки і вашої душі. Винагородою за вашу творчу 

працю, за вашу терпеливість та наполегливість буде прекрасна, барвиста, чарівна 

українська писанка. [1, с.123– 133] .  

У писанці – цілий світ. Як наука, як заклинання нерозривності роду, народу 

і всесвіту, як життя в дусі Господньому, у вірі, надії й любові. 
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У наш час мистецтво писанок чарує око розмаїттям орнаментальних мотивів 

і буянням насичених фарб, викликаючи загальне захоплення. Писанкарство 

вважається одним із найцінніших різновидів українського декоративного 

розпису. 

Під час нашої роботи над даною темою ми, вивчили та розкрити мало відомі 

історичні аспекти писанки, з’ясували що писанка, як символ відродження, 

оновлення, воскресіння природи, відома багатьом народам світу. Саме ж 

визначення «писанка» походить від слова «писати» і, власне, перші символи на 

писанці нагадують східні ієрогліфи. 

Писанки – це витвір вашої руки і вашої душі. Винагородою за вашу творчу 

працю, за вашу терпеливість та наполегливість буде прекрасна, барвиста, чарівна 

українська писанка. 
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Секція №4: історико-краєзнавчі та природні туристсько-

рекреаційні об’єкти України, пов’язані з подіями 

державотворення та історичними постатями 

РОЗВИТОКМІСТА КАНЕВА ТА ЙОГО НАСЕЛЕННЯ 
Правдзіва Вікторія, вихованка гуртка 

«Географічне краєзнавство» Канівського 

міського центру туризму 

Керівник: Щербак Вікторія Віталіївна, 

керівник гуртків Канівського міського центру 

туризму 

Науковий керівник-консультант: Ісаєва 

Ольга Миколаївна, завідувач науково-

дослідного відділу Шевченківського 

національного заповідника «Канів від давнини до 
сучасності»  

«Міста схожі на годинник, — тільки вони не вимірюють час, а виробляють 

його. І кожне місто виробляє свій особливий час, який знають лише ті, хто в 

ньому живе». 

Віктор Пєлєвін 

Історія кожного міста – це історія його місцевості, історичних умов 

виникнення, ролі, яку воно відігравало в історії країни. Окрім цього, це ще життя 

людей – легенди, перекази, освоєння місцевості, назви, формування міста у його 

історично визначених частинах, вплив на них історичних умов і навпаки.  

Наш Канів з усіх сторін оточують древні урочища, яри, гори, ліси, в яких з 

часів палеоліту не завмирало життя. Саме вони надають Каневу самобутності, 

впливають на існування кожної з його частин. На горах, що виходять до Дніпра, 

здавна селилися люди. Ці поселення мали свої назви, які в глибині віків пішли у 

небуття. У Каневі знайдено пам’ятки матеріальної й духовної культури всіх епох 

розвитку людського суспільства. Тут є пам’ятки всіх періодів 

середньодніпровської цивілізації, починаючи з палеоліту, і аж до наших днів. 

Територія Канева та його околиці були заселені під час відходу останнього 

льодовика. Дані племена селилися в основному на горах, які виходять до Дніпра 

або поблизу них. Тому всі гори були заселені нашими пращурами, які 

використовували їх як природні оборонні укріплення. Люди, які жили на них, 

обживали свої території, займалися збиральництвом, рибальством, скотарством, 

землеробством, мисливством. 

За час свого існування Канів пройшов різні етапи розвитку: зародження, 

розвиток, розквіт і стагнацію. Час зародження визначався доцільністю існування 

міста, заповнення його жителями, планування та будівництвом жител. Здавна 

місто постійно було на вістрі боротьби, зазнавало розрухи та відновлення, в усі 

часи відігравало значну роль у становленні нашої держави. До початку XVIIст. 

Канів став розвиватися, але не багатіти, про що свідчить слабке будівництво 

будинків (до XX ст. майже всі будинки були під соломою і часті пожежі 

знищували місто).  

Як вимагає час, міста XVIIIст. несли функцію як і міста, так і фортеці. Власне 

місто, здебільшого, розташовувалось на рівному місці, але замок завжди 

будувався вище міста. Розвиток нашого міста мав свою особливість, яка була 
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пов’язана з рельєфом міста. Він розташувався на пологому схилі гори, з 

південного її боку [5, 76].  

У Каневі лінія укріплення у вигляді валу, залишки якого ще збереглися до 

XIXст., окреслювати простір, що займало старе місто. У Каневі, як і в інших 

замках невеликих сотенних містечок, майже не було житлових будинків. Тут 

розташовувалися споруди виключно військового призначення, а саме: конюшні, 

сховище для збереження їжі та боєприпасів, невеликі приміщення для вартових, 

замковий будинок та ін.. [5, 77]. 

Обов’язковим атрибутом площі був колодязь. На Соборній площі він 

знаходився на місці колишнього пам’ятнику В.І Леніну, а коли його засипали, 

побудували водогін до цистерн. На ринку великих міст ( чи недалеко від нього) 

стояв будинок полкової чи сотенної канцелярії, які були адміністративним 

центром округи[5, 80].У зв’язку з великою кількістю гір та ярів, люди в Каневі 

селилися в основному по численних ярах, ближче до води. При великому 

достатку одноповерхові будинки перебудовувались в двоповерхові, в яких 

нижній поверх був цегляним, або обкладався цеглою. Це було зумовлено тим, що 

під час розливу Дніпра підтоплювалися і постійно зсувались, тому будинки 

тріскались. Основним будівельним матеріалом був дуб, сосна, осика і липа [5, 

81]. 

В 1786 році в Каневі було 9135 жителів ( православних – 7156, євреїв – 1859, 

католиків – 98, протестантів – 2 і магометан -20 ), 2 православні церкви, 

католицька каплиця, єврейська синагога і 2 молитовні будинки. Двокласне міське 

училище з підготовчим класом і жіночим відділенням. 

У 1849 році було кам’яних будинків – 1 і 655 дерев’яних. Із них належить 

дворянам та чиновникам – 55, купцям – 1 кам’яний дім і 12 дерев’яних будівель. 

Все інше – належить міщанам. 

У 1852 році було проведено новий опис Канева Іваном Фундуклеєм, де він 

дав довідку про історію Канева від часів Київської Русі до його часу. Там 

пишеться, що у місті під садами та горами зайнято було 451 десятину орної землі, 

місто мало 669 десятин, сінокосів 495 десятин, пастбищ – 3976 десятин, під 

дров’яним лісом – 1694 десятини, непридатної землі – 439 десятин. Церков 

Православних у місті: 1-кам’яна, 1 – дерев’яна. Одна Римо-католицька каплиця. 

У місті було 2 (казенних) кам’яних будинки, особистих – 657 (в тому числі, 2 

будинки кам’яних).  

Жителів у Каневі налічувалося 5503 особи, з яких 2705 – чоловіків, 2798 – 

жінок. Досить цікавим є склад населення міста: дворян затверджених Геральдією 

чоловіків-8, жінок -9, першого розряду – чоловіків-7, жінок-17, другого розряду– 

чоловіків-115, жінок-136, чиновників – чоловіків – 26, жінок – 41, священиків і 

церковнослужителів – чоловіків – 11, жінок – 34, почесних громадян – чоловіків 

– 5, жінок – 4, купців – чоловіків – 64, жінок – 60, міщан – чоловіків – 2221, жінок 

– 2253, громадян – чоловіків – 118, жінок – 112, дворових людей – чоловіків – 24, 

жінок – 73, відставних солдат – чоловіків – 49, жінок – 69, кантоністорів – 

чоловіків – 57, жінок – 0. Крім того, військовослужбовців при штабі Саперного 

батальйону – 10 офіцерів і 373 нижчі чини. В інвалідній кімнаті – 1 офіцер і 213 

інвалідів. Із загального числа жителів належать: до православного віросповідання 

– 3561, до римо-католицького – 140, євреїв – 1802 душі обох статей.  

В 1864 році у Каневі було жителів до 3000 християн православних і стільки 

ж євреїв. Римських католиків було не більше 20. 
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У 1870 році у Каневі усього мужчин 3799 і жінок 3749. Православних 

мужчин – 2741, жінок -1304. Дворян: чоловіків -41, жінок -45.Регулярного війська 

-132 особи. Будинків казенних кам’яних – 4, особистих кам’яних – 1, дерев’яних 

– 899. У місті існувало дві православні церкви (одна кам’яна і одна дерев’яна), 1-

на римо-католицька каплиця, 1-на дерев’яна єврейська синагога, 2-ва дерев’яних 

молитовних будинки. Із навчальних закладів: міське народне двокласне училище 

з підготовчими класами і казенне єврейське 1 – го розряду двокласне училище. 

Канів у той час мав такі підприємства: 1завод сальних свічок, 2 медоварних 

заводи, 1 пивоварний завод, 9 вітряних та водоплавних млинів, 4 сукновальні. 

Особливих ярмарків не було, а збиралися по неділях та п’ятницях невеликі торги. 

У місті утримувалася за рахунок міських доходів одна міська лікарня на 15 ліжок 

[5, 90]. 

За переписом 1897 року, в Каневі проживало 8855 осіб з них євреїв – 2682 

особи. У Каневі євреї стали селитися наприкінці XVII століття. З того часу їх 

кількість стрімко зростала: з 98 осіб у Каневі та навколишніх селах 1765 році, до 

1635 осіб у 1847 році та до 2682 осіб. Чисельність євреїв зростала аж до середини 

XX століття. У Каневі тодішній центр міста (Соборна площа,яка тоді була 

меншою,включаючи територію теперішньої міської гімназії і далі,до лікарні)– це 

був один великий ринок,на якому протягом року,крім малих,було ще й дев’яти 

великих ярмарків. На вулицях було багато провулків. Вони вели від воріт і 

сполучали важливіші для життя міста центри [5, 79]. 

У зв’язку з більшовицьким переворотом у XX столітті відбулися відчутні 

зміна у житті нашої держави і нашого міста і за даними в 1911 році в місті 

мешкало вже 12 228 чоловік. Це боляче позначилося на житті людей. Революція, 

громадянська війна, два голодомори, перевлаштування суспільства на новий лад 

докорінно змінили життя Канева. [5, 72].  

У 30-х роках ХХ століття Канів був селищем міського типу, районним 

центром Київської обл. УРСР; число жителів – 9 тисяч. Тут працювали пристань 

на правому березі Дніпра, МТС і паровий млин. У 7 км від міста на Чернечій горі 

(сучасна – Тарасова) похований Т.Г.Шевченко [9, 204] . 

За післявоєнні роки Канів сильно змінився, набрав рис індустріального міста. 

Його забудова здійснюється за генеральним планом. Лише у 1966–1970роках 

південно-західну околицю міста прикрасили 1240 добротних будинків. 

На вулицях ім. Леніна, Шевченка, Кошового виросли два зразково впорядковані 

житлові масиви гідробудівників, забудовані п’яти– і дев’ятиповерховими 

будинками. У 1971 році житлова площа комунальних квартир становила 48 206 

м². Нові вулиці та центральні магістралі площею 28 тисяч 

м² забетоновані і асфальтовані. Улюбленим місцем відпочинку трудящих став 

канівський парк. 

На початку 60-х років ХХ століття Канів – невеличке містечко з кількістю 

населення 7,5 тис. осіб. У місті працюють лісопильний, цегельно-черепичний, 

маслоробний заводи; деревообробний, харчовий комбінати; ремонтно-

транспортна станція; навчальні заклади – технікум з підготовки культурно-

освітніх працівників, дві середні школи, восьмирічна школа, музична школа; 

заклади культури – два будинки культури, кінотеатр, п’ять бібліотек, дві турбази, 

учбово-дослідне лісове господарство Київського державного університету 

[8,147-148]. Введено в дію новий хлібозавод, міжрайонну коконосушильну базу 

та інкубаторну станцію [2, 333]. У цей час спостерігається незначне пожвавлення 

в розбудові міста, зокрема: 1961 року збудовано готель «Тарасова гора» і 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1911
https://uk.wikipedia.org/wiki/1966
https://uk.wikipedia.org/wiki/1970
http://www.dniprowazirka.com.ua/page.php?c=448
https://uk.wikipedia.org/wiki/1971
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82
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районний Будинок культури на 600 місць. Цього року засновано Канівський РЕМ 

[2, 333], а наступного – відкрито школу-інтернат. 

1963 року розпочалася реставрація пам’ятки ХІІ ст. Канівського Успенського 

собору, на базі якого було організовано Канівський історико-краєзнавчий музей 

на громадських засадах. Для роботи музею була створена Рада, до складу якої 

увійшли відомі краєзнавці В.О.Коваленко та І.І.Сорокопуд. Хоча ще наприкінці 

1962 року на шпальтах районної газети «Ленінським шляхом» друкується 

повідомлення Івана Івановича Сорокопуда про намір створити новий музей у 

Каневі: «Ви переступаєте поріг будинку, на якому красується вивіска «Музей 

історії Канева». … … він незабаром буде. За його організацію взявся краєзнавчий 

актив. Створена рада з енергійних і працьовитих товаришів – працівників 

народної освіти, канівського музею Т.Г.Шевченка, знавців літератури й 

мистецтва, істориків…» [26, 4]. Лише через десятиліття, в 1991 році, у Каневі 

було створено історичний музей. 

1963 року у Каневі споруджено новий маслосирзавод, який щоденно 

переробляв 50 тон молока [2, 333]. Крім цього у 1963-му розпочалися підготовчі 

роботи по спорудженню Канівської ГЕС. Власне з цього часу відкривається нова 

сторінка в історії міста: будуються житлові будинки і об’єкти соціально-

культурної сфери, виникають нові підприємства, збільшується кількість 

населення. 

31 травня 1964 року закладено перший кубометр бетону у споруди шлюзу 

Канівської ГЕС [9, 1]. Будівництво станції тривало 11 років і проходило у 

комплексі: електростанція, бетонована гребля, однокамерний судноплавний 

шлюз з причалами і хвилерізною дамбою верхнього б’єфу та захисними 

спорудами нижнього. 

Разом із будівництвом ГЕС зростає місто: виникають нові площі, вулиці, 

житлові масиви. Лише 1964 року проведено ряд робіт щодо впорядкування 

міської території: здійснено велике озеленення міста, закладено парк на 10 га, 

електрифіковані останні міські вулиці: Новоселиця, Гедзи, Мічуріна, 

Островського, заасфальтовано 7430 м2 шляхів та центральну площу Леніна (нині 

– Соборна), закладено фундамент під бібліотеку-музей А.Гайдара, а на території 

турбази розпочалося будівництво триповерхового готелю [8, 3]. І це був лише 

початок, протягом наступного десятиріччя майже щороку здавався в 

експлуатацію той чи інший об’єкт. 

З 1977 року Канів стає містом обласного підпорядкування. Тож наприкінці 

70-х років ХХ ст. Канів вже більше не скидається на село, а перетворюється на 

ошатне, чисте і впорядковане місто. Тут працюють кілька заводів: «Магніт», 

побутових виробів, маслосироробний, хлібний, пивоварний, а також комбінати: 

харчовий, побутового обслуговування. [10, 554]. Влітку міські вулиці потопають 

у зелені та квітах. 

Місто складається з безлічі кутків, які мають свою історію і свої назви. Після 

спорудження Канівської ГЕС, у заплаві Дніпра виріс новий мікрорайон. Там де 

колись росли лози, земле снарядами намили основу з піску, відтак цей мікрорайон 

отримав відповідну назву – «намив».Фактично на Намиві було збудоване нове 

місто за сучасними стандартами.  

Завдяки збільшенню населення міста (з 6-8 тисяч у післявоєнний час до 24 

152 осіб – на 1 січня 2018 року), місто розрослося до Дніпра і по горах. З набуттям 

Української незалежності в 1991 році в суспільстві відбувся новий злам, який 

знову змінив Канів. Єдине, що надійно тримає історію, – це людська пам’ять, 
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пам’ять саме тих людей, які мешкають в цьому місті, зберігають і примножують 

його надбання.  

Але, нажаль, в нашому місті, як і по всій нашій країні, кількість населення 

невпинно скорочується, тобто відбувається процес старіння нації. Саме ця 

гіпотеза підтверджується нашим дослідженням. Підсумовуючи наше 

дослідження, ми можемо стверджувати, що кількість жителів нашого міста 

скорочується і можливо через кілька століть воно може зникнути з пам’яті 

майбутніх нащадків, як зараз зникають села по всій Україні. 

 

МІСЦЯМИ КОЗАЦЬКОЇ СЛАВИ (ДО 400-РІЧЧЯ ІВАНА БОГУНА) 
Матвієнко Наталія, вихованка історико-

краєзнавчого гуртка Вінницького обласного 
центру туризму, спорту, краєзнавства та 

екскурсій, учениця 9-В класу НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-

гімназія №2» міста Гнівань Вінницької області 
Керівник: Коваль Олександр Іванович, 

керівник історико-краєзнавчого гуртка 

ВОЦТСКЕ, вчитель історії НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-
гімназія №2» міста Гнівань Вінницької області 

 Культура нації базується на пам’ятках історії та культури. Тому це 

питання завжди було актуальним і потребувало вивчення та вдосконалення. Тим 

більше, що після Революції Гідності та в умовах сучасної війни за незалежність 

України інтерес до української історії значно зріс. Готуючись до ювілею нашого 

земляка-героя Івана Богуна ми поставили за мету вивчити його життєвий шлях, 

на основі праць учених та даних архівів і музеїв, а також пройти шляхами 

козацької слави та описати стан пам’яток задля їхнього збереження та 

примноження. Пам’ятки та пам’ятники є візитівкою кожної держави, тим більше, 

що не кожен народ мав славних лицарів-козаків.  

 Вивчивиши життєвий шлях Івана Богуна із наукових праць, ми 

відвідали місця, де він примножував звитягу та славу української зброї. 

Результати роботи із документами та матеріали польової практики суттєво 

доповнили наш краєзнавчий музей та допомогли відкрити нові маршрути 

туристам, які займаються науково-пізнавальним туризмом. Це довготривала 

робота, яка присвячена 400-річчю від дня народження Івана Богуна, відомого 

військового та політичного діяча. ЇЇ особливістю є те, що вона створювалась у 

переважній більшості за матеріалами польової практики. 

Московити називали його «Впертим генералом», поляки – «Зимовим лисом», 

українці – «Богуня» («Богуня йде, своє військо веде»), інші – Юрком Морозом. В 

Європі вважався кращим фехтувальником. 

 Народився він на Вінниччині, де протікає річка Бог, від якої мав 

прізвище, що із санскриту означає «ситий», «довершений», «самодостатній». 

Дитячі роки його пройшли у селі Уладівка Літинського району. Вищу освіту 

здобув у Берлінському університеті за спеціальністю інженер-фортифікатор. Був 

учасником Тридцятилітньої війни разом із Богданом Хмельницьким та Іваном 

Сірком. 1640 року одружився. Вінчався у Вінницькій церкві. Перебував на 

Запорозькій Січі, як отаман воював разом із донськими козаками проти татар у 

Приазов’ї та московитів у Приволзьких степах. Був поранений. Повернувся на 

Вінниччину. Перетворив Кальник на свою резиденцію. Відзначився у боях за 

волю України під час Хмельниччини. Не підписав жодного договору із 

Московським царством. Брав участь у Конотопській битві. Захищав Україну в 
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часи «Руїни». Очолював Кальницький, Вінницький (лютий 1649 – червень 

1658рр.), Паволоцький полки. Тричі був наказним гетьманом та найкращим із 80-

ти сподвижників Богдана Хмельницького.  

В ході експедиційної роботи юними краєзнавцями вивчені такі визначні 

місця: 

- Уладівка – стародавній палац та ймовірне поховання Івана Богуна 

(козацький хрест);  

- Кальник – хата Богуна (товщина стін більше одного метра), залишки 

козацького замку, козацькі могили, пам’ятник Івану Богуну, Козацька левада, дуб 

Богуна, під яким він дав присягу полковника, шкільний музей; 

- Вінниця – барокова козацька церква Святого Миколи 1641 року, в якій 

вінчався Богун (одна із рідкісних церков на Поділлі); острів Кемпа (Купа 

Козацька) із підземними ходами, улюблене місць козаків (тепер тут фонтан 

«Рошен»); Богунів Байрак – резиденція полковника Івана Богуна на території 

Старого (Козацького) міста, неподалік від неї – Богунова Левада та святилище 

Перуна на початку стародавнього арійського міста Сабарів; пам’ятник на місці 

оборони Вінниці біля школи №3; «Вінницькі Мури» та барокові споруди ХVІІ 

століття; краєзнавчий музей; канцелярія полку Українського Козацтва імені Івана 

Богуна; залишки козацького замку; 

- Берестечко – українські Фермопіли, місце битви 1651 року, під час якої 

наказний гетьман Іван Богун вивів з боями та врятував українське військо та 

Богдана Хмельницького; 

- село Стіна Томашпільського району – фортифікаційні укріплення, 

барокова мурована церква, родинний склеп Нечаїв, у спорудженні яких брав 

участь Іван Богун; 

- Четвертинівка (колись село Батіг) – місце перемоги козаків над 

поляками; містичне зображення Богуна як результат вивітрювання гранітних мас, 

гора Батіг, річка Батіг, Кривавий Яр (Кривий Яр), музей козацтва, місце 

проведення фестивалю «Батозька битва», Гетьманська криниця, Стара переправа; 

- Урочище Жванець Хмельницької області – місце Жванецької облоги 

поляків, де Богун розкрив свій військовий талант та не пішов на переговори із 

поляками. Тут встановлено знак цієї битви, неподілік від нього є ворота із 

каменю, збудовані у сімнадцятому столітті як прикордонний пункт;  

- Монастирище Черкаської області – місце перемоги військ Богуна, тут 

встановлено йому один із найкращих па’мятників; 

- Якушинці під Вінницею – місце останньої битви Богуна, тут є залишки 

козацької церкви, стародавнє городище, нещодавно встановлено пам’ятний знак 

козакам при в’їзді в село; 

- Умань – залишки козацького замку, музеї; 

- Бар – залишки старого замку, церква, костел, музей; 

- Могилів-Подільський – прикордонне місто, столиця Подільського 

полку, краєзнавчий музей, переправа, тут створювалась повість «Тарас Бульба», 

певний час Могилівський полк очолював Іван Богун; 

- село Соснівка – місце Конотопської битви – річка Соснівка, старі 

могили, залишки укріплень, пам’ятник перемоги козаків над московитами у 

Контопській битві між Шаповалівкою та Соснівкою; 

- Новгород-Сіверський – пам’ятник Іванові Богуну у сквері козацької 

слави; експозиція у краєзнавчому музеї; 
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- село Комань за Новогород-Сіверським – місце страти Богуна, козацький 

курган, осередок прийому в козаки та шанування минулої звитяги, козацька 

церква, в якій похований Іван Богун; 

- Батурин та Глухів – гетьманські столиці, місця битви Богуна з 

московським військом у 1663-1664 роках; 

- Переяслав-Хмельницький – місце договорів з Московським царством 

(1654р., 1659р.), які полковник Іван Богун відмовився підписувати. 

Нещодавно на горі Батіг, місці переможної битви козаків, природою 

утворено зображення Івана Богуна на граніті, яке дивиться на захід.  

На початку російської агресії проти України у 2014 році було визволене місто 

Рубіжне Луганської області при допомозі духу Івана Богуна, який викликали на 

кургані. 

Під час експедиції краєзнавці зустрілись із курсантами військового училища 

імені Івана Богуна у місті Батурині без попередньої домовленості, проте не 

випадково. 

Напередодні Першої світової війни Іван Франко та Михайло Коцюбинський 

виграли судовий позов до Генріка Сенкевича, який паплюжив Івана Богуна. Суд 

зобов`язав його говорити правду про українського полководця, що поляки 

виконують і сьогодні. 

Пам’ятники Івану Богуну (каталог) 

№ 

з/п 

Місце 

знаходження 

Дата 

відкриття 
Автори 

Відповідальний 

за збереження 

1 Боярка    

2 Вінниця 06.11.1954 П.М.Осика Міська рада 

3 Кальник 2003  Сільська рада 

4 Монастирище   Селищна рада 

5 Жовті Води О8.1991р. Ю.М.Кривоносов  

6 Комань   Сільська рада 

7 
Новгород-

Сіверський 
  Міська рада 

8 
Кальник (біля 

дуба) 
2010р. П.О.Корецький Сільська рада 

9 Ямпіль   Міська рада 

10 

Київ 

(військовий 

ліцей) 

  Військовий ліцей 

11 Берестечко  А. В. Кущ Сільська рада 

Задля збереження історії потрібно шанобливо ставитись до пам’яток історії 

та культури, вивчати, оберігати та примножувати, так як це робиться в усьому 

цивілізованому світі. Дана робота є вдалою спробою гуртківців вирішити цю 

проблему. Нам є на кого рівнятись в умовах сучасною російської агресії проти 

України. Прикладом цього є постать Івана Богуна. 
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МІСЦЕ ПАМ’ЯТОК ЗАМКОВОЇ АРХІТЕКТУРИ В РОЗВИТКУ 

ТУРИЗМУ НА ЗАКАРПАТТІ (ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ, ПОШУКИ) 
Мешко Янош, археологічний гурток 

Закарпатського Центру туризму 
Керівник: Дзембас О.В. 

