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Матеріали доповідей учасників науково-практичної конференції учнів
закладів професійної (професійно-технічної) освіти Запорізької області
«Україна очима молоді» / Укладач: Четверякова Л.І. – Запоріжжя: Науковометодичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області, 31
травня 2017 року. – 92 с.
Експертна група:
Вітковська Наталія Володимирівна
заступник директора Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради –
начальник управління з питань розвитку освіти, голова експертної групи;
Паржницький Олександр Вікторович
директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у
Запорізькій області, заступник голови експертної групи;
Прийменко Галина Володимирівна
головний спеціаліст відділу позашкільної, вищої освіти та інтернатних
закладів Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, член експертної
групи;
Приходько Валентин Миколайович
доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри андрагогіки
КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»
Запорізької обласної ради, член експертної групи;
Гнатенко Світлана Анатоліївна
викладач української мови та літератури ДНЗ «Запорізьке вище професійне
училище «Моторобудівник», член експертної групи;
Кокіна Ірина Анатоліївна
викладач української мови та літератури ДНЗ «Запорізький центр
професійно-технічної освіти водного транспорту», член експертної групи;
Коротаєва Ірина Володимирівна
викладач історії ДНЗ «Запорізький професійний ліцей залізничного
транспорту», член експертної групи.
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ЗНИКЛІ НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ ВЕСЕЛІВСЬКОГО КРАЮ
ДНЗ «Веселівський професійний аграрний ліцей»
Болить мені Вкраїнонько, болить…
А. Рекубрацький
Зникнення населених пунктів району за часів
революції і громадянської війни: причини та хід.
Краєзнавчі теми завжди є актуальними, тому що
викликають значний інтерес і пересічних громадян,
і суспільства. Особливо це на часі сьогодні, коли в
Україні активно впроваджується адміністративна
реформа, кінцевою метою якої є створення
самодостатніх територіальних громад.
Але конкретних матеріалів з даної теми в
розрізі окремих територій недостатньо, як і їх
Базенюк
висвітлення у краєзнавчій літературі, тому автором
Олександр Сергійович,
учень 2 курсу, спеціальність була обрана тема «Зниклі населені пункти
Веселівського краю». У цій роботі автор поставив
«Тракторист-машиніст
водій автотранспортних
перед собою такі завдання:
засобів»
- виділити етапи у зникненні населених
пунктів на території Веселівського району;
- встановити назви зниклих
населених
пунктів;
- вказати на причини зниклих населених
пунктів на території Веселівського району.
Це
особливо
актуально
для
Веселівського району,
тому що Веселівська
волость
була
найбільшою
в
Мелітопольському
повіті
Таврійської
губернії.
Історично
Санін
склалося, що саме на території нинішнього
Микола Миколайович,
Веселівського району на початку ХХ століття була
викладач історії,
вища категорія,
заснована найбільша кількість хуторів – до 150.
старший викладач
Тому станом на 1915 рік у Веселівській
волості була найбільша кількість населених пунктів – більш як 200.
На сьогодні кількість населених пунктів на території Веселівського
району складається з 29 сіл та одного селища.
Чому так сталося? Чому зникло майже 170 населених пунктів?

4

Порівнюючи різного роду списки населених пунктів, можна визначити
етапи зникнення населених пунктів у зв’язку з політичними та історичними
обставинами. За списками населених пунктів.
Зникнення населених пунктів розпочалося після революції і
громадянської війни.
Перший етап зникнення населених пунктів району прийшовся на
1917 р. – початок 1920-х рр.
У ході громадянської війни були націоналізовані землі великих
землевласників, а також землі заможних селян, що використовували найману
працю. Такі господарства вважали нетрудовими. Це призвело до ліквідації
крупних економій, а також численних хуторів.
Старі хутори та маєтки булі вказані як окремі в офіційному виданні
«Статистический справочник Таврической губернии. – Ч. 1-2. – Список
населенных пунктов по уездам: Мелитопольский уезд. – Симферополь, 1915»
(доступний в Інтернеті).
У 1925 р. у виданні «Описание населенных мест Екатеринославской
губернии. По данным на 1 января 1925 г. Екатеринослав, 1925» майже всі
хутори і маєтки колишній Веселівської волості, що вказані станом на 1915 р.,
вже зникли.
Старі хутори і маєтки фіксуються також планами повіту і волості
1889 р. і 1911 р. Списки хуторів і маєтків 1915 р. та дані карт 1889 р. і
1911 р. свідчать, що під час громадянської війни і після неї зникли населені
пункти (хутори):
- хутір Аух Д.С. р-ні с. Далеке, при хуторі у 1915 р. було 100 дес. землі
(Справочник-1915, 38);
- зникли хутори у складі земельної ділянки «Маріїнські хутори», тепер
територія с. Широкого та його околиць (Справочник-1915, 26-28);
- маєток Шенфельд (1370 дес.), тепер територія сучасного с. Веселе
(Справочник-1915, 42);
- хутір Шиховцов Е.І. (50 дес.) (Справочник-1915, 24);
- хутір Шишкін Ф.В. (70 дес.) (Справочник-1915, 24) та інші.
Таким чином, можна налічити 108 хуторів та економій (маєтків), що
зникли у роки революції і громадянської війни як результат націоналізації
нетрудових земель.
При цьому зникло також багато хуторів Веселівської волості, що
складають нині частину території сусідньої Херсонської області, які не
зараховані до даного переліку. До цього переліку не включені також хутори,
що мали менш як 30 дес. землі, а таких існувало також багато і вони зникли
як окремі населені пункти. У даний перелік також не включені хуторі
Веселівської волості, що названі у списку 1915 р., але навіть їх приблизне
місцезнаходження неможливо тепер визначити. Всі вони також зникли у
1918-1921 рр.
Зникнення населених пунктів у 1920-і – 1940-і рр. Наступним етапом
розвитку населених пунктів на території Веселівського району був період
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після громадянської війни до початку Великої Вітчизняної війни. Це також
був черговий етап у зникненні хуторів і селищ району.
Окремі дрібні хутори зникали у зв’язку із суцільною колективізацією
та виселенням так званих куркульських елементів.
Окрім того, деякі дрібні населені пункти перетворювались на населені
пункти-частини колгоспів та радгоспів. Ці селища могли розформовуватись і
також зникали. На топографічній карті 1941 р.порівняно з картою району
1926 р. ці населені пункті вже не показані.
Наприкінці 1920-х рр. – у 1930-і рр. зникли:
- хутір Бовкун, Веселівської с.р.;
- хутір Братів Лепіхових, Єлизаветівської с.р., у 1924 р. було 13 жителів
(Князьков-Словник);
- хутір Будко, Веселівської с.р. (тепер − селищна рада), у 1930-і рр. –
колгоспна ферма, у 1938 р. було 19 жителів (Князьков-Словник);
- хутір Буйний, Єлизаветівської с.р., у 1926 р. 38 жителів;
- хутір Гаврилівський, Михайлівської с.р.;
Таким чином, наприкінці 1920-х рр. – у 1930-і рр. зникли по менший
мірі 21 населений пункт.
Важким випробуванням для населених пунктів країни, зокрема й
Веселівського району, стали події Великої Вітчизняної війни 1941-1945 р.р.
Проте, незважаючи на руйнування населених пунктів, переважна більшість з
них, за виключенням дрібних, були відбудовані.
Війна також стала етапом у зникненні населених пунктів на
території Веселівського району.
Після війни у 1940-і рр., за даними Ю.П.Князькова (КнязьковСловник), не існували населені пункти, що були у списках станом на початок
війни:
- хутір Вишневий Михайлівської с.р., у 1938 р. було 22 жителя;
- хутір Вовча Гребля Михайлівської с.р., у 1938 р. було 28 жителів;
- селище Достоєвка Мусіївської с.р., у 1938 р. - 77 жителів;
- хутір Красний Матвіївської с.р., у 1938 р. - 54 жителя;
- хутір Менчикурський Єлизаветівскої с.р.;
- хутір Нейкронсфельд Михайлівської с.р., у 1930-і рр. - виселок
радгоспу «Соцземлеробство»;
- селище Орджонікідзе, 2 км на північний схід від с. Піскошине;
- хутір Хімченка Веселівської с.р., у 1930-і рр. це була колгоспна
ферама;
- хутір Шевченка Веселівської с.р., у 1938 р. - 7 мешканців.
Так згідно з наказом Президії Верховної Ради УРСР від 4 вересня 1956
р. на вирішення виконавчих комітетів обласних рад депутатів трудящих були
передані деякі питання адміністративно–територіального поділу, а саме зміна
між районами у зв’язку з передачею території окремих населених пунктів з
одного району до іншого; об’єднання, ліквідація і перейменування сільських
та селищних рад і населених пунктів сільської місцевості.
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Перелік сіл, що були зняті з обліку у 1950-і – 1980-і рр. за даними
довідника Н.В. Крилова, такий:
с. Червоноармійське -знято з обліку 10.11.1957 р.
с. Крилівка - знято з обліку 31.08.1962 р.
с. Чистопілля - знято з обліку 31.08.1962 р.
с. Сіткулі - знято з обліку 31.08.1962 р.
с. Кропивницьке - знято з обліку 10.12.1963 р.
с. Московське - знято з обліку 12.11.1965 р.
с. Іванівка - знято з обліку 12.11.1965 р.
с. Нововеселівське - знято з обліку 12.11 1965 р.
с. Воробївка - знято з обліку 21.04.1967 р.
с. Павлоград - знято з обліку 27.11.1968 р.
с. Сірогозьке - знято з обліку 27.11.1968 р.
с. Тарасівка - знято з обліку 17.05.1972 р.
с. Якубінське - знято з обліку 17.05.1972 р.
с. Пушкіне - знято з обліку 17.05.1972 р.
с. Островське - знято з обліку 24.01.1973 р.
с. Зелене - знято з обліку 12.06.1974 р.
с. Сірі Хутори - знято з обліку 10.07.1974 р.
с. Зелений Клин - знято з обліку 24.07.1974 р.
с. Кругле - знято з обліку 25.09.1974 р.
с. Трудолюбівка - знято з обліку 24.03.1976 р.
с. Володимирське - знято з обліку 23.02.1977 р.
с. Короленко - знято з обліку 23.02.1977 р.
с. Красноярське - знято з обліку 21.01.1982 р.
с. Стаси – знято з обліку 25.01.1982 р.
с. Петропавлівка - знято з обліку 25.01.1982 р.
Таким чином, після 1957 р. з обліку було знято 25 населених пунктів.
Частина населених пунктів у 1950–1980- р.р. як окремі сіла зникли,
тому що були приєднані до інших населених пунктів. У такому випадку
залишки населення не виїжджало зі своїх дворів до інших населених місць.
За даними того ж довідника Н.В.Крилова таким шляхом зникли кілька
сіл.
10.11.1957 р. (26.09.1958 р.) с.Вільне приєднане до с.Гоголівка (Крилов,
32). Тепер це північно-східна частина сучасного с. Гоголівки.
21.04.1967 р. с.Новоукраїнка (Запорізької с.р) приєднане до селища
Таврія (Крилов, 39). Територія колишнього села тепер складає північну
частину селища Таврія. 21.04.1967 р. с.Зелений Лан Мусіївської с.р.
приєднане до с.Зелений Гай. Нині складає північну частину с. Зелений Гай.
25.01.1982 р. Новоолексіївка Калинівської с.р. приєднане до
с.Добровольчеське. Тепер територія колишнього села складає західну частина
с.Добровольчеське.
Карта Веселівського району 2014 р. із позначенням місцезнаходження
зниклих населених пунктів (зникли за 1926-1984 рр.).
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Зниклі населені пункти:

1. Буйних;
2. Менчикурський;
3. Гаврилівський;
4. Плєшивцева;
5. Ковалева;
6. Калініна;
7. Білозірський;
8. Тимошівський;
9. Вишневий;
10.Червоноармійське
Друге;
11. Нейкронсфельд;
12. Рубель;
13. Житника
14. Ковалева;
15. Бовкуна;

16. Нежурко;
17. Турчина;
18. Вовча Гребля;
19. Міщенка;
20. Косой;
21. Кацило;
22. Стаси;
23. Сіткулі;
24. Чернігівське;
25. Сірогозьке
26. Іванівка;
27. Молодчка;
28. Достоєвка;
29. Крилівка;
30. Вільне;

31. Любе;
32. Кропивницьке;
33. Трудолюбівка;
34. Петропавлівка;
35. Павлоград;
36. Сірі Хутори;
37. Новопопівка;
38. Долина;
39. Тарасівка;
40. Новоукраїнка;
41. Червона калина;
42. Червоноармійське;
43. Зелене;
44. Володимирське;
45. Зелений лан;