1. Актуальність теми. Серед пам’яток історії і культури Закарпаття чи не 

найбільш ефектними та привабливими для туристів є середньовічні замки. Всього 

на сьогодення їх нараховується 12. Похмурі твердині через вікна своїх бійниць з 

певним докором дивляться на наших сучасників. Стан цих пам’яток різний. 

Деякі, на першій погляд, збереглись досить непогано. Деякі – майже повністю 

зруйновані. Як відомо, Закарпаття обрало собі шлях,у першу чергу, рекреаційної 

та туристичних галузей розвитку економіки. Це і не дивно: цілющі мінеральні 

води, гірські ландшафти, праліси та різноманітність поліетнічних пам’яток історії 

та культури робить наш край надзвичайно привабливим для відпочинку. 

Закарпаття на сьогодення є єдиною областю в Україні де не існує 

жодногоісторико-культурного, чи історико-архітектурного заповідника! Не 

вірите – перевірте в Інтернеті, де на сайті Міністерства України надано повний 

перелік цих важливих для збереження і оптимального використання пам’яток 

установ. 

2. Об’єкт дослідження. Середньовічні замки Закарпаття, мали би тут 

відігравати роль своєрідних домінантів розвитку туризму та роль своєрідної 

візитки регіону. 

3. Предмет дослідження. Стан пам’яток. 

4. Метою роботи є дослідження і аналіз стану пам’яток замкової архітектури 

Закарпаття, а також розробка певних рекомендації, щодо їх подальшого 

використання та можливостей пристосування під різноманітні заклади. 

5. Методологічна база та методи досліджень. В роботі використовуються 

наступні методи: порівняльного аналізу та систематизації. 

Робота складається із вступу, двох розділів, висновків та списку 

використаних джерел. 

Замки Закарпаття є надзвичайно цікавими обертами для археологічного 

вивчення. Археологія здатна надати безцінну інформацію про етапи та 

хронологічні горизонти забудови тих чи інших пам’яток. Розробляються сучасні 

теоретичні підходи, вдосконалюються методи наукових досліджень, які 

дозволяють з більшою достовірністю відновити картину минулого. Поступове 

вдосконалення методів археологічних досліджень дозволяє в деяких випадках 

навіть науково відтворити інтер’єри і сам замковий побут.  

Ще у 2002 році Закарпаття стало першим регіоном України, який розробив 

та прийняв сесією обласної ради концепцію економічного та соціального 

розвитку області. В сфері стратегічних економічних перспектив концепцією 

визначено розвиток екологічно чистих виробництв, збереження навколишнього 

природного середовища та пріоритетний розвиток туристично-рекреаційного 

комплексу.Вказаний документ практично ігнорував історико – культурні, 

архітектурні та археологічні пам’ятки як елемент розвитку туристсько-

рекреаційного комплексу. Найбільш ефектними та важливими для розвитку 

туристсько-рекреаційного комплексу на Закарпатті, як ми вже наголошували, є 

пам’ятки середньовічної замкової та церковної архітектури. Потрібно відзначити, 

що більшість з них одночасно є і пам’ятками археології.  
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Умовно пам’ятки замкової архітектури за світовим досвідом можна поділити 

на три групи.  

До першої віднесемо пам’ятки що постійно експлуатувалися. Вони відносно 

непогано збереглися. В першу чергу на Закарпатті таким є Мукачівський замок. 

Замок – пам’ятка національного значення, але користується ним міська влада м. 

Мукачева. Наступним об’єктом цієї групи може вважатись Ужгородський замок. 

Після втрати своєї основної захисної функції він поступово, як і більшість 

пам’яток замкової архітектури, перетворюється на палац. Згодом тут 

розташовується семінарія. Перебудови також сильно порушили автентику 

пам’ятки. Зараз в Ужгородському замку розташовується Закарпатський 

краєзнавчий музей, що принаймні, надає хоча б якусь можливість опікуватись 

станом пам’ятки. Мабуть, до цієї ж групи слід віднести й Довжанський замок. У 

1920 році, після того, як Довгий окупували чехословацькі війська, рід Телекі 

втратив свої володіння, і палац перейшов у державну власність. У 1954 році, за 

радянської влади, в приміщенні палацу відкрили туберкульозний диспансер і 

лікарню-санаторій для хворих на кістковий туберкульоз. Цю функцію він 

виконує й донині.З певною обережністю, до цієї групи можна віднести і замок 

Сент-Міклош у Чинадієво. Тут при Шенборнах, так і після них, розташовувались 

різноманітні господарські підприємства. Згодом, вже у радянські часи, тут 

перебувала військова частина. У 60-х роках минулого століття власник змінився. 

На замковій території розташувалось транспортне підприємство та гараж. 

Нарешті, у 2001 році замок віддано в оренду художнику Йосипу Бартошу. Він 

разом із дружиною Тетяною та однодумцями фактично врятував замок від повної 

руйнації. Нині частково відреставрований інтер’єр першого поверху споруди. У 

замку часто відбуваються міжнародні та місцеві мистецькі заходи. З 2012 року в 

замку щорічно відбувається міжнародний фестиваль середньовічної культури 

«Срібний Татош». 

Друга група пам’яток, на жаль, дуже велика. Справа у тому, що до неї ми 

відносимо ті об’єкти, які майже вже остаточно зруйновані. Реставрації вони не 

підлягають, адже практично це була би нова споруда. Багато з них потрібно 

негайно консервувати, щоб припинити подальшу руйнацію. Броньківський 

замок, Вишківський замок, Канків у Виноградові, замок Нялаб у селищі Королево 

Виноградівського району, Середнянський замок, Квасівський, Хустський замок. 

Третя група представлена, на жаль, лише однією пам’яткою – Невицький 

замок. Саме тут необхідність створення історико-культурного чи історико-

архітектурного заповідника стоїть найбільш гостро. Потрібні фахівці, а не 

аматори, в які управлінська безглуздість заганяє небайдужих фахівців. Додамо, 

що діяльність Школи юного археолога Закарпатського центра туризму у 

співпраці з іншими центрами на теренах України та з міжнародним 

волонтерським рухом надала можливість обґрунтування та отримання гранту на 

виведення пам’ятки Невицький замок з аварійного стану. Роботи планується 

розпочати у цьому 2019 році. 

 Замки Закарпаття є візиткою нашого краю. Ми розглянули їх сучасний стан 

та проблеми їх існування. Провели частковий аналіз закордонного досвіду в 

області експериментальної археології та створення археодромів. На нашу думку, 

цей досвід частково можна використати і при музеєфікації окремих замкових 

об’єктів на Закарпатті, у першу чергу для цього, у майбутньому, пропонується 

Невицький замок. На Закарпатті накопичено певний досвід з волонтерського 

руху по збереженню пам’яток історико-культурної спадщини. І згодом, на нашу 
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думку, цей досвід може стати непоганою базою для розвитку одного з напрямків 

цього специфічного різновиду туризму. Замки Закарпаття могли би стати 

чудовими екскурсійно-туристичними об’єктами, але для цього потрібно 

розробити модель їх утримування. Модель, яка б передбачала виконання 

двоєдиного завдання: розвиток туризму та збереження автентики пам’яток. 

Таким органом міг би слугувати створений історико-культурний заповідник 

«Замки Закарпаття». Отже, ми сподіваємось, що найближчим часом питання 

збереження пам’яток замкової архітектури Закарпаття буде вирішено комплексно 

і буде враховано їх сучасний стан та можливості експлуатації. 

 
ЕВОЛЮЦІЯ ПОБУТУ СЕРЕДНЬОВІЧНИХ ЗАМКІВ ЗАКАРПАТТЯ 

(ЗА МАТЕРІАЛАМИ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ) 
Марк Мешко, археологічний гурток 

Закарпатського Центру туризму 

Керівник: Дзембас О.В 

Метою роботи є з’ясування та висвітлення еволюції замкового побуту за 

матеріалами сучасних археологічних досліджень. Предметом дослідження 

здебільшого слугували опубліковані матеріали археологічних розкопок. 

Актуальність праці полягає у тому, що до сьогодення серед наукової літератури 

досить відсутній комплексний систематизований загальний аналіз регіональної 

історії з цієї надзвичайно цікавої теми. При роботі над даною темою автор 

застосовує методи систематизації та порівняльного аналізу. Робота складається 

із вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел і літератури. 

Перший розділ присвячений середньовічному замку в уяві сучасників. 

Середньовічний замок був символом феодального суспільства та його 

внутрішньої організаційної структури. Своєю імпозантністю, могутністю та 

величавістю він домінував над оселями простого люду. Цей загальновідомий 

факт випливає із соціального становища феодалів, їх корпоративності, ієрархії та 

положення. Замки в очах простої людини були чимось недосяжним, непорушним, 

вічним. Саме в такому страхітливому світлі нам їх вимальовує романтична 

література, яка підкріплена народними легендами та піснями. Потрібно 

відзначити, що з такими уявленнями ми зустрічаємось і до сьогодні.  

Практично кожен замок Закарпаття дотепер має легенди, які значно 

перебільшують його роль та призначення, романтично забарвлюючи 

загадковість, неприступність та могутність. Це легенди про наявність протяжних 

підземних ходів. Широко розповсюдженою є, наприклад, думка, що колись 

Невицький, Ужгородський та Мукачівський замки були пов’язані підземними 

ходами, протяжністю 12 і 40 км. Абсурдність цього твердження, навіть не 

враховуючи гірську місцевість, густоту лісів і невелику щільність населення, – є 

очевидною. 

У другому розділі розглядаються функції та життя замків у середньовічну 

добу. Реконструювати життя, зрозуміти їх місце і роль у житті середньовічного 

феодального суспільства неможливо лише за писемними джерелами. Адже не 

всюди і далеко не всі вони збереглися, багато з них є недостатньо вивченими. 

Більшість подібних джерел дуже розкидані у просторі і, головне – у часі. Мала 

кількість відомостей: грамот, описів та інших документів, що пов’язані з 

пам’ятками середньовічної замкової архітектури Закарпаття, вимагає від нас 

широкого застосування історичних аналогій та використання даних 

археологічних досліджень. Зрозуміло, що робити це потрібно з певною 
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обережністю. 

По-перше, необхідно враховувати соціальні, будівельні, функціональні, 

персональні та національні аспекти і особливості пам’яток. 

По-друге, максимально використовувати конкретні історичні приклади. 

По-третє, залучати археологічні джерела, які практично тільки зараз 

зусиллями закарпатських археологів входять до наукового обігу . Безумовно, 

використання цих методів не є універсальними, адже кожна пам’ятка у взятому 

контексті дослідження вимагає індивідуального підходу, але деякі узагальнення 

в рамках історичної відповідності все ж таки виглядають можливими. 

Важливим моментом є те, що доба середньовіччя займала декілька століть, 

кожна її стадія мала свої специфічні ознаки, які по різному проявлялися в 

окремих областях.  

Третій розділ безпосередньо торкається побуту магнатської верхівки та і 

самих замків. Вода для захисників замків означала життя. Без неї навіть сама 

могутня фортеця через деякий час повинна би була капітулювати. Тому і не 

дивно, що догляду за колодязями та резервуарами приділялась величезна увага. 

Так, обов’язки провізора Спишського граду з 1638 року передбачають нагляд за 

тим, щоб цистерни були закритими, вода не зіпсувалася. Від води залежало також 

питання особистої гігієни. Як не дивно, але в історичній науці домінує думка, що 

мешканці середньовічних міст і замків, практично не слідкували за особистою 

гігієною. Зрозуміло, що рівняти з сучасністю нам не доводиться, але є хоча і не 

чисельні, але факти, які це спростовують. Так на північному сході Угорського 

королівства маємо археологічне свідоцтво про наявність бані в середньовічному 

замку. Це дуже цікавий факт. Баня була виявлена археологами у Старій Любовні 

(Сучасна Східна Словаччина). Тут в приміщенні, яке датується 1566 роком, було 

знайдено піч, одну мідну та дві дерев’яні ванни, 12 плетених мочалок, 6 відер. 

Потрібно нагадати, що подібні купальні існували і в інших замках. В силу малих 

площ замкових споруд та, можливо, дефіциту води користувалися купальнями, 

мабуть, виключно шляхтичі. Шляхта використовувала також парфуми. Це 

доводять знахідки на замках Східної Словаччини ампул, в яких знаходились рідкі 

парфуми.  

Взагалі, на багатьох більш-менш археологічно вивчених замках, у 

внутрішніх двориках знайдені ями для сміття, деколи це залишки від старих 

будівель або споруд. У Невицькому, наприклад, починаючи з середини 

XVстоліття звалищем для сміття слугувала бувша колодязь-цистерна. До речі 

стратиграфія цієї ями свідчить, що використовувалась вона тривалий час. У 

розрізах ями добре видно, що коли сморід від сміття та органіки ставав 

нестерпним яму трохи присипали стерильним ґрунтом. Потім використовували 

знову. Так повторювалось три рази. 

За результатами зробленого нами дослідження можна прийти до висновку, 

що Закарпаття ніколи не було забутим чи занедбаним краєм. Адже археологічні 

матеріали здебільшого вказують на досить високий рівень розвитку феодального 

господарства та рівень побуту навіть за класичними загальноєвропейськими 

мірками. Невелика кількість писемних джерел: різного роду договорів, реєстрів, 

урбаріїв та інших документів скоріше пов’язана з бурхливою політичною 

історією, однак феодальні війни, боротьба з Галицько-Волинським князівством, 

татарами, турками і, нарешті, між Габсбургами та трансільванськими князями, 

які доповнювались постійними виступами селян, привели до знищення більшої 

частини документів. Постійні зміни кордонів під час нової та новітньої історії теж 
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призвели до втрати частини архівних документів  

На жаль, під час ІІ світової війни у м. Неаполі згорів і багатий Неапольський 

архів, де знаходились документи, що могли свідчити, про прибуття Другетів 

(DeRuget) із Франції на південь італійського півострова та надати багато цікавої 

інформації про їх перебування в Неаполі, а згодом і на Закарпатті. Адже відомо, 

що Вільгельм Другет супроводжував сина Карла Роберта – угорського короля 

Людовика Великого в його чисельних походах у боротьбі за Неапольське 

королівство, а його батько – Ян взагалі врятував життя майбутньому королю під 

час замаху на батька. 

Мовчазні археологічні свідки цих подій, яких ще не торкнулося лопата 

археолога, в майбутньому повинні доповнити яскравим і цінним матеріалом ще 

не одну невідому сторінку історії краю і наповнити наші знання про минуле 

конкретним змістом. До того ж в умовах Закарпаття середньовічна археологія 

стає прикладною наукою, адже вона дозволяє корегувати чисельні реставраційні 

проекти для проголошеного пріоритетного розвитку туризму. Можливості цієї 

науки дозволять не тільки з’ясувати хронологічні етапи будов та перебудов 

замкових споруд, але і реконструювати інтер’єри та замковий побут в певному 

хронологічному зрізі. Це може зробити Закарпаття більш привабливим для 

вітчизняного і закордонного туриста, а самі екскурсійні програми наповнити 

конкретним, цікавим і пізнавальним змістом.  

 

ІСТОРІЯ ПОКРОВСЬКИХ КОПАЛИН 
Фоменок Анастасія, I курс група 836 

ДПТНЗ «Покровський ЦППРК» м. Покров, 
Дніпропетровської області 

Керівник роботи: Дерій З.В., викладач вищої 

категорії «старший викладач історії»  

Орджонікідзе (зараз Покров)– місто обласного підпорядкування засноване 

1883 року. Розташоване у степовій зоні за 215 км на південний захід від 

Дніпропетровська і за 5 км від залізничної станції Чортомлик. Населення 39,6 тис. 

чоловік. Площа міста 26 км². Воно складається міста й пригородів: Чортомлик, 

Горняцьке, Перевізькі Хутори, Горняк, Рудник, Олександрівка, Підгірна. 

Археологічні розкопки на території міста дають підставу твердити про давнє 

заселення цієї місцевості. В районі Богданівської збагачувальної фабрики 

Шевченківського кар’єру та екскаваторного парку в 1964 році археологи 

дослідили курганні поховання скіфів (IV-III ст. до н. е.), у яких знайдено коштовні 

речі. 

У 40-х рр. XVII століття землі, де тепер виросло Орджонікідзе(Покров), 

входили до складу Чортомлицької Січі. В 1775 році, після її ліквідації, на цьому 

ж місці виникло село Покровське. Згодом землі Чортомлицької Січі разом з 

селом, Катерина II віддала князю Вяземському. У 1802 році він продав їх барону 

Штігліцу. У 1861 році у Покровському було створено економію, власником якої 

став великий князь М. Романов. 

Далі історія Покровської економії нерозривно пов’язана з розвитком 

гірничодобувної промисловості на Півдні України. Ще в 80-х рр. XIX століття на 

схилах берегів річки Солоної, що протікала по цій місцевості, геолог Г.Федосеев 

виявив на поверхні ґрунту поклади марганцевої руди. Влітку 1883 року 

експедиція Геологічного комітету, яку очолив гірничий інженер В.О.Домгер, 

вивчила їх більш докладно. Після додаткових досліджень, проведених геологами 
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А.Михальським та М.Коцовським, тут було розпочато промислову розробку 

марганцевих руд і в 1886 році засновано Покровські копальні. В перший рік їх 

експлуатації було видобуто 4,4 тис. тонн марганцевої руди. 

За період з 1886 по 1908 рік у балці річки Солоної на схід від Покровських 

копалень виникли нові рудники. В квітні 1896 року Покровські копальні 

орендували акціонерне «Нікополь-Маріупольське гірничо-металургійне 

товариство», засноване американськими та німецькими капіталістами. В 1901 

році видобуток руди тут становив 2,1 млн. пудів. 

Технічний рівень виробництва на марганцевих рудниках був дуже низьким. 

Роботи на рудничних шахтах проводились кустарним способом. Лопата і обушок 

були основними знаряддями праці шахтаря. Користуючись зубожінням селян, 

капіталісти наймали за низьку плату бідняків і примушували їх працювати в край 

тяжких умовах. Ніякої охорони праці на рудниках не додержувалися. Мізерного 

заробітку, який одержували шахтарі, не вистачало навіть на прогодування сім’ї. 

Капіталісти грабували трудящих, стягуючи також з них штрафи і встановлюючи 

високі ціни на продукти харчування, житло тощо. Гірничі селища тулилися біля 

рудників. Мешкали рудокопи в темних і низьких бараках та сирих землянках по 

кілька родин разом. Жорстока експлуатація, політичне безправ’я і тяжкі умови 

життя – все це викликало обурення трудящих. 

11 грудня 1905 року селяни, що працювали в Покровській економії, з участю 

шахтарів розгромили економію князя Романова, розібрали худобу, спалили 

господарські будови. Очолили цей виступ С.Жарко, Л.Карнаух, Г.Забутний та 

інші. Управитель маєтку викликав для розправи з повсталими загін козаків. 

Кількох повстанців було вбито і поранено, 78 – заарештовано і засуджено на різні 

строки тюремного ув`язнення. Катеринославський окружний суд позбавив волі 

на чотири місяці навіть неповнолітніх учасників виступу В. Мишанського, 

І.Лисенка та А.Сову. 

З особливою силою розгорнулась боротьба покровських робітників під час 

першої російської революції 1905-1907 рр. 16 травня 1905 року на копальнях 

почався страйк гірників, який очолили машиністи І.Черадіонов та П.Цуканов. 

Але вимоги їх не були задоволені. Для придушення страйку керуючий рудником 

викликав козаків. 

Жандарми посилено шукали організаторів страйку. Але І.Черадіонову та 

П.Цуканову вдалося уникнути арешту. 

Під керівництвом більшовиків, що приїхали з Нікополя, на Покровських 

копальнях було створено збройний загін, який розігнав місцеву поліцію і дав 

відсіч чорносотенцям. 

11 грудня 1905 року селяни, що працювали в Покровській економії, з участю 

шахтарів розгромили економію князя Романова, розібрали худобу, спалили 

господарські будови. 

Після поразки першої російської революції у гірничих селищах було 

розміщено козацькі загони. Спираючись на військову силу, капіталісти посилили 

наступ на трудящих. Вони збільшували робочий день, знижували заробітну 

плату, запроваджували різноманітні штрафи. Проте, досвід революційних боїв 

1905 року не минув марно і був використаний гірниками в 1917 році. 

Після перемоги Лютневої буржуазно-демократичної революції робітники 

Покровських марганцевих копалень встановили тісний контакт з Нікопольською 

Радою робітничих депутатів. У березні 1917 року на Покровський рудник 

приїхали з Нікополя члени Ради — більшовики В.Г.Антипов і А.Гладков. Вони 
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провели мітинг шахтарів і жителів навколишніх селищ. З їх допомогою було 

роззброєно урядника та городових і створено рудничний робітничий комітет. 

З перших днів свого існування робітничий комітет зажадав від керуючого 

рудником підвищити заробітну плату шахтарям, а також поліпшити умови їх 

праці. Оскільки ці вимоги не були задоволені, гірники на знак протесту оголосили 

страйк. Було створено страйковий комітет у складі І.А.Андріашина, 

Я.І.Шаповала та інших. Страйк тривав близько 2-х тижнів і закінчився перемогою 

гірників. Робітники добилися встановлення 8-годинного робочого дня і 

підвищення заробітної плати на 35 відсотків. 

Про перемогу Великої Жовтневої соціалістичної революції в Петрограді 

шахтарі Покровських копалень довідались 26 жовтня, і вже на початку листопада 

влада перейшла до ревкому у складі І.А.Андріашина (голова), Я. І. Шаповала та 

П.Т.Кулика. Ревком реквізував запаси продовольчих. товарів у підприємців і 

розподілив їх серед трудового населення. Крім того, він узяв на облік все 

устаткування та обладнання шахт. 

Після вигнання австро-німецьких окупантів і розгрому гайдамацьких загонів 

на Покровських копальнях було відновлено Радянську владу. Відбулись вибори 

Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, першим головою 

якої став М.С.Міненко. 

В серпні 1919 року Покровські копальні захопили денікінці. Денікінська 

контррозвідка 19 серпня заарештувала членів підпільної організації більшовика 

К.С.Кулика, голову Ради М.С.Міненка, гірників І.Ляшенка, Т.Білого, І.Кулика, 

К.Тананайського. їх вивезли в Нікополь і кілька тижнів катували. 

К.Тананайського та К.С.Кулика денікінці розстріляли, а інших гірників-

підпільників з баржі смерті на Дніпрі визволили частини 2-ї кінної армії. 

У вересні-грудні 1919 року тут безчинствували банди Махна. 

В серпні 1920 року ця місцевість була захоплена кінним корпусом 

врангелівського генерала Бадієва, якого в жовтні вщент розбили частини 

Червоної Армії. 

На фронтах громадянської війни героїчно боролися з ворогами шахтарі з 

Покровських марганцевих копалень. Після розгрому врангелівців шахтарі 

Покровських копалень приступили до відбудови рудників. 

 На початку 1921 року у Покровському руднику водночас із відбудовою шахт 

проводилися роботи по збагаченню видобутої раніше руди. 

У 1922 році тут розпочався видобуток марганцевої руди. 

18 серпня 1941 року рудник захопили німецько-фашистські війська. 

Загарбники вживали всіх заходів, щоб налагодити видобуток марганцю, але 

гірники саботували їх розпорядження. 12 січня 1942 року рейхскомісар України 

Еріх Кох видав спеціальну постанову, за якою гірникам, що ухилялися від роботи 

на окупантів, загрожувала в’язниця. 

Але ні погрози, ні розстріли не зламали волю радянських шахтарів. 

Спеціально створений фашистами фірмі «Ерцбергбау» не вдалося закінчити 

будівництво збагачувальних фабрик. Гірники виводили з ладу механізми, 

електромотори, влаштовували аварії, псували освітлення. 

Багато гірників рудника ім.Орджонікідзе(Поков) боролися проти ворога на 

фронтах Великої Вітчизняної війни. 

4 лютого 1944 року частини Червоної Армії визволили рудник 

ім.Орджонікідзе(Покров) і селище від німецько-фашистських загарбників. У цих 

боях особливо відзначилася 79-а гвардійська стрілецька дивізія 8-ї гвардійської 
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армії. Свято шанують гірники ім’я молодшого лейтенанта І.Г.Шатохіна, якому за 

мужність в бою посмертно присвоєно звання Героя Радянського Союзу. 

Відступаючи під ударами радянських військ, німецько-фашистські 

загарбники зруйнували та затопили шахти рудника. Все цінне устаткування було 

вивезено до Німеччини, або знищено. Фашисти завдали руднику збитків на суму 

33,2 млн. карбованців. 

Одразу ж після вигнання фашистів трудящі приступили до відбудови 

шахтного господарства. Партійна організація рудника очолила змагання гірників 

за найшвидше відродження промислових об’єктів. Велику допомогу також 

подавав братній російський народ. З Уралу на рудник йшли: ліс, машини, 

устаткування, сучасна техніка і все необхідне для того, щоб відбудувати 

марганцеву промисловість. 

Невтомними пропагандистами і агітаторами кінця 20-х і на початку 30-х 

років на руднику були С. Шангін, П.Сулімов, Ф.Постельняк, П.Чернета, 

М.Ярецький та інші.  

Значну роль у відбудові рудника відіграло шефство працівників сільського 

господарства, яке розгорнулося з ініціативи колгоспників сільськогосподарської 

артілі «Путь Ленина» Одеської області. Над рудником ім. Орджонікідзе взяли 

шефство колгоспники Чкаловського району (так називався тоді Нікопольський 

район). Вони допомогли робочою силою, необхідною для завершення 

відбудовних робіт. 