46. Московське;
47. Зелений луг;
48. Пушкіне;
49. Короленко
50. Островське;
51. Чистопілля;
52. Нововеселівське;
53. Красавичи;
54. Воробївка
55. Конотопка;
56. Зелений клин;
57. Кругле;
58. Новоолексіївка;
59. Красноярське;
60. Якобінський.
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СОЦІАЛЬНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ МОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ
ДНЗ «Запорізький професійний промисловий ліцей»
Постановка наукової проблеми та її значення. Мова і суспільство є
взаємопов’язаними категоріями, які мають вплив
одна на одну. Пріоритетне значення у вихованні
особистості має мовленнєве оточення, адже мова
людини – це її обличчя. Більшість сучасної молоді
майже не використовує державну літературну
мову, а натомість з’являється велика кількість
мовних відгалужень, що не може не впливати на
подальшу соціальну реалізацію особистості.
Всебічне дослідження цієї проблеми дозволить
знайти причини та шляхи її вирішення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Вітчизняне
мовознавство,
починаючи
з
Бондаренко
М.В. Ломоносова, в особі своїх кращих
Анастасія Юріївна,
представників завжди розглядало мову як
учениця 1 курсу, спеціальність
соціальне явище, нерозривно пов'язане з
«Контролер верстатних
суспільством.
(слюсарних) робіт. Лаборант з
Федор Іванович Буслаєв розумів мову не
фізико-механічних випробувань»
тільки як вираз «народної мислітельності», а й
усього побуту, звичаїв, переказів народу. Така
традиція вивчення мови у зв'язку з історією
народу була надалі розвинена Олександром
Опанасовичем
Потебнею,
Олексієм
Олександровичем Шахматовим та ін. Завдяки
зазначеному підходу були закладені основи
сучасної науки - лінгвокультурології. Термін
«соціолінгвістика» вперше ужив 1952 р.
американський соціолог Герман Каррі. Це, однак,
не означає, що й наука про соціальну
зумовленість мови зародилася на початку
1950-их р.р. Лінгвістичні дослідження, що
враховують
зумовленість
мовних
явищ
соціальними феноменами, проводилися ще на
Левун Ольга Вікторівна,
початку 20 ст. у Франції (П.Лафарг, А.Мейє),
викладач української мови та
Росії (І.О.Бодуен де Куртене, Є.Д.Поліванов,
літератури
Л.П.Якубінський),
Чехії
(Б.Гавранек,
А.Матезіус).
Зараз до цієї проблеми звертається велика кількість науковців, зокрема:
О.Горбач «Львівські проступницько-тюремницькі арготизми», С.Пиркало
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«Про походження українського сленгу», С.Єрмоленко «Вивчення
жаргонізмів», К.Сіріньок «Молодіжний сленг як складова загальномовної
культури нації» і т. д.
Результати дослідження свідчать, що ця проблема наразі досить
актуальна і підлягає подальшому розгляду.
Мета дослідження: визначити та охарактеризувати особливості
мовлення сучасної молоді; з’ясувати вплив мовленнєвої культури на
поведінку, соціальний стан і реалізацію особистості.
Завдання дослідження:
визначити зміст і структуру основних форм мовленнєвих
проявів сучасної молоді;
обґрунтувати особливості їх вживання;
вирахувати
відсоток
поширеності
форм
соціальної
диференціації мовлення (експериментально);
з’ясувати, як мовлення впливає на поведінку.
Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальну
роботу здійснювали на базі Державного навчального закладу «Запорізький
професійний промисловий ліцей». На етапах дослідно-пошукової роботи
взяло участь 291 учень віком від 15 до 22 років.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих
результатів дослідження. Враховуючи результати аналізу літературних
джерел, дослідницької роботи на базі навчального закладу та, зважаючи на
позиції системного підходу як методологічної основи дослідження,
розроблено структурно-функціональну модель мовленнєвої діагностики
особистості (таблиця 1). У процесі роботи використано 3 основні компоненти
дослідження:
методологічний,
технічний
та
теоретико-логічний.
Методологічний компонент передбачає чітку визначеність понять, які
виражають кінцеве спрямування системи діагностичних заходів, а також
діагностувальних ознак. Крім того, він передбачає планування
діагностичного дослідження (вибір й оцінку методу отримання інформації,
визначення діагностичних норм). Технічний компонент включає в себе
систему дій для отримання, фіксації та обробки даних, передбачаючи
наявність спеціальних методів і методик діагностичного обстеження.
Теоретико-логічний компонент передбачає встановлення діагнозу на основі
отриманого результату, інтерпретацію та прогнозування для використання у
практичній діяльності.
Оскільки мова є суспільним явищем, то вона перебуває в тісному
зв'язку із суспільством. Цей зв'язок є обопільним. З одного боку, мова
створюється і розвивається суспільством, з іншого - без мови не було б
суспільства. Розвиток і функціонування мови значною мірою зумовлені
станом суспільства. Так, зокрема, в мові відображається соціальна
диференціація суспільства (класова, професійна, статева). (1. С 3.)
Навіть поверхневий погляд на оточуючих нас людей дає підстави
поговорити про їх несхожість. Люди розрізняються за віком, темпераментом,
ростом, кольором волосся, за рівнем інтелекту і багатьма іншими ознаками.
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Природа наділила одного музичними здібностями, іншого - силою,
когось - красою, а комусь підготувала долю немічного інваліда. Відмінності
між людьми, зумовлені їх фізіологічними і психічними особливостями,
називаються природними або природною диференціацією. І ця диференціація
тісно пов’язана з мовленням людини, адже воно випливає саме з її
соціального рівня. Тобто можна сміливо говорити, що мова людини – це її
соціальне обличчя у суспільстві. Наприклад, освічена, вихована людина
ніколи собі не дозволить вживання нецензурної лексики, або певних видів
жаргону і навпаки.
Сучасні дослідники виокремлюють декілька основних типів сучасного
мовленнєвого розподілу. Більш глибоке дослідження соціальної природи
мови в мовознавстві пов'язується з ім'ям Івана Олександровича Бодуена де
Куртене. Він не тільки вказував на соціальну природу індивідуальних мовних
актів, але і в дуже оригінальній формі висунув ідею соціальної диференціації
мови: до складу мовного матеріалу "слід віднести (...) розмовну мову всіх
прошарків суспільства даного народу, не тільки тих, які ходять у сермягах, а
й тих, що носять сюртуки (...), мову всіх без винятку станів (...), мову різного
віку (дітей, дорослих, старих і т. п.) і відомих станів людини". Таким чином
було висунуто поняття різноманіття соціальних функцій мов.
Групові або корпоративні жаргони зазвичай виникають в групах людей,
тісно між собою чимось пов'язаних. Форми зв'язку можуть бути
найрізнішими. Важливо, щоб цей зв'язок якимось чином об'єднував людей,
наприклад, служба в армії, навчання в інституті або школі, заняття туризмом,
спортом, колекціонуванням та т. п.
Дослідивши мовлення учнів ДНЗ «ЗППЛ», вирахувавши відсоток
соціальних мовленнєвих підгруп, якими найчастіше користується сучасна
молодь, ми вирішили з’ясувати, як мовлення впливає на поведінку. Отже,
перше місце в нашій табличці (див. Додаток) розділяють між собою дві групи
мовлення: молодіжний сленг та тюремне арго. Молодіжний сленг – це
своєрідна словесна гра, за якою стоїть бажання відокремитися від світу
дорослих, підкреслити свою самостійність і незалежність, продемонструвати
свою перевагу над старшим поколінням у розумінні життя. Використовують
сленг близько 94% учнів ліцею (див. Додаток). Це мовленнєве направлення
молоді має емоційне забарвлення і направлене переважно на вираження
грубуватого, іронічного, а іноді і зневажливого ставлення, до того, про що йде
мова. Суттєвим елементом молодіжного сленгу є наявність у ньому слів з
розпливчатим, непевним значенням. У результаті мова стає насиченою
підтекстом, для розуміння якого необхідні додаткові натяки – за допомогою
жестів, міміки, особливої інтонації. З одного боку, сленг робить мову
яскравою, емоційно насиченою, чим вона, власне, і причаровує молодь. Ця
мова звернена до почуттів, а не до розуму. З іншого боку, надмірне
захоплення сленгом призводить до звички сприймати життя легковажно,
несерйозно, що може взагалі відучити задумуватися над ним.
Тюремне арго – це умовна говірка певної соціальної групи з набором
слів, незрозумілих для невтаємничених у справи цієї групи. Цією говіркою
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розмовляють злодії, рекетири та інші антисоціальні елементи, що хочуть
прикрити свої наміри від суспільства. Арго не складає самостійної системи і
зводиться до специфічного слововживання в межах спільної мови. Наше
дослідження підтверджує теорію сучасних мовознавців про те, що в
молодіжний сленг активно проникають елементи тюремного арго (вживає
близько 85 % учнів ліцею – таблиця), що може призвести до змін у поведінці.
Далі в нашій таблиці третє місце посідає російська літературна мова,
яку ми використовуємо у спілкуванні щодня. Російська літературна мова слов’янська мова, яка належить до складу східнослов’янських мов та одна з
шести офіційних мов ООН. Відсоток вживання російської мови відносно
української вражає: близько 35% - україномовна молодь і 66% російськомовна (див.Додаток). Це свідчить і про розкол у суспільстві, адже
«літературна мова» визначається як загальнонародна, унормована і
регламентована, культурно оброблена форма існування мови, що забезпечує
певні сфери існування етносу і здебільшого отримує широку стилістичну
диференціацію. Протиставлена діалектам, просторіччю, розмовній мові. Її
призначення - об'єднувати членів соціальної спільноти (народності, нації,
народу)» (3, с.46). І цю функцію для українського народу повинна виконувати
саме українська мова. Схожі дані отримані й під час опитування, проведеного
центром "Демократичні ініціативи": лише українською в родині спілкується
37,0 % населення, лише російською – 32,7%, по-різному, залежно від
обставин – 26,6 % (на всі інші мови національних меншин припадає лише
0,7 %).
Четверте місце в нашій таблиці посідає «розмовна мова», а саме
суржик (близько 53%). Суржиком здавна в Україні називали мішанину зерна
– жита, пшениці, ячменю, вівса, а також борошно з такого зерна (тобто не
першосортне зерно та низького сорту борошно). Сьогодні словом суржик
прийнято називати мову, в якій штучно об'єднані без дотримання
літературних норм елементи різних мов.
За даними досліджень Київського міжнародного інституту соціології, у
2003 році «суржикомовність» серед дорослого населення України становила
від 2,5 % у Західних областях і до 21,7% у Східно-Центральних областях. За
даними репрезентативного опитування, загалом українській мові в Україні
віддають перевагу 43,6 % респондентів (показник цей різко коливається від
91,6 % у західному регіоні й 78,0 % у центрально-західному до 14,6% – у
східному й 11,3 % – у південному). Часто причиною появи суржика
називають двомовність. Проте, коли людина використовує у своєму мовленні
слова та словосполучення іншої мови, не руйнуючи при цьому граматичної
основи, фонетичних особливостей рідної, то такий процес є природним і не
викликає заперечень. Але коли людина відмінює слова однієї мови за
правилами іншої, будує словосполучення та речення всупереч моделям рідної
мови, вживає слова в нехарактерній для української мови граматичній формі,
вона автоматично стає носієм суржику. Будь-який психолог підтвердить, що
спотворена мова отупляє людину, робить її мислення примітивним.
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Шалений ритм життя накладає відбиток на все. У боротьбі за
виживання останніми роками люди більше уваги приділяють розв’язанню
матеріальних проблем. Поспішаючи, не завжди звертають увагу на тон
розмови і слова, що вживають. Таким чином, все активніше у мовлення
проникають
нецензурні
вислови,
більш
відомі
як
«матюки».
Загальноукраїнська статистика показує, що 93% населення України їх знають,
а 49% - активно вживають. Наша статистика близька до загальної – 50, 2%.
Як зазначила завідуюча кафедрою історії та стилістики української мови
Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Лариса
Шевченко, мова — елемент культури. Усе, що людина робить і мислить,
відбувається у слові. При цьому ненормативною лексикою суспільство
послуговуватися не повинно. Бо в основі її — насильницькі дії щодо матері.
Чи думає про це молодь? Як і про те, що нецензурна лексика — свідчення
низької культури, якою послуговуються антисоціальні елементи для
прикриття своєї діяльності. Нині психологи впевнено говорять про те, що
нецензурні вислови викликають у людини агресію, точнісінько так само, як і
класична музика налаштовує на спокій і гармонію.
Зовсім незначний відсоток вживання мають діалектизми (9,3%, табл.)
(див. Додаток) — слова або звороти, властиві місцевим говорам, що
зустрічаються у складі мови художньої літератури. Дійсно, якби письменники
не вводили в мову своїх героїв місцеві слова, що існують на тій території, де
вони живуть, люблять, страждають і творять, де розгортається дія роману чи
повісті, ми, напевно, і не знали б цих слів. Діалектизми не містять великої
небезпеки, адже за мету мають лише виділити особливості певного етносу,
однак надмірне вживання діалектної лексики не збагачує мову, а тільки
засмічує її непотрібними словами.
Висновки. Повноцінний розвиток особистості неможливий без
культури мовлення. Диференціація мовлення призводить і до диференціації в
суспільстві, адже спонукає і до змін у поведінці особистості: вживання
молодіжного сленгу створює модель несерйозного, ілюзорного життя (ніби
«понарошку»); проникнення в мовлення молоді тюремного арго свідчить про
захоплення тюремним прошарком населення, що призводить не лише до
дублювання слів, а й до дублювання поведінки; суржик є «неповноцінною»
мовою, посередником між двома, що може призвести до руйнації
особистості; нецензурні вирази спотворюють образ людини і викликають
агресію; вибір між українською і російською мовами на користь другої може
призвести до непоправних змін у складі етносу та держави.
Як парость виноградної лози,
Плекайте мову. Пильно в ненастанно
Політь бур'ян. Чистіша від сльози
Вона хай буде.
(М. Рильський)
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Додаток

Таблиця
використання (активне) різних проявів мовлення серед контингенту
ДНЗ «Запорізький ППЛ»
(всього 291 особа)

Приклади і їх значення

Молодіжний
сленг

Тюремне
арго

1. Пікап – 1. Хавка – їжа.
знайомство з
дівчиною.
2. Пахан –

авторитет у
2.Бро - від камері.
«brother»
(брат).
3. Мент працівник
3.Ніштяк – МВД.
добре,
непогано.
4. Фуфло –
брехня.
4.Лол
–
гучно
5. Хата –
сміятися.
камера.
5. Імхо – на 6. Гоп-стоп –
мою
вуличний
скромну
грабіж.
думку.
7. Погоняло –
6. Лахати – прізвисько.
висміювати
когось.

%

273 особи
(93.8 %)

246 осіб
( 84.5%)

Суржик

Нецензурні
вирази

1. Пірожене 1. Хер там –
– тістечко. нічого
подібного.
2. Больниця
– лікарня.
2. Б**дь –
жінка легкої
3. Обої –
поведінки.
шпалери.
3. Капець –
4. Прівєт – провал,
невдача.
Привіт.

Українська
Російська
Діалекти
Літературна Літературна
зми
мова
мова
1. Добрий
1. Улица –
1. Бульба
ранок.
вулиця.
–
картопля.
2. Дякую.
2. Музыка –
музика.
2. Файно
3. Дзвоник.
– гарно.
3. Друзья –
4.
друзі.
Висловлюва
тися
4. Звонить –
дзвонити.

5. Кошельок
- гаманець.

5. Деньги –
гроші

6. Обіжати
– ображати.

154 особи
(52.9%)

146 осіб
(50.2%)

103 особи
(35.4%)

193 особи
(66.3%)

27 осіб
(9.3%)
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ДЕРЖАВОТВОРЧІ МОТИВИ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ЛІРИКИ
В.СІРЕНКА І Т. СУГАЛОВОЇ
Бердянський економіко-гуманітарний коледж Бердянського Державного
педагогічного університету
Мета дослідження: розкрити основні мотиви
громадянської лірики поетів рідного краю
Володимира Сіренка і Тетяни Сугалової.
Об’єкт
дослідження:
вірші
збірки
Володимира Сіренка «Чолом до сонця», Тетяни
Сугалової «Починаюся з вас», «Під небом
правічним», рукопис збірки «Обійми мене,
прапоре!».
Предмет дослідження: мотиви громадянської
лірики, художні засоби створення образу ліричного
героя – патріота України в поезіях Володимира
Сіренка і Тетяни Сугалової. Відповідно до
Варьєва
Єлизавета Олегівна,
визначеної мети передбачається розв’язання низки
студентка 1 курсу,
завдань:
спеціальність «Економіка
- дослідження творення образу ліричного
підприємства»
героя, відданого ідеалам Батьківщини;
- визначити основні мотиви громадської
лірики;
- розкрити багатство художніх тропів;
- дослідження еволюції поетичного мислення.
Методологічною
основою
роботи
є
комплексне використання таких методів –
проблемно-тематичного, компаративного.
Практична цінність: наукова робота може
бути використана на уроках української літератури,
на факультативних заняттях у школах, гімназіях, на
Варьєва
заняттях літературного гуртка.
Майя Вікторівна,
Сповнений синівської пошани до рідної
викладач української мови
держави вірш «Без чуття Батьківщини – людини
та літератури,
немає», перший рядок якого став крилатим
вища категорія
висловом. Світлими почуттями гордості за рідну
державу пройнятий вірш «Батьківщино, лагідна і строга».
Під твоїм – одним у світі – небом
кожен день мій високо встає. [3, 26]
Ми переконані, що шанувальники поезії В. Сіренка ніколи не
перестануть дивуватися світлими обріями його патріотичної лірики.
Мов зоря, мій видих і мій вдих,
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Моє мовчання, крик мій, Україно.
Я над тобою журавлем полину за обшир твій …
Ліричний герой вірша В. Сіренка «Ми – українці» пишається своїм
нездоланним народом:
Ми живемо. І нас не подолати,
Не покривати наші язики,
Бо є Шевченки майже в кожній хаті,
Є Сагайдачні і Кармелюки. [4, 60]
У вірші «Повернення в себе» поет ставить завдання перед українцями
повернутися до своєї сутності:
В черепах наших – слово матючних катів,
В наших душах – свиняча толока.
Стать собою щоб кожен схотів,
Нам потрібні ще роки і роки. [4, 155]
Подібних «героїв» В. Сіренко відверто засуджує і в «куценику»:
Хто ми нині? Просто харчотрави.
Вже не козаки, а кізяки.
Справжній патріот України, поет з гордістю заявляє на весь білий світ:
Я із України.
Я козак і українець я ! [4, 185]
Громадянська лірика В. Сіренка яскрава завдяки чітким художнім
засобам: епітетам «перелякані, зморені люди», «змучена мати», метафорам
«то стою і тримаю зорю на плечі», «загнані коні», неологізмам
«нерозкомунячені», «правдоборці», «замосковленим», «засересереним» та
багатьом іншим.
Лірична героїня вірша «Моя Україна» Т. Сугалової вболіває над долею
сучасної України:
Нас меншає у світі, як піщинок
У старомодному годиннику. Ой леле! [5, 5]
Вона закохана в рідну землю, її щирі почуття передано за допомогою
риторичних окличних речень: «Хай світиться в віках ім`я твоє, моя Вкраїно,
невгасимо квітка!», «Як не любити небеса і руки матерів, завжди безсонних»,
порівняння «думаю про землю, як мадонну». Лірична героїня вірша «Я
проб`юся до вас через тисячі й тисячі літ», на нашу думку, є творчою
особистістю, близькою поетесі. У рядках
Відкурличу у пісні про те,
Що в житті не збулося. [6, 66]
Вона висловлює палке бажання бути потрібною людям, рідній землі, і в
цьому вона бачить сенс свого життя:
Анафорою «не дай мені», яка загострює ідейну спрямованість поезії,
авторка висловлює чітку громадянську позицію своєї сучасності:
Не дай мені ошуканою бути
цяцянками, яких три роки ждуть.
Не дай мені історію забути,
і батька кроків, і народу путь. [5, 12]
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Мотив боротьби за незалежну Україну став основою вірша В. Сіренка
«Навала», в якому звучить заклик боронити Україну від московської орди.
Особливо рішучість передають рядки, яку є рефреном поезії:
Пане хорунжий, сідаймо на коні,
Пане хорунжий, дістаньмо шаблі.
Пане хорунжий, наші ікони
Будуть святитись на нашій землі. [5, 9]
Ліричний герой вірша В. Сіренка, близький поетові, радіє, що українці,
пам`ятаючи свої національні корені, підіймають «до Бога над Дніпром
державу». В останніх рядках вірша «Не гризіться українці!» автор наголошує
на тому, що Україна завжди буде єдиною, неділимою:
Ми не зайди підворітні – України діти.
Нам під небом її вічним нічого ділити.
Вона буде, і їй волі натече по вінця,
Якщо ми не будем гризтись, браття-українці! [5, 13]
Насиченими яскравими художніми засобами, вірші В. Сіренка
передають закоханість ліричного героя в рідну Україну, висловлюють його
непохитну віру у єдину, неділиму державу. У його поезіях звучить захоплення
державними символами, зокрема, прапором України:
Є своя у нас держава.
Прапор наш, козацька слава –
Сонцем угорі. [12, 151]
І вкотре в поезії В. Сіренка звучить заклик до єдності:
Українці, будьте злиті В кремінь, моноліт. [5, 15]
Подібні почуття лунають і у віршах Тетяни Сугалової «Дума про
державний прапор», «Обійми мене, прапоре».
Мій прапор – мов доля довіку моя,
Обвінчана з небом високим.
Мій прапор – землянам надійний маяк,
І я ним натхненна, як сокіл. [6, 2]
Як бачимо, поети рідного краю неодноразово висловлюють щире
бажання бачити державу незалежною, суверенною. Ознайомившись з їхніми
віршами, сучасні читачі візьмуть для себе багато корисного, зокрема, в
саморозвитку як людини-громадянина.
Досліджуючи громадянську лірику В. Сіренка і Т. Сугалової, ми
переконуємося в тому, що поети небайдужі до кривавих подій на Сході нашої
держави.
Ми будемо боротись. І чужинець
Під наше небо рабство приведе,
Лише коли останній українець,
Обнявши Україну, упаде, - стверджує В. Сіренко [6, 31]
Заслуговують уваги його «куценики» - невеликі за розміром експромтні
вірші, які становлять окремий розділ збірки «Чолом до сонця».
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Ми не з Новоросії,
пане «імператоре»,
чи ще як там «вашество»
нині нам гукать? [2, 15]
Авторка використовує в поезії риторичні окличні речення: «Тож якого
біса нас Путіним лякать!», «Хай для вас історії не темніють плями й ідеалом
честі буде наш козак!» Завдяки їм вірш набуває незвичайної соціальної
гостроти. Як бачимо, В.Сіренко і Т.Сугалова займають чітку позицію щодо
політики Росії до нашої держави. У своїх поезіях вони висловлюють
незадоволення втручанням «сусідки»-агресора у внутрішні справи України.
Автори акцентують на почуттях патріотизму, які мають бути властиві
сучасним українцям. Громадянська лірика Т.Сугалової набуває особливо
чутливих відтінків в її поезіях періоду Революції Гідності і російськоукраїнської війни 2014-2017 років. Зболена цими подіями, поетеса створює
вірші, які вражають читачів небайдужістю до зображуваного. На нашу думку,
не можна не зупинитися на вірші «Нас відстрілюють, наче куріпок», у якого
лірична героїня закликає до активної позиції в житті:
Не сидіть, мої діти, як ріпи,
Не ставайте пеньком
Або пнем. [2, 16]
На нашу думку, вірш набуває особливої експресії завдяки художнім
засобам: епітетам «смертоносним, безжальним вогнем», порівнянню
«розрослись, мов гриби, владні клани», риторичним окличним реченням
«Хай не рве груденята вам «беркут», наші лицарі, славні сини!», «Хай в очах
ваших очах сонце не меркне і вклоняються вам ясени!». У вірші «На планеті
Земля всім героям не вистачить місця» героїня вболіває над долею молодих
громадян, вірних Батьківщині:
Тому весни їх рано зірницями в небі стають.
Затужили дощі разками дрібного намиста. [5, 10]
З поетесою солідарний В. Сіренко. Він активно реагує на події, які
відбувалися на Майдані. У виступі на поетичному вечері перед студентами
Дніпродзержинського технічного університету він промовив: «Не можна
поступатися навіть грудочкою рідної землі». З пафосом ліричний герой поета
звертається до громади:
Брати українці! Не гніть свої спини,
Серця свої, душі несіть на Майдан
І там захищайте буття України,
Як хлопець вірменський Сергій Нігоян. [3, 13]
Протилежний за емоційними властивостями інший вірш-«куценик», у
якому ліричний герой висловлює незадоволення діями уряду:
Кипить майдан, вся Україна.
Де президент? І не питай.
На побиття він нас покинув
І дременув аж у Китай. [3, 58]
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У цій поезії чимало яскравих поетичних тропів: риторичних окликів
«Вкраїно, слізоньки не лий!», «Вкраїно, рідна моя мамо, мій найсвітліший
оберіг!», «Я йду на битву! Благослови лише мене!», епітета «найгіркіший в
світі гріх», за допомогою яких передано переживання ліричної героїні, яка
прагне тільки одного - миру!!! У передмові до збірки «Обійми мене,
прапоре!» авторка пише: «Війна болить у моїй душі, відлунює в моїм серці. Я
молюся за мужніх синів України, які не побоялися дивитись їй в очі, постали
проти страшних вибухів. Вона страшна, кривава, немилосердна. І я не можу
бути байдужою до неї, вибухаю і сльозою, і молитвою. А ще інколи й віршем.
«Обійми мене, прапоре! Ти став мені таким рідним. Як батько, який у свій
час мужньо дивився в очі війні». [6, 3] Поетеса свідчить, що поштовхом до
написання вірша «Обійме мене, прапоре!» став перегляд фільму «Незламна» і
пісня у виконанні Святослава Вакарчука. Анафори «Обійми мене, прапоре»,
«Захисти мене, прапоре» передають особливий фон вірша, який набуває
особливої чутливості, експресії завдяки риторичним окличним реченням
типу «Хай тобі допоможе, як воїн, наш гімн!», «Обійми мене, прапоре, мій
розстріляний друже, у якого вже й груди пробиті не раз». На нашу думку, не
може не хвилювати читачів її вірш «Скажіть, що Ви живі», присвячений
саперам-землякам. Його мова надзвичайно емоційна завдяки багатьом
яскравим художнім засобам: метафорам «міни вже слухняні», «із мінами
жартуєте», «моя сльоза клекоче від болю на щоці», «моя тривога плаче»,
порівнянню «його, як вогник свічечки, так хочу вберегти», літотам
«земляченьку», «синочечки». І, на думку дослідників цієї роботи, не можна
не звернути увагу на риторичне речення «Скажіть, що Ви живі», яке, ставши
анафорою, підкреслює високий емоційний стан поезії. В останній строфі
вірша звертання до конкретного бійця переростає у звертання до всіх
захисників незалежної України:
Скажіть, що Ви живі, земляченьку, земляче.
Моя сльоза клекоче від болю на щоці.
Скажіть, що ви живі, моя тривога плаче,
І колеться мій мозок, синочечки, бійці.
Скажіть, що ви – живі … [6, 17]
На нашу думку, поезії Тетяни Сугалової пройняті особливим пафосом.
Як відомо, пафос – почуття особливого захоплення. В.Бєлінський
наголошував на тому, що «пафос - завжди пристрасть, запалена в душі
людини ідеєю і завжди спрямована до неї». Поезія «Мене не уб`ють»
Т. Сугалової сповнена особливого оптимізму, який наголошується у рядкуанафорі, що виражає її основний мотив:
Мене не уб`ють. Ніколи. Нізащо.
Хіба я комусь щось погане роблю?
Не може не знайти певне місце в даному дослідженні вислів
М.Некрасова: «Поетом можеш ти не бути, та громадянином бути
зобов’язаний». У свою чергу звернемо увагу на поняття слова «патріотизм»,
що в перекладі з грецької означає «любов до землі батьків». Поет як виразник
ідей суспільства не може бути байдужим до його проблем, разом із ліричними
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героями своїх віршів він повинен вести за собою, бути Вічним Каменярем,
який нищить віджитий суспільний режим і на його місці будує інший світ,
світ майбутнього. У підручнику з української літератури для 10 кл. за
загальною редакцією Г.Семенюка визначення подано чітко: «Провідні мотиви
громадянської (політичної) лірики – свобода слова, народу і державної
незалежності, захист прав людини, викриття антигуманного суспільства,
заклик до боротьби».
Ми поставили перед собою завдання визначити основні мотиви
громадянської лірики, яка покликана утверджувати національну свідомість,
свідчити про активну життєву діяльність членів суспільства. Батьківщина є
дороговказом, натхненницею ліричного героя багатьох віршів В. Сіренка:
«Батьківщина з маминої хати Сто доріг розвітрила мені». Натхнений її
образом, він відчуває:
Хрещений у храмі України,
Далебі, ніде не пропаду.
Творча особистість, поет свідомо розуміє громадянські обов’язки, свою
причетність до держави.
Країна. Край наш. Україна.
Слова ці – голубом з руки.
Ми від стосотого коліна
І орачі й січовики. [3, 54]
І якщо полетять із душі
Аж до неба пісні,
Може, збудусь тобі,
Кохана моя Україна ! [6, 66]
Як бачимо, поети рідного краю натхненні рідною землею. Свою любов
до Батьківщини вони передають шанувальникам поезії. Ознайомившись із
поезіями В.Сіренка і Т.Сугалової, сучасний читач візьме для себе багато
корисного. Чимало їхніх віршів покладено на музику композиторами
Михайлом Гурковим, Григорієм Горбачем, Надією Галабурдою і стали
популярними у краї.
Тетяна Сугалова емоційно реагує на події, відлунням яких є вірші,
зокрема, останнього періоду. Вірш «У негоду негоди» побачив світ на
сторінках тернопільської газети «Гомін волі». У передмові до публікації
Жанна Юзва писала: «Поетеса з Донеччини Тетяна Сугалова – великий
патріот України. У листі до мене пише, що болить її душа за рідну державу.
Адже то українці не можуть помиритися між собою, а тепер ще й «брат» лізе
на нас, як чума» [6, 5].
У вірші переконливо звучить ідея єдності всіх українців. Авторка не
може не звернутися до образу Великого Кобзаря, який виступає із гаслом
згуртуватися:
Заговорить Дніпро.
Він не може й від горя німіти.
І покличе з легенди чи пісні Тарас:
Обнімітесь, брати мої,
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Народу єдиного діти,
Поки кров не тече,
Поки вогник надії не згас ! [2, 5]
На нашу думку, вірш переповнений емоціями ліричної героїні, яка є
небайдужою до долі України. Їх передано за допомогою риторичних
питальних речень: «Хто, крім Бога, подасть нам, як батько, надійною руку,
коли вже й небеса тріщать від українських проблем?», «Хто нас, грішних і
праведних, поведе у той райський Едем?», «Доки можна добра нам шукати у
чужій чужині, коли сестри і діти у біді?», риторичних окличних речень типу
«О, бодай не зробити з калини, із пісні руїну!», «Дай, Господь, прометеїв,
поки вогник надії не згас!» Вірш «У годину негоди» свідчить про громадську
зрілість поетеси і її ліричної героїні, яка виступає від імені свого покоління і