З кінця 19-го століття, беруть початок численні трудові династії нашого 

гірничо-збагачувального комбінату. Більшість з них складали цілі родини, які 

мали за честь передавати професійну майстерність, естафету дід-сину, доньці, 

онукам і правнукам.  

Влітку 2016 року наше головне підприємство відзначило 130 річницю з 

початку розробки Марганцевого родовища в нашому регіоні. Це безумовно, 

знакова дата в історії Орджонікідзевського (нині Покровського) гірничо-

збагачувального комбінату. 

Місто Орджонікідзе (Покров) розросталося,і в 1965 році його було віднесено 

до міст обласного підпорядкування.  

Взагалі наш степовий край має багату історію. Відомий археолог Борис 

Мозолевський у 1971 році розкопав курган «Товста могила», саме в якому 

знайдено знамениту золоту скіфську пектораль — шедевр світової античної 

культури, древньої майстерності , завдяки якій наш край знає весь світ. Скільки б 

часу не сплило, а душа кожного, хто небайдужий до історії рідного краю, 

оглядається на події не такого вже й далекого минулого, коли в кінці 60-х 

Орджонікідзевську (нині – Покровську) землю охопило будівництво нових 

карєрів і підприємств. В 1969 р. виникла загроза зносу курганів. Оскільки всі 

штатні співробітники Інституту археології НАНУ були завантажені роботами на 

інших новобудовах, єдиним вільним «кадром» з необхідним «розкопочним» 

досвідом був опальний і загалом безробітний Борис Мозолевський. Саме тоді 

розпочав свою історію орджонікідзевський загін археологів. Бориса 

Миколайовича, як «новоспеченого» начальника, було представлено місцевому 

керівництву…  

Борис Мозолевський є почесним громадянином нашого міста. Також на честь 

археолога у нашому місті Орджонікідзе(тепер Покров) відкрили парк імені Бориса 

Мозолевського, збудовано пам’ятник Івану Сірку. Наше місто налічує 2 фонтани, 

гарнє освітлення, європейські вулиці і це все завдяки видобутку марганцю й 

https://www.turkaramamotoru.com/uk/1965-4121.html
https://www.turkaramamotoru.com/uk/1971-4125.html
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пройденому шляху трудових династій, наше місто й зараз є славєтним і відомим 

у багатьох країнах Європи і світу. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СКІВСЬКОГО КУРГАНУ ЧОРТОМЛИК 

Манягіна Анастасія, I курс група 836 

ДПТНЗ« Покровський ЦППРК» м. Покров, 

Дніпропетровської області 
Керівник роботи: Дерій З.В., викладач вищої 

категорії «старший викладач історії» 

Скіфи – це народ, який існував багато віків тому. Вони були 

розумними,працьовитими й талановитими майстрами. Минуло дуже багато 

тисячоліть, після них залишилося велика кількість речей їхньої життєдіяльності, 

а саме: посуду, зброї,прикрас тощо. І ці речі археологи знаходять і до 

сьогоднішнього дня. 

Одним із прикладів є відомий російський археолог Забєлін І. Є., який вів 

розкопки в Чортомлицькому кургані. 

Чортомлицький курган поблизу м. Нікополя досліджувався у 1862 – 1863 

роках. Курган стояв на рівнинному узвишші у верхів’ях річки Чортомлика (звідки 

в подальшому й пішла його назва) за 2,5 кілометра від Чортомлицьких хуторів 

(тепер Чкалова). За три версти на схід від нього проходив Чумацький шлях. Свого 

часу курган був козакам за сторожову вежу, з якої степ відкривався на тридцять 

верст довкруги. 

Забєлін почав розкопувати Чортомлицький курган, наскрізною траншєю зі 

сходу на захід. На шостому метрі насипу було виявлено залишки майже 250 

кінних вуздечок з залізними вудилами із золотими чи бронзовим оздобами. 

Робота просувалось успішно. За півтора місяці з кургану було вивезено понад 

17000 кубометрів ґрунту. 

Могила входила до володінь вдови, генерал – майора у відставці Зейфарта. 

Коли Археологічна комісія звернулася до неї з проханням дозволити розкопки 

кургану, поміщиця поставила вимогу – віддати їй третину, а за поодинокі 

знахідки сплатити одну третю їхньої номінальної вартості. Археологічна комісія 

змушена була погодитися на такі умови. Для розкопування могили міністерство 

імператорського двору виділило дуже велику на той час суму – 5000 карбованців. 

Грандіозною спорудою того часу була відома Чортомлицька могила, яка 

відноситься до IV століття до нашої ери. Розкопки Чортомлицької могили 

проводились в 1862 р. Ними керував російський археолог І.Є.Забєлін. 

В одній з камер могили була знайдена знаменита срібляна амфора (ваза) для 

вина, зроблена ювеліром Боспора, за смаком багатого скіфа. Використовували її 

під час бенкетів. 

У ньому знайдені золоті прикраси, срібний посуд, зброя, горит. Видатною 

знахідкою є срібна амфора, прикрашена зображеннями скіфів, які приборкують 

диких коней. 

Верхній пояс складається з опуклих фігур, що припаяні до стінок посудини. 

А в нижній частині– двоголових левів і одна голова коня. Поруч із вазою 

знаходилось срібне блюдо. На ложі було знайдено жіночий скелет в багатому, 

золотому вбранні. Поруч лежав скелет раба і стояло 14 винних амфор. 

Отже, я схильна вважати, що гробниці Чортомлика належали одній царській 

родині. Спочатку тут поховали дружину царя, а згодом, в окремій могилі – і його 

самого, після чого курган досипали і зміцнили каменем. Загадкою лишилися 
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тільки місце входу до другої гробниці. Але для її розв’язання необхідні повторні 

розкопки кургану. 

І.Є.Забєлін по всій довжині розкопав і грабіжницький лаз, що вів до бокової 

гробниці. У нього траплялися окремі золоті платівки та розрізнені кістки від 

кістяків царя та його слуги. Дно лазу було притрушено глиною, яку грабіжники 

виносили із могили, щоб вже на свіжому повітрі вибирати з неї коштовності. 

Дослідження інших пограбованих могил свідчать, що й на них подібні ходи були 

забиті каменем. Отже, різвіюється ця Чортомлицька легенда: Чортомлик було 

пограбовано так само і в той самий час, що й тисячі інших скіфських курганів. 

Хто ж їх пограбував? У вчених немає одностайності. На підставі власного 

досліду в автора склалося тверде переконання, що скіфські могили грабували 

через кілька десятків, можливо навіть сотень років після поховання. Отже, то вже 

були не скіфи, а народ, що витіснив їх з с.Подніпров’я, – найпевніше сармати. 

Щоправда, іноді трапляються цілком певні ознаки пограбування могили невдовзі 

після поховання, але вони дуже рідкісні. Сармати ж, прийшовши на територію 

України, грабували могили своїх ворогів, не від кого не приховуючись. Знаючи, 

що гробниця міститься під центром кургану, вони йшли до нього лазом і так чи 

інакше завжди знаходили те, що шукали. Ось чому всі центральні могили 

скіфських курганів виявилися пограбованими. Бокову ж могилу знайти було куди 

важче, внаслідок чого частина їх уціліла. Уже одне ця згадка повністю знімає 

звинувачення в пограбуванні своїх курганів, самими скіфами. Коли б кургани 

грабували вони, то не обійшли б і бокові могили. А Чортомлик тут становить 

вийняток лише в тому розумінні, що бокова гробниця знаходилась дуже близько 

до центральної. Отже грабіжники, потрапивши до неї, сприйняли її за останню і 

припинили подальші пошуки. 

Проте сармати були не єдиними, хто грабував скіфські могили . Робили це й 

інші народи, що хвиля за хвилею прокочувалися степом.  

З кінця 70-х до середини 80-х рр. XX ст. археологічними експедиціями ІА 

АН УРСР на чолі з Борисом Мозолевським, а пізніше з В’ячеславом Мурзіним 

сумісно з археологами ФРН, на чолі з Р. Роллє, були проведені дослідження 

Чортомлика та курганної групи Чортомлик. 

До 60-річчя В’ячеслава Юрійовича Мурзіна матеріалами Чортомлика, він 

разом з А.Ю. Алексеєвим і Р. Ролле підготували фундаментальну монографію 

«Чертомлык. Скифский царский курган IV в. до н. э.», видану російською та 

німецькою мовами.  

Так, отримані з космосу знімки і аерофотозйомка 1974 р. свідчать про 

колишнє існування деяких споруд у вигляді доріг біля цього кургану. На 

отриманих знімках більш світлим кольором ґрунту виділяються дві прямі 

паралельні лінії, в 50 м. одна від одної, які точно спрямовані на схід – у стик з 

курганом Чортомлицька Близниця, також побудованого в скіфський час і 

дослідженого в 1984 р.  

Цікаво, що ще в 1984 р. по краю насипу Чортомлицької Близниці (з боку 

Чортомлика) лежало кілька великих каменів до 1,5 м. завдовжки, ймовірно ними 

позначали дорогу. Більше того, на південь від «доріг», на відстані 150 м. на 

південний схід від Чортомлика, на аерофотознімках помітна замкнена лінія, що 

обмежує великий овал. 

Курган Чортомлик будувався у кілька прийомів. Під час будівництва було 

використано приблизно 20 мільйонів шматків дерну, які закріплювалися біля 

підніжжя мулом із річки Солоної.  
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Лише додаткові археологічні розкопки кургану Чортомлик могли дати 

відповідь на найважливіші питання скіфології. 

Саме це й здійснила спільна експедиція Інституту археології, що проводила 

свою роботу в 1981р. Її очолювали радянські вчені Б. Мозолевський та 

В.Мурзін. Групою спеціалістів з ФРН керувала процесор Геттінського 

університету– Р.Ролле. 

За словами начальника Орджонікідзевської експедиції Інституту археології 

НАН України Сергія Поліна: «О её назначении возможно только строить догадки. 

Возможно, здесь находится огромный поминальный комплекс, связанный с 

таким грандиозным курганом, как Чертомлык. При исследовании Чертомлыка в 

1979-1985 гг. эта информация была для нас недоступной, и описанные 

сооружения остались неисследованными». 

 

ІСТОРІЯ НІМЕЦЬКОЇ МЕНШИНИ СЛОБОЖАНЩИНИ: 

ІМПУЛЬС ДО НОВИХ СТОРІНОК ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ 
Шерстюк Родіон, учень 10 класу Гутянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Богодухівської районної ради Харківської 
області, вихованець Богодухівського центру 

дитячої та юнацької творчості Богодухівської 

районної ради Харківської області. 
Керівник роботи – Астапова Яна 

Валеріївна, керівник гуртків Богодухівського 

ЦДЮТ 

З давніх-давен територія України була місцем, де зіштовхувалися різні 

народи і культури. Наприкінці раннього Середньовіччя, ще до хрещення 

Київської Русі, купці Баварії вели торгівлю із жителями Волині. Галицькі і 

Київські князі обмінювалися дипломатичними місіями із німецькими королями й 

імператором Священної Римської імперії німецької нації. Були встановлені 

династичні зв’язки, а 1429 року у Луцьку відбувся з’їзд світських і церковних 

високопоставлених осіб Європи. Німецькі купці, ремісники, селяни, солдати, 

вчені знайшли собі нові поселення у Галичині, на Волині, Закарпатті, а з ХVІІІ 

століття і в районах Центральної, Східної та Південної України, а також у Криму. 

Там вони були вдома, могли зберігати свої вірування та рідну мову, свої звичаї і 

традиції. Вони були частиною багатонаціонального і багатоконфесійного 

населення своєї нової Батьківщини.В економічному, науковому, культурному та 

політичному житті вони відігравали помітну і важливу роль [7]. Численні 

чиновники, офіцери, підприємці та науковці укладали міжетнічні шлюби, жили 

двома мовами і культурами, активно виступали за українську мову і культуру, з 

часом самі асимілювалися. Біди ХХ століття – Перша світова війна, безпощадна 

експлуатація та винищення населення сталінським режимом, масові депортації у 

1930-х і 1940-х роках, мільйонні людські жертви і знищення засобів для існування 

– залишили у свідомості і сприйнятті сучасників глибокий слід. 

Самоідентифікація українського народу неможлива без вивчення 

поліетнічних та мультикультурних особливостей регіону в розрізі історії 

етнічних меншин, що відтворює цілісну об’єктивну картину розвитку 

державності, сприяє налагодженню подальших міжнародних контактів. 

Міжнародні відносини, політичні та соціальні процеси створюють лише 

історичну основу для вивчення життєдіяльності німецьких колоністів, що 

оселялися на українських землях починаючи з кінця XIX століття. Важливою 
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передумовою досягнення поставлених дослідницьких завдань стала відмова від 

погляду на історію іноземної колонізації крізь призму пізніших суспільних 

дискусій про її успіхи або невдачі та сучасних знань про її перебіг і результати. 

Поєднання макро– та мікроісторичної перспектив дозволило зобразити розвиток 

німецьких колоній не як свідому діяльність колоністів з господарського освоєння 

нових територій, а насамперед як сукупність історичного досвіду окремих людей, 

що діяли виходячи із власних релігійно-, культурно– та економічнообумовлених 

поглядів на навколишній світ. 

Одними з перших дослідників національних меншин Харківщини на початку 

ХХ століття були відомі історики Слобідського краю Д. Багалій, Д. Міллер, 

М. Чубинський. У працях В. Астахової, О. Лейбфрейда отримали подальший 

розвиток дослідження Слобожанської німецької общини, що продовжилась у 

наукових німецькомовних студіях А. Каппелера, Б. Мейснера, Г. Симона, 

Г. Штрикера. Визначною подією у розвитку історичної регіоналістики стало 

дослідження Німецького товариства та Будинку Нюрнберга у Харкові. Ці нові 

матеріали з німецьких архівів та бібліотек вимагають продовження поглиблених 

опрацювань.  

Перші німці на Харківщині з’явилися у XVIII столітті, коли за поданням 

обер-берейтора деЛарів’єра про «возможные и полезные следствия, могущие 

произойти от немецкой колонизации России» російська імператриця Єлизавета 

Петрівна 2 травня 1759 року дала згоду на приїзд німців. А реалізація цього 

рішення випала на долю іншої цариці – Катерини ІІ, коли 4 грудня 1762 року був 

виданий маніфест, в якому запрошувалося сільське населення європейських країн 

переселятися до Російської імперії [5, с. 50].  

На думку українських етнографів, появу перших німецьких колоній в Україні 

можна віднести до 60-х років ХVІІІ століття. 1788 року 228 німців, данцінтських 

лютеранів і менонітів прибули до України. Вони заснували перші вісім колоній 

на Харківщині, Волині, Київщині, Чернігівщині, у Херсонській та Таврійській 

губерніях [6, c. 59]. 

Серед професорів у перші десятиліття існування Харківського університету 

(з 1805 року) переважали іноземці, головним чином німці, найвизначніші з яких 

– філософ Йоганн Шад, історик Христофор Роммель, економіст Людвіг Якоб, 

професор медицини Вільгельм Дрейсіг та інші [4, c. 64]. Їхньою діяльністю було 

охоплено значну кількість навчальних дисциплін гуманітарного та природничого 

циклів. Паралельно з викладацькою діяльністю вони займаються науковими 

розробками, розширюють навчальну базу університету та успішно 

використовують на практиці свої знання й вміння. Професори мали широку 

практику в місті, зуміли виховати достойних учнів і послідовників. Професор 

хімії Ф. Гізе помітив і допомагав розвивати талант у майбутніх професорів того 

ж Харківського університету – Сухомлинова та Комлишинського. Першою 

філософською «школою» в усій Російській імперії називають літературну 

діяльність учнів Й. Шада. Вивченням діяльності учнів та послідовників проф. 

Шада в Україні займався Д. Чижевський. З-під пера учнів Й. Шада, пише Д. 

Чижевський, вийшло не менше 15 друкованих творів на теми філософії, естетики, 

філософії права тощо. На актах університету читалися виклади на теми модерної 

філософії Шелінга, Канта. Дехто з учнів Й. Шада залишив помітний слід в історії 

української думки. До них належали, наприклад, А. Гевлич (автор праць з 

естетики); М. Білоусов, пізніше вчитель Гоголя в Ніжині; наступник Шада на 
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кафедрі підкарпатець А. Дудрович; Гесс-де-Кальве, письменник, що писав на 

українські теми. 

Переписом населення Росії 1897 року зафіксовано 377,8 тис. представників 

німецької нації. У цей період Харків був невеличким провінціальним містом, 

тому перші харківські німці були вихідцями з півдня України, а не з Європи, і 

займалися вони переважно торгівлею. У державному архіві Харківської області 

збереглися «Ведомости на Німців»: …вони любили і вміли вдало працювати, 

були великими трудівниками, були ретельними господарями на Харківській 

землі. У поселеннях німці демонстрували вдалі приклади господарювання. В 

Ізюмському повіті Харківської губернії німці заснували у 80-х роках ХІХ століття 

колонію. Протягом 15 років вони скупили 50 тис. десятин панської землі. 

Колоністи обробляли землю власноруч та за допомогою техніки. Найменша 

ділянка, якою володіє німецький колоніст, це 20 десятин, але частіше це 50, 100 

або 200 десятин. В кожній колонії є школа, а в крупних – лікар. Будинки в садибах 

переважно цегляні, криті залізом, хоча є і саманні, і дерев’яні. Біля кожної садиби 

є сад» [6, с. 61].  

В «Уставе о колониях иностранцев в Российской империи» (1857 р.) є цікава 

інформація, що «…всякий хозяин должен посадить около заборов и огородов 

своих ежегодно по двадцати тутовых дерев, продолжать сие до тех пор, пока 

место округ оных дозволит, стараясь непременно о сохранении оных» [3, с. 159]. 

На Харківщині колоністи також висаджували тутові дерева (шовковиці). І 

сьогодні наш край прикрашає багато цих дерев, які не притаманні для 

Слобожанщини. Яблуні, груші, сливи – ці дерева здавна росли у нашому краї, а 

тутові дерева з’явились внаслідок імператорського указу. Німецькі колоністи 

намагалися зробити Харківщину центром шовківництва. Але пізні заморозки 

навесні 1891 року знищили молоде листя тутових дерев, і тутові шовкопряди 

загинули від голоду.  

Був також імператорський указ про розведення овець. З Німеччини та 

Голландії були виписані спеціалісти. З кожних 36 селянських дворів повинні 

були виділяти хлопця, який би навчався у іноземних фахівців. Селяни поставляли 

учнів з великою неохотою, навіть саботували сам процес. Згідно зі звітами 

сільськогосподарських виставок вівці гарно адаптувалися на Харківщині. Вовна 

– це один з основних товарів слобожанських ярмарок. Саме за вовною 

приїжджали московські купці і купували її на мільйони рублів. Але намагання 

зробити Слобожанщину центром шовківництва і вівчарства частково потерпіли 

невдачу. На жаль, розвинути ці промисли на Слобожанщині вдалося лише 

наприкінці ХІХ століття.  

Згідно зі свідченнями Ф. О. Рейнгарда, на 1830р. населення Харкова було 

20 000, а німців (переважно ремісників, комерсантів і вчених) було близько 500, 

тобто, хоча вони складали всього 2,5% від населення Харкова, та все ж змогли 

зайняли достойні позиції в більшості сфер життєдіяльності [7].  

За переписом населення 1897 року в Харківській губернії було вже 9 080 осіб, 

що вважали німецьку мову своєю рідною. Харківські німці зберегли свою етнічну 

ідентичність, стали носіями і репрезентантами європейської культури [2]. 

Поважаючи місцеву культуру, будучи меценатами і просвітителями, 

німецькі колоністи багато зробили для розвитку Харкова та Слобідської України.  

Відомим регіоном поселень німецьких колоністів є Близнюківщина, яка з 

кінця XVIII століття була розділена між двома губерніями. Більша частина 

сучасного району з райцентром входили до складу Павлоградського повіту 



338 
 

Катеринославської губернії. Землі охоплювали території Рудаївської, 

Добровільської та Самійлівської волостей. Північна частина району входили до 

складу Ізюмського повіту Харківської губернії (Данилівська та Мечебилівська 

волості). 1923 року було утворено Близнюківський район, який входив до складу 

Павлоградського повіту, потім Дніпропетровської округи Катеринославської 

губернії. З 1932 року район було передано до складу Харківської області [2]. 

З відомих поселень німецьких колоністів на Харківщині – село Безпальцеве 

(до 1917 року – Харківська губ., Ізюмський повіт, Мечебилівська вол.; нині – 

Харківська обл., Близнюківський р-н). Католицько-лютеранське село засноване 

1850 року 25 км на північний захід від Барвінкового. У збіднілого дворянина 

Беспальцева німці-колоністи з Таврії купили землі, на яких господар почав 

будівництво храму на честь перемоги над наполеонівськими військами. 

Продаючи, Беспальцев поставив умову: німці побудують православний храм за 

свої гроші і завжди будуть утримувати його, а населений пункт буде називатися 

Безпальцеве. Колоністи виконали умову. А храм був підірваний в радянський час. 

У Безпальцевому був банк, ринок, де проводилися ярмарки, середня школа. У 

1930-х роках засновано колгосп «Роттерштерн».  

У Марієнполі (сучасне Дубове), колишньої Харківської губернії, Ізюмського 

повіту, Данилівської волості була початкова та середня німецькі школи, 

цегельний завод, яким володів німець Мюллер, мельниця німця Церта. Поруч з 

братською могилою радянських воїнів похована місцева мешканка Гільда Церт 

(уроджена Цейгер), вона врятувала половину жителів села від розстрілу 

есесівцями. 

Водяне (Ремпельфельд, Rempelfeld) за даними на 1917 рік належало до 

Катеринославської губернії, Павлоградського повіту, Рудаївської волость; на 

даний час – Харківська обл., Близнюківський р-н, с. Водяне. Лютеранське село 

засноване 1893 року, за 60 км на північний схід від Павлограда вихідцями з 

колонії Юзефсталь (на сьогоднішній день місце, де була ця колонія входить до м. 

Дніпро). За спогадами місцевих старожилів колонія знаходилась на окраїні 

сучасного села. Там була одна вулиця, дорога викладена з бруківки, дахи 

будинків криті черепицею. Поруч з вулицею був парк. Після Другої світової війни 

село було перенесено ближче до дороги, а будинки, які вціліли розібрано. У 1930-

х рр. німців почали виселяти на Урал. За словами місцевої мешканки О.А. 

Пфейфер (німкені за походженням) у селі мешкали такі поселенці: Гас, Пфейфер, 

Алерт, Брант, Фецфебель, Вендерзей, Штіп, Клайн. Був лютеранський 

молитвенний дім. 

Ошатні поселення етнічних німців на півдні України початку ХХ століття – 

з прямими вулицями і покритими черепицею будинками – за своїм виглядом і 

способом організації життя одразу не вписалися у більшовицьку модель, оскільки 

мали в своїй основі повагу до приватної власності та індивідуальної праці. Тож, 

коли більшовики взялися за примусову колективізацію то німці-колоністи почали 

чинити спротив і навіть підіймали повстання.  

1917 року багато німців-офіцерів Російської армії, політиків і дипломатів 

взяли активну участь у створенні української держави. В області національної 

політики закон УНР про національно-персональну автономію (1918) давав 

етнічним групам можливість зберегти свою ідентичність і рівноправну участь у 

суспільно-політичному житті [1]. 

Коли ж до влади у Німеччині прийшли націонал-соціалісти, то в СРСР 

етнічних німців почали сприймати «п’ятою колоною». Потенційним «шпигуном» 
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ризикував стати будь-хто із німецьким прізвищем – селянин й викладач, 

священик й робітник. «Фольксдойче» (від німецького Volksdeutsche – «етнічні 

німці», усталена назва для представників діаспори поза межами Німеччини до 

1945 року) потрапили у «червоні жорна» сталінської репресивної системи разом 

з мільйонами інших радянських громадян різних національностей. Так звана 

«велика чистка» 1937 року включала серед іншого й «німецькі заходи». Вони 

розпочалися з наказу НКВС №00439 «Про операцію з репресування німецьких 

підданих, що підозрюються у шпигунстві проти СРСР». Згідно із дослідженнями 

деяких істориків, лише протягом 1937 року репресій зазнали щонайменше 17 000 

представників німецького населення України… 
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Карпати – це перлина в скарбниці матінки природи. Розкішні картини 

незайманої природи, дзвінкі швидкоплинні потоки, які ніби вирвавшись з тіснин, 

розливаються на рівні широкі плеса, задумані красуні смереки, цілюще, настояне 

на запашних травах та живиці повітря... Все це прекрасний карпатський край. 

Саме це спонукає нас здійснювати туристські подорожі по Карпатах. 

Вихованці туристсько-краєзнавчого клубу «Ніка» Варвинського районного 

Будинку школярів Чернігівської області протягом кількох років здійснюють 

туристські подорожі по Карпатах. Кожного разу, готуючись до подорожі, 

опрацьовуємо велику кількість літератури про Карпатський край і щоразу 

намагаємось змінити частину маршруту, щоб ознайомитись з новими місцями. 

Декілька раз ми подорожували по Горганах.  