в цілому від народу. Ми переконуємося в тому, як із кожним віршем дедалі
стає яскравішою позиція сучасного поета-громадянина, який не може бути
байдужим до подій у рідній державі. Доказом цього твердження є вірш
Т. Сугалової «Народе мій премудрий, підскажи», лірична героїня якого
робить вибір у житті:
Не мушу – можу!
Вірю і живу!
З ким не зіб`юся навіть у негоду,
Хто нам торує стежку на криву,
Могутній, сонцесяйний мій народе! [5, 11]
Чимало з них подібних до крилатих віршів або дають влучну
характеристику ліричних героїв:
Вдома він у себе наче чужинець,
В серці у нього – московська юга.
Не росіянин, не українець –
Ні богу свічка, не кочерга. [6, 19]
Близьким до цього персонажа-перевертня є збірний образ тих, хто, на
жаль, потрапляє під влив шовіністської політики Росії, яка й нині величає
себе імперією:
В наших душах, кривих від омани,
Честь і совість козацька згаса.
Нам в обличчя плюють росіяни,
А ми кажемо – божа роса. [6, 16]
На відміну від них є, на щастя нашої держави, громадяни, вірні рідній
державі:
Їдуть в зарубіжжя з України
По зелену доларну листву.
Я без України і години,
Навіть у раю, не проживу. [6, 12]
Поет дорікає громадянам, які не мають чіткої громадянської позиції:
А ми стоїмо, як недотепи,
Як бур`ян, що виріс на корню. [5, 18]
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В. Сіренко відверто засуджує втручання Росії у політику України:
Особливо не спускає з нас Росія ока,
Котра вчила наших діток какать, нокать, штокать.
Вчила матір продавати на інтербазарі
В штовханині матюкливих, п`яних яничарів. [5, 15]
Із громадянською позицією В.Сіренка і ліричних героїв його віршів
солідарна Т.Сугалова, яка засуджує російського «брата»-окупанта у своєму
вірші-присвяті «Завеликому зеленому «цвіркуну». Вірш досягає особливих
інтонацій, виразності завдяки використаним поетесою риторичним окличним
реченням: «Як же швидко ти дострибав до моєї Вкраїноньки-маківки!», «Як
же совість свою ти приспав семимильними, рачище, траками!», риторичного
питання «Чи не бачиш, що світ весь постав березневими диво-перлинами?!»
Сугалова боляче реагує на події на Сході України. Від світлого ліричного
струменя поетеса переходить до гнівних емоцій, заперечує позицію тих, які
хочуть розхитати нашу державу, втручаються в її внутрішню політику:
Ми не з Ново- і не з Малоросії,
Ми з Русі, де роси – наче Божий цвіт,
Де дівчат цнотливих у віночку коси,
Де для славних лицарів
Найдорожче – світ. [2, 8]
Перша частина поезії, на нашу думку, сповнена світлої риторики. Далі
поетичне слово Тетяни Сугалової стає подібним до зброї, яку вона спрямовує
проти недугів держави.
На нашу думку, це один із віршів-куцеників поета, сповнених
сатиричної іронії. Як бачимо, поети рідного краю солідарні з ідеями Майдану,
вони відстоюють позиції захисників Революції Гідності. На нашу думку,
інакше не може бути, адже поети є виразниками настроїв кращих громадян
своєї держави.
У годину політичної негоди творці поетичного слова не можуть бути
байдужими до тривожних, кривавих подій. Доказом цього є вірші В. Сіренка.
Якщо хтось у твою хату
Увірветься з автоматом,
Щоб затьмарить світ,
Й над святинями сміється,
Він, як не викручуй, зветься
Окупант, бандит. [4, 56]
У вірші «Клятва» поет-громадянин відверто заявляє:
Я на того хто прийде не з миром,
А щоб нас затоптать, як траву,
Відчайдушно накинуся звіром
І горлянку на шмаття порву. [4, 17]
Ліричний герой вірша В. Сіренка «Заклик» із благанням звертається до
своїх співвітчизників:
Поодинці, гуртом, всенародно,
Поки ще не потліли в гробу,
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Українці, вимолюйте, в кого завгодно,
Україні своїй зореносну судьбу. [4, 17]
Він кличе українців на битву з ворогом:
Підніміться з колін,
Станьте кожний солдатом
І здобудьте її у священнім бою! [5, 18]
У вірші «Росія» поет дає яскраву характеристику державі-сусідці:
Ненажерності в неї до біса.
Не один в її пащі пропав.
Я б табличку на неї повісив:
«Обережно, народи, - удав!» [4, 19]
В. Сіренко здебільшого «воює» з «окупантами» своїми куцениками, які
увійшли в друге видання збірки:
Із Московії десантом
В Крим звалились окупанти.
У очах, на пузах – сталь.
Не кричать лиш: - Путін хайль! [4, 52]
Т. Сугалова своїми віршами громадянського звучання також заперечує
латинське прислів`я: «Серед брязкоту зброї мовчать Музи». [6, 22] «Діти» її
душі стають молитвою, надихають бійців на відважні вчинки, стають їхніми
оберегами. У вірші «Коли війна хапа за горло» поетеса вдало передає тривогу
українців, які прагнуть миру:
Коли війна хапа за горло,
Гасають круки над життям,
Коли снаряди рвуться хором,
Коли нема серцебиття,
Мої синочки ясноокі вже рвуться в бій,
Як в буревій. [6, 13]
Я всіх вас люблю. А ще ж не ледащо.
За сонце у небі я Бога молю. [6, 18]
На нашу думку, могутнього струменю надають віршу яскраві художні
засоби: метафори і порівняння в рядку «Хай вітер, мов кінь, іще носить
мене», подібними до молитви є емоційні рядки:
Аби лиш синіло, як пролісок, небо
І не кривавилась рідна земля !!! [1, 11]
Поезії В.Сіренка і Т.Сугалової надихають бійців на героїчні вчинки.
Неодноразово разом з листами дітей вони були відправлені на Донбас, у зону
АТО, захисникам Вітчизни. Переконані, що вони знайшли гідне місце в
серцях вірних синів України. Їхні поезії допоможуть також юним громадянам
України усвідомити свою національну і патріотичну сутність.
Отже, ми простежили творчі долі поетів запорізького краю Володимира
Сіренка і Тетяни Сугалової, намагались визначити основні мотиви
громадянської лірики. Незважаючи на приналежність до різних поколінь,
автори ліричних творів однаково реагують на події в рідній державі. Ми не
могли не звернути уваги на світлоносні мотиви громадянської лірики поетів:
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усвідомлення громадянських обов`язків перед Батьківщиною, гордості за неї,
мотиву твердження незалежної держави, поваги до державних символів,
заклик до активної позиції під час Революції Гідності і, нарешті, мотив
готовності до захисту рідної держави від ворогів. Було визначено основні
мотиви громадянської лірики цих авторів, систему художніх тропів, завдяки
яким поезії стають емоційними, досягають експресії. Наше дослідження не
було б таким натхненним без спілкування з рідними В. Сіренка: доньками
Людмилою та Ольгою, онуком Романом, які надіслали нам деякі матеріали,
чимало зворушених спогадів про рідну людину, без спілкування з поетесою Т.
Сугаловою, яка виступає перед земляками на мітингах, святкових концертах,
допомагає бійцям АТО, збираючи кошти і продукти разом із земляками.
Завдяки громадянській ліриці поетів рідного краю сучасний читач,
представник молодого покоління, на нашу думку, усвідомить свою
приналежність до рідної держави, візьме для себе чимало корисного, зокрема,
в саморозвитку як людини–громадянина. Адже в наш тривожний період
патріотичне, національне виховання займає щільне місце у становлення
громадянина, суспільства в цілому. Поезії літераторів В.Сіренка і Т.Сугалової
очищають душі молоді, формують національну свідомість громадян України,
очищають їх від скверни сепаратизму, є зброєю в боротьбі проти ворогів,
ведуть за собою, допомагаючи утверджувати нове життя, світле майбуття
нашої держави.
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ВІДВАЖНА ОТАМАНКА УКРАЇНСЬКИХ СТЕПІВ
ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник»
В роки боротьби за утвердження державної
незалежності
територія
сучасної
України
перетворилася у поле битви між полярними у
політичному відношенні силами. Один одному
протистояли прибічники української національної
державності з петлюрівської Директорії та
білогвардійці Добровольчої армії А.Денікіна, які
стояли на позиціях відродження російської держави.
З цими силами воювала більшовицька Червона
армія. У Гуляйполі закріпилися анархісти з
Добрянська Олександра Революційної повстанської армії Нестора Махна.
Володимирівна, учениця
Окремо трималися багаточисельні батьки й
2 курсу, спеціальність
отамани невеликих, середніх та великих угруповань,
«Верстатник широкого
які не підкорялися нікому й укладали союзи з ким
профілю; оператор
верстатів з програмним завгодно, аби собі на користь.
керуванням»
Практично
століття
по
тому
історія
повторилася. І все ж, багато повстанських
командирів періоду боротьби за державну незалежність України під час
Української революції викликають якщо не повагу, то значний інтерес до
своїх персон. Крайньою мірою, на відміну від сучасних «панів-отаманів»,
серед них зустрічаються дійсно ідейні люди з дуже яскравими і цікавими
біографіями. Чого тільки варта легендарна Маруся Нікіфорова.
Широкій спільноті, за винятком спеціалістів-істориків та людей, які
щільно цікавилися та вивчали події громадянської війни в Україні,
особистість «отаманки Марусі» практично невідома. Її можуть згадати хіба
що ті, хто уважно переглядав фільм «Дев’ять життів Нестора Махна» - там її
зіграла актриса Анна Уколова. Між тим, Марія Нікіфорова, так офіційно
звали «Марусю», - надзвичайно цікавий історичний персонаж. Вже одне те,
що жінка стала справжнім отаманом українського повстанського загону, є
рідкістю навіть за мірками збройного протистояння. Адже інші жінки –
учасниці революційних подій все ж не виступали у ролі польових
командирів, та ще й повстанських загонів.
Так хто ж вона, легендарна отаманка Маруся, єдина жінка, яка
закінчила офіцерську школу в Парижі, головна нальотчиця легендарного
Нестора Махна? Загадкова Маруся Нікіфорова… Чого тільки їй не
приписували і не приписують! Винна у цьому й вона сама – неабияка
міфоманка, й лякливі та охочі до легенд-страшилок сучасники-обивателі, й
ідеологічні противники – білі та більшовики, готові будь-яку, притаманну їм
же самим капость, приписати поваленому інакодумцю. В результаті й
сьогодні цілком наукові видання, енциклопедії вміщують про неї на своїх
сторінках усілякі нісенітниці.
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У своєму дослідженні я спробувала поєднати
все, чи майже все, що було про неї сказано її
сучасниками, усіма, хто знав її особисто чи чув про
неї. Спробуємо звести воєдино факти її бурхливої
біографії. Спробуємо, де це можливо, відділити (чи
хоч би відтінити) правду від домислів.
З огляду на обставини, що склалися,
збереженню протирічливості у висвітленні діяльності
Марії сприяє наявність чинників суто об’єктивного
характеру. Провівши більшу частину свого життя в
еміграції та підпіллі, М.Нікіфорова старалася не
залишати після себе жодних документів, у тому числі
Кириченко
мемуарного характеру. Анархістка постійно змінювала
Віктор
псевдоніми, місця свого перебування, людей, з якими
Анатолійович,
доводилося співпрацювати. Документи про неї та про
викладач історії,
спеціаліст вищої
її діяльність зосереджені в архівах України та Росії.
категорії, «викладачДо біографії Нікіфорової відсутнє базове
методист»
джерело, своєрідний стрижень історичної оповідки, до
якої можна було б долучати нові подробиці.
Пропонуючи читачеві своє дослідження, автор ніяким чином не
претендує на повноту викладення теми. Пропонований матеріал всього-навсього лише спроба більш широкого, позбавленого ідеологічних
упередженостей опису та осмислення історичних подій та участі у них жінки,
яка так і не змогла знайти свого особливого, даного Богом призначення у
продовженні роду людського.
Марія Григорівна Нікіфорова народилася у 1885 р. (за іншими даними –
у 1886 чи 1887) році на станції Пологи Олександрівського повіту
Катеринославської губернії. На момент Лютневої революції їй було 30–32
роки. Не зважаючи на досить молодий вік, навіть дореволюційне життя
Марусі було бурхливим. Батько її, офіцер російської армії, відзначився у роки
російсько-турецької війни 1877-1878 рр.
Мабуть, сміливістю і норовом дівчина пішла в батька. У
шістнадцятирічному віці, не маючи ні професії, ні засобів до існування,
офіцерська дочка покинула отчий дім. Так почалося її повне небезпеки та
мандрів доросле життя.
Втім, серед істориків побутує точка зору, що Марія Нікіфорова в
дійсності не могла бути офіцерською дочкою. Надто темною та маргінальною
здається її біографія у молоді роки – тяжка фізична праця, проживання без
родичів, повна відсутність згадок про сім’ю та будь-яких з нею відносин.
Важко сказати, чому вона наважилася піти з сім’ї, але факт залишається
фактом – долі дочки офіцера, яка з часом знайшла б достойного нареченого та
збудувала сімейне гніздечко, Марія Нікіфорова надала перевагу життю
професійної революціонерки. Влаштувавшись на лікеро-горілчаний завод
Олександрівська підсобною робітницею, Марія познайомилася з однолітками
з анархо-комуністичної групи та прийняла їхні анархічні позиції.
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На відміну від більшовиків, які надавали перевагу кропіткій агітаційній
роботі на промислових підприємствах та орієнтувалися на масові дії
заводського пролетаріату, анархісти схилялися до актів індивідуального
терору. Оскільки переважну більшість анархістів того періоду складали
молоді люди віком 16–18 років, юнацький максималізм у них часто виходив
за межі здорового глузду, і революційні ідеї на практиці перетворювалися у
терор проти усіх і вся.
Упродовж двох років підпільної діяльності Марія Нікіфорова встигла
кинути кілька бомб – у пасажирський поїзд, в кафе, в магазин. Анархістка
часто змінювала місце проживання, ховаючись від поліцейського стеження.
Але поліції вдалося напасти на слід Марії та затримати її. Вона була
заарештована, звинувачена у здійсненні чотирьох вбивств та кількох
пограбувань («експропріацій»), і їй було винесено смертний вирок. Однак, як
і Нестору Махну, Марії Нікіфоровій смертну кару було замінено на
безстрокову каторгу. Скоріш за все, вирок був обумовлений тим, що на
момент його винесення Марія, як і Махно, не досягла повноліття, яке
наставало за законами Російської імперії, у 21 рік. З Петропавлівської фортеці
Нікіфорова була етапована у Сибір – до місця відбування каторги, але по
дорозі зуміла втекти. Японія, Сполучені Штати Америки, Іспанія – ось
пункти подорожі Марії, поки вона не змогла зупинитися у Франції, в Парижі.
Там вона стає не стільки полум’яною революціонеркою, скільки талановитим
художником і скульптором. У 27 років вона починає навчання у школі
мистецтв Родена, усі пророкують їй блискуче богемне майбутнє.
Та Перша світова війна змусила Марію Нікіфорову, яка на той час уже
взяла псевдонім «Маруся», змінити свій погляд на майбутнє. У тридцять
років вона, попередньо закінчивши військову школу під Парижем та ставши
єдиною жінкою, яка отримала там офіцерські погони, відправляється на
фронт. Воювала Маруся у складі французьких військ у Македонії.
Звістка про Лютневу революцію в Росії застала Нікіфорву в Парижі.
Вона спішно покидає Францію і повертається на батьківщину.
Нічого невідомо про те, якими шляхами Маруся дісталася до рідних
місць, але незабаром вона опинилася на станції Пологи. Влітку 1917 р. вона
з’явилася в Олександрівську. На той час у містечку вже діяла організація
анархістів. Із приїздом Марусі олександрівські анархісти помітно
радикалізуються, а жінка бере активну участь у місцевій політиці – створює
анархістські загони «Чорної гвардії» і починає експропріації. Першим під
експропріацію потрапив місцевий промисловець Садовський. Представники
Тимчасового уряду на місцях не могли впоратися з революційним
насильством.
У той же період Нікіфорова знайомиться з Нестором Махном. Спершу
між Махном і Нікіфоровою спостерігалися очевидні розбіжності. Справа у
тому, що Махно, будучи дальновидним практиком, допускав значні
відхилення від класичного трактування принципів анархізму. Він допускав
участь анархістів у діяльності Рад та взагалі притримувався тенденції
визначеної організованості.
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На відміну від Махна, Маруся залишалася непохитною прибічницею
розуміння анархізму як абсолютної свободи і бунтарства. Як наслідок, у
повсякденній діяльності Маруся виявляла себе як значно більша
екстремістка, ніж Махно. Цим можна пояснити той факт, що Махну вдалося
створити власну армію і поставити під контроль цілий район, а Маруся так і
залишилася у статусі польового командира повстанського загону.
Поки Махно зміцнював свої позиції в Гуляйполі, Маруся встигла
побувати в Олександрівську під арештом. Затримали її революційні
міліціонери, які вияснили подробиці експропріації мільйона рублів у
Садовського та деяких інших пограбувань, здійснених анархісткою. Тим не
менше, у в’язниці Марія пробула недовго. З поваги до її революційних заслуг
та на вимогу «широкої революційної спільноти», Маруся була звільнена.
Протягом другої половини 1917 – початку 1918 рр. Маруся брала участь
у роззброєнні козачих військових частин, які проходили через Олександрівськ
та його околиці. Разом з тим, у цей період Маруся старалася не лаятися ні з
більшовиками, ні з представниками Української Центральної Ради. 25-26
грудня 1917 р. Маруся на чолі загону олександрівських анархістів брала
участь у наданні допомоги більшовикам у захопленні влади в Харкові. Зв'язок
з більшовиками Маруся у той період здійснювала через Володимира
Антонова-Овсієнка, який керував діяльністю більшовицьких військових
формувань на території України. Саме Антонов-Овсієнко призначає Марусю
начальником формування кавалерійських загонів у «Степовій Україні», з
видачею відповідної грошової суми.
Втім Маруся вирішила розпорядитися грошима більшовиків і у своїх
інтересах, сформувавши Вільну бойову дружину, яка фактично
контролювалася тільки самою Марусею і діяла, виходячи із власних
інтересів. Вільна бойова дружина являла собою достатньо визначне
з’єднання. По-перше, воно було укомплектоване винятково добровольцями,
переважно анархістами, хоч зустрічалися і вчорашні моряки, демобілізовані з
Чорноморського флоту. По-друге, не зважаючи на «партизанський» характер
самого формування, його обмундирування та продовольче постачання були на
високому рівні. На озброєнні загону були бронеплатформа та дві
артилерійські гармати. Хоч фінансування дружини спочатку здійснювали
більшовики, загін виступав під чорним прапором з написом «Анархия – мать
порядка!».
Як і інші подібні формування, загін Марусі добре діяв, коли треба було
провести експропріації у зайнятих населених пунктах, але виявляв слабкість
у зіткненнях з регулярними військовими формуваннями.
Наступ німецьких та австро-угорських військ змусив Марусю
відступити під Одесу. Треба віддати належне, що дружина «чорногвардійців»
показала себе не гірше, а багато в чому і краще регулярних більшовицьких
військ.
У 1918 р. приходить кінець співпраці Марії з більшовиками.
Легендарна жінка-командир не змогла змиритися з укладенням Брестського
миру, яке переконало її у зраді більшовицьким керівництвом ідеалів та
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інтересів революції. З того часу починається історія самостійної діяльності
Вільної бойової дружини Марії Нікіфорової. Всі органи управління,
включаючи Ради, анархістами Нікіфорової розганялися. Грабіжницькі дії
неодноразово ставали причиною конфліктів Марусі з більшовиками.
Зоряний час Марусі Нікіфорової настав у 1918 році, коли за владу на
сході України претендували одразу кілька політичних сил: Українська
Центральна Рада, Українська Соціалістична Радянська Республіка і
більшовицька Донецько-Криворізька Радянська Республіка, що діяла з нею у
союзі, а також перші формування білих. Регіон, де діяли Нікіфорова і Махно,
був не тільки стратегічно важливий через запаси вугілля, через нього ще й
поверталися із фронтів Першої світової війни солдати й офіцери. Колишні
фронтовики йшли зі зброєю, і для сторін протистояння було життєво важливо
здобути якомога більше людей і озброєння чи бодай не допустити, щоб ними
заволоділи супротивники. Оскільки сили усіх сторін були ще вельми аморфні,
агітація мала вирішальне значення.
Марусин загін був широко відомий: в Україні та на півдні Росії були
випадки появи «псевдо-Марусь» і загонів, що діяли від імені Марусиної
Чорної гвардії, але не були з нею пов’язані. Нікіфорова тоді була більш
відома і впливова, ніж Махно. Це можна пояснити у першу чергу тим, що
вона контролювала великі міста, а Махно займав малозначне Гуляйполе. Але
не варто забувати, що Махно з 1908 р. перебував в ув’язненні, а Нікіфорова з
еміграції мала можливість брати участь в актуальних політичних дебатах
анархістів. Щоправда, Махно мав авторитет серед населення у своєму
рідному Гуляйполі, а у загону Нікіфорової періодично виникали конфлікти з
міським населенням на ґрунті «революційної практики» самозабезпечення.
Марусин загін з’являвся у Мелітополі та Олександрівську. Відзначився
у Таганрозі, Ростові, згодом у Новочеркаську. Звідти – Єсентуки, Вороніж,
Брянськ, Саратов. І скрізь – безкінечні експропріації та зростаюча відкрита
неприязнь між Вільною бойовою дружиною та загонами червоногвардійців.
У січні 1919 р. Маруся була вкотре арештована більшовиками та
ув’язнена у Бутирській тюрмі Москви. Однак революційний суд виявився
напрочуд милостивим до легендарної анархістки: їй було винесено покарання
не займати командних та керівних посад протягом шести місяців. Хоча
список Марусиних злочинів тягнув на безперечний розстріл за вироком
військово-польового суду.
У лютому 1919 р. Нікіфорова об’явилася у Гуляйполі, в ставці Махна,
де приєдналася до махновського руху. Але тепер ситуація змінилася. Махно
став незаперечним лідером і намагався уникати відкритих конфліктів з
більшовиками, з якими уклав союз проти білих і Української Директорії.
Махно, знаючи норов Марусі та її схильність до надмірно радикальних дій,
не дозволяв ставити її на командні чи штабні посади. В результаті, бойова
Маруся понад два місяці займалася такими суто мирними та гуманними
справами як створення шпиталів для поранених махновців та хворих з числа
селянського населення, керівництво трьома школами та соціальна підтримка
малозабезпечених селянських сімей.
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Однак скоро після того, як було знято заборону на діяльність Марусі у
керівних структурах, вона приступає до формування власного
кавалерійського полку. Дійсний же сенс діяльності Марусі – в іншому. До
цього часу, остаточно розчарувавшись у владі більшовиків, Маруся виношує
плани створення підпільної терористичної організації, яка почала б
антибільшовицьке повстання на усій території Росії. Їй допомагає чоловік
Вітольд Джостек, який у той час прибув з Польщі. Чекістам вдалося
вислідкувати та знищити частину заколотників, а Маруся, втікаючи від
арешту, подалася у Крим.
Там вона і загинула у вересні 1919 р. за загадкових обставин.
Існують кілька версій смерті цієї напрочуд дивної і загадкової жінки.
В.Білаш, колишній сподвижник Махна, стверджував, що Марусю стратили
білі у Сімферополі в серпні – вересні 1919 р. Однак більш сучасні історики
стверджують, що останні дні Марусі виглядали таким чином. У липні 1919
року Маруся з чоловіком Вітольдом Бжостеком прибули до Севастополя, де
29 липня були впізнані та схоплені білогвардійською контррозвідкою. Не
зважаючи на воєнний час, контррозвідники не стали вбивати Марусю без
суду. Цілий місяць тривало слідство, яке визначало ступінь вини Нікіфорової
у раніше здійснених злочинах. 03 вересня 1919 р. Марія Григорівна
Нікіфорова та Вітольд Станіслав Бжостек були засуджені військовим судом
до смертної кари та розстріляні.
Так закінчила своє життя легендарна отаманка українських степів.
Вплив Марії Нікіфорової на тогочасне українське суспільство був
настільки вагомим, що неодноразово за воскреслу «отаманку Марусю»
приймали інших жінок-отаманок на ім’я Марія, які раптово та у великій
кількості з’явилися в Україні у 1920–1921 рр.
На Київщині діяла Маруся Соколовська – дружина загиблого в бою
повстанського отамана Соколовського. На Полтавщині діяв кінний загін такої
собі «Чорної Марусі», особистість якої встановити поки що не вдалося. Там
же брала участь у повстанському русі Марія Хрестова, сестра відомого
отамана Л. Хрестового, дівчина, за описами очевидців, незвичайної вроди.
Насамкінець, у Харківській губернії час від часу з’являвся загін Марії
Косової, представниці антоновських повстанців, головна оперативна база
яких розташовувалась у Воронезькій губернії. Усі із зазначених вище Марусь
у той чи інший час співпрацювали з Махном, що збивало з пантелику як
свідків, так і багатьох дослідників. Одні з них приймали цих отаманок за
М.Нікіфорову, оскільки твердо знали, що «Маруся» є тільки у Махно, і ця
Маруся є тільки Нікіфорова (хоч це могла бути, приміром, і очільниця
Чорноліського полку «отаманка Катря»), інші вважали, що «отаманка
Маруся» - це просто народне прізвисько, яке перекочувало з фольклору у
площину реального життя. Однак при детальному вивченні дійсно
виявляється, що усі найвідоміші українські повстанські отаманки, як це не
буде видаватися дивним, носили ім’я Марія.
У чому важко відмовити Марусі Нікіфоровій – так це у особистій
сміливості, переконаності у правоті своїх дій та у відомій «відмороженості».
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У решті Маруся, як і багато інших польових командирів періоду боротьби
влад і режимів, несла звичайним людям скоріше страждання. Не дивлячись
на те, що вона видавала себе за захисника і заступника простого люду, в
дійсності анахронізм розуміння Нікіфорової зводився до вседозволеності.
Маруся зберегла юнацьке інфантильне сприйняття анархії як царства
необмеженої свободи, яке було притаманне їй в роки участі у гуртках
«безначальців».
Прагнення до боротьби з буржуазією, міщанством, державними
інститутами вилилися у неоправдану жорстокість, пограбування мирного
населення, що фактично перетворило анархістський загін Марусі у
напівбандитську шайку. На відміну від Махна, Маруся не могла не тільки
керувати соціальним та економічним життям якогось району чи населеного
пункту, а й створити більш-менш багаточисельну армію, розробити власну
програму та навіть завоювати симпатії населення.
Якщо Махно уособлював собою скоріше конструктивний потенціал
ідей про бездержавний уклад суспільного буття, то Маруся стала
уособленням деструктивної, руйнівної компоненти анархістської ідеології.
Такі люди як Маруся Нікіфорова, легко знаходять себе у полум’ї
боротьби, на революційних барикадах та у погромах захоплених міст, але
виявляються цілком не пристосованими до мирного і конструктивного життя.
Звичайно, що для них не знаходиться місця навіть серед революціонерів, як
тільки останні переходять до питань соціального облаштування. Що й
трапилося з Марусею – у підсумку, при визначеній долі поваги, серйозних
справ не побажали мати з нею ні більшовики, ні навіть її однодумець Нестор
Махно, передбачливо віддаливши Марію від важливих штабних справ.
Закінчуючи наше дослідження, зазначимо, що, не будь вона страчена
білими, її, хай і дещо пізніше, знищили б червоні – безпробудний ідеалізм,
який штовхав Марусю на авантюри, в державі перемігшого більшовизму був
би недоречним. Зате «безмотивний терор», практиком якого вона була, посвоєму інтерпретований, - став невід’ємною складовою частиною режиму.
Але уже без Марусі.
Роль Марії Нікіфорової в історії Української революції незвичайна, як і
незвичайна її доля. Втручання Нікіфорової у хід історичних подій не було
визначальним, хоч кілька разів мало шанс стати таким. Але залишимо
умовний спосіб у спокої. Маруся прославилася не своїм втручанням в
історію. Значно більший інтерес має історія її самої, історія самореалізації
самобутньої і сильної особистості в умовах революційних подій. ЇЇ життя – це
спроба людини як особистості знайти і зайняти своє місце в революції, не
бажаючи плисти за течією. Це завчасно програшний варіант, але доля вірних
цьому вибору людей продовжує лоскотати розум, оскільки більшість з них
одночасно відчувають власну слабкість вчиняти саме так і привабливість цієї
позиції.
Життя і діяльність нашої землячки стали одним з уособлень революції,
у більшості своїй її крайнощів, наслідків невиправданої жорстокості,
безглуздої рушійної революційності, ставки на силу. Воля й організаційні
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здібності Нікіфорової були спрямовані на вирішення відверто терористичних
завдань. Поняття гуманності Марусі підмінив принцип революційної
доцільності. Вона вважала себе ворогом усіх без винятку таборів
революційного конфлікту. Вона була для усіх небезпечна, вона була ладна на
все.
Останні два роки життя Марусі, схоже, перевершують по значимості
решту. У ці два роки вона знайшла для себе сенс життя. Він надто показовий і
неупереджено свідчить про те, до чого ладна прийти талановита людина, яка
віддала себе у владу ідеології.
Поєднання в особистості Марії Нікіфорової фанатичної схильності до
доктрини анархізму, відомих якостей харизматичного лідера, прагнення
негайно пожати плоди революційної діяльності перетворило Марусю в
одного з найнебезпечніших представників революційного екстремізму. У
своїй діяльності Маруся виявилася безмежно небезпечною не тільки для
держави, а й для громадянського суспільства, в ім’я інтересів якого вона й
принесла у жертву своє життя.
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РОЗВИТОК ТА ЕВОЛЮЦІЯ ДИЗАЙНУ УКРАЇНСЬКОЇ ГРИВНІ
ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник»