Якщо шукаємо справжнього контакту з гірською, дикою природою, Горгани 

є найкращими для цього. Ніде інде в Карпатах не знайдено таких розлогих, 

безлюдних просторів, майже первинних пущ та кристально чистих струмочків. 

Квінтесенцією того, що в Горганах може бути найкраще, є оспіваним через 

століття вид з Попаді – захоплює не тільки море гір навколо, але і те, що ніде не 

зустрічаємо поселень. Однак всі чесноти мають свою ціну – займатися туризмом 

тут є важкою справою. Багатокілометрова дорога пустою долиною до підніжжя 

верхів, довгі та дуже стрімкі підходи, необхідність продиратися через дикі лісові 

нетрі, звалища вітроломів, густий жереп, врешті перехід через рухомих кам’яних 

брил – вимагають дуже доброї фізичної кондиції та вміння орієнтуватися в терені. 

Горгани – це переважно безлюдні, дикі лісові пустелі, над якими стирчать 

тільки кам’яні, сірі вершини найвищих піків. Це найбільш дика частина 

Українських Карпат, а можливо і всіх Східних Карпат. На всій території – 

довжиною майже 90 км та шириною 60 км – є тільки чотири невеликі місцевості. 

Інші розташовані за її межами. Тут небагато пасовищ, тому пастухів з вівцями 

теж мало. Дикі ліси інтенсивно експлуатуються, але завжди залишаються розлогі 
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лісові нетрі, неторкані пилою. На протилежність польським Бескидам, тут не 

тільки верхи безлюдні, але і донині можуть простягатися кілометрами без жодної 

загороди чи скромної колиби... 

Характер гір найкраще визначає їх назва – «горган», по місцевому – цекоти, 

– розлогі розсипи з кам’яними брилами. Це уламки пісковиків з багатоколірними 

поростами. Їх великі площі займають більшість верхів. Поля «горгану» під час 

гарної погоди, коли сухо, легкодоступні – пісковик дуже жорсткий. Натомість 

коли мокро – переправа через «горган» може бути дуже небезпечною, так як його 

поверхня стає несподівано слизькою. Великі цекоти зустрічаються не тільки на 

вершинах. Часом вони сходять низько в долини, займають розлогі площі на 

узбіччях – переважно цілком відкриті, але часом зарослі малими березами. Такі 

цекоти серед смерекових борів особливо часто можна зустріти на південно-

східних узбіччях Хом’яка, масиві Довбушанки, а також на південних схилах 

Сивулі, якщо спускатися в долину Бистрика. 

Іншою особливістю Горган є надзвичайно густо зарослі кущі сосни 

альпійської. Росте вона над верхнею межею лісу, переважно на висоті 1500-1550 

м над рівнем моря. В багатьох місцях, на бурих ґрунтах, сходить навіть нижче, до 

1200 м, а групи смерек між полями сосни досягають навіть 1600 м. Сосна 

альпійська, звана місцевими «жереп», досягає навіть 3 м висотою. Багато верхів 

цілком нею зарослих, через це є майже цілком недоступними – проходження крізь 

щільний мур пружних, густих кущів є правдивою мукою, особливо коли вони 

цілком закривають види і дуже ускладнюють орієнтування. На щастя, до 

більшості найцікавіших верхів можна дійти прорубаними в останні роки 

стежками. 

В Горганах важко вирізнити якийсь головний хребет. Щоправда існує хребет 

вододілу між басейном Тиси з півдня та Дністра і Пруту з півночі – там де перед 

ІІ Світової війною проходив кордон між Польщею та Чехословаччиною, а 

сьогодні він відділяє українську область Закарпаття від іншої частини держави. 

Однак цей хребет в терені нічим не відрізняється – він обходить більшість 

найвищих верхів, його перебіг заплутаний і тому інколи його важко відшукати в 

терені. На щастя, дотепер збереглося кордонне пасмо вирубаних дерев і більшість 

старих прикордонних стовпчиків. Найвищі масиви творять в Горганах ряд 

ізольованих пасм, сильно розділених глибокими перевалами та низькими, 

звивистими хребтами або розмитими річковими долинами, які часто мають 

характер мальовничих переломів. Особливо прекрасною є долина Зубринки між 

масивом Довбушанка та Синяком, а також долина Мокрянки між плечами 

Буштула і Передньої та Стримбою. Схема різьби дозволяє порівнювати Горгани 

до сусідніх з ними Бещадів.  

Своєрідність і різноманітність фізико-географічних умов сприяли 

формуванню багатого видового складу рослин, серед яких значна частина 

рідкісних, реліктових та ендемічних. Панівним типом рослинності є ліси, які 

займають 84% площ. Найбільшу цінність заповідника являють собою реліктові, 

надзвичайно рідкісні в Карпатах смереково-кедрові та кедрово-смерекові ліси. 

Смереково-кедрові угрупування представлені асоціацією смерекова кедрина 

чорницева, розташовані на висоті 1000-1400 м. над рівнем моря. До 

чагарникового ярусу подекуди домішується сосна гірська та горобина звичайна. 

Трав’яно-чагарниковий ярус утворюють чорниця, брусниця, ожина лісова, 

безщитник розставленолистий, з мохів – плевроцій ніребера та лишайники роду 

кладонія. 
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Вище 1000–1200 до 1600–1700 м н. р. м. на кам’яних розсипах – зарості сосни 

гірської. Також подекуди зустрічається душекія зелена, ялівець сибірський, а в 

окремих місцях – сосна звичайна та модрина європейська. 

Багатий та розмаїтий тваринний світ Горганського природного заповідника 

відрізняється від прилеглих територій специфічним комплексом видів, які 

проживають. Він є унікальний і тим, що його популяції пристосовані до умов 

непорушеного ландшафту. 

Первинними дослідженнями встановлено, що наземних хребетних ссавців на 

території заповідника зустрічається 58 видів, 61 вид птахів, 6 видів плазунів та 10 

видів земноводних. До рідкісних видів належать: саламандра плямиста, 

карпатський і альпійський тритони, кумка жовточерева та інші. 

Іхтіофауна заповідника представлена фореллю струмковою, гольяном, 

гольцем, харіусом європейським. 

Для значної частини видів і підвидів Карпати є межею ареалів. Їх 

зоогеографічною специфікою є те, що в гірську систему не проникають рівнинні 

види. В цілому фауна Карпат носить характер «острівної», гірської тайги, яка 

досить чітко виражена у Горганському заповіднику. 

Є на світі Червона книга – червона тому, що сигналізує про небезпеку. До неї 

занесені ті рослини і тварини, чисельність яких настільки мала, що вони стоять 

на грані зникнення. Від людини залежить, чи залишаться ці рослини і тварини на 

землі... Від людини, отже, й від нас з вами. Ви скажете – цим займаються вчені. 

Але й ми можемо і повинні зробити так, щоб до Червоної книги не потрапляли 

нові види, щоб заєць і ведмідь, вовк і лисиця, ромашка і пролісок не залишилися 

для наступних поколінь лише казковими персонажами. 

Хай стануть заповідними будь-який ліс, луг, ущелина. Адже фотомисливство 

набагато багатше на трофеї, ніж пальба на привіллі. І невже побита міллю звірина 

шкура або засушені між сторінок рідкісні квіти обдарують вас більше, ніж 

назавжди залишений у пам’яті граціозний силует звіра, що промайнув у 

незайманому лісі або прекрасна квітка на схилах гори? 

 

Постійно, коли відвідуємо Карпати, ми залишаємо після себе чисте місце 

ночівлі, прибираємо місця стоянок після горе туристів, робимо екологічні рейди 

на маршруті. Залишаємо добрий слід у вигляді розчищених джерел. 

Усі ми знаємо про принади лісових хащів, де завжди прохолодне повітря, а в 

ошатті над головою співають пташки; про тишу і спокій широких річкових плес 

з темне-зеленою таємничою водою, де шастають прудкі щуки; про білосніжні 

гірські вершини, що тісно обступають ущелини з дзвінкими потічками на 

кам’янистому дні... І нас манить туди – у незаймані ліси, на нетоптані луки, на 

вузькі стежки, бо тільки спілкування з великою Природою дарує найбільшу 

радість, той безтурботний спокій, який потім обов’язково обернеться здатністю 

до творчості... 
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ПОЛОВЕЦЬКІ СКУЛЬПТУРИ КОЛЕКЦІЇ ЗАПОВІДНИКА 

«АСКАНІЯ-НОВА» 
Огороднікова Софія, Ташкевич Ангеліна, 

учениці 8-А класуОЗ НВК Асканія-Нова-гімназія 
Херсонської області  

Керівник: Ташкевич Людмила, завідувач 

шкільним музеєм ОЗ НВК Асканія-Нова-гімназія 
Херсонської області 

Таврія – безмежні рівнинні простори. Багато племен і народів пройшли по 

ній. Одні безслідно зникли в глибині віків, інші залишили після себе безмовних 

свідків тих далеких часів. Степові кургани та кам’яні статуї нагадують про сиву 

давнину. Вони і донині стоять, ці похмурі і величні сліди половецької культури. 

Кам’яні половецькі статуї – залишки складних вірувань і обрядів, пов’язаних з 

культом предків. Статуї не були надмогильними пам’ятниками, вони 

встановлювалися в степу на високих місцях в спеціально обладнаних для цього 

святилищах, які розташовувались на вершинах курганів. Посередині 

встановлювали дві статуї – жіночу та чоловічу. Біля підніжжя численні сліди 

жертвувань: кістки коней, биків, баранів. Дорогі кам’яні скульптури 

виготовлялись на честь родової аристократії. Половці володіли Північним 

Причорномор’ям та Приазов’ям майже двісті років. Всі кам’яні статуї, знайдені 

на цій території – наслідки їх культури. Звісно, в наших степах навряд чи можна 

знайти сліди загиблих цивілізацій, а ті залишки, що маємо, несуть у собі ознаки 

тюркської культури. Кам’яна статуя, або «баба», означає предок, батько. Це 

пам’ятка тюркського походження. 

Ще в XVII столітті кам’яні скульптури стояли на древніх курганах, на 

всіляких підвищеннях, помітних здалеку (перехрестях доріг, при злитті річок). В 

період освоєння степу кургани почали розорювати, а кам’яних баб знищувати, 

звозити в селянські та поміщицькі маєтки. У результаті з десятків тисяч статуй, 

поставлених колись в степу, залишилося не більше 1500. 

Актуальність вибору теми зумовлена зацікавленістюісторією рідного краю. 

Мета роботи– дослідження колекції скульптур з позицій археологічної науки, що 

вивчає історичне минуле людського суспільства на основі речових пам’яток. 

Об’єкт дослідження: особливості зображень прикрас, зброї, деталей одягу на 

половецьких скульптурах. Предмет дослідження: колекція кам’яних половецьких 

скульптур ХІ-ХІІ століть. Географічні рамки дослідження: територія Біосферного 

заповідника «Асканія-Нова» ім. Ф.Е. Фальц-Фейна. 

Кам’яні скульптури, що знаходяться на території заповідника, стали 

своєрідним атрибутом Таврійського краю, символом найстарішого заповідного 

комплексу України, заснованого в кінці ХІХ століття Ф.Е. Фальц-Фейном. 

Численних відвідувачів завжди приваблює унікальний краєвид – кам’яні баби на 

єдиній у Європі ділянці ковилово-типчакового степу. Виникає багато запитань як 

у жителів місцевості, так і у відвідувачів заповідника стосовно їх появи та 

призначення. Зникли половці та не зникла зацікавленість половецькою 

культурою. Незважаючи на певну кількість робіт по темі дослідження, окрім 

С.А.Плетньової та Я. Р. Дашкевич, ніхто з авторів не приділяв увагу колекції 

Асканії-Нова, тобто окреме спеціальне дослідження відсутнє. Дана робота є 

спробою вивчити колекцію кам’яних половецьких статуй, дослідити особливості 

зображень на них, проаналізувати стан їх збереження.  
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Як відомо, крім природи, засновник заповідника Фальц-Фейн захоплювався 

археологією. Він брав участь у розкопках курганів, колекціонував предмети 

старовини, тому розпорядився перевезти зі степів кам’яних баб і встановити у 

маєтку. Але слід відзначити, що присутність статуй на території сучасного 

заповідника була зафіксована задовго до появи родини Фальц-Фейнів. 

Управляючий щойно створеної німецької колонії у 1828 році отримав від герцога 

Ангальт-Кетенського секретну інструкцію, яка вказувала про необхідність 

охорони різних «диковинок», що маються у місцевості. У 1830 році почали 

перевозити зі степу до маєтку герцога кам’яних баб. За наказом уряду Таврійської 

губернії у 1844 році було проведено перший перепис скульптур, тобто статуї були 

раніше ніж Фальц-Фейн придбав маєток. Отже, збираючи звідусіль кам’яні 

статуї, Ф.Е.Фальц-Фейн робив добру справу, зберігаючи їх від знищення. Деякі 

дослідники вважають, що ненависть до статуй закладалася з тих часів, коли 

половці володарювали на руських землях і символізували ворогів, тож їх 

намагалися позбутися. За даними Плетньової С.А. у заповіднику знаходилось 14 

скульптури, 10 з яких було обстежено, всі статуї походять з навколишніх степів. 

Завдяки Фальц-Фейну маємо добре збережені статуї. Він прагнув створити музей, 

для цього збирав кам’яні скульптури. Якщо йому вдалося зберегти 17 статуй, то 

це велика заслуга, адже у XVIII – XIX столітті селяни – мешканці степів, 

потребували будівельний матеріал для поселень, стягували кам’яних баб з 

курганів, пристосовуючи їх для огорож, воріт, розбивали їх на шматки для 

закладки у фундаменти будівель. 

Колекція кам’яних статуй Асканії-Нова не є найбільшою в Україні. Вона 

займає четверте місце по кількості після музею міста Дніпро – 68 скульптур, 

музею Маріуполя –34. Третє місце у цьому переліку займає Херсонський музей – 

19, але більша частина розбита або зберігаються у вигляді уламків. Отже, 

асканійська колекція, на відміну від колекції обласного музею, краще зберіглась 

і представлена у своєрідному музеї просто неба. Не можна порівнювати колекцію 

заповідника з колекцією Донецького музею, хоча там теж 17 скульптур, але 

тільки три з них знаходяться в експозиції, інші – в підвалах музею. Таким чином, 

колекцію кам’яних статуй Біосферного заповідника «Асканія-Нова» можна 

вважати однією з кращих на Херсонщині, і четвертою за кількістю в Україні. Нині 

в Асканії-Нова збереглися 17 кам’яних фігур, 12 з них – жіночі, п’ять – чоловічі. 

Типологія фігур за матеріалом виготовлення різноманітна: мергель, вапняк, 

латерит, граніт. Більшість скульптур виготовлені у ХІІ столітті.  

Половецькі статуї в більшості своїй відображають чоловіків, що відповідало 

сімейно-родовому культу предків. Поміж 17 фігур, представлених в Асканії-

Нова, більша частина – жіночі. Зображення жінок – явище неймовірне в 

патріархальному суспільстві. Можливо, при виготовленні жіночих скульптур 

малися на увазі якісь конкретні померлі жінки, покровительки роду. Чітко 

виділені жіночі риси статуї, це дозволяє зробити припущення, що статуї мали і 

узагальнене значення. Груди є символ життя і сили. Статуї, представлені в 

Асканії-Нова, в більшості своїй символізують жінку, яка дає життя, силу, є 

продовжувачкою роду. Можна зробити висновок, що половчанки відігравали 

значну роль у політичному і господарському житті народу. Жінки у половців 

брали участь у битвах нарівні з чоловіками. Вони займалися господарством, а 

коли було необхідно, брали зброю. Після смерті їм ставили пам’ятники, 
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підкреслюючи їх роль як берегинь життя і захисниць. закладалася з тих часів, 

коли половці володарювали на руських землях і символізували ворогів, тож їх 

намагалися позбутися. За даними Плетньової С.А. у заповіднику знаходилось 14 

скульптури, 10 з яких було обстежено, всі статуї походять з навколишніх степів. 

Завдяки Фальц-Фейну маємо добре збережені статуї. Він прагнув створити музей, 

для цього збирав кам’яні скульптури. Якщо йому вдалося зберегти 17 статуй, то 

це велика заслуга, адже у XVIII – XIX столітті селяни – мешканці степів, 

потребували будівельний матеріал для поселень, стягували кам’яних баб з 

курганів, пристосовуючи їх для огорож, воріт, розбивали їх на шматки для 

закладки у фундаменти будівель. 

Колекція кам’яних статуй Асканії-Нова не є найбільшою в Україні. Вона 

займає четверте місце по кількості після музею міста Дніпро – 68 скульптур, 

музею Маріуполя –34. Третє місце у цьому переліку займає Херсонський музей – 

19, але більша частина розбита або зберігаються у вигляді уламків. Отже, 

асканійська колекція, на відміну від колекції обласного музею, краще зберіглась 

і представлена у своєрідному музеї просто неба. Не можна порівнювати колекцію 

заповідника з колекцією Донецького музею, хоча там теж 17 скульптур, але 

тільки три з них знаходяться в експозиції, інші – в підвалах музею. Таким чином, 

колекцію кам’яних статуй Біосферного заповідника «Асканія-Нова» можна 

вважати однією з кращих на Херсонщині, і четвертою за кількістю в Україні. Нині 

в Асканії-Нова збереглися 17 кам’яних фігур, 12 з них – жіночі, п’ять – чоловічі. 

Типологія фігур за матеріалом виготовлення різноманітна: мергель, вапняк, 

латерит, граніт. Більшість скульптур виготовлені у ХІІ столітті.  

Половецькі статуї в більшості своїй відображають чоловіків, що відповідало 

сімейно-родовому культу предків. Поміж 17 фігур, представлених в Асканії-

Нова, більша частина – жіночі. Зображення жінок – явище неймовірне в 

патріархальному суспільстві. Можливо, при виготовленні жіночих скульптур 

малися на увазі якісь конкретні померлі жінки, покровительки роду. Чітко 

виділені жіночі риси статуї, це дозволяє зробити припущення, що статуї мали і 

узагальнене значення. Груди є символ життя і сили. Статуї, представлені в 

Асканії-Нова, в більшості своїй символізують жінку, яка дає життя, силу, є 

продовжувачкою роду. Можна зробити висновок, що половчанки відігравали 

значну роль у політичному і господарському житті народу. Жінки у половців 

брали участь у битвах нарівні з чоловіками. Вони займалися господарством, а 

коли було необхідно, брали зброю. Після смерті їм ставили пам’ятники, 

підкреслюючи їх роль як берегинь життя і захисниць.  

Які ж деталі одягу переважають на кам’яних статуях колекції Асканії-Нова? 

У чоловічих фігур – шоломи, коси, ремені та бляхи. Лук, шаблі половці носили 

зліва, колчан зі стрілами – на правому боці. Колчан маємо на чоловічій фігурі з 

міфологічним сюжетом, всі інші чоловічі фігури не багаті на прикраси і побутові 

речі, на них відсутні зображення гребінців, гаманців. Ледь помітна бармиця. 

На жіночих переважають гривни, сережки, нарукавні нашивки, головні 

убори доповнені накидками, дзеркала, гребінці, ножі і гаманці або амулети. 

Особливою прикметою жіночих статуй є лопасті різних конфігурацій з 

обов’язковим елементом – застібкою у вигляді ромбів і квадратів. Лопасті – це 

частина головного убору половчанки, яка кріпилася до шляпи-тулії і прикривала 

спину до поясу. Це багато прикрашені, декоровані тканини. Лопасті і коси – 

головні деталі зачіски половчанки. Інколи жінки ховали коси у спеціальні 

футляри, схожі на роги. Це було притаманно кочовим народам. Варто 
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підкреслити, що жіночим фігурам половецькі скульптори приділяли більше 

декору і це зрозуміло. Бачимо вишивку, ожерелові прикраси, підвіски, гривні, 

головні накидки. Крім того, жінки віддавали перевагу різним шляпкам, косинкам. 

Є одна спільна деталь у зображенні – це коси. Найбільш модною зачіскою у 

половців була зачіска у три коси, інколи три з’єднувалися в одну. Важливим 

засобом у зображенні половців були приступки, підставки.  

Типовою є поза моління з благоговійно складеними руками. Всі кам’яні 

статуї колекції Асканії-Нова мають спільну деталь – чашу, яку тримають у руках, 

чаші різної форми. Постійний атрибут статуї – чаша в руках – вказує на 

відправлення тризни. Тризна – це частина погребального обряду (поминки, які 

супроводжувались обрядами та жертвоприношеннями).  

 Понад сорок років минуло з того часу, як археолог С.Плетньова вивчала 

колекцію Асканії-Нова. За цей час кам’яні баби постаріли рівно на стільки ж. Але 

й до сьогодні вони зберегли свою красу і неповторність. Не можна ставити крапку 

у дослідженні. Воно має бути продовженим. Реставрація і подальше вивчення, 

можливо, дадуть колись нові відкриття, як це сталося з вивченням зображень на 

одній з фігур. Статуя, на якій зображено сцену небесного полювання, 

розташована в парку Біосферного заповідника «Асканія-Нова», є унікальною. 

Сцена зображує Стрільця, що цілиться з лука в двох тварин, схожих на сайгаків. 

Дві повернені одна до одної ногами косулі з видовженими шиями – у 

вертикальному положенні, зліва од них чоловік в гостроконечній шапці і довгому 

одязі, з великим щитом у правиці. Невідомо, коли і звідки статую привезено до 

Асканії-Нова, але можна припустити, що її було знайдено в межиріччі Дніпра й 

Молочних вод. Під тваринами – солярний трипроменевий знак. Екстер’єр звірів 

дає підстави вбачати в них сайгаків з характерними для цього виду горбатим 

носом і майже прямими рогами. В середні віки в степах Причорномор’я водилися 

численні стада сайгаків. На кам’яній статуї – відображення євразійського міфу 

про всемогутнього Громовика. Міф пов’язаний зі зимовим сонцестоянням і 

відбитий в зодіакальних знаках Стрільця і Козерога. До речі, місцезнаходження 

цієї скульптури не розголошується з метою її збереження. 

Вивчаючи стан збереження кам’яних половецьких статуй колекції Асканії-

Нова, вдалося встановити різний ступінь їх збереження. У кам’яної статуї, 

розташованій на території загону Чапельського поду, відбито частину спини з 

правої сторони. Це наслідки «контакту» диких тварин, які тут випасаються. Саме 

ця кам’яна статуя має незвичайний шолом і, за свідченням старожилів, є 

«місцевою». Стурбованість викликає кам’яна статуя, розташована на території 

ботанічного саду, неподалік від стадіону. Скульптура потерпає від людської 

необізнаності стосовно необхідності збереження пам’яток половецької культури. 

Адміністрація Біосферного заповідника «Асканія-Нова», помітивши 

негативний вплив людських чинників на стан кам’яних статуй, десь приблизно у 

80-ті роки прийняла рішення про перенесення трьох кам’яних статуй у степ на 

відстань 2 км від селища. Оглянути ці статуї можна, подорожуючи екологічною 

стежкою заповідного степу. Проаналізуємо стан кам’яної баби, що знаходиться у 

заповідному степу. Знизу вибита дата: «1972», що зовсім не прикрашає роботу 

половецького майстра. На спині – залишки фарби різних кольорів і літери, які 

йдуть зверху вниз і складають напис «Фікса». Гарний вигляд має третя розміщена 

в степу скульптура. Якщо не враховувати помітні здалеку білі плями на шоломі, 

– наслідок постійної уваги з боку птахів, можна зробити висновок, що роботи 
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древніх майстрів можуть добре протистояти природним факторам і зберігатися в 

задовільному стані впродовж віків навіть під відкритим небом.  

Відносно добрий стан збереження мають шість статуй, що розміщені на 

маршруті заповідника, де проходить основний потік туристів. Вони під надійною 

охороною. Завжди під прицілом фотокамер туристів знаходиться скульптура, яка 

змінила місце розташування, але від цього лише виграла. До речі, вона найвища, 

це чоловіче зображення, на спині – гарні коси, на голові шлем. Стосовно статуй, 

розташованих на території парку, зробимо припущення про наявність щоденної 

загрози щодо їх збереження. Вхід до парку цілодобово відкритий, тому не 

виключена можливість пошкодження пам’яток давньої культури жителями 

селища, або численними відвідувачами.  

У наш час багато музеїв мають у своїх колекціях половецькі статуї. Звісно, 

найкращі потрапили колись до провідних музеїв: Ермітажу, Історичного музею 

Москви. Половецька монументальна скульптура –це самобутнє явище 

стародавньої культури. Образи половецької пластики передають характер побуту 

зниклого народу. Майстри творили згідно встановлених канонів, але без будь-

якого шаблону. Жодна статуя не повторює іншу. В цьому і полягає художня та 

історична цінність скульптур, які потребують охорони та зберігання у 

первозданному вигляді. 

Доцільним є створення навчального маршруту під назвою «Половецькі 

кам’яні статуї колекції Асканії-Нова» або «У сиву давнину». Це дасть змогу 

відчути, як чудово переплітаючись, співіснують в заповіднику старовина і 

сучасність. Новий маршрут стане не тільки додатковою формою обслуговування 

відвідувачів, але й буде сприяти розповсюдженню знань, розвитку пізнавальної 

активності, а головне – сприяти збереженню цінних пам’яток історії нашого 

краю. Дане дослідження – своєрідний вклад у вирішення проблеми збереження 

кам’яних скульптур – свідків далеких часів. Видання фотоальбому кам’яних 

статуй колекції Асканії-Нова стало б у нагоді краєзнавцям, а також дало б змогу 

розширити знання щодо історії та культури краю, оцінити археологічну 

значущість колекції. Археологія – наука мовчазна, але цікава. Вона вчить бачити 

деталі, за якими вивчається побут, культура, історія народів, що жили у 

минулому. 