Іванцова
Лілія Вікторівна,
учениця 2 курсу,
спеціальність
«Верстатник
широкого профілю;
оператор верстатів
з програмним
керуванням»

сьогоденні.

Українська гривня – це не тільки грошовий знак,
а й наша історія. Вона пройшла довгий і складний
шлях розвитку, для того щоб сьогодні мати статус
національної грошової одиниці України. У своєму
розвитку вона мала кілька етапів, кожен з яких
характеризується певними особливостями. В усі часи
наявність власної грошової одиниці вважалась
символом державності, атрибутом визнання країни
серед інших держав. Цей факт цілком підтверджує
історія українських грошей, яка є документальним
доказом
багатовікового
прагнення
народу
до
національного
та
економічного
суверенітету.
Специфічний характер історичного розвитку України
дістав відбиток на її грошових знаках.
Мета науково-дослідницької роботи. Дослідження
розвитку та еволюції української гривні, усвідомлення її
сутності, з’ясувати історію виникнення гривні;
визначити її роль в економічному житті країни у

Завдання науково-дослідницької роботи:
- ознайомитися зі становленням української гривні;
- охарактеризувати грошові банкноти за роками
випуску;
- дослідити «містичність» купюри номіналом
п'ятсот гривень;
- проаналізувати зміни в дизайні національної
валюти;
Об’єкт
науково-дослідницької
роботи
національна валюта.
Предмет дослідження - дизайн української гривні.
Гнатенко
СвітланаАнатоліївна,
Матеріал і результати дослідження. Сучасна
викладач української
українська гривня пройшла довгий та складний шлях
мови та літератури
задля того, щоб сьогодні вона могла бути національною
грошовою одиницею України. У своєму розвитку вона
мала кілька етапів, кожен з яких характеризується певними особливостями.

БАНКНОТА НОМІНАЛОМ 1 ГРИВНЯ – ХРЕЩЕННЯ КИЄВА І
ВСІЯ РУСІ. На її зворотній стороні зображений град Володимира або
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іншими словами історичний центр Києва. Картинка, яку помістили на
банкноту, зображує Київ кінця 10 століття, яким він був під час правління
Володимира Великого. Великий князь зміцнив Київську Русь. При ньому
відбулося хрещення Русі. Праворуч від якого розміщена художня композиція,
що включає військове спорядження, хрест і елементи декору часів
Володимира Великого.

БАНКНОТА НОМІНАЛОМ 2 ГРИВНІ – МУЗЕЙ МУДРОСТІ. На
лицьовій стороні банкноти, зображено портрет
Ярослава Мудрого - Великого князя Київського.
Зворотний бік: собор Святої Софії, який в 1036 році
звів Ярослав Мудрий та був похований у цьому
самому соборі. Також
праворуч
розміщена
художня композиція, що включає військове
спорядження, предмети побуту й елементи декору
часів Ярослава Мудрого та збірник законів «Руська
Правда» [1].
БАНКНОТА НОМІНАЛОМ 5 ГРИВЕНЬ – ЦЕНТР УКРАЇНИ. На
лицьовій стороні банкноти, зображено гетьман Богдан Хмельницький.
Зворотний бік: Зображення на 5-гривневій банкноті пов'язане з Іллінською
церквою, що розташована у селі Суботові Черкаської області. Цю споруду
звели у 1653 році за наказом Богдана
Хмельницького. Згідно із задумом, храм
повинен був стати родовою усипальницею і
місцем вічного спокою гетьмана, тут його і
поховали 1657 року. Але через 10 років
чигиринський
староста
наважився
потривожити
останній
притулок
Хмельницького, зруйнувавши його могилу і знищивши прах. Праворуч від
церкви зображені козацька зброя та гетьманські клейноди (козацькі клейноди
– це символи козацької влади - булава, бунчук, пернач, корогва).
БАНКНОТА
НОМІНАЛОМ
10
ГРИВЕНЬ – ЦЕНТР ПРАВОСЛАВНОГО
СВІТУ. На аверсному боці купюри зображено
портрет гетьмана Івана Мазепи та рядки з однієї
із його дум: «А за віру хоч умріте і вольностей
бороніте». [2]. На зворотному боці українського
«червінця» розташувалася Києво-Печерська лавра – візитна картка столиці.
Ця споруда незмінно пов'язана з особистістю Івана Мазепи. Гетьман
Лівобережної України доклав чимало зусиль для того, щоб відновити храм.
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Праворуч від собору розташовано художню композицію, що включає
атрибути життєдіяльності та творчості Івана Мазепи.
Цікавий факт: Іван Мазепа – неоднозначна особистість, оспіваний
багатьма як перший професійний український «кидала». У зв'язку з цим 10гривнева банкнота стала єдиною з усіх грошових купюр України, яку
намагалися відхилити ще на стадії розробки.
БАНКНОТА НОМІНАЛОМ 20 ГРИВЕНЬ – ОПЕРА, ЯКА НЕ МАЄ
СТОСУНКУ ДО ФРАНКА. Зображений Іван Франко, український
письменник, новатор української поезії,
вчений, громадський діяч та розміщений
куплет
з
його
вірша:
„Земле,
моя
всепоглодющая мати, сили, що в твоїй живе
глибині, краплю, щоб в бою сильніше стояти,
дай мені!" [3]. Зворотний бік банктноти –
Львівський оперний театр. Ще донедавна Львівська опера було незмінно
пов'язана з ім'ям українського письменника Івана Франка. Однак у 2000 році
театр назвали на честь Соломії Крушельницької, світова слава якої почалася
саме тут. Зображення на купюрі, можливо, у найближчому майбутньому
замінять новим.
БАНКНОТА НОМІНАЛОМ 50 ГРИВЕНЬ – ПЕДАГОГІЧНА
ПОЕМА. Зображено портрет Михайла Грушевського, політичного і
громадського діяча, історика, який очолював Центральну Раду України.
Також на банкноті у 50 гривень є зображення
сторінок книги з написом «Історія України»,
автором
якої
був
голова
Української
центральної Ради УНР Михайло Грушевський.
На реверсному боці банкноти по центру
розміщено гравюрне зображення будинку
Української Центральної Ради, оточене з обох боків фігурами селянки зі
снопом та робітника, що використовував Георгій Нарбут на стогривневій
банкноті 1918 року [4].
БАНКНОТА НОМІНАЛОМ 100 ГРИВЕНЬ. На аверсному боці
банкноти з правого краю розміщено графічне зображення Тараса Шевченка
на фоні його роботи «Катерина». По середині
банкноти розташована цитата з вірша поета
«Чи ми ще зійдемося знову...» з циклу «В
казематі»: Свою Україну любіть. Любіть її…
Во время люте, В остатню тяжкую минуту За
неї Господа моліть [5].
На реверсному боці купюри по центру розміщено гравюрне зображення
кобзаря та хлопчика на фоні краєвиду Чернечої гори біля міста Канева та р.
Дніпро.
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До цього на банкноті красувався краєвид
Дніпра, що відкривається з Чернечої гори біля
Канева. А на попередньому зразку купюри
розміщено зображення Софійського собору та
пам'ятника Володимиру Великому у Києві.
У 2014 році її реверс вирішили освіжити і
помістили зображення Київського національного університету ім. Шевченка –
відомий Червоний корпус. Київський національний університет імені Тараса
Шевченка.
БАНКНОТА НОМІНАЛОМ 200 ГРИВЕНЬ - НА ЗАХІДНИХ
РУБЕЖАХ. На купюрі у 200 гривень зображено видатну, геніальну
українську поетесу Лесю Українку. У центральній частині купюри на тлі
вінка та будинку, у якому розміщено Літературномеморіальний музей-садибу Лесі Українки в селі
Колодяжному, містяться рядки з поезії «За
правду, браття, єднаймось щиро…»: За правду,
браття, єднаймось щиро, Єдиний маєм правий
шлях... [6].
На звороті 200-гривневої банкноти
зображується в'їзна вежа Луцького замку.
Письменницю багато що пов'язує з цим містом.
Тут вона прожила деяку частину свого життя,
написала твори, часто бувала у Луцькому замку.
У центрі – зображення лелеки у польоті – символ Полісся, малої
батьківщини Лесі. У християнстві символізує чистоту, благочестя,
воскресіння, очисником від скверни, охоронцем домашнього вогнища. У
західній культурі лелеки «приносили» дітей, тому вони є символом
народження. У середньовічній західній геральдиці лелека був також
символом пильності в боротьбі з ворогами
[4].
БАНКНОТА НОМІНАЛОМ 500
ГРИВЕНЬ – «наймолодша». На купюрі
зображений філософ Григорій Сковорода.
Фон центральної частини зворотного боку
банкноти утворює зображення будівлі Києво-Могилянської академії, яка
застосовувалась у ХVІІІ столітті. Також міститься авторський малюнок
Сковороди – «Піфагоровий трикутник», у який Г. Сковорода вкладав
глибокий символіко-філософський зміст).
Згідно з ученням філософа, зображення
трикутника можна інтерпретувати як ідею
трьох світів – Всесвіту, людини і «символічної
реальності». Коло, у яке вписаний трикутник –
це життя, яке йде по колу, "всевидюче око",
древній християнський символ Бога [7].

37

Висновки. На сьогодні українська гривня є національною валютою
нашої держави, вона несе у собі історію України, на її купюрах зображено
видатних людей, які зробили неоціненний внесок в нашу історію. Гривня
пройшла складний шлях, але в кінці отримала винагороду. Тепер вона – одна
із основних категорій, які визначають стан економіки нашої країни,
відіграючи при цьому важливу роль у добробуті населення. Крім того,
українська гривня визнана найкрасивішою у світі. До такого висновку
прийшли швейцарські фінансисти на щорічному засіданні комісії з естетики
Міжнародного Фінансового Банку (IFB). Отже, гривня - надбання
українського народу, яке відіграє важливу роль як в економічній сфері, так і у
соціальній.
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ПАТРІОТИЗМ ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
ДНЗ «Якимівський професійний аграрний ліцей»
Славетні наші земляки. Ігор Іванович
Щербина народився 3 липня 1966 року в селі
Іваньки Маньківського району Черкаської області в
працелюбній родині Щербини Івана Йосиповича і
Щербини Марії Євсеївни.
З 1973 по 1983 роки навчався в Іваньківській
середній школі. Батько Ігоря Івановича під час
строкової служби служив танкістом і дуже часто
розповідав сину про військову службу. Розповіді
батька у значній мірі сприяли вибору майбутньої
професії. Хоча танкістом юнак стати не зміг через
Келесіді
кремезну статуру.
Анастасія Олексіївна,
У 1983 році Щербина І.І. успішно здав
учениця 2 курсу,
екзамени і став курсантом Орджонікідзевського
спеціальність «Кухар»
вищого загальновійськового командного училища.
У 1987 році після закінчення училища здобув
військову спеціальність – «командно-тактична,
гусеничні і колісні машини», а також офіцерське
військове звання «лейтенант», і вже у вересні цього
року направлений для подальшого проходження
служби командиром навчального мотострілкового
взводу до військової частини 89520 (нині навчальний
центр Сухопутних військ Десна).
З 1987 по 1997 роки служив на посадах від
командиру взводу до командира батальйону.
Штейц
З 1997 по 1999 роки навчався в Національній
Надія Антонівна,
академії оборони України.
викладач історії,
З 1999 по 2006 роки проходив військову на
перша категорія
керівних посадах заступника командира та службу
командира полку військової частини А1048.
З 2006 по 2007 роки проходив службу на посаді начальника групи
розробки військових статутів Головного управління бойової підготовки
Сухопутних військ Міністерства оборони України.
У травні 2007 року звільнився в запас у військовому званні
«полковник».
Під час служби у Збройних Силах Ігор Іванович брав участь у бойових
діях під час конфлікту в Нагірному Карабасі (Кавказ), а також у складі
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миротворчого контингенту у колишній Республіці Югославія (Балканський
півострів), де й набув статус учасника бойових дій.
За час проходження військової кар’єри в бойових умовах Ігор Іванович
Щербина мав поранення і був нагороджений орденами «Червоної Зірки»,
«Богдана Хмельницького ІІІ ступеню» та багатьма медалями за багаторічну
сумлінну службу в лавах Збройних сил.
Після звільнення з військової служби в запас Щербина І.І. з 2008 по
2012 роки працював на ДП «Судномех» Київського суднобудівельногосудноремонтного заводу де пройшов трудовий шлях від інженера-технолога
до начальника цеха та директора підприємства.
З березня 2014 року по серпень 2014 року працював на посаді
начальника відділу з питань цивільного захисту населення Якимівської
районної державної адміністрації. Не стояв ігор Іванович осторонь і
громадської роботи. Він був не тільки серед активних організаторів
формування з підтримки громадського порядку в Якимівці «Патріот», але й
його учасником. Чергування за його участі, поради справжнього бойового
офіцера мали важливі результати для становлення і розвитку формування. А
він сам був для кожного, особливо молоді, прикладом дисциплінованості,
порядності, стриманості і толерантності.
У серпні 2014 року полковник запасу Ігор Іванович Щербина був
призваний на військову службу по мобілізації і направлений до 17-ї окремої
гвардійської танкової бригади на посаду командира 3-го механізованого
батальйону. Бригада, яку сформували з військовослужбовців 3-ї хвилі
мобілізації, розташовувалась на військовій базі поблизу міста Кривий Ріг.
Із серпня по листопад 2014 року полковник Щербина проводив
комплектування та навчання батальйону для подальшої участі в
антитерористичній операції. Але враховуючи ситуацію яка складалася на
Сході України частина батальйону була передана до інших підрозділів
Збройних Сил України. Хоча Ігор Іванович намагався будь-що стримувати
такий «розрив». Він весь час доводив необхідність сформувати з бійців
єдиний колектив, де кожен ладен до останнього подиху у бою допомагати
своєму побратимові.
Окрім того полковник Щербина був категорично проти будь-яких
намагань вищого командування терміново відправляти вже з вересня 2014
року «живу силу» на фронт без бронетехніки лише з надією, що на місці вони
все отримають. Як досвідчений кадровий офіцер він добре знав сучасний
стан Збройних сил України. Знав він ціну подібним запевненням
командування. Тому, використовуючи давні зв'язки серед колишніх колегофіцерів, він особисто їздив на військові склади по всій Україні й «діставав»
та «вибивав» бронемашини для свого 3-го механізованого батальйону. І його
9-та рота була направлена до зони АТО, коли врешті-решт отримала «броню».
У листопаді 2014 року разом
із залишками 3-го механізованого
батальйону, а точніше ретельно збереженої ним 8-ї роти, Ігор Іванович
Щербина був прикомандирований до 40-го окремого мотопіхотного
батальйону «Кривбас» як заступник командира батальйону.
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У грудні 2014 батальйон прибув до міста Дебальцеве для участі в
антитерористичній операції. Події, які розгорталися навколо Дебальцеве
потому переживала вся країна. Нажаль мирні переговори в Мінську в
середині лютого 2015 року не принесли бажаного результату і, навіть,
перемир'я на Дебальцевському плацдармі не настало. А Ігор Іванович
Щербина так сподівався, що ось вже відкрито шлях до миру. Він жив у
очікуванні добрих новин із Києва, Мінська, Москви. Але, як виявилося,
марно. В очікуванні миру завжди треба бути готовим до війни.
Прес-офіцер 40-го батальйону Віктор Коваленко згадує ті події: «Ігор
Іванович користувався щирою повагою серед військовослужбовців як 3-го
механізованого так і 40-го мотопіхотного батальйонів, навіть серед тих, в
яких були проблеми з дисципліною. Ми разом з ним у грудні 2014 року пішли
в АТО і витримали там битву за Дебальцеве. Перебуваючи з нами в АТО, він
організував і контролював оборону базового табору, особисто виїжджав на
опорні пункти, щоб привезти найнеобхідніше та підтримати наших бійців в
окопах. Своєю присутністю він вселяв упевненість. І всі відчували – якщо
Ігор Іванович з нами, то все буде добре.»
І далі продовжує: «Будучи досвідченим кадровим офіцером, ще
наприкінці січня (2015 року) він передбачив, що противник, який безуспішно
в «лобових» атаках намагається пробити нашу оборону навколо
Дебальцевого, почне вдаватися до «тактики малих диверсійних груп». Так
власне і сталося. Щоправда, завдяки полковнику Щербині наш 40-й
батальйон був морально готовий до таких дій бойовиків.»
40-й батальйон під час боїв з терористами в кровопролитних боях
втратив 23 військовослужбовця.
Востаннє полковника Щербину бачили бійці 16-го лютого 2016 року, з
якими він пішов на прорив з Дебальцевого на чолі колони бойової техніки та
вантажівок із загиблими українськими бійцями. Його автомобіль на
засніженій дорозі підірвався на фугасі поблизу села Новогригорівка.
Внаслідок вибуху полковник Щербина був тяжко поранений. Бойовики
обстрілювали колону із засідки. Через інтенсивний вогонь противника бійці
спецназу не змогли дістатися підбитого автомобіля та витягти пораненого
полковника Щербину, а тому були змушені відступити. Коли наступного дня
надійшла підмога, тіла на місці вже не було, і Ігор Іванович разом з іншими
бійцями вважався таким, що пропав безвісті.
Після виходу Збройних сил України з оточення під Дебальцеве, в тісній
взаємодії з волонтерськими організаціями, а також при особистій участі
старшого солдата Едуарда Дегтярьова і Якимівського селищного голови
М.Є Чишка в березні 2015 року тіла загиблих військовослужбовців передані
до України. Та впізнати їх було вкрай складно.
Після численних експертиз ДНК вдалося встановити приналежність
одного із тіл полковнику Ігорю Івановичу Щербині. Ігор Іванович Щербина
похований 01 липня 2016 року на головному цвинтарі смт Якимівка. А 03
липня йому мало б виповнитися 50!!!
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На всіх етапах свого життя Ігоря Івановича знали як порядну і чесну
людину, справжнього чоловіка, справжнього офіцера, професіонала в роботі,
вірного товариша, бойового побратима, чуйного чоловіка, брата і батька,
вірного патріота України.
А офіцер Віктор Коваленко, який починав службу під командуванням
І.І. Щербини, із щемом у серці сказав: Як кажуть, під час служби в армії
вкрай важливим є не стільки сама військова частина, де ти служиш, але і ким
є твій безпосередній командир. Полковник Щербина був моїм першим
комбатом під час мобілізації, і я завжди згадуватиму про нього з теплотою і
вдячністю».
Полковник Щербина за мужність і героїзм проявлені в захисті
територіальної цілісності і незалежності України нагороджений орденом
Богдана Хмельницького ІІІ ступеня (Указ Президента України № 144/2015 від
15.03.2015 р.).
Так склалося в нашому житті, що Господь Бог забирає до себе
найкращих - саме таких, яким був Ігор Іванович. Його життєвий подвиг
гідний наслідування прийдешніми поколіннями українців.
Та пам’ять про Ігоря Івановича Щербину житиме. В Якимівці в холі
селищної ради відкрито меморіальний стенд, який розповідає про його життя
та бойовий шлях справжнього офіцера. На мітингу з нагоди відкриття стенду
були присутні мешканці селища, його бойові друзі, а також керівники району.
В Якимівському районному історико-краєзнавчому музеї відкрито
також меморіальний стенд та експозицію, присвячені Ігорю Івановичу. Окрім
того, для експонування дружиною Ігоря Івановича Щербини Оленою
Леонідівною до музею передані особисті його речі.
На будинку, де мешкав останнім часом Ігор Іванович з дружиною,
відкрито меморіальну дошку.
На вулиці, названої на честь бойового офіцера Ігоря Івановича
Щербини, на споруді Якиімвської районної адміністрації урочисто відкрито
меморіальну табличку.
Попов Володимир Геннадійович народився 23 березня 1993 року в
селищі міського типу Якимівка. Закінчив 9 класів Якимівської
загальноосвітньої школи № 2.
Спеціальність здобув у Якимівському професійному аграрному ліцеї.
Володимир завжди активний, відповідально ставився до будь-яких справ.
Особливо полюбляв заняття спортом, а саме гру у футбол. Брав участь
у першості району з футболу, був одним з лідерів місцевої команди «Вокзал».
Відслужив строкову службу. Там здобув ще одну спеціальність радіотелефоніст. Вона згодом стала йому в нагоді.
Володя повернувся до рідного селища та мріяв стати будівельником.
З цією метою він відправився до м. Києва, де влаштувався на роботу до
будівельної фірмі.
Як тільки розпочалась мобілізація, і Володимир отримав повістку з
Якимівського райвійськкомату, то без жодних сумнівів і зайвих вагань
прийняв рішення піти захищати єдність і цілісність України.
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Зі спогадів матері: « 27 квітня 2014р. він приїхав в Якимівку, зайшов
додому помився, переодягнувся і пішов до райвійськкомату. 28 квітня він уже
зателефонував, що перебуває в Запоріжжі».
Володимир Попов був мобілізований Якимівським райвійськкоматом
до Збройних Сил України і зарахований до 23-го батальйону територіальної
оброни. В ньому він пройшов додаткову військову підготовку і разом з
іншими побратимами відправився до міста Маріуполь. Володимир Попов у
батальйоні був наймолодшим військовослужбовцем.
Спочатку Володимир служив на 9 блокпості. І, мабуть, як кожен
хлопець, полюбляв, наче іграшками, бавитися зброєю. Окрім того він нею
добре володів і в ній добре розбирався.
У батальйоні Володимира поважали за його невгамовний характер,
жагу до справедливості та запальну веселість і добру вдачу. Він завжди
підбадьорював бійців набагато старших за себе.
Як згадує Якимівський селищний екс-голова М.Є. Чишко: «Володимир
був справжнім лідером у батальйоні, навіть не зважаючи на свій вік (йому
тоді виповнився 21 рік – ВГ). Я завжди дивувався, з яким завзяттям він брався
за кожне доручення, намагався виконати справу добре та відповідально. Так,
якимось чином він зумів зустрітися із сином міністра МВС Олександром
Аваковим та вибити для своїх хлопців на блокпост плити, блоки, та ще деяке
спорядження, необхідне для його укріплення».
Володимир завжди з нетерпінням чекав гостей з рідної Якимівки й радо
їх зустрічав. І не тільки за подарунки від родичів чи знайомих, учнів, а чи
просто від незнайомців. Він розумів, відчував серцем і радо сприймав ту
велику підтримку, яку надавали йому та його побратимам по батальйону
земляки.
Під час проголошення у вересні 2014 року перемир’я, виникла реальна
загроза захоплення бойовиками міста Маріуполь. Ворожі війська рухалися з
боку Новоазовська у двох напрямках від Комінтероново та Широкино.
На зустріч ворогові було відправлено мотоколону з чотирьох танків. За
повідомленням заступника командира 23-го мотопіхотного батальйону
підполковника Андрія Кулішенка Володимиру довірили найвідповідальнішу
ділянку у голові мотоколони, «…тому що він гарним був спеціалістом,
кваліфікованим». Між селами Заїченко і Комінтерново Новоазовського
району машини потрапили в засідку.
Під прицільним вогнем артилерії, мінометів та автоматичної зброї
противника, надаючи можливість взводу провести дислокацію, Володимир
вступив у нерівний бій. Від розриву танкового снаряду загинув. Однак
противника вдалося зупинити.
«Щоб не допустити ворога до Маріуполя, – продовжує свою розповідь
А. Кулішенко, – ми вступили в бій з російськими військовими та чеченцями.
Старший солдат Володимир Попов перебував на головному танку та
забезпечував безперебійний зв'язок командира взводу з командиром танкової
роти. Гранатометник Юрій Демидов їхав разом з ним. І, зрозуміло, що
передова машина зазнала найбільшого удару. В неї влучили кілька реактивних
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снарядів. Володимир Попов та його бойовий побратим 32-річний Юрій
Демидов загинули в одному бою 5 вересня 2014 року».
Так ціною власного життя Володимир Попов врятував життя багатьох
своїх побратимів.
Довгий час не вдавалося забрати тіла загиблих Володимира та Юрія, а
бойовики наказали їх поховати на місцевому сільському кладовищі.
Тільки за участі громади Якимівського району та особисто
Якимівського селищного голови М.Є. Чишко хлопців вдалося забрати з
окупованої території. Щодо всіх складнощів, які виникали в цій справі,
Михайло Євгенович небагатослівний: «Спасибо добрым людям,
проживающим на этой территории. Они помогли тела наших ребят
эксгумировать. После этого 24 октября (2014 года – ВГ) мы их доставили в
запорожскую судмедэкспертизу. Много, очень много проблем было с
анализом ДНК».
А вже 01 грудня 2014 року мешканці Якимівки провели в останню путь
свого земляка 21-річного Володимира Попова, який загинув на Донбасі,
захищаючи цілісність України. Із самого ранку до колишнього якимівського
кінотеатру «Перемога» потяглися люди, щоби віддати шану загиблому
військовослужбовцю. Не стримували сліз ні жінки, ні чоловіки, ні школярі,
ані дорослі.
Отже, дослідивши та вивчивши історичні матеріали з даної теми можна
зробити такий висновок:
Бути вірним військовому обов'язку – це всіма своїми справами й
вчинками підвищувати бойову готовність, кріпити бойову міць країни, і якщо
знадобиться – стати на її захист. І нам, молодому поколінню, є з кого брати
приклад.
Я вважаю, що на прикладі життєвих та бойових шляхів наших
патріотів: Щербини І.І., Попова В.Г. потрібно виховувати молодь, привчати їх
до порядності, взаємодопомоги, витривалості, сміливості та неухильного
виконання військового обов’язку перед Україною.
Бо ці мужні та відважні чоловіки, ризикуючи своїм життям, відклавши
всі свої справи, залишивши вдома дружин та дітей згуртувалися заради
високої мети – захист цілісності та недоторканності рідної Батьківщини.
Під час несення військової служби наші земляки зазнавали поранень,
морального та психологічного навантаження, стійко переносили люті морози
та літню спеку і все заради одного - досягнення миру на всій території
України. На жаль, під час несення бойової служби в зоні АТО наші земляки
загинули, але пам'ять про них назавжди залишиться в наших серцях.
Вічна пам'ять та слава героям, які поклали своє життя за свободу та
незалежність України!

44

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Белименко Т.В. Якимівщина простилася з героєм //Слово трудівника.
– 2015. - 01 липня.
2. Волков Д. Акимовка простилась с боевым офицером погибшим в
зоне АТО // Мелитопольские ведомости. – 2015. - 01 июля.
3. Волков Д. В Акимовке попрощались с героем, погибшим в зоне АТО
// Мелитопольские ведомости. – 2014. - 01 января.
4. Інтерв’ю з Якимівським селищним головою (2010 - 2015рр.)
Чишко М. Є.
5. Матеріали з особистого архіву директора Якимівського комунального
закладу «Якимівський краєзнавчий музей» Гнєдашова В.М.