Отже, зробимо висновки. Колекція половецьких скульптур Біосферного 

заповідника «Асканія-Нова» – унікальна, бо розташована просто неба. Займає 4 

місце в Україні за кількістю кам’яних статуй. Відтворення скульптур неможливе, 

бо зникли половці як етнос. На території Асканії-Нова зібрана багата колекція 

середньовіччя, яка має велике значення та художню, історичну, культурну 

цінність. Як пам’ятки історії, статуї знаходяться під охороною держави. 

Скульптури варто досліджувати, зберігати, вивчати, експонувати. Вони можуть 

стати експозицією окремого екскурсійного маршруту заповідника. За 

твердженням дослідника Л.Кунковача, у євроазіатських степах немає двох 

однакових кам’яних фігур. Детальне вивчення колекції Асканії-Нова дає нам 

підстави приєднатися до цієї думки.  

Новизна роботи полягає у спробі дослідити типологію прикрас, що є досить 

актуальним у зв’язку зі зростанням інтересу відвідувачів заповідника до колекції 

та бажанням отримати додаткову інформацію на туристичному маршруті. 

Практичне застосування роботи:матеріал дослідження може бути використаний 

співробітниками сектора екологічної пропаганди при підготовці екскурсоводів та 

для проведення еколого-просвітницької роботи з населенням, при проведенні 
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навчальних учнівський екскурсій з метою прищеплення інтересу до вивчення 

історії рідного краю.  

 

ТЕРИТОРІАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ 

НОВОТРОЇЦЬКОГО РАЙОНУ У ВИМІРІ СУЧАСНИХ 

ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 
Жук Валерія, учениця 10 класу 

Отрадівської ЗОШ І-ІІІ ст. Новотроїцької 
районної ради Херсонської області. 

Керівник: Горобець А.Я., учитель географії, 

учитель вищої категорії, учитель-методист, член 
Національної спілки краєзнавцівУкраїни 

Актуальність. Дослідження проблем територіальної ідентичності населення 

локальних регіонів України в умовах існування квазідержав на сході країни та 

межування Новотроїцького району з анексованою територією Кримського 

півострова набуло нині життєво важливого значення, оскільки дозволяє 

констатувати та, при необхідності, конструювати суспільну свідомість та 

самоідентифікацію в контексті сучасних державотворчих трансформацій. 

Метою дослідження є вивчення та аналіз територіальної ідентичності 

населення Новотроїцького району Херсонської області в рамках сучасних 

державотворчих перетворень. 

Виклад основного матеріалу. Культура та досвід життя й діяльності, які 

накопичуються та зберігаються населенням, формують образ, який, у свою чергу 

впливає на сприйняття людьми місць і регіонів протягом усього їхнього життя 

[2]. Важливим чинником територіального розвитку в умовах сучасної України є 

актуалізація усвідомлення громадою регіону свого мешкання як самобутніх, 

перспективних і сприятливих для життя [3]. 

Територіальна ідентичність – сприйняття населенням особливостей 

території власного проживання [1]. 

З метою виявлення общинності в самосвідомості громади щодо перцепції 

суспільно-географічних особливостей регіону проживання нами було проведено 

анкетування, яке включало три блоки індикаторів: ідентифікація; місцева 

соціально-природна характеристика (топоніміка, природні й історико-

архітектурні пам’ятки, видатні особистості, торгові марки, інформаційні ресурси, 

місцева влада); патріотизм. 

Дослідження проведене на основі пілотного опитування протягом квітня 

2018 р. учнів 11 класу та педагогічних колективів закладів загальної середньої 

освіти регіону. Територіально анкетування охопило 43населені пункти регіону 

окрім с. Лиходідівки, оскільки там відсутнє населення. Загальна кількість 

респондентів – 550 осіб. Вік респондентів складав 15-75 років. 

За результатами проведеного анкетування населення Новотроїцького району 

здійснено типологію населених пунктів за рівнем сформованості територіальної 

ідентичності громади: Високий – 100%-80%, Середній – 79%-50%, Низький – 

49%-0%.  

І блок індикаторів – ідентифікація  

1) І порядок: а) національна (74%); б) світова (9%); в) локальна (17%);  

2) ІІ порядок: а) регіональна (81%); б) локальна (9,5%); в) цивілізаційна 

(9,5%);  



348 
 

3) ІІІ порядок: а) локальна (49%); б) цивілізаційна (7%); в) субетнічна (12%); 

г) регіональна (30%); д) національна (2%). 

Отже, серед ідентичностей І порядку домінуюча частина респондентів 

віддала голос за національну (українська) ідентичність, яка поширена в межах 

всього району окрім ареалів північно-східної та центральної частин, де 

розташовані ядра світової ідентичності та ареалів центральної, західної й 

південно-західної частин, де розміщені ядра локальної (новотроїцької) 

ідентичності. Національна ідентичність І порядку зростає в північному та 

східному напрямках, а зменшується в західному, південно-західному напрямках. 

Аналізуючи дані щодо ідентичностей ІІ порядку, то переважна більшість 

опитаних виявила свою приналежність до регіональної (херсонської) 

ідентичності, яка поширена в межах всього району окрім ареалів південно-

західної, центральної й північної частин, де розташовані ядра локальної 

ідентичності та ареалів північно-східної й центральної частин, де розміщені ядра 

цивілізаційної ідентичності. Регіональна ідентичність ІІ порядку зростає в 

південному, східному та західному напрямках, а зменшується в північному й 

центральному напрямках. 

Щодо ідентичностей ІІІ порядку, то респонденти проявили меншу 

общинність, що проявляється у відсутності домінантної ідентичності та 

виявленню множинності ідентичностей. Більшість опитаних віддали 

приналежність до локальної ідентичності, яка поширена в північній, південній та 

центральній частинах.  

ІІ блок індикаторів – місцева соціально-природна характеристика 

1) Топоніміка: а) походження назви поселення свого проживання: Високий 

(40%); Середній (28%); Низький (32%); б) походження назви вулиці чи провулку 

свого проживання: Високий (46%); Середній (37%); Низький (17%). 

Отже, домінуючим серед респондентів є високий рівень знань топоніміки 

поселення свого проживання. Часто траплялися випадки, коли опитані одного 

населеного пункту наводили різні тлумачення топонімічного матеріалу: як 

науково доведені варіанти, так і народну етимологію. Усі респонденти проти 

перейменування географічних назв, вказуючи найбільш поширену причину – 

історична пам’ять, що є показником общинності в самосвідомості населення.  

2) Природні й історико-архітектурні пам’ятки: Високий (35%); Середній 

(25%); Низький (40%).  

Таким чином, більшість опитаних виявили низький рівень знань про місцеві 

природні та історико-архітектурні пам’ятки, хоча він не є домінуючим, оскільки 

високий рівень не є суттєво меншим (лише на 5%). Загалом респонденти вказали 

15 пам’яток. Серед них переважну більшість становили меморіальні (Меморіал 

Слави, Братська могила, переправа через затоку Сиваш) й архітектурні 

(водонапірна башта) об’єкти та пам’ятники на честь відомих персоналій (Т. 

Шевченко, В. Чкалов).  

3) Видатні особистості краю: Високий (9%); Середній (11%); Низький 

(80%).  

Отже, серед опитаних переважає низький рівень знань про відомих 

особистостей регіону. Усього респонденти вказали 21 славетного мешканця 

краю. Серед них 7 постатей, які згадувалися більше, ніж в одному населеному 

пункті. Одноосібного лідера не виявлено. Серед персоналій були представники 

різних професій: спортсмен, поети, аграрії, письменники, лікар, солдати.  
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Рівні виявлення самосвідомості щодо створення пам’ятників у межах 

поселення свого проживання: Високий (14%); Середній (9%); Низький (77%).  

Зазначимо, що у 79% опитаних панує низький рівень самосвідомості 

стосовно встановлення пам’ятників у поселеннях свого проживання. Хоча, у 

кожному населеному пункті, навіть у малому, є особи, які заслуговують 

увіковічення, не говорячи про державу загалом. 

4) Торгові марки (Додаток Г, запитання 14): Високий (42%); Середній (26%); 

Низький (32%).  

Серед опитаних превалює високий рівень знань місцевих торгових марок. 

Усього респонденти вказали три торгові марки: «Нова Троя», «Чумак», 

«Світанок», серед яких дві є районної локалізації та районно-обласного 

масштабу, а одна – обласної локалізації та обласно-всеукраїнського масштабу. 

Одноосібним лідером зафіксовано місцеву торгову марку «Нова Троя». 

Домінування марки-лідера прослідковується у центральній, східній та південній 

частинах. Загальна тенденція зниження рівня обізнаності місцевих торгових 

марок має вектор на захід, північ і північний схід.  

5) Інформаційні ресурси: а) читання місцевої преси: Високий (58%); Середній 

(17%); Низький (25%); б) відвідування сайту Новотроїцької районної ради: 

Середній (12%); Низький (88%). 

Респонденти продемонстрували високий рівень читання місцевої преси – 

газета “Трудова слава”, що має поширення в центральній, східній, південній та 

північній частинах, а зменшується в північно-східному, західному та південно-

західному напрямках.  

Серед опитаних домінує низький рівень відвідування сайту Новотроїцької 

районної ради, що вказує на слабкий взаємозв’язок громади з органами місцевої 

влади. Високий рівень відсутній взагалі, а середній поширений епізодично в 

центральній та північно-східній частинах району.  

6) Місцева влада: а) діяльність місцевих органів влади щодо збереження та 

розвитку краю: Високий (12%); Середній (9%); Низький (79%); б) діяльність 

місцевих органів влади щодо сприяння розвитку локального патріотизму: 

Високий (14%); Середній (30%); Низький (56%). 

Таким чином, у респондентів переважає низький рівень сформованості 

сприйняття діяльності місцевої влади щодо збереження, розвитку краю та 

формування локального патріотизму. Стосовно останнього збільшився середній 

рівень і зменшився низький. Високий рівень фрагментарно поширений в 

південній, південно-західній та центральній частинах.  

ІІІ блок індикаторів – патріотизм: а) показник топофілії (пасивного 

місцевого патріотизму): Високий (35%); Середній (26%); Низький (39%); б) 

бажання надалі проживати в своєму населеному пункті: Високий (14%); Середній 

(28%); Низький (58%); в) рівень сформованості бажання приєднання населеного 

пункту свого проживання до Росії чи іншого району Херсонщини: усі 

респонденти продемонстрували високий рівень не бажання входження до складу 

Росії чи приєднання до іншого адміністративного району Херсонської області, 

що вказує на домінування общинності в самосвідомості громади.  

Отже, рівень вподобання населеного пункту свого проживання є низьким. 

Високі показники він становить епізодично в східній, центральній та південно-

західній частинах, а найменші – в північній, південній та західній частинах.  

Виявивши низький рівень місцевої самосвідомості населення краю, нами 

запропоновано ряд рекомендацій та розроблено й реалізовано практику 
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формування територіальної локальної ідентичності громади новотроїцької 

локалізації.  

Ми виділили три компоненти конструювання самосвідомості населення: 1) 

територіальний маркетинг, що включав стратегування розвитку регіону та його 

брендиринг; 2) патріотизм, що включав наступні напрямки роботи: відповідні 

заходи в закладах загальної середньої та позашкільної освіти, культурну та 

волонтерську діяльність; 3) символізм, що полягав у розробці та затвердженні 

символіки району та встановленні регулярних святкувань, у ході яких члени 

громади починають відчувати свою приналежність до неї, зокрема, день 

селища/села. 

Встановлено, що практичні напрямки реалізації територіального маркетингу, 

патріотизму та символізму не лише забезпечують формування та підтримку 

територіальної локальної ідентичності шляхом колоборації й консолідації 

громади, але й сприяють сталому соціально-економічному та культурно-

історичному розвитку регіону.  

На основі проведеного дослідження, ми розробили електронний атлас 

територіальної ідентичності громади новотроїцької локалізації, що репрезентує 

просторову диференціацію перцепції населення регіону свого проживання. 

Висновки. Отже, у процесі локального розвитку дослідження територіальної 

ідентичності населення оптимально сприяє: констатуванню та, при потребі, 

формуванню самосвідомості та самоідентифікації населення певного регіону як 

маркеру сучасних державних трансформацій; формуванню іміджу території; 

збільшенню ефективності використання місцевих умов і ресурсів;реформуванню 

адміністративно-територіального устрою; гнучкості територіального 

планування; мотивації місцевого та національного патріотизму. 

 

РІЧКА ЛУБ´ЯНКА – ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ 
Чобітько Марія, вихованка гуртка 

«Спортивний туризм» ДЮКСОТ «Валтекс», 
учениця 7-Б класу ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 

Лубенської міської ради 

Керівники: Полонський Микола 

Миколайович, методист ДЮКСОТ 

«Валтекс»Чорнуха Вікторія Олександрівна, 

учитель географії ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Лубенської 
міської ради 

В цьому році наше місто Лубни відзначає 1030-ту річницю від заснування 

князем Володимиром Святославовичем: "И речеВладимер: се недобро, еже мало 

городові коло Киева. И нача ставити города по Десне, и по Трубежеви, и по Суле, 

и по Стугне..." 

Історія на зберегла нам імен перших будівничих, невідомо і де знаходилася 

перша будівля нового міста. Та на сьогодні ствердилася думка, що місто було 

засноване на останці корінного берега р. Сули в урочищі Верхній Вал, що панує 

над долиною річки Сули. З півночі Верхній Вал круто обривається до долини 

невеликого потоку – річки Луб´янки, що сьогодні майже непомітно несе свої 

води до Сули, з заходу до Богиничевого потоку, а з півдня до безводних ярів. 

Історичні дані про потік зустрічаємо у «Очерках Лубенской старины» 

К.П.Бочкарьова, що вийшла друком за сприяння Лубенського музею 

К.М.Скаржинської. 
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Луб´янка відігравала вважливу роль у розвитку нашого міста від часів 

Вишневеччини – з кінця ХVІ століття. Обидва береги займали володіння 

бернардинського монастиря, де були розплановані сади та великий парк. Потік 

перегороджували кілька гребель з млинами та крупорушками. У верхів´ях 

розміщувалися броварні, позначені і на плані О.Рігельмана (1746 р). 

А що ж являє собою Луб´янка сьогодні?  

Річка бере початок у центральній частині міста, поряд з Володимирським 

майданом, і, протікаючи урочищем Кузні, впадає в Сулу (басейн Дніпра). Із 

півночі басейн Луб´янки межує з басейном Кам´яного Потоку, з заходу – з 

басейном Плютенки, на півдні постійних водотоків немає. За природними 

умовами басейн Луб´янки розміщений у лісостеповій зоні. Площа водозбору за 

нашими вимірювання складає 2,9 км2, довжина річки – 2,6 км виміряна з 

використанням Гугл-карти, на яку ми самі нанесли річку. На виданих у місті 

картах (1988, 2003 рр.) Луб´янка відсутня. 

На всій протяжності потік протікає забудованою територією Лубен і є 

прийомником господарсько-побутових і зливових стічних вод, а схили її долини 

зайняті приватними будівлями з городами та садами, гаражами, звалищами. 

Будівництво доріг, асфальтованих майданчиків, будівель, дренажно-

каналізаційних систем, укріплення берегів – все це створює умови для 

збільшення поверхневого і твердого стоків, порушення природних руслових 

процесів, а зменшення часу добігання приводить до різких коливань витрат і 

рівня води у річці. Природний стан берегів порушено.  

Під час польових досліджень нами визначено швидкістю течії потоку та її 

приток (м/сек): 

 

Луб´янка, 

1,2 км від 

витоку 

Богиничів 

перед 

впадінням 

Боцюнів 

перед 

впадінням 

Луб´янка,  

1,5 км від 

витоку 

Луб´янка,  

2,1 км від 

витоку 

0,510 0,260 0,385 0,410 0,263 

Рівень води значно змінюється залежно від опадів. Під час сильних дощів 

можливий підйом на 20 – 30 см з виходом за межі каналізованого русла нижче 

впадіння Боцюнівського потоку у Луб´янку. Весною вся нижня частина русла 

заливається водою, а влітку води потоку не потрапляють у Сулу – губляться у 

заболочених старицях. Порівнюючи обриси річки на карті Рігельмана (1746 р.), 

плані Лубен 1784 р., плані 1803 р. і сучасних можна зробити висновок, що Сула 

змінила русло і сьогодні Луб´янка впадає у колишню старицю, а річка 

перемістилася східніше. 

Елементи квазиприродного середовища на водозборі Луб´янки, представлені 

садами і городами, які розміщуються на всіх елементах річкової долини (у 

заплаві, на меженних берегах і корінних схилах). Це відносно чиста територія, 

але використання органічних і мінеральних добрив збільшує показник 

забруднення підземних вод. На берегах річки відгороджені ділянки для 

водоплавних птахів, на схили викидається гній та виводиться каналізація. Русло 

річки каналізовано на більшій частині, береги укріплені підручним матеріалом. 

Створені тут швидкотоки перешкоджають замуленню русла. 

Ставки, збудовані на водотоці за часів Вишневецького, сьогодні не існують. 

Вони заросли болотною рослинністю, тому необхідні роботи з їх розчистки і 
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поглиблення дна. Береги засмічені майже на всьому протязі. Перед впадінням у 

Сулу заболочені, зарослі листяним лісом та чагарями.  

У гідрологічному відношенні річка вивчена недостатньо. Природний 

розподіл стоку в межах міста порушено скидами стічних вод, кількість яких в 

окремі періоди може перевищувати природний стік у кілька разів. На всій 

протяжності води річки забруднені, тому що в них скидаються господарсько-

побутові і зливові стоки. Утворення загат з ґрунту та сміття, інтенсивні ерозійні і 

направлені руйнування берегів з метою терасування для будівництва привели до 

зміни рельєфу заплави і, як наслідок, до замулення русла і заболочення заплави. 

Водоохоронні зони і прибережні захисні смуги знаходяться у незадовільному 

санітарному стані, тому для збереження водних ресурсів необхідне докорінне 

покращення екологічної ситуації, також і на водозборі Луб´янки. 

 

ГРУШКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД ЯК НАРІЖНИЙ КАМІНЬ 

ФОРМУВАННЯ МІСТА УЛЬЯНОВКА (НИНІ БЛАГОВІЩЕНСЬКЕ) 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Автор: Пугач Вікторія, учениця 11 класу 

Благовіщенського навчально-виховного 

комплексу №2 «Заклад загальної середньої освіти 
І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти 

«Дивоцвіт» Благовіщенської районної ради 

Науковий керівник: Чучаєв Олександр 

Володимирович, учитель історії 

Благовіщенського навчально-виховного 

комплексу №2 «Заклад загальної середньої освіти 
І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти 

«Дивоцвіт» Благовіщенської районної ради, 

вчитель вищої категорії  

Актуальність теми.Актуальність досліджуваної теми визначається тим, що 

на даний момент історія міста Благовіщенське Кіровоградської області є 

малодослідженою. Причиною цьому слугує відсутність речових та писемних 

історичних джерел, за допомогою яких можна було б висвітлити розвиток міста. 

Однак саме дослідження відкриття та розвитку цукрового заводу, який мав 

значний вплив на формування міста, допоможуть залатати ті дірки в історії 

нашого міста, які не дають можливості розкрити повністю сторінки біографії 

міста, яке з маленької цукроварні стало районним центром. 

Окрім того, місто Ульяновка (нині Благовіщенське) є типовим прикладом 

формування промислового центру, який з часом перетворився на культурний та 

соціально-економічний плацдарм розвитку суспільства. Досліджуючи історію 

формування міста з вихідної точки створення цукроварні, ми розуміємо сутність 

загальнодержавної тенденції творення. 

Мета і завдання досліджень. Метою даної роботи є дослідження історичних 

етапів розвитку міста Благовіщенське, відкриття і розвиток цукрового заводу, 

його безпосередній вплив на формування міста. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: 

1) проаналізувати наукову та краєзнавчу літературу з даної тематики; 

2) дослідити історію міста до будівництва заводу; 

3) охарактеризувати процес відкриття та розвитку заводу; 

4)виявити вплив заводу на містобудування м. Ульяновка (нині 

Благовіщенське); 
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6) проаналізувати будівництво міста; 

7) розглянути Грушківську цукроварню як культурний осередок міста; 

Об`єкт дослідження. Об’єктом даного дослідження є історичний розвиток 

міста Благовіщенське Кіровоградської області у період зазначений у 

хронологічних межах дослідження. 

Предмет дослідження. Предметом даного дослідження є аналіз та 

характеристика впливу цукрового заводу на формування міста Ульяновка (нині 

Благовіщенське). 

Методи дослідження. Для повноцінного та всестороннього дослідження в 

роботі було використано системний підхід, абстрагування, аналіз і синтез, а 

також: 

1) Аналіз картографічних джерел від перших достовірних карт України 

Гійома Левассера де Боплана до сучасних карт; 

2) аналіз наукової літератури та періодичних видань; 

3) аналіз архівних документів; 

4) аналіз, синтез і узагальнення результатів опрацювання картографічних 

творів різних епох, авторів та країн, літератури й джерел. 

Теоретичною та методологічною основою дослідження є картографічні 

твори надані відділом картографії Національної бібліотеки України імені В.І. 

Вернадського, а саме картографічні джерела Г.Л. Боплана, карта розселення 

скіфів за Геродотом, DelineatioGeneralisCamporumDesertorumvulgoUkraina, карти 

Фрідеріко Вільгельмо, Одеської губернії 1920, 1923 рр., Херсонської губернії 

Ю.М. Шокальського, військово-топографічна карта Російської імперії 1846-1863 

рр. Ф.Ф. Шуберта і П.А. Тучкова, німецькі карти 1941, 1943 рр., карти 

Люфтваффе 1942 року, карта Подольської губернії з даними вантажоперевезень 

по залізничним станціями 1905-1907 рр. у кількості 55 карт, архівні документи з 

Державного архіву Кіровоградської області – статистичні дані роботи 

Ульяновського цукрового заводу 1920-1925 рр. 

Оригінальність даної роботи в тому, що за допомогою картографічних 

матеріалів, які, на даний момент, є чи не єдиними джерелами з історії міста XIX 

та першої половини XX століття, розкрито процес формування, становлення та 

розвитку міста Благовіщенське, його участь в загальнодержавному процесі, 

співучасть у визвольній боротьбі 1917-1920 рр., зокрема організація 

Сабатинівського повстання 1920-го, організація Червоний дракон тощо. У роботі 

використано іноземні архіви для дослідження історії розстрілу 226 євреїв на 

єврейському кладовищі та висунення гіпотези, що на даному місці знаходиться і 

спільна могила померлих від Голодомору 1932-1933 рр. Дана гіпотеза дає право 

вважати місце поховання євреїв в місті Благовіщенське Кіровоградської області 

місцем двох Геноцидів.  

Нами було поставлене питання: «Що стало першим стовпом, фундаментом 

творення нашого міста?». І дійшли одностайного висновку, що цукровий завод, 

заснований 1873 року графом Строгановим. Завод на Грушківському виселку, 

куди виганяли всіх хворих та немічних, знову ожив і став центром сільського 

господарства в нашому окрузі спільно з Луполівським млином. Місце навколо 

заводу обросло 3 поселеннями – робітничими, які аж у 1924 році були об’єднані 

в єдине місто Ульяновка. З того часу ми можемо говорити про місто, як 

адмінодиницю. 

Досліджуючи дану тему, ми підсумовуємо її результати, а саме, що територія 

Благовіщенського району була заселена здавна, про що свідчать археологічні 
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знахідки, які датуються верхнім (пізнім) палеолітом (40-10 тисяч років тому). 

Біля сіл Данилова Балка, Луполове та Сабатинівка знайдені трипільські 

поселення, однієї з найяскравіших археологічних культур доби енеоліту (IV – 

середина III тисячоліття до н. е.). 

Територія нашого міста перебувала як в складі Великого князівства 

Литовського, так і Речі Посполитої, а в кінці XVIII століття входить до складу 

Російської імперії. 

Виникнувши на зламі століть, Ульяновський цукровий завод став наріжним 

каменем економічного розвитку краю та майбутнього міста. Наслідком його 

виникнення та подальшого розвитку були поява залізничної станції, млина та 

гуральні (досить потужної на той період), допоміжних виробництв, двох 

робітничих висілків та перших об’єктів соціальної сфери, що врешті призвели до 

створення районного центру та пізніше міста. 

Поступово розширювалося призаводське поселення. В офіційних 

документах 1893 року воно називалося висілком Грушківського цукрового 

заводу.  

Кожна технологічна споруда та підприємство мають свою історію, яку 

потрібно дослідити та описати. А надто, коли мова йде про Ульяновський 

цукровий завод, який можна вважати містоутворюючим. Він був найдавнішим та 

найбільшим підприємством у нашому місті. Саме економічний ріст, який давав 

завод для місцевості, зумовив перетворення простою залізничної станції Грушка 

в містечко Ульяновка, яке пізніше стане одним із центрів економічного життя 

західного регіону Кіровоградської області. 

Окрім того завод став культурним центром міста, який формував 

драматичний театр, школу, боротьбу з неписемністю. 

А чого тільки варта іностудія «Символ» Віктора Кизими, яка стала 

своєрідним викликом часу й пізніше візитівкою нашгого району. Фільми В.Ф. 

Кизими з циклу «Мій завод – моє життя» показують процес становлення та 

розвитку цукрозаводу на території м. Ульяновка і є історичним джерелом для 

дослідження історії району місцевими краєзнавцями. 

 

ПІДПРИЄМНИЦТВО В ГРЕЦЬКИХ МІСТАХ-КОЛОНІЯХ 

ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я ЯК ФАКТОР ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ  
Автор: Христич Єлізавета, учениця 9-А 

класу Благовіщенського навчально-виховного 

комплексу №2 «Заклад загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти 
«Дивоцвіт» Благовіщенської районної ради  

Науковий керівник: Чучаєв Олександр 

Володимирович, учитель історії 
Благовіщенського навчально-виховного 

комплексу №2 «Заклад загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти 
«Дивоцвіт» Благовіщенської районної ради, 

вчитель вищої категорії  

Актуальність дослідження. Грецька присутність у Північному 

Причорномор’ї є взірцевим прикладом тривалих історичних зв’язків, і тому 

привабливою темою для істориків, оскільки виявлення (встановлення) зв’язків 

між епохами та взаємозалежності явищ є важливою метою наукового пошуку. В 

названій темі вирізняються два добре окреслені об’єкти, кожен з яких вартий 
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дослідження, тим більше плідною видається думка про поєднання їх в одному 

сюжеті вивчення. Справді, греки здавна проживають на території Північного 

Причорномор’я і, навіть незважаючи на тривале різноплемінне оточення та 

політичне домінування інших спільнот у цьому регіоні, зберігали і продовжують 

зберігати власну національну тотожність. До того ж вони справили значний 

вплив на історію цього регіону. Власне, це їм значною мірою Північне 

Причорномор’я зобов’язане своїм місцем у світовій історії, адже тамтешні 

степові сусіди греків і справжні господарі тих місць аж до монгольської навали 

майже не знали писемності, і греки виступали там в ролі головних хроністів. 

Гомеровим легендам про пригоди Одіссея в краю циклопів десь на північних 

берегах негостинного Чорного моря вже мало не три тисячоліття. В епоху 

колонізації греки оселилися на колишньому березі циклопів і навіть перетворили 

його на окраїну грецької ойкумени, а Чорне море на «гостинне». Хоча надалі 

Північне Причорномор’я пережило щонайменше десяток епох, відповідно до 

панування певних держав: римську, ґотську, гунську, візантійську, хозарську, 

монгольську, генуезьку, османську, російську, радянську, нарешті українську, 

греки не зникли з регіону. За проникливим спостереженням О. Пріцака, на цих 

землях навіть епоха еллінізму протривала набагато довше, ніж деінде до самого 

завоювання Тмутаракані Руссю в ХІ ст.  

Нас зацікавив процес державотворення на українських землях саме в даний 

період за сприяння греків і даній темі було присвячене дослідження. 

Важко, а точніше – неможливо, достовірно визначити, скільки років на нашій 

планеті існує підприємництво. Мабуть, з тих часів, коли здобич первісної людини 

обмінювалася на еквівалентну кількість зброї або засобів виробництва. Вже у 

первісну епоху відбувається поділ на тих, хто вмів виробляти і на тих, хто вмів 

використовувати ці знаряддя. Таким чином, формуються перша товарно-обмінна 

система, яка пізніше переростає у справжнє підприємництво. Вважатимемо, 

обмін вбитого мамонта на кам’яні сокири – першими бартерними угодами 

протопідприємців, а виготовлення кам’яної зброї – першим малим бізнесом. 

Більше того, мусимо визнати, що саме підприємництво як форма 

господарювання відіграло одну з основоположних ролей у розвитку державності. 

Саме з тих часів підприємництво визначає розвиток людства, зміну економічних 

формацій, вирішує питання війни та миру, рухає прогрес науки, освіти, культури 

та техніки. 

Стародавній світ із власними законами, принципами та підходами сформував 

основи підприємництва, які й донині діють у сучасній макро– та 

мікроекономіках. Тоді підприємництво вважалося поважним заняттям. Купці та 

ремісники користувалися авторитетом серед жителів міст. Завдяки розвитку 

торгівлі та виробництва, швидко розвиваються міста та укріплюється 

державність. Прикладом розквіту міст і держав Стародавнього світу можуть 

служити Стародавній Єгипет, Китай, Індія, Єрусалим, держави Месопотамії, а 

пізніше Греції та Риму. 

Саме Стародавня Греція дала новий поштовх розвитку підприємництва, яке 

почало набувати сучасних рис. Сприяв цьому значний розвиток економічної 

думки в античній літературі. Мислителі Греції (Арістотель, Платон) намагалися 

визначити основні принципи й методи організації та управління господарством 

на рабовласницьких началах. Усі особливості та більшість нововведень у бізнесі 

перекочували у VIIстолітті до н.е. на територію Північного Причорномор’я, де 

греками були утворені перші міста-держави колоніального типу. 
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Грецька колонізація розпочалася майже одночасно із заселенням Північного 

Причорномор’я кіммерійцями та скіфами. Серед основних причин колонізації – 

відсутність ресурсів для виробництва товарів, відсутність достатніх земельних 

ресурсів для виробництва товарів та посилення товарного обігу в переселених 

грецьких містах, дешевий імпорт сільськогосподарської продукції. І якщо ціль 

кочових племен не заходила далі як захоплення території, то для греків першоціль 

колонізації, на нашу думку, крилася у створенні торгових факторій для ведення 

«виїзного виробництва» за межами Греції та використанні ресурсів Північного 

Причорномор’я у власних торгово-економічних цілях. Однак з часом ці факторії 

перетворюються не лише в торгові центри, а набувають рис справжніх держав. 

Тобто, підприємництво як основа створення торгових центрів на берегах Чорного 

моря спонукало до подальших формацій, аж до формування державності. 

Грецька присутність у Північному Причорномор’ї є взірцем міжкультурних, 

історичних взаємозв’язків, тому дана тема приваблива для багатьох дослідників. 

Однак вони не розглядають колонізацію як етап прогресування саме 

підприємництва, яке у свою чергу призвело до становлення справжніх міст-

держав, які мали економічні та культурні зв’язки з народами, які проживали на 

території сучасної України. 

На початковому етапі колонізації греками здійснювалися на Чорному морі 

набіги, схожі до піратських, безпосередньою метою яких було, перш за все, не 

грабіжництво, а знайомство з місцевістю та народами, які заселяли його береги. 

У басейні Чорного моря на перше місце з організації грецьких колоній 

вийшло малоазійське місто Мілет. З його ініціативи виникають ще 75 таких 

поселень, найвідоміші з яких на півдні України – Березаль у Дніпро-Бузькому 

лимані, Ольвія, Пантікапей (Керч), Тіра над Дністром, Херсонес (Севастополь), 

Феодосія… 

В VI-IV столітті до н.е. ці міста досягають апогею свого розквіту і під 

впливом економічних факторів перетворюються на великі політичні, виробничі, 

культурні та торгові центри. Домінували серед них Ольвія, Херсонес Таврійський 

та Боспора Кіммерійська. Навколо них жили племена, які займалися сільським 

господарством. Між ними та грецькими містами активізується товарообмін, який 

переростає в міцні економічні зв’язки. В Ольвію та інші поліси завозили хліб, 

худобу, шкіри, хутро, солену рибу, сіль. Експортували золоті та срібні вироби, 

зброю, тканини, мармур та мармурові вироби, витвори мистецтва. 

Однак необхідно звернути увагу на те, що в Стародавній Греції землеробство 

не витримувало конкуренції з більш дешевим імпортом зерна та занепадало. На 

нашу думку, землі Північного Причорномор’я перш за все привабили греків 

родючим грунтом, на якому вигідно було вести сільське господарство. І якщо в 

Греції землеробство в Vстолітті до н.е. занепадало, то в грецькому Боспорському 

царстві займало провідне місце в економіці. Ним займалися тисячі невеликих 

власників. Крім них сільськогосподарську продукцію постачали великі 

латифундії земельної аристократії, яка застосовувала працю рабів. Ці 

господарства вирощували переважну частину товарного зерна, яке направлялося 

в Грецію. Із зернових культур вивозили пшеницю, ячмінь, просо. Таким чином, в 

грецьких містах колоніях землеробство займає провідну роль в розвитку 

підприємництва. Про це свідчить цифра, що в урожайні роки експорт зерна 

досягав 5 млн.пудів. В Афіни також направляли солону рибу, худоби, шкіри, 

хутра. Натомість з Афін імпортувалися традиційні вина, оливкова олія, художня 
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кераміка, дорогі тканини, вироби з коштовних каменів, які закуплялися багатими 

аристократами. 

Таким чином, аналізуючи підприємництво Стародавньої Греції, враховуючи 

всі проблеми та виклики часу, які стояли перед греками, ми приходимо до думки, 

що колонізація Північного Причорномор’я на початковому етапі за першоціль 

мала створення торгових центрів на березі Чорного моря, які могли за дешевими 

цінами купувати продукти сільського господарства в племен, котрі в материковій 

Греції були дефіцитними, натомість експортувавши туди власні товари. Проте 

підприємництво в подібних торгових факторіях, або ж «виїзних підприємствах», 

спонукало розвиток науки, культури, техніки, появи ремонтного бізнесу, власної 

політичної думки, внаслідок чого формуються початки державності. І хоча 

колонії виконували роль сировинного придатку (для території України це не 

востаннє), можна стверджувати, що саме підприємництво сприяло створенню 

міст-держав, а пізніше і цілого Боспорського Царства, хоча, на нашу думку, це не 

було головною метою грецької колонізації. Також ми можемо вважати, що 

існування грецьких міст-держав у Північному Причорномор’ї мало величезний 

вплив на процес державотворення, розвиток культури та становлення 

підприємництва на українських землях. 

Уже після занепаду міст-колоній Північного Причорномор’я римський 

державний діяч і письменник Катон (234 – 149 рр. до н.е.) у дослідженні «Про 

землеробство» пише про феномен товарної рабовласницької вілли. Він закликав 

надати рабовласницьким віллам і латифундіям товарного характеру, продавати 

залишки продукції, використовувати переваги розподілу праці, інтенсифікувати 

рабську працю. Можливо, саме такою товарною віллою мали стати колонії у 

Північному Причорномор’ї, однак розвиток підприємництва та його, ще мало 

зрозумілі для тогочасних людей, закономірності призвели до становлення 

державності на берегах Чорного моря. 

 

ЖИТОМИРЩИНА – КРАЙ КРАСИ ТА ЗВИТЯГИ НАШИХ 

ЗЕМЛЯКІВ 

Геча Олександр, Топирік Дмитро, 

Павельчук Ірина, учні 10 класу Озерненської 

гімназії 

Геча Олена Анатоліївна, вчитель історії 
Озерненської гімназії Житомирської області 

Житомирщина знаходиться на перехресті давніх європейських шляхів над 

тихоплинними водами Тетерева, Гуйви, Коденки, Гнилопяті. Наш край 

загартований упродовж століть невблаганними вітрами історії, був і залишається 

одним з найпривабливіших і затишних місць Правобережної України: 

українським за духом і змістом, європейським – за характером і ментальністю. Це 

мальовничий куточок з багатими природними надрами. Цей край чудовий будь-

якої пори року, та особливо привабливий улітку, коли пишним золотим колоссям 

вкриваються його поля, синім килимом стелиться льон. Куди не кинь оком – 

зачаровує багатобарвне вбрання мальовничої поліської природи. 

Є багато країв на землі,  

В них озера, річки і долини… 

Є краї великі й малі, 

Та найкращий завжди – Батьківщина. 
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Мета: розробити туристсько-краєзнавчий маршрут; дослідити маловідомі 

історико-культурні і природні пам’ятки південного регіону нашого краю. 

Ознайомитися з військовими об’єктами Житомирщини. Розкрити рекреаційні 

можливості південних районів Житомирського району. 

Основними завданнями нашого краєзнавчого гуртка «Пошук» є збір 

місцевих краєзнавчих матеріалів для подальшого використання їх в навчально-

виховній роботі в гімназії. Гімназисти займаються пошуками історичних 

документів, фактів, відомостей. В процесі збору матеріалів з історії рідного краю 

організовуються зустрічі і бесіди з учасниками історичних подій, досліджуються 

архівні і музейні документи, спостереження, зібрані в походах; вивчаються, 

групуються по темах, систематизуються, обробляються і використовуються для 

підготовки учнівських доповідей і повідомлень, нарисів і збірок, альбомів і 

виставок. 

Влітку, під час літнього табору, а також і після його закінчення, ми любимо 

подорожувати нашим рідним краєм. Керівник краєзнавчого гуртка «Пошук» під 

час літнього табору організовувала різноманітні екскурсії нашим краєм, які лягли 

в основу розробленого екскурсійного маршруту не тільки для учнів нашої 

гімназії, літніх православних таборів при храмі св. Мефодія і Кирила, а хочемо 

запропонувати дітям і дорослим нашої рідної Житомирщини у літній період, і не 

тільки. 

У південних районах нашої області можна ознайомитися з унікальною 

природою, історичними пам’ятками різного історичного періоду, військовими 

об’єктами, які відіграють важливу роль у захисті нашої держави неспокійного 

сьогодення. 

КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА МАРШРУТУ 
Територія: південна частина Житомирського району. 

Протяжність маршруту: до 30 км. 

Вид туризму: велосипедний, автомобільний, піший з використанням 

рейсових автобусів (Житомир – Озерне відправляються з інтервалом 15 хв.) 

Сезонність: квітень – жовтень. 

Тривалість: 1 – 3 дні. 

Нитка маршруту: смт Гуйва (Польова ставка Гіммлера) – смт 

Новогуйвинське (Музей бронетанкового заводу, храм святих Петра і Павла, 

конеферма) – с. Пряжево (озеро на річці Коденка, риболовля) – смт Озерне 

(військовий аеродром «Озерне», Музей бойової слави у ГБО) – с. Скоморохи 

(місце народження відомого бібліографа Володимира Боцяновського, дитячі роки 

провели діти відомого метеоролога Михайла Кудрицького, власність кляштору 

Босих кармелітів, козацькі кам’яні хрести, джерело святого Миколая, 

новозбудований храм святих Мефодія і Кирила з чудотворною копією ікони 

Божої Матері Подольською, квітучі береги річки Гуйва) – с. Піски (дерев’яний 

100-річний храм святого Георгія Победоносця). 

Маршрут проходив апробацію різними за віком та фізичною підготовкою 

учасниками. Можливі різні варіації даного маршруту. 

Цікава пропозиція – поєднання різного виду транспорту для підліткового 

віку учасників (+ залізничний транспорт зі станції Пряжево) 

Готелі 

Готельно-ресторанний комплекс «Танкіст» смт Новогуйвинське, вул. 

Дружби народів, 1, тел. (0412) 495631. 
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Готель «Політ» смт Озерне, вул. Авіаційна, 12. 

Кафе 

Кафе «Денес», смт Гуйва, вул. Армійська, 44;  

Кафе «Шинок» смт Озерне, вул. Авіаційна, 56. 

Туристський похід! Після цих слів загоряються дитячі очі і в них 

відбиваються цікаві розмови біля вогнищ, чарівний шум лісу, спів птахів, 

мальовничі краєвиди і зустрічі з цікавими людьми. 

Під час розробки туристсько-географічної експедиції стежинками нашого 

рідного краю ми познайомилися з багатьма цікавими людьми. З командирами 

військових частин, льотчиками, працівниками танкового заводу, священиками 

наших храмів, відомим краєзнавцем Житомирщини Георгієм Мокрицьким – це 

справжні герої нашого часу. Здається кожен день ходимо звичайними стежками 

селища або села, а після знайомства з історією вже дивишся на звичні краєвиди 

іншим поглядом, і все здається ще ріднішим і дивовижним. З кожною 

проведеною нами екскурсією, завдяки нашому керівнику гуртка і небайдужим 

людям, ми пізнаємо все більше і хочемо поділитися нашими знаннями з іншими.  

Під час маршрутів ми проводимо відеозйомку. Старші члени гуртка 

створили відеофільми «На схилах стрімких де село Скоморохи…» та «Вище 

неба» (про аеродром «Озерне»), які ми також використовуємо під час екскурсій. 

Ці відеофільми стали призерами обласного конкурсу «Мій рідний край 

Житомирщина – земля благословенна».  

Даний маршрут ми використовували не тільки для організації екскурсій для 

учнів нашої гімназії, а також для дітей із Житомирського району у літніх 

православних таборах, які проводилися в Озерному при храмі святих Мефодія і 

Кирила, одноденні екскурсії для дітей Озерного та Новогуйвинська. Під час 

туристичного маршруту проводяться духовні бесіди зі священиками, 

різноманітні конкурси та ігри. Про проведення таких заходів були надруковані 

статті у газеті «Православна Житомирщина». 

 Мандруючи ріднокраєм, ви завжди знайдете багато цікавого в житті 

природи й людей, відкриєте новий світ прекрасного. І хай багато з цього вже 

давно відомо іншим. Не біда! Ви отримуєте радість від того, що зробили все самі, 

своєю працею.  

 

АНТИЧНІ СВЯТИЛИЩА ТИПУ EXTRA-URBAN  

В ОЛЬВІЙСЬКОМУ ПОЛІСІ 
Гембержевська Дар’я, вихованка гуртка 

«Археологічне краєзнавство» Миколаївського 

ОЦТКЕ УМ, учениця 10 класу Миколаївської 

ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 Миколаївської міської ради. 
Керівник: Бондаренко Денис 

Володимирович, керівник гуртка «Археологічне 

краєзнавство», методист Миколаївського ОЦТКЕ 
УМ, м.н.с. Національного історико-

археологічного заповідника «Ольвія» НАН 

України, керівник Вікторівської археологічної 
експедиції 

Регіон Північного Причорномор`я здавна славився родючістю ґрунтів та 

широкими пасовиськами. Багато племен різних народностей користувалися всіма 

благами життя, які пропонувала їм тутешня природа. Грецька колонізація 

Північного Причорномор`я почалася наприкінці VII ст. до н.е. Першою 
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заснованою тут колонією був Борисфен на сучасному острові Березань, який 

швидко почав засвоєння прилеглих територій. З часом з`явилася Ольвія та її 

сільськогосподарське оточення. Таким чином, у Нижньому Побужжі на теренах 

сучасної Миколаївської області утворився один з найбільших та наймогутніших 

у Північному Причорномор’ї античний поліс (місто-держава), який проіснував 

майже тисячу років – Ольвія. Все, що залишили греки на цих територіях навіть 

через два з половиною тисячоліття викликає неабиякий науковий та туристичний 

інтерес.  

Надзвичайно важливе місце в житті стародавніх греків відігравала релігія. 

Захист богів посідав важливу роль в усіх сферах, зокрема і в захисті кордонів 

держав. Святилища, присвячені різним богам, були невід`ємною частиною життя 

еллінів. Їх форми різняться: від домашніх вівтарів до монументальних кам`яних 

храмів. Зустрічаються такі типи святилищ як зольники, есхари, вівтарі, священні 

рощі або ділянки, храми,. Розташовувалися святилища зазвичай у місцях, які 

географічно виділяються з ландшафту і мають певні особливості. Це можуть бути 

миси, острови, височини, ущелини, печери, перехрестя важливих шляхів, місця 

неподалік моря, річок або струмків тощо.  

Відповідно до розташування відносно міських центрів, святилища 

розподіляються на три основні групи: urban, sub-urban та extra-urban. Святилища 

типу urban розташовуються в самому місті, sub-urban – на його околиці, за 

міськими мурами, а extra-urban – на певній, зазвичай значній, відстані від міста. 

Також деякими дослідниками виділяється тип inter-urban, який поєднує в собі два 

останні типи і використовується зазвичай для загальновідомих панеллінських 

святилищ. Іноді, святилища виступали маркерами кордонів держави, тому в 

межах типу extra-urban можна виділити ще один – прикордонні святилища.  

До недавнього часу на території Нижнього Побужжя було відомо сім 

святилищ типу extra-urban, а нещодавно, в рамках проведення Літньої 

археологічної школи Миколаївського обласного Центру туризму, краєзнавства та 

екскурсій учнівської молоді, відкрито восьме. Тому, в світлі новітніх 

археологічних відкриттів, вважаємо важливим перегляд даної теми.  

На території Ольвійської хори святилища досліджуються ще з початку ХІХ 

століття, проте інформація про них належним чином не систематизована, не 

створено єдиний перелік всіх відомих святилищ типу extra-urban. В зв`язку з цим 

ускладнюється пошук необхідної інформації. Тому тема нашої роботи на 

сьогодні є надзвичайно актуальною.  

Археологічні розкопки, зокрема Вікторівська експедиція, постійним 

учасником якої є автор даної статті, постійно поповнюють джерельну базу 

дослідження, тому з часом робота буде доповнюватися новою інформацією.  

Мета роботи: систематизація всіх матеріалів, отриманих за часи дослідження 

святилищ типу extra-urban у Нижньому Побужжі, їх каталогізація з метою 

популяризації і полегшення пошуку інформації, введення у науковий обіг 

результатів нових досліджень, а також неопублікованих матеріалів розкопок 

наших попередників.  

Для розкриття мети ми поставили перед собою наступні завдання: детально 

вивчити всю інформацію, яка стосується заданої теми, ознайомитися з архівними 

даними, публікаціями, результатами робіт попередніх дослідників, опрацювати 

матеріали, отримані в процесі новітніх досліджень, систематизувати наявні дані 

про прикордонні святилища типу extra-urban у Нижньому Побужжі, визначити 

культи, які на них відправлялися.  
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Об`єкт дослідження: релігійні уявлення та вірування жителів Ольвійської 

хори. 

Предмет дослідження: історія дослідження святилищ типу extra-urban 

Ольвійського полісу, особливості їх географічного розташування, планування, 

будови, а також характеристика культів та обрядів, що на них відправлялися. 

В роботі розглядаються святилища, розташовані в межах Ольвійського 

полісу (на ранньому етапі – Березанського полісу) поза територією 

урбаністичних центрів. Південним кордоном цієї території є Чорне море, східним 

– правий берег Дніпровського лиману. З півночі площа досліджень обмежується 

широтою сучасного міста Миколаєва, а з заходу – правим берегом Березанського 

лиману.  

Хронологічні рамки дослідження охоплюють VI – I ст. до н. е. Верхня 

хронологічна межа обумовлена періодом заснування перших античних святилищ 

типу extra-urban у Нижнього Побужжя, нижня – початком римської доби в історії 

регіону. 

Новизна роботи полягає в створенні першої узагальнюючої праці, яка 

охоплює всі відомі на сьогодні святилища типу extra-urban Ольвійського полісу з 

їх класифікацією і детальним описом. При цьому деякі матеріали вводяться в 

науковий обіг вперше.  

Особистий внесок автора – безпосередня участь в археологічних розкопках 

та камеральній обробці матеріалу Вікторівського святилища, пошук відомостей 

про дану категорію пам’яток археології у наукових літературних та архівних 

джерелах.. 

Ще з початку XIX століття почалося дослідження святилищ типу extra-urban 

Ольвійського полісу. На сьогоднішній день ми можемо виділити цілу мережу 

таких пам’яток, що складається зі святилищ на острові Левке (Зміїному), 

Ахілловому Дромосі (Тендрвіська коса), в Гілеї (Кінбурнський півострів), на 

Гіпполаївому мису (мис Станіслав (?)), мису Бейкуш, поселенні Каборга-ІІ, 

городищі Гола Пристань та на околицях поселення Вікторівка-І. Деякі з цих 

святилищ відомі нам лише за письмовими джерелами, на деяких неодноразово 

проводилися археологічні дослідження.  

Святилище на острові Левке (Зміїному) носило панеллінський 

(міждержавний) характер, тому воно виконувало свою релігійну функцію для 

всього Північного Причорномор`я, а можливо і для інших регіонів. Це місце 

привернуло до себе увагу еллінів в першу чергу через своє розташування. На 

острові, за свідченнями дослідників ХІХ ст., знаходився храм Ахілла, який був 

поділений на п`ять кімнат, що нехарактерно для інших античних храмів. При 

розкопках святилища була знайдена велика кількість монет різних міст 

Причорномор’я та Середземномор’я, фібул, гемм, теракот і посвячень божествам. 

Особливо цікавою є архітектурна теракота. Також є свідчення про зруйнований 

некрополь. Святилище Ахілла на острові Левке, безперечно, було 

наймасштабнішим місцем вшанування героя на всьому Понті Евксинському.  

Ахіллів Дромос – сучасна Тендрівська коса, в давнину складав єдине ціле з 

островом Джарилгач. Святилище являло собою есхару – зольний пагорб з 

вогнищем, де спалювалися жертовні приношення. По краю пагорб був 

огороджений сирцево-кам’яною загорожею, згори – прикрашений барельєфом, 

який, ймовірно, зображує Ахілла та Патрокла. В пагорбі було знайдено понад 

1200 монет з різних міст, різноманітні зображення Ахілла і християнське 

поховання з п`ятьма хрестами. Єдиними результативними дослідженнями були 
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розкопки 1824 року. Подальші обстеження цієї місцевості в 1848, 1920-х і 1981 

роках не дали майже ніяких результатів.  

На сучасному Кінбурнському півострові розташовувалася антична Гілея, 

святилище в якій відоме нам лише за письмовими джерелами. В Гілеї 

розміщувалися вівтарі Матері Богів, Ахілла, Геракла, Борисфена та священний 

гай Гекати. У воді біля Кінбурнського півострову була знайдена плита з 

посвяченням Ахіллу, а в Ольвії був знайдений «Лист жерця з Гілеї», який ще раз 

свідчить про розташування святилища на цьому місці. Також збереглися 

свідчення про те, що саме в Гілеї скіфський мудрець Анахасіс справив обряд за 

грецьким зразком, за що, згодом, і був вбитий рідним братом. 

Згадане Геродотом святилище Деметри на Гіпполаївому мису більшістю 

дослідників ототожнюється з сучасним мисом Станіслав. Це ще одне святилище, 

свідчення про яке міститься тільки в письмових джерелах. На античному 

Гіпполаєвому мису в першу чергу вшановувалася Деметра. Вважати сучасний 

мис Станіслав Гіпполаєвим мисом цілком логічно, адже він розташований при 

злитті рік Борисфену (Дніпро) та Гіпанісу (Південний Буг) – двох великих 

шанованих в грецькій культурі та релігії водних артерій.  

Мис Бейкуш розташований на лівому березі Березанського лиману. 

Археологічно досліджена площа становить близько 2000 м². На ній відкрито 

більш ніж 150 об`єктів різного призначення. Святилище має дуже складну 

будову: ями, підземні приміщення, споруди зі сходинками, влаштованими 

амфітеатром, вирізане в материку зображення дельфіну, залишки кам`яних і 

сирцево-кам`яних вівтарів та жертовників, відкриті вогнища, глинобитні та 

вимощені уламками амфор майданчики. Серед знахідок зустрічаються морська 

галька, різноманітна кераміка, шматочки вохри, кістки тварин, монети, присвячу 

вальні графіті та інше. Основним культом, який виділяється на святилищі був 

культ Ахілла. Функціонувало Бейкушське святилище в VІ – V ст. до н.е. 

Археологічна пам`ятка Каборга-ІІ розташована на лівому березі 

Березанського лиману, неподалік місцевості Стара Каборга. Досліджувалася 

лише у 1971 році. Тоді було відкрито зольник, що датується другою половиною 

IV – III ст. до н.е.. Досліджена площа – 30 м², максимальна глибина зольнику – 

1,90 м від рівня сучасної поверхні. Серед знахідок переважають тарні амфори, 

зустрічається чорнолакова, буролакова, сіроглиняна, червоноглиняна і ліпна 

кераміка. Особливу увагу привертають уламки синопських керамід, фрагменти 

прясельця та теракоти тварини.  

На городищі Глибока Пристань, що розташовано на березі Дніпровського 

лиману, було досліджено два зольника-есхари. Культові об’єкти влаштовані на 

місцях двох природних ярів, які були повністю засипані золою так, що над ними 

утворилися зольні пагорби. Матеріал досить численний і різноманітний: серед 

знахідок особливо виділяються прясельця та ткацькі грузила, вістря стріл, 

ольвійські монети, уламки теракот, знахідки графіті з присвяченням Аполлону 

Лікарю та солярними знаками. Якщо розглядати святилище в системі 

прикордонних святилищ Ольвійської хори, воно могло маркувати південно-

східний кордон хори.  

Вікторівка-І займала важливе місце в системі святилищ південно-західного 

кордону держави. Вікторівське святилище складалося з величезних, штучно 

викопаних у материковій глині, котлованів зі складною системою сходів, уступів, 

ніш та заглиблень. На дні котлованів зафіксовані людські жертвоприношення зі 

слідами повного або часткового розчленування. Самі котловани до верху 
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заповнені щільним шаром золи з перегорілими рештками тварин, кераміки, 

знарядь праці, предметів побуту, прикрас та монет. Особливу категорію 

займають знахідки явно ритуального призначення: теракотові статуетки, 

присвячувальні графіті тощо. На Вікторівському святилищі вшановувалися 

культи Аполлона та Деметри. Прямі аналогії конструкціям зольників та ритуалам 

цього святилища серед означеної категорії пам’яток регіону на сьогоднішній день 

не відомі. 

Отже, на сьогодні відома ціла мережа святилищ типу extra-urban 

Ольвійського полісу. Всі вони розташовуються в районі Чорноморського 

узбережжя, тим самим маркуючи південний кордон держави. Святилища на 

прикордонних землях західної, північної та східної частин хори Ольвії поки що 

не відриті. 

Під час роботи автором було досліджено матеріал, що стосується святилищ 

типу extra-urban в Ольвійському полісі. Серед досліджених святилищ 

переважають зольники та зольники-есхари. Достеменних залишків храмових 

споруд на території хори поки що не відомо. Виключенням може бути «храм» 

Ахілла на о. Левке. Але, з огляду на планування, така інтерпретація архітектурних 

залишків, відкритих на острові, є дещо сумнівною 

На більшості святилищ, зокрема на таких значущих як о. Левке, Ахіллів 

Дромос, і Бейкушський мис виділяється культ Ахілла, що свідчить про його 

важливу роль в місцевому пантеоні. Значного поширення на святилищах 

означеної категорії здобув і культ Аполлона. Окрім того, вшановувалися 

Деметра, Борисфен, Геката, Геракл, Кібела, прослідковуються риси хтонічних 

культів.  

Спільні риси хронології святилищ виділити важко, тому що жодне з них 

повністю не досліджено, а деякі відомі лише за письмовими джерелами. Самими 

ранніми святилищами типу extra-urban були Вікторівське та Бейкушське, 

засновані ще в першій половині VI ст.. до н.е. неподалік першої Північно-

Причорноморської колонії – Борисфену. Вважається, що протягом століття були 

засновані і святилища на о. Левке, Ахіллів Дромос та вівтарі в Гілеї. Два 

святилища які, вірогідно, використовувалися мешканцями прилеглих поселень 

(Каборга-ІІ та Глибока Пристань), почали своє існування в першій половині IV 

ст. до н.е.. Довше всіх існувало святилище Ахілла на о. Левке – до кінця 

античного періоду. Інші припинили своє існування в різні періоди історії полісу, 

вірогідно, в залежності від своєї рентабельності. 

Проведене дослідження дає нам можливість точніше окреслити кордони 

Ольвійської держави, виокремити окремі типи позаміських святилищ та культи, 

які на них відправлялися, розширити наявні знання стосовно релігійних вірувань 

еллінських колоністів Північного Причорномор’я. 
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ЕКОТУРИСТИЧНЕ ПРИІНГУЛЛЯ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
Петров Ігор, учень 8 класу Миколаївської 

гімназії №41 Миколаївської міської ради, 

вихованець секції «Історичне краєзнавство» 

БДЮТ Заводського району м. Миколаєва 
Керівник: Осадча Катерина Григорівна, 

керівник наукової секції «Історичне 

краєзнавство» БДЮТ Заводського району м. 
Миколаєва 

Регіональний ландшафтний парк (РЛП) «Приінгульський» – одне із семи 

природних чудес Миколаївської області. Це – складова природно-заповідного 

фонду України. 

Парк створений рішенням Миколаївської обласної ради від 17 грудня 2002 р. 

на площі 3152,7 га. В межах парку знаходяться два заказники: гідрологічний 

«Софіївське водосховище» та ботанічний «Пелагіївський заказник» – степова 

балка, де збереглись угруповання формацій різних видів ковили. 

Парк розташований неподалік від м. Новий Буг за 95 км від м. Миколаїв, 80 

км – м. Кривий Ріг, 85 км – м. Кіровоград. 

Мета створення РЛП «Приінгульський» – збереження в природному стані 

ділянки долини р. Інгул з її типовими та унікальними природними комплексами, 

фрагментами цілинного степу, гранітними відслоненнями, водотоками, лісовими 

насадженнями та ін. 

Приінгулля багате на мальовничі куточки природи та цікаві об’єкти. Тут 

гармонійно поєднуються річки Інгул, Березівка, Стовпова, Сагайдак, Софіївське 

руслове водосховище, виходи кристалічних порід, каньйони, цілинні ділянки 

степу. 

Парк розташований на ділянці долини р. Інгул в Новобузькому районі 

Миколаївської області. Водойми з повільною та бурхливою течією, невеличкі 

водоспади, цілинні степові ділянки, штучний каньйон, виходи гранітів, 

чудернацькі скелі, острів, лісові насадження – це тільки частина того, що можна 

знайти в парку. Поруч розташований Свято-Михайлівський храм Свято-

Михайлівського жіночого монастиря, в народі – Пелагеївська церква – святиня та 

окраса регіону. 

Влітку 2018 року юні туристи-краєзнавці БДЮТ Заводського району м. 

Миколаєва провели краєзнавчу експедицію до міста Новий Буг та його околиць. 

В рамках експедиції юні дослідники відвідали Пелагеївський жіночий монастир, 

Софіївське водосховище, панський маєток Тропіна. Незабутні враження 

залишилися від Софіївського водоспаду– найбільшого штучного водоспаду 

Миколаївської області. 

При підготовці роботи були використані різні джерела інформації, 

статистичні дані – результат нашого запиту до Головного управління статистики 

в Миколаївській області, картографічні матеріали, фотоматеріали. Також були 

використані матеріали, зібрані під час туристських подорожей (походів, 

експедицій, екскурсій) вихованців Будинку дитячої та юнацької творчості 

Заводського району м. Миколаєва, що відбулися протягом 2016-2018рр. В 

процесі експедиції було зібрано спогади старожилів, легенди, цінні краєзнавчі 

матеріали про географічні та антропогенні об’єкти даної території. Розширювали 

та поглиблювали свої знання із краєзнавства під час зустрічей із науковими 

співробітниками РЛП «Приінгульський» Швецем В.В., Королем В.С. 
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Влітку 2018 року учасниками краєзнавчої експедиції була досліджена 

територія долини річки Інгул в межах сіл Софіївка, Пелагеївка та Щорсово. В ході 

експедиції були визначені туристські об’єкти та розроблено екскурсійний 

маршрут, який повністю відображає особливості навколишньої природи, 

передбачає виховання екологічної компетенції, розвиває спостережливість, 

небайдужість підростаючого покоління до довкілля. 

Метою роботи є дослідження природно-рекреаційного потенціалу 

Миколаївської області та його використання в туристичній галузі Миколаївщини 

на прикладі об’єктів Новобузького району – регіонального ландшафтного парку 

«Приінгульський». 

Для досягнення поставленої мети передбачено вирішити такі завдання: 

– охарактеризувати туристсько-краєзнавчі можливості Новобузького 

району Миколаївської області; 

– висвітлити місце та роль природних об’єктів Новобузького району у 

розвитку природно-рекреаційного потенціалу Миколаївської області та 

використання їх в туристичній галузі Миколаївщини; 

– розробити туристський маршрут до РЛП «Приінгульський». 

Об’єктом вивчення є рекреаційні ресурси Миколаївської області, а 

предметом – перспективи розвику туризму в одному з районів, а саме у 

Новобузькому. 

Запропонований маршрут: Свято-Михайлівський Пелагеївський жіночий 

монастир – Скеля Черепаха – Підвісний місток – Панський парк – Маєток 

Тропініних – Софіївський водоспад. 

Пелагеївський жіночий монастир. Свято-Михайлівський Пелагеївський 

жіночий монастир – православний монастир, розташований на березі 

Софіївського водосховища у селі Пелагіївка Новобузького району Миколаївській 

області України. 

Включає Свято-Михайлівський храм. У храмі три прибудови: Святого 

Архистратига Михаїла, Преподобної Пелагії та Мученика Андрія Стратилата. 

У 1897 році колезький радник Михайло Дурилін і корнет, інженер-технолог 

Андрій Дурилін, сини купця Ісідора Дуриліна, слідуючи духовному заповіту 

батька, вирішили побудувати храм в пам’ять про свою матір Пелагею, що рано 

пішла з життя. 1904 року храм освячено. 

До революції при храмі діяла парафіяльна школа. 1932 року настоятель 

церкви відслужив тут останню службу. 

В 1930-ті роки майно було розграбоване, з фамільного склепу Дуриліна 

викинуті труни з тілами, зняті 11 з 12 дзеркальних хрестів, вивезена ажурна 

металева огорожа, церковні лаштунки були розграбовані, вівтар і царські ворота, 

виконані з порцеляни й фаянсу — розбиті, але будівля, унаслідок віддаленості від 

цивілізації, майже не постраждала. 

Під час радянсько-німецької війни в будівлю потрапив снаряд, пробивши 

стіну, однак всередині храму не вибухнув. 

Опісля війни головна будівля храму використовувалась як комора-

зерносховище. 

У 1994 році храм відновлено, тут засновано жіночий монастир. Перші 

насельниці з’явилися в 1996 р. 

Скеля Черепаха. Місцевість в околицях села Софіївка – унікальна. Вона 

входить у степову область південних відрогів Придніпровської височини, а сама 

височина лежить на кристалічному фундаменті Українського щита, що складений 
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такими кристалічними породами, як граніти, гнейси, вік яких 2,5 – 3,5 млрд. 

років. Вони утворилися в той період, коли земна кора тільки зароджувалася, 

відбувалася активна вулканічна діяльність, тому граніти вулканічного 

походження.  

В цих краях існує легенда про скелю «Черепаха» 

«Багато мільйонів років тому, коли в нашій місцевості клімат був набагато 

теплішим і вологішим, ніж тепер, тут жили велетенські болотні черепахи. 

Особливо великою була стара черепаха – мати, що пильнувала за всіма своїми 

родичами. Але одного разу сталося непередбачуване. Налетіла небувала буря. 

Черепаха – мати, прикриваючи діток своїм тілом, стала добиратися до Інгулу, 

щоб сховатися у його водах. Уже зовсім близько рятівні води. Та раптом страшної 

сили блискавка влучила в панцир великої черепахи. Вона так і скам’яніла на 

місці. Та уламки її панцира захистили увесь рід черепах від смерті. Тож не дивно, 

що сьогодні в Інгулі живуть річкові черепахи. А про страшну пригоду нагадує їм 

скеля «Черепаха». 

Поблизу скелі є джерело, яке не замерзає навіть узимку, але вода в ньому 

мінералізована, гіркувато – солонкувата на смак, а тому для пиття непридатна. 

Якщо у екскурсантів виникне бажання, то можна почистити джерело, надати 

йому нової сили. Джерел у долині Інгулу не так уже й багато, а тому кожне – на 

вагу золота. 

Підвісний місток. Місток на тросах через р. Інгул був побудований у 1994 

році для пішохідного сполучення жителів Щасливе та Софіївки. Ідея будівництва 

підвісного містка вже давно назрівала, адже щовесни дерев’яну кладку через 

Інгул забирала повінь і до будівництва нової сполучення між селами було тільки 

через великий міст. Це було вкрай місцевих жителів. З ініціативи тодішнього 

директора господарства Коткова Василя Павловича було вирішено побудувати 

підвісний місток, який би міг протистояти весняній стихії. Підвісний місток 

викликає захоплення у екскурсантів.  

Панський парк. Чудово зберігся унікальний парк зі столітніми тополями – 

осокорами діаметром більше метра, кленами, шовковицями, липами. Парк 

входить до РЛП «Приінгульський». У наших краях лише у Панському парку, біля 

колишньої садиби поміщика Олександра Тропіна, можна побачити старезні ясени 

звичайні, в’язи гладенькі, вчотирьох обійняти сторічні тополі чорні (осокори). 

Заріс парк паростю акації та інших порід. Кілька разів місцева влада намагалась 

його «окультурити», чим лише шкодила унікальному насадженню. За спогадами 

старожителів парк на початку минулого століття був добре доглянутий. Він був 

розбитий на квадрати доріжками, які були викладені із мармуру, по боках росли 

троянди. У парку росло багато фруктових дерев. По периметру він був 

обсаджений гледичією трьохколючковою. Після полдій 1917-20х рр. маєток був 

пограбований, парк здичавів, значна частина дерев загинула. 

Маєток Тропіних. Старовинний будинок 1912 року, погріб, підсобні 

приміщення (очевидно перебудовані). Зберігся погано і зруйнований всередині, 

всі пройми (вікна, двері) заліплені цеглою та цементом. В радянські часи тут 

знаходилися адміністративні приміщення. Вже після 1992 року його стали 

розграбовувати: вийнято всі двері та віконні пройоми, зірвано дубову підлогу 

товщиною 50-60 мм. Частина споруд вкрита італійською черепицею початку ХХ 

століття. Але знайшлись меценати, які придбали та подарували ці будівлі РЛП 

«Приінгульський», що зупинило подальшу руйнацію. Вкрай бажано будинок 
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реконструювати як привабливий в туристичному аспекті об’єкт, де можна було б 

при нагоді і заночувати. Дорога з твердим покриттям підходить майже до садиби. 

Софіївський водоспад. Водоспад збудований методом вибухів. Таке 

рішення для пропуску зливових і сніготалих вод застосовується нечасто, і 

Софіївський гідровузол унікальний в цьому плані. Цей штучний каньйон 

перетворюється навесні після сніжних морозних зим чи бурхливого танення снігу 

у величний водоспад. Над підпірною стіною нависають брили льоду, а потік води 

несеться по гранітному каньйону. Милуватись цим дивовижним явищем 

з’їжджається багато глядачів. 

Підпірна стіна утримує рівень води у водосховищі на рівні 39,5 м.  

Влітку напір води невеликий. Нижче водоспаду русло річки має значні 

глибини (у народі цю ділянку називають «яма»), що є вкрай небезпечним для тих, 

хто не вміє плавати. Лівий берег річки поблизу водоспаду крутий, кам’янистий. 

Загальна протяжність екскурсійного маршруту становить близько 7 км. 

Якщо є необхідність зменшити загальну протяжність пішохідних переходів,то 

можна передбачити перевезення екскурсантів транспортом на деяких відрізках, 

наприклад:«садиба Тропіних – Табірна балка» чи «Софіївський водоспад – с. 

Софіївка». При такому підході пішохідний маршрут зменшується більш як на 2 

км.  

Матеріали і висновки роботи можуть бути використані викладачами 

навчальних закладів різних рівнів з природознавчих дисциплін, педагогам під час 

підготовки та проведення масових заходів з краєзнавства, організації туристських 

подорожей до визначених об’єктів. 

 

ЛЕГЕНДАРНА ЯХТА: ІСТОРІЯ ЯХТИ «ІКАР» 
Барашикова Варвара, вихованка гуртка 

«Школа журналістики»Будинку дитячої та 

юнацької творчостіЗаводського району м. 

Миколаєва 
Керівник: Василенко Ірина 

Анатоліївна,керівник гуртка «Школа 

журналістики»Будинку дитячої та юнацької 
творчостіЗаводського району м. Миколаєва 

Нашому місту належить першість у відправці навколо земної кулі яхти 

«Ікар», що була спроектована під керівництвом викладача Миколаївського 

кораблебудівного інституту Бориса Степановича Немирова та побудована на 

суднобудівних заводах Херсона та Миколаєва. Це безприкладне плавання, яке 

відбулося в 1987-1988 рр., стало справжнім подвигом його екіпажу. 17 січня 2018 

року Борису Немирову виповнилося би 85 років, а 31 липня 2018 року в 

Миколаєві відзначили 30-ту річницю з дня повернення легендарної яхти з 

кругосвітньої подорожі.  

Актуальність статті. Подорож «Ікару» є своєрідним відкриттям «нової 

ери», першим спортивним та аматорським плаванням навколо земної кулі на яхті. 

Творцями «Ікара» були викладачі та студенти Миколаївського кораблебудівного 

інституту. Яхту спроектували в студентському конструкторському бюро, яке 

очолював Борис Немиров – педагог і одночасно майстер спорту з солідним 

яхтовим стажем. Історія легендарної яхти – це ще одна героїчна сторінка історії 

міста Миколаєва, яке завжди пишалося своїми суднобудівниками та великими 

особистостями.  
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Мета статті: Розглянути історію створення та подорожі яхти «Ікар», 

ознайомитися з життєвим шляхом капітана яхти «Ікар» Бориса Немирова та 

членів екіпажу.  

Історія будь-якої яхти нерозривно пов’язана з її капітаном та її екіпажем. 

Історія «Ікара» – це продовження історії іншої миколаївської яхти – яхти 

«Арктика», на якій плавав Немиров. Завершивши атлантичний похід на яхті 

«Арктика» в 1978 році, яхтовий капітан Борис Немиров із групою ентузіастів 

створює проект нової яхти, яка була здатна пройти всі океани. 

Борис Степанович Немиров народився в 1934 році в місті Болотний 

Новосибірської області. Мрія з’явилась у нього ще в шкільні роки, коли про море 

тільки читав у книгах. Сибірський хлопчина, закінчивши в 1951 році школу, 

вирішив відправитисяна південь СРСР. Уперше Немиров побачив море в Одесі. 

А дізнавшись, що в Миколаєві є кораблебудівний інститут, вирішив спочатку 

навчитися будувати кораблі, а вже потім на них плавати. Суднобудування та 

захоплення вітрильним спортом припало до душі. Успішно закінчивши МКІ, 

молодий інженер спершу став працювати помічником майстра на 

Чорноморському суднобудівному заводі. Згодом це стало в пригоді для 

практичного пізнання суті професії корабела, ау 1957 році він обійняв посаду 

конструктора ЦКБ «Прогрес», начальником одного з його секторів. З 1966 року 

Борис Немиров навчався в очній аспірантурі МКІ, одночасно працював на 

кафедрі конструкцій корпусів суднових пристроїв, а з 1970 року – викладачем 

МКІ.  

 Яхти Борис Немиров уперше побачив ще першокурсником у 

миколаївському яхт-клубі та одразу захопився їх проектуванням. У 1970 роців 

нього народжується ідея створення студентського конструкторського бюро 

«Яхта» в МКІ, науковим керівником якого він був протягом багатьох років. Бюро 

займалося розробкою проектів вітрильно-моторних нетипових суден. Під його 

керівництвом побудовано головну яхту МКІ «Арктика», яка в 1975 році на чолі з 

ним одержує перше місце в змаганнях на кубок Чорного моря.  

У 1976 році екіпаж яхти «Арктика» вперше серед радянських яхт пройшов із 

Чорного моря в Середземне. Обійшов найпівденнішу точку Європи – мис 

Тенарон (Матапан) і дійшов до Югославського порту Спліт. Потім був 

Атлантичний океан (Канарські острови). Не на порожньому місці, а вже з 

накопиченим багажем знань і досвіду, Немиров рухався до заповітної мети – 

кругосвітньої подорожі. Допомогли всі: керівництво інституту, міська та обласна 

влада, суднобудівники. У миколаївському яхт-клубі яхти, подібної до «Ікару», не 

було.  

Протягом років підбиралася команда, і протягом років капітан відточував 

своє уміння. Походи по Чорному морю, перегони, знайомство з іншими 

кругосвітніми подорожами. З Георгієм Георгієвим, болгарським яхтсменом, що 

здійснив плавання навкруги земної кулі наодинці, Борис Степанович був 

знайомий особисто.  

Робота над проектом тривала два роки, і в 1984 році яхту спустили на воду. 

Що ж таке яхта «Ікар»? Це сталеве двощоглове вітрильне судно, призначене для 

навчальних, спортивних і туристичних плавань, виконання науково-дослідних 

робіт. Довжина яхти – 16 метрів, площа вітрил – 150 квадратних метрів. Яхта 

обладнана супутниковою системою навігації. Зв’язок із «Ікаром» здійснювався 

через зустрічні суди. 
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Підготовка до навколосвітньої подорожі тривала три роки. Терміни виходу 

«Ікара» з різних причин відсувалися. І, нарешті, 9 вересня 1987 від причалу 

Миколаївського яхт-клубу яхта відійшла в кругосвітнє плавання, перше 

кругосвітнє плавання яхти з Радянського Союзу. Коли на причал яхт-клубу 

привезли все необхідне для плавання, – для цього знадобилося дві вантажівки, – 

важко було повірити, що яхта вмістить усі припаси. Однак усе необхідне добре 

розмістилося на «Ікарі». 

На борту було 9 осіб. До складу екіпажу входили: капітан Борис Степанович 

Немиров, старший помічник Анатолій Кузнєцов, вахтові помічники – Олександр 

Кузнєцов, Андрій Марков, Станіслав Черкес, боцман Володимир Терняк, 

штурман Борис Яковлєв, матрос Олександр Плякін і доктор Сергій Прусов.  

Пройшовши по маршруту Миколаїв – Середземне море – Гібралтар – 

Канарські острови –мис Доброї Надії – Австралія – Мис Горн – Середземне море 

– Миколаїв, обігнувши земну кулю за 325 діб і подолавши в цілому 31 тисячу 

морських миль, яхта «Ікар» здійснила першу в СРСР кругосвітню подорож і, 

овіяна славою, повернулася додому 31 липня 1988 року. Цей похід моряки 

присвятили 200-річному ювілею заснування Миколаєва. Таке видатне досягнення 

навіки вписало «Ікар» в історію вітрильного мореплавства. 7 членів екіпажу 

отримали звання майстрів вітрильного спорту, а капітану, старшому помічнику 

Анатолію Кузнєцову і боцману Володимиру Терняку було присвоєно звання 

заслужених майстрів спорту СРСР. 

Капітан яхти «Ікар» Борис Немиров у своїх спогадах пише: «Ми вийшли з 

Миколаєва 9 вересня 1987 року. 13-го прибули у Варну, де відвідали яхт-клуб, 

який носить ім’я видатного мореплавця Георгія Георгієва. Побували на могилі 

Георгієва, поклали квіти. Болгарські колеги подарували нам великий портрет 

Георгієва – він весь час висів у нас у кубрику. 

 Ділянку Чорного моря, протоку Босфор і Мармурове море пройшли досить 

швидко. За протокою Дарданелли, в Егейському морі, вітер трохи вщух, і наш хід 

став повільним. У Середземному було перше серйозне випробування. У районі 

Картахени, на південний схід від узбережжя Іспанії, вночі абсолютно раптово 

налетів шалений шквал. Вив вітер, наш «Ікар» кидало в різні боки, ніби гусяче 

перо. Утім, обійшлося ... Гібралтар пройшли без пригод. На Канарські острови 

прибули 16 жовтня. Поповнили запаси провізії, питної води, підремонтували 

трохи судно та через чотири дні знову вийшли в море. 8 листопада перетнули 

екватор. Далі був довгий шлях навколо мису Доброї Надії на Тасманію. У Хобарт 

прийшли вже 7 лютого 1988 року. Після двотижневої стоянки, під час якої 

відремонтували та частково замінили вітрила, а також поповнили запаси 

продуктів харчування й води, взяли курс на мис Горн. А побачили це видатне 

місце 26 березня в 21 годині 30 хвилин за московським часом. Таким чином, 

відстань від Тасманії до Вогняної Землі – 6100 миль – ми подолали, на мій погляд, 

досить швидко – за 35 діб. 15 квітня в точці з координатами 30 ° південної широти 

і 15 ° західної довготи ми перетнулися – тобто замкнули кільце навколо кульки: 

Тут ми вже були 29 листопада 1987 року, – отже, «чиста» кругосвітка тривала в 

нас 137 діб. А 25 квітня ми кинули якір біля острова Святої Єлени, звідки 

рапортували в Москву про проходження кругосвітнього маршруту. Подальші 

терміни такі: 29 травня – Канарські острови, 17 червня – іспанський порт Сеута, 

7 липня – Мальта, а 12 липня о шостій годині вечора пришвартувалися в Афінах. 

Через тиждень увійшли в протоку Дарданелли, де зустрічна течія досягає 4 вузлів, 

і ніч провели на якорі. 20 липня минули Дарданелли, близько опівночі наступного 



370 
 

дня кинули якір біля входу в Босфор, а на світанку пройшли протоку за 5 годин. 

23 липня були вже у Варні, а 30-го – у Дніпровському лимані». 

Наймолодший член екіпажу інженер-океанолог Олександр Плякін працював 

в Атлантичному науково-дослідному інституті морського рибного господарства 

та океанографії міста Калінінграда. Він поїхав у відрядження на «Ікар» для 

проведення наукових досліджень. У його обов’язки входили спостереження за 

морською флорою та фауною, збір даних про кліматичні та погодні умови, 

забруднення Світового океану. Олександр, коли в нього видавалася вільна 

хвилина, постійно вів щоденникові записи, намагався фіксувати всі свої 

спостереження. Він описував ссавців, стежив за їх поведінкою. Після подорожі 

Плякін розповідав, що найбільшу небезпеку для плавання малого судна у 

відкритому океані представляли зустрічі з китами, а екіпаж постійно був наготові, 

аби уникнути зіткнень з гігантами. Як тільки за курсом з’являвся полосатик – тут 

же обходили його за кілька миль стороною. Одного разу в Індійському океані, у 

районі острова Кергелен, прямо перед носом раптово сплив величезний сейвал, і 

екіпажу довелося круто змінити курс. На південь від Африки «ікарівці» 

спостерігали справжній спалах життя на поверхні океану: там було велике 

скупчення дельфінів і китів, над яким кружляли величезні зграї морських птахів. 

На захід від островів Зеленого Мису часто зустрічали летючих риб, які з шумом 

вилітали з-під носа «Ікара», а ночами падали прямо на палубу. Цих риб збирали, 

солили, а потім із задоволенням їли. 

22 грудня на «Ікарі» сталася надзвичайна подія. Проходячи повз цистерни з 

питною водою, старший помічник Анатолій Кузнєцов виявив, що пробка зникла. 

Мабуть, це сталося під час сильної хитавиці. З найбільшої цистерни, яка вміщала 

близько 400 літрів, половина вмісту пішла в море. Усього на яхті було сім 

цистерн. Загальне споживання води на людину складало два літри на день. Кожен 

міг розпоряджатися ними як хотів: мити голову, руки, використовувати для 

приготування їжі тощо. Але тепер питання витрачання води стали вирішувати 

спільно. Спочатку планувався захід у Веллінгтон. Однак до столиці Нової 

Зеландії було ще далеко, і капітан віддав наказ вирушити в Хобарт. У 

адміністративному центрі Тасманії витягли яхту з води, очистили корпус від 

черепашок, заново пофарбували його, пошили нові вітрила, поповнили запаси 

провіанту, питної води та вирушили далі. У одній із тасманійських газет писали, 

що ніби в яхтсменів із СРСР були великі труднощі з водою, нібито капітан мало 

не по краплині видавав її екіпажу. Це, звичайно ж, було не так. Норма два літри 

в день на людину дотримувалася неухильно. 

У Тихому океані екіпажу весь час приходилося боротися з негодою, адже 

пориви сильного вітру досягали 9-10 балів. Було дуже холодно, йшов сніг, налітав 

град упереміш з дощем, рідко показувалося сонце, і яхту часто захльостувало 

водою. На ділянці від Хобарту до мису Горн у «Ікара» була досить велика 

швидкість – приблизно 180-200 миль на добу.  

Назустріч «Ікару», що повертався з кругосвітньої подорожі, вийшло кілька 

яхт і катерів. Вони супроводжували легендарний екіпаж до самого Миколаєва. 

У рідному місті на судах, які стояли біля причалів, у повітря злітали ракети, 

чулися гудки вітання. Так закінчився великий похід яхти «Ікар».  

З того часу Міжнародна асоціація навчальних вітрильних суден стала 

запрошувати «Ікар» до участі у своїх регатах. Двічі миколаївці скористалися 

цими запрошеннями. У 1992 році «Ікар» брав участь у гранд-регаті «Колумбус-

92», присвяченій 500-річчю відкриття Америки, а в 2000 році став учасником 
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регати «Третє тисячоліття під вітрилами», більше відомої як «Рейс-2000». Від 

України в цю регату відправився тільки наш «Ікар», під його вітрилами йшла вже 

молода команда. Миколаївській команді пощастило доторкнутися до колишньої 

слави «Ікара», а значить, вони теж назавжди стали «ікарівцями». 

Про кругосвітню подорож цієї легендарної яхти написано дві книги: «На 

«Ікарі» навколо світу» – автор Борис Немиров та «За межею Великого кола» – 

автор Олександр Плякін. Також до книги «ЯХТ-КЛУБ. Матеріали з історії 

парусного спорту в миколаївському яхт-клубі» увійшли записи 1987-88 років із 

щоденника боцмана Володимира Терняка. 

До речі, довгий час яхта «Ікар», якій потрібна була реконструкція та ремонт, 

стояла як нагадування про славетну історію миколаївського вітрильного спорту. 

Але 22 вересня 2018 року, яхта, яка 30 років тому зробила подорож навколо світу, 

вийшла на старт традиційної вітрильної регати «Кубок імені адмірала Макарова», 

що відкрилася в яхт-клубі. 

До речі, 21 вересня в Національному університеті кораблебудування 

відбувся урочистий захід, приурочений 30-річчю цій історичній події. На згадку 

про подорож в університеті відкрили пам’ятний стенд, присвячений яхті «Ікар», 

а також провели круглий стіл, гостями якого стали четверо з семи безпосередніх 

учасників експедиції: старший помічник Анатолій Кузнєцов, помічники капітана 

Станіслав Черкес та Олександр Кузнєцов, судновий інженер Андрій Марков.  

«У нас є задумка, плани про відновлення яхти «Ікар». Можу сказати, що 

«Ікар» ще візьме участь у регаті та буде неодноразово борознити моря й океани», 

– заявив ректор університету Євген Трушляков.  

Чому яхту назвали «Ікар»? Адже, як відомо, герой античного міфу, що злетів 

до неба на крилах, упав у море та загинув. Це питання задавали Борису 

Степановичу Немирову і до, і після плавання. Капітан завжди відповідав на нього 

так: 

– «Ікар» – це не людина. «Ікар» – це стан душі. Борису Немирову в 

миколаївському яхт-клубі встановлено пам’ятну дошку.  

Практичне значення дослідження полягає в зверненні уваги громадськості 

до легендарних подій, які відбувалися в нашому місті. Також даний матеріал 

можна використовувати на заняттях з історії рідного краю. 

 

КАМ’ЯНА ПЛАСТИКА ЯК АТРИБУТ РЕЛІГІЇ СКІФІВ  
Ложенко Катерина, член Наукового 

товариства учнів «Вітрила часу»  

Будинку дитячої та юнацької творчості 

Заводського району м. Миколаєва 
Керівник: Луньова Надія Вікторівна, 

керівник гуртка «Історичне краєзнавство» 

Будинку дитячої та юнацької творчості 
Заводського району м. Миколаєва 

Чим цікава для нас історія прадавнього народу – скіфів? Перш за всім тим, 

що саме у скіфській період на території сучасної України з’являються перші 

паростки державності. На сьогодні дослідження процесів державотворення в 

історії Україні є особливо актуальними. І в цьому контексті слід звернути увагу 

на джерельну базу історії скіфів.  

До нас дійшли як археологічні, так письмові джерела цього періоду. Серед 

письмових джерел в першу чергу слід назвати твори давньогрецького історика 
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Геродота (V ст. до н.е.), давньогрецького географа Страбона, а також Гіппократа, 

Аристотеля, римських авторів.  

За писемними джерелами у VI столітті до н. е. скіфи створили у Північному 

Причорномор’ї могутнє політичне об’єднання – Скіфію, яке проіснувало до 4-3 

ст. до н.е., поки скіфів не витіснили сармати. 

Літературні джерела поповнюються археологічними даними. Визначальний 

внесок у вивчення культури та побуту скіфів зроблено при розкопках скіфських 

курганів.  

Об’єктом нашого дослідження є скіфські антропоморфні стели, що 

зберігаються у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї, і є унікальним 

джерелом з вивчення скіфського періоду прадавньої історії нашого краю. 

Предмет дослідження – кам’яна пластика скіфів, як атрибут релігійних уявлень.  

Метою нашої роботи є популяризація прадавньої історії нашого краю.  

Джерельною базою дослідження стали артефакти, що зберігаються у 

Миколаївському обласному краєзнавчому музеї, а також стаття Єлагіної 

«Скифские антропоморфные стелы Николаевского музея», яка була надрукована 

у другому номері журналу «Советская археология» за 1959 р. 

Для досягнення поставленої мети ми поставили наступні завдання:  

– робота з науковою літературою з даної теми; 

– проведення дослідження у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї; 

- презентація дослідження серед школярів та вихованців гуртків, а також 

на учнівських конференціях. 

 Методи дослідження: 

- аналіз літератури; 

– робота в експозиції Миколаївського обласного краєзнавчого музею: 

фотографування, вимірювання, замальовки; 

- інтерв’ю із старшим науковим співробітником відділу археології 

Наталією Гаркушею; 

– опис музейних експонатів ; 

- метод порівняння. 

Скіфські антропоморфні стели – свідки прадавньої історії нашої землі. 

Кам’яні́ Баби або Боввани – монументальні кам’яні скульптури. Ці пам’ятки 

бувають двох основних типів. До першого належать прості антропоморфні форми 

з чітко означеним торсом, плечима та головою, але без надмірної деталізації. До 

другого – чоловічі статуї з виразним обличчям та наявністю опущених донизу 

вусів. Вони представляють собою вождів-воїнів та супроводжуються позначеною 

сокирою та футляром для лука й стріл, а також ритоном (посудиною у вигляді 

рогу) в руці. Також їхньою характерною ознакою вважаються складені на грудях 

руки. Традиційно такі статуї встановлювалися на курганах скіфської знаті.  

Статуї діляться на шість типів: 1) стовп овального перетину з округленою 

верхньою частиною, голова візуально виділена гривнею, що проходить по 

нижньому краю обличчя; 2) стовп з виділеною головою, підкресленою 

зображенням гривні, шия відсутня, плечі прямі або похилі, підтягнуті до рівня 

рота, підборіддя опущене на груди; 3) стовп на чотирикутній або овальній основі, 

голова відділена від тулуба шиєю, але підборіддя при цьому завжди вище рівня 

плечей; 4) на плоскій плиті випадкової форми висічено зображення частин 

людського тіла; 5) кругла скульптура з виділеними формами фігури; 6) на стелі 

зроблено барельєфне зображення людини з виділеними частинами тіла. В своїй 

роботі ми звертаємо увагу на те, що антропоморфні стели є атрибутами 
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релігійних вірувань, а також унікальними зразками скіфського монументального 

мистецтва.  

У Миколаївському обласному краєзнавчому музеї зберігаються дві стели: 

одна з них до 1917 р. стояла на кургані під назвою Баби поблизу с. Калинівка 

неподалік від м. Миколаєва. Курган має висоту до 8 м. Цей курган – є одним з 

курганної групи, яка налічувала 25 насипів, які з часом було розорано. Стела 

виготовлена із граніту рожево-сірого кольору й цілком зберіглася. Заввишки 170 

см, завширшки – 25-35 см.  

Але найбільш цікавою для дослідження є стела, яку в 1955 р. було знайдено 

на території села Тернівки. Ця стела виготовлена з вапняку. Дослідники вважають 

її одним з кращих зразків даної серії пам’ятників. Сама історія цієї знахідки також 

заслуговує на увагу. Цю цікаву історію розповіла нам старший науковий 

співробітник музею Наталія Михайлівна Гаркуша. 

У 1955 р. мешканці Тернівки при розбірці старого господарського 

приміщення виявили 2 частини якогось незвичайного каміння. Учні місцевої 

школи звернули увагу на те, що на цьому камінні є якесь зображення. Вони 

повідомили про це вчителя географії Івана Гавриловича Божка, який також вів у 

школі краєзнавчий гурток. Божко повідомив про знахідку співробітника 

краєзнавчого музею. відомого миколаївського краєзнавця, археолога Феодосія 

Тимофійовича Камінського. Стелу перевезли до музею, відреставрували. На той 

час на території Миколаївщини працювала археологічна скіфська експедиція 

Московського державного університету ім. Михайла Ломоносова під 

керівництвом Єлагіної та Погрібової. Вони й провели наукове дослідження. 

Результатом стала наукова стаття Єлагіної в журналі «Советская археология», яка 

й стала головним науковим джерелом нашого дослідження. Камінський провів 

власне дослідження й написав статтю до газети «Бугская заря».  

Історія знахідки демонструє нам приклад дбайливого ставлення до 

історичних пам’яток, а також зразок роботи юних краєзнавців, який варто 

наслідувати.  

Дослідники датували стелу 5 ст. до н.е. 

На стелі ми бачимо зображення скіфського воїна із ритоном (чаша для вина) 

у правиці. У верхній частині ритону схематичне зображення голови хижої птиці, 

або грифону. Ритон, за свідченням Геродота, слугував для проведення обряду 

братання, коли перед боєм у вино додавали краплю крові воїна. І всі інші воїни 

випивали це вино на ознаку братерської дружби та взаємодопомоги. Під ритоном 

– широкий пояс.  

Центральне місце на цій стелі відводиться скіфському мечу, який називався 

акінак. Він перекриває і пояс, і ритон, і руку скіфа. Зображення акінаку 

підкреслювало військову могутність скіфського війська. З лівого боку зображено 

горит – шкіряну сумку. З великою майстерністю зображено виступаючий з гориту 

лук і прикрашений головою грифона (зразок відомого скіфського звіриного 

стилю). 

Сам скіфський воїн зображений із суворим, войовничим обличчям. 

Стела викликала великий інтерес у науковців і її хотіли забрати до Ермітажу 

(С.-Петербург). На той час усі такі знахідки забирали до столичних музеїв. Але 

стелу вдалося залишити у Миколаєві. Скульптор Олег Здиховський виконав 

точну копію стели, яку й відправили до Ермітажу.  

Ми зробили власні заміри стели. Її висота – 93 см. Товщина плити від 15 до 

18 см. Стела є символом краєзнавчих конференцій, що проводяться 



374 
 

Миколаївським обласним краєзнавчим музеєм. Її зображення розміщено у 

альбомі, який було видано до 100-річчя музею. 

Ця стела є справжньою перлиною скіфської колекції. Вивчаючи цей 

артефакт, ми отримуємо додаткові свідчення про суспільно-політичний устрій 

Скіфії, яка була першим державним утворенням на теренах сучасної України. 

Під час роботи над темою дослідження ми неодноразово відвідували 

Миколаївський обласний краєзнавчий музей, спілкувалися із заступником 

директора з наукової роботи, к.і.н. В. Чернявським, науковим працівником Н. М. 

Гаркушею.  

 

ХРАМ ПЕТРА ТА ПАВЛА В СЕЛІ МОЙСІВКА 
Ніколаєва Катерина, Боровик Юлія, 

учениці 11 класу, ПогребськоїЗОШ Ι – ΙΙΙ ст., 

вихованці гуртка «Краєзнавчий» Драбівського 

Будинку дитячої творчості 

Суддя Василь Іванович, учитель історії та 

правознавства Погребської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
керівник гуртка «Краєзнавчий» Драбівського 

Будинку дитячої творчості  

Ішов 1738 рік. На території сучасної Мойсівки вже є два населені пункти -

хутір Мойсеєвський і «дєрєвня» Погреби, які належали царському чиновнику 

Микиті Ігоревичу Трубецькому. В 1743 році стараннями Трубецького в Мойсівці 

відкрито дерев’яний храм Івана Хрестителя. 

Під час Румянцевського перепису населення 1765-1769 р.р. в хуторі 

Трубецького при церкві Івана Хрестителя діє «школа, хата мазана нова к жилью 

годная, в оной хате живет причетник дяк Денис Волевач». 

У 1790 року землі сучасної Мойсівки, Погребів, Андріївки і Гаю перекупляє 

у Трубецьких, чернігівський поштмейстер, дійсний статський радник Петро 

Степанович Волховський, який володіє с. Безуглівка під Ніжином. Помістя у 2390 

десятин, тепер стає власністю подружжя Петра Степановича (1762-1815) і Тетяни 

Густавівни (1763-1852) Волховських. З 1797 по 1804 роки ведеться будівництво 

парку і палацу Волховських у Мойсівці, а 1805 року розпочинається будівництво 

придворного храму, на окраїні щойно посадженого парку. 

12 липня 1808 року в день народження власника Мойсівки Петра 

Степановича Волховського, урочисто задзвонили дзвони в нововідкритому храмі, 

який отримав назву верховних апостолів Петра і Павла. 

Ім’я архітектора на сьогодні точно невстановлене, однак існує версія, що ним 

міг бути Андрій Іванович Меленський (1766-1833рр), київський архітектор, 

забудовник Подолу. Київська церква Різдва Христового (1809-1814), має багато 

схожого із нашим храмом. Ідея центричного храму з боковими напівкруглими 

баштами. 

До основного об’єму храму було прибудована квадратна майже 

вісімнадцятиметрова дзвіниця, яка підкреслювала головний вхід. Перший ярус 

дзвіниці служив притвором у храмі. В одній з прибудов башти – з північної 

сторони знаходилися гвинтові сходи, які вели на хори і на другий ярус дзвіниці – 

власне дзвіницю. Центральний об’єм храму – сферичний з чотирма круглими 

вікнами. В об’ємі південної напівкруглої башти, де знаходився вівтар, були 

ризниця і паламарня, у вигляді круглих башт. Головна баня церкви була 

увінчанамаленькою башенкою з перекриттям. 
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Храм було збудовано у класичному стилі, для міцності розчину додавалися 

курячі яйця. Інтер’єр церкви розписаний рослинним орнаментом із зображенням 

святих. Де живопис був відсутній, там стіни були поштукатурені і побілені в 

білий колір. 

Двадцяти двохметровий красень-храм увінчувало дев’ять хрестів. З’явилися 

класичні елементи на фасадах храму, які прикривали готичну основу – фріз із 

пальмет, спіральний орнамент над дверима, ліпні розетки. Біля бокових дверей 

з’явилися чотириколонні галереї з елементами іонічного ордеру, які 

завершувалися фрізом з рослинним орнаментом. Восьми колонна галерея біля 

центрального входу завершувалася балконом з декоративною металевою 

огорожею. Основний об’єм храму був декорований фрізом з пальметами. Фасади 

були поштукатурені рожевим кольором. 

Неподалік храму по периметру церковного подвір’я стояло чотири каплички. 

Ліворуч від вівтаря стояла каплиця-усипальниця подружжя Волховських, 

праворуч розміщався церковний архів і церковна бібліотека. Праворуч від воріт 

стояла каплиця, в якій мешкала церковна сторожа, а ліворуч знаходився весь 

церковний інвентар. На території церковного подвір’я ліворуч від вівтаря 

знаходилось невеличке кладовище, де покоїлися Волховські, економка К.А. 

Шейдеман, власник села Степанівки Ракович. Все церковне подвір’я було 

огороджене цегляною огорожею з вмурованими металевими ґратами. Ворота 

були масивні, гратовані. По обидва боки від них стояло по колонній арці із 

зображенням апостолів Петра і Павла. 

До мойсівського приходу тепер належали села Мойсівка, Погреби, 

Степанівка, Каївка, Петропавлівка, хутори Прохоровича і Шрамківський. 

Настоятелем церкви був отець Андрій Монжевський, який отримував жалування 

140 рублів в рік. У храмі служило 2 псаломщики – Григорій Питецький із 

жалуванням 53 рублі в рік і Гаврило Орлов із жалуванням 36 рублів у рік. 

Старостою церкви був селянин Леонтій Приймак. На території приходу були 

школа грамоти, дім для квартири священика, три земські школи. 

Приміщення храму Різдва Іоанна Хрестителя з часом постаріло т вже і не 

відповідало сучасним вимогам. Для такого великого приходу воно було занадто 

малим. А тому ще деякий час воно служило часовнею, де відспівували 

покійників, а потім із закриттям кладовища, яке знаходилося біля храму, його 

розібрали. 

Трагічним для храму стало XX століття. 

В 1909 році маєток Волховських переходить у власність земства, де було 

влаштовано земську школу, телефонну станцію і квартири під житло вчителів. В 

1919 році маєток було зруйновано активістами села Мойсівки. І в цей же рік було 

закрито храм і частково зруйновано: було звалено два шпилі з південної сторони, 

скинуто додолу хрести, знищено архів і бібліотеку. 

Восени 1922 року храм у Мойсівці почав діяти. Встановлено п’ять хрестів. 

Храм діяв 10 років, до 1932 року. 

З 1932 по 1941рр. храм знову стояв закритий. З 1942 року по 1962 рік храм 

знову діяв, настоятелем був о. Ілля Дерімов. 

В 1962 році було закрито храм Петра і Павла в селі Мойсівка. Після закриття 

храму приміщення служило зерносховищем, знову було знесено дві каплички й 

огорожу. 14 квітня 1973 року храм було спалено. Після пожежі штукатурка від 

стін відпала, живопис загинув. Згорів колонний іконостас, згоріли дерев’яна 

підлога і частково хори. У 1984 році було проведено обстеження залишків храму. 
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У 1989-1990 було складено проект реставрації храму. У січні 1991 року у • 

Мойсівці було відкрито тимчасове приміщення церкви Петра і Павла, 

настоятелем храму став отець Іван Луцків. Під храм було виділено приміщення 

сільської школи 1929 року побудови. 

У 1993 році власними силами в Мойсівці розпочато реставраційні роботи, 

було вкрито дзвіницю і зведено покрівлю всього храму, встановлено п’ять хрестів 

на банях церкви. На околиці Мойсівки стоїть, у розмаїтті кленів і акацій, храм 

Петра і Павла. 

Пам’ятає храм той час, коли до його стін підходили Тарас Шевченко і 

Олександр Афанасьєв-Чужбинський, Євген Гребінка і Яків де Бальмен, родини 

Закревських, Капністів, Тарнавських, Маркевичів, Рєпніних. Пізніше до його 

відвідували письменниця Марієтта Шагінян і Василь Симоненко, поети Михайло 

Масло і Микола Рудик. 

Перша літургія в храмі за, майже, 50-річну перерву відбулася на Великдень 

4 квітня 2010 року. Протягом 2010 року і донині в храмі ведуться роботи по 

оздобленню було встановлено вікна, двері, зроблено підлогу, виготовлено 

іконостас. Роботи проводилися силами небайдужих жителів, навколишніх сіл. З 

14 серпня 2010 року у храмі почало проводитися регулярне Богослужіння. 

Храм дочекався того часу, коли на його дзвіниці святково задзвонили дзвони, 

скликаючи прихожан на спільну молитву, а під склепінням у намолених 

століттями стінах розлилися урочисто і піднесено «Слава Всевишньому Богу». 

 