45

ВИКОРИСТАННЯ КОЛЬОРОВОЇ ГАМИ
В ПОЕЗІЇ ЛІНИ КОСТЕНКО
ДНЗ «Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти»
Колір є одним із основних параметрів
культурної діяльності людини, оскільки більшість
реалій як матеріального, так і нематеріального
світів може бути співвіднесена з ознакою кольору.
Характерно, що кожна поетична доба виробляє
свою колірну палітру, своє емоційно-оцінне
ставлення до неї.
Дослідження творчості Ліни Костенко
доводить, що найуживанішими у поетичній системі
її творчості є епітети кольорової гами: синій,
срібний, золотий, чорний, червоний, білий, які
творять широку гаму метафоричних образів.
Кольорова гама пейзажної лірики Ліни
Колупай
Даніїл Андрійович
Костенко включає всі основні кольори спектру.
учень 2 курсу,
Колірні характеристики мають природні явища
спеціальність
(«синій вітер»; «білий вітер»; «блакитний дощ»),
«Кухар. Кондитер»
рослини («посиніли дуби»; «червонощокі ружі»;
«жовтенька квітка»; «рожеві сосни»; «чорні верби»;
«червоні й чорні троянди»; «білі дзвони конвалій»,
«в золотих поземках звіробою»), просторові реалії
(«сіра далина»; «гори золоті», «смарагдова діброва»,
«сірі тротуари»); тварини: («білий кінь»; «птиці
зелені»; «чорно-сині мотилі»; «білі метелики»),
звуки («жовтий рев»; «сюїта голуба»), предметні
реалії («чорні вікна»; «золота жирандоль»;
«смарагдова куфайка»; «чорний плащ»; «червоний
зонтик»), темпоральні явища («Та на зорі, в золотаву
пору», «О синій день, осиній день, о синій!», «Білий
вечір води»).
Кольори, що вживаються поетесою в ліричних
Кравець
творах, поділяємо на хроматичні: червоний
Олександра Василівна,
(«клаптики червоного суконця»), жовтий («жовта
викладач української
раса груш»), зелений («зелені папуаси»), синій
мови та літератури,
(«синій день»), голубий («сюїта голуба»), рожевий
старший викладач,
(«рожеві сосни»), смарагдовий («…в смарагдовій
вища категорія
вечірній тишині») та ахроматичні: чорний («чорні
котушки тополь»; «чорний крук»; «сад чорний»), землистий («Проходить
осінь, посмішка землиста»), сірий («сірі тротуари»; «сіра пелена»),

46

сріблястий («срібні гаплички»; «срібні еполети»), білий («білий вогонь»;
«білий голуб»).
На основі дослідження встановлено, що найбільш частотними в
художніх текстах збірки «Річка Геракліта» є кольори білий, чорний, золотий,
зелений, у пейзажній ліриці – білий, золотий та чорний.
Білий - символ невинності, чистоти й радості. Він - нейтральний: у
ньому - чарівна сила денного сонячного світла, що виражає спорідненість із
Божественною силою. Білий колір багатий своєю чистотою, бо несе в собі
всю гамму веселкових кольорів, на які розпадається, коли зустрічається з
чистими краплями небесної води. Тож у його небесно-світлій чистоті гармонія всіх кольорів, як в Богові - гармонія цілого світу. Білий - це колір
ангелів, святих і праведників, колір вічної безмовності.
Реалізація образів і символів пов’язана насамперед із використанням
слів з компонентом білий: білий світ, білий день, біла хата, білий кінь, білий
камінь, білі руки. У зв’язку з цим слід виділити ключовий образ поетичної
картини світу Ліни Костенко - білий світ, що виступає з усталеним значенням
«земля з усім, що на ній існує»:
І добре тобі, і весело
На білім світі жити;
Який безмежний ти,
Білий світе! [Річка Геракліта: 214].
Білий колір у поезії Ліни Костенко виступає основним компонентом
художнього образу зими та її атрибутів:
Ще на світанку білому розверзне
Небесні брами хмара снігова.
Ще щоки у зайців позападають,
Бруньки повідморожують носа;
Скупе, аж біле, сонце над полями.
Вдягає хлопець шапку на бігу.
Миглять в очах чотири чорні плями Рябенький пес на білому снігу [Річка Геракліта : 123].
Традиційним і найбільш поширеним є уявлення про чорний колір,
психологічно пов’язане з негативними почуттями (страх, туга, печаль,
розпач), що й визначає загальну тенденцію реалізації його оцінної семантики.
У поетичній мові Ліни Костенко відзначаємо такі тенденції кольорових
образів, значення яких виражає негативні емоції, вчинки:
Стоять мости над мертвими річками.
Лелека робить декілька кругів
Очерети із чорними свічками
Ідуть уздовж колишніх берегів;
Черніг страшний, він дуже чорний.
Як вечоріє на Дніпрі.
Черніг сідає в чорний човен
І ставить чорні ятері [Річка Геракліта: 246].
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Також чорний колір означає зло, занепад, зневіру, які оточують
ліричного героя:
Та це ж для мене щастя пожадане - у
Чорний день твій бути при тобі;
Білі, білі обличчя у чорній воді,
Неповторно обличчя навік зостаються.
На старих фотографіях всі молоді.
На старих фотографіях мертві сміються
[Річка Геракліта: 113].
Взагалі, чорний колір, так само як і сонячний (білий та жовтий),
традиційно вважався кольором сили і кольором еліти, звідси чорний пояс
(відзнака Майстра) і Чорні запорожці.
У словосполученнях чорна стріха, чорні барви, чорна тінь, чорні вежі,
чорні коні, чорні хвилі та ін. епітет називає колірну ознаку цих реалій. Часто
чорний позначає не тільки колір природних явищ у темну пору чи важкість
грозових хмар, масивність гір, густоту лісу, а й відтворює емоційне враження
від споглядання природи, почуття людини, актуалізуючи переносне значення
слова:
Біля білої вежі чорне дерево. Спи.
Ми самотні в безмежжі.
Хай нам сняться степи;
І вже розцвітають в просторах ясних
Багряні і чорнії квіти [Річка Геракліта: 365].
За емоційною насиченістю чорному кольору, який символізує зло,
смерть, страждання, війни, протиставляється червоний - символ повноти
життя, свободи, радості і любові.
Досліджуючи назви сірого кольору, відзначаємо, що сірий колір набуває
особливої естетичної ваги як важливий засіб розкриття поняття
неповторності.
Стоїть зима. Короткі сірі дні;
Любов неповторна - моя валторна.
Шляхи прощальні - перша скрипка печалі.
А в сірі будні / буду бити, як в бубни;
Неправедний, нечистий:
А хто від правди ступить на півметра, душа у того сіра й напівмертва [Річка Геракліта: 36].
Сірий колір відбувається в алегоричних поезіях, де він набуває
виразного символічного звучання. З мотивом сірості поєднується і мотив
туману, що також маніфестує негативні процеси в суспільстві періоду застою:
Такий туман, аж піють сірі півні.
Людина йде з туману у туман.
Ми всі, по суті, живемо якоюсь мірою в тумані.
Прозріння нам уже не притаманні.
Нема прозрінь в тумані підозрінь.
Потрібна філософія. Натомість всі форми напливання на свідомість.
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Їмо плоди із дерева незнання [Річка Геракліта: 215].
Із цими символічними образами органічно пов’язаний індивідуальноавторський образ дерева незнання (на противагу до усталеного образу дерева
пізнання), що своєрідно виражає ідею тотального контролю над життям
суспільства.
Червоний - колір енергії, пристрасті, бажання, фізичної активності та
сили, рішучості і твердості характеру. Він відповідає найскладнішій дорозі
життя - дорозі любові і гніву.
У творах Ліни Костенко епітет «червоний» сполучається з іменниками,
які називають конкретні та абстрактні поняття: кров, полум’я, ріка, вечір,
день, захід, пил, ранок та ін. Ліна Костенко вживає епітет «червоний» у
прямому значенні, виражаючи ознаку кольору:
На ціле поле в полі цвів ромен
В садах пливли причілки і веранди.
Стояла ніч, красива, як Кармен,
Червоні й чорні міряла троянди
Гуде тугий каштановий тимпан.
Пливуть важкі і вистріпані хмари.
То там, то там розкриється тюльпан.
Червоний зонтик. Сірі тротуари;
Особливо цей настрій відчутний, коли поряд зелена і золота барви:
Красива осінь вишиває клени
Червоним, жовтим, срібним, золотим.
А листя просить: Виший нас зеленим!
Ми ще будем, ще не облетим [Річка Геракліта: 29].
Жовтий і золотий кольори
Ці барви формують романтичну модель трактування певних образів:
поля, землі, вітру, хмар, сонця.
Вважають, що синій та золотий кольори зберігають дохристиянську
символіку, за якою існує стала відповідність між синім кольором та землею, а
золотий асоціюється із семантикою оновлення, життєствердження. Не
випадково назви саме цих кольорів активно функціонують у поезії Ліни
Костенко.
Жовтий - символ тепла, радощів і поваги. Це - колір золота, зрілого
колосся пшениці, жита, ячменю, через які він уособлює Сонячне світло.
Описуючи назви жовтого кольору, звертаємо увагу на їх особливе
значення в розкритті образу осені, що належить до ключових у поезії Ліни
Костенко. У мовній картині світу поетеси осінь постає у привабливому
жіночому образі, творенню якого великою мірою сприяє колірна лексика, що
передає різнобарв’я осінньої пори. Так, осінь змальовується образом
спокусливої зрілої жінки:
Ще літо спить. А вранці осінь встане В косі янтарній нитка сивини
Могучі чресла золотого стану
Йде в полях - вгинаються лани;
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Строката хустка - жовте і багряне З плечей лісів упала їм під ноги.
І вся природа схожа на циганку Вродливу, темнооку, напівголу,
В червоному намисті з горобини,
З горіховими бубнами в руках [Річка Геракліта, 29].
Поетичний простір Ліни Костенко наповнений життєдайним сонячним
сяйвом. У системі художнього цілого сонце часто асоціюється із блиском
золота, що загалом традиційно для сучасного поетичного мовлення:
Чорне - біле - золоте - зелене Спахнуло - блиснуло - знялось!
Грім ударив особисто в мене,
Око сонця кров’ю налилось;
Пливе туман. З-за старовинних мурів
Ледь прозирає золотаве сонце [Річка Геракліта, 263].
У мовній картині світу Ліни Костенко особливої художньої значущості
набуває гама зеленого кольору, адже художній простір поетеси - це головним
чином сад і ліс, простір буття, де протікає напружене духовне життя ліричної
героїні.
Зелений - символ природи і молодості. Виступає кольором надії на
злагоду, мир і спокій.
Зелений - колір трави і листя. Лісові насадження, трав’яний покрив
луків чи оточення з зеленим відтінком мають заспокійливий вплив на
схвильованих, стомлених, збуджених людей.
У художньому світі Ліни Костенко не лише опоетизовано окремі
пейзажні деталі: зелений колір як ознака всього рослинного світу асоціюється
з життєдайною силою природи:
Зеленим пензликом тополі Кривенькі кігтики в крові,
Пасуться коні нетипові у сутеніючий траві;
В старім гнізді танцюють лелечата,
І, одірвавши ніжки від землі,
Немов малі русалоньки, дівчата
Гойдаються в зеленому гіллі [Річка Геракліта, 214].
Синій - символ вірності, довір’я і безкінечності. Це колір неба і моря:
спокійний, сентиментальний, серйозний. Він викликає відчуття холоду.
Темно-синій колір символізує незбагненні таємниці.
Блакитні квіти цикорію, сокирок, волошок, незабудок символізують
ніжність, покірність, вірність, легкий сум, далечінь.
Його стихія - вода, котра не тільки сама синя, але й змикається із синім
небом. В ньому - і фарби моря, і прохолода землі.
Його сторона світу - Захід, бо там Сонце перестає бути спекотним.
Пора року - осінь, бо саме вона припиняє «ненависну» червону спеку, пора
доби - вечір, коли синьо-сиві тумани вистуджують нагріту протягом дня
землю, а напрям - назад, до неквапливого спокою.
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Однак палітра слов’ян цим не обмежувалася, вона відзначалася
надзвичайним багатством: золотий, голубий, вишневий.
Синьо-голуба гама в поетичному світі Ліни Костенко набуває
особливого значення в розкритті образу неба. Синє, голубе небо вабить
духовною висотою. Вона акумулює в собі вічність, перед якою оголюється
істина:
Але під цим небом синім,
Аж поки земля жива, Встають думки нетлінні.
Бринять неспалимі слова ;
Лиш одна є втіха в тому,
Що під небом голубим
Аж тепер вже видно, хто ми,
До самісіньких глибин [Річка Геракліта, 268].
Голубе небо чисте, ясне, безхмарне, і тому аналізований образ
символічно позначає мрію:
На те й погорільці, - будуємо хатку.
Над хаткою небо. А знов голубе.
Найвище уміння - почати спочатку
Життя, розуміння, дорогу, себе [Річка Геракліта, 85].
Треба відзначити, що холодні кольори разом із світлоносними барвами
(сонячний, золотий) нерідко супроводжують мотив кохання в поезії Ліни
Костенко:
Сонце моє, оченята карі,
Синя криниця в моїй Сахарі;
Голубими дощами
Сто раз над тобою заплачу.
Гіацинтовим сонцем сто раз над тобою зійду [Річка Геракліта, 25].
Показово, що ці колірні гами пов’язують між собою символічні образи
сонця, неба, води, які також проектуються на інтимні переживання,
передаючи відповідно жагу і шал, ніжність і незбагненність, урівноваженість
і мінливість.
Колористика є помітною рисою поетичного стилю Ліни Костенко.
Використання колірних епітетів у поетичному поетеси супроводжується
розширенням їх лексичної валентності, функціонально-стилістичним
оновленням семантики, що веде до утворення символів.
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ПОХОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ТРИЗУБА АБО ЗВІДКИ У ТРИЗУБА РОГИ?
ДНЗ «Запорізький професійний ліцей залізничного транспорту»
Свою роботу ми присвятили 100–річчю утворення
Української
Центральної
Ради,
проголошення
Української
Народної
Республіки
і
25-річчю
затвердження тризуба Малим Державним Гербом
України.
Характерною ознакою переломних етапів у житті
суспільства є завжди підвищена увага до власної історії,
гостра потреба загалу у часових аналогіях свого
поступу з уроками відбутого. Відома формула
В. Ключевського говорить: ключі до майбутнього
зберігаються в минулому. Особлива цінність таких
періодів проявляється ще й у необтяженому,
Кузнєцов
Максим Сергійович, поступовому осмисленні народом своєї багатовікової
учень 2 курсу,
історії. Як індивідууму, так і кожній людській спільноті
спеціальність
притаманне постійне прагнення до пошуку своїх
«Провідник
першоджерел, власної національної і культурної
пасажирського
ідентичності. Українська держава наприкінці ХХ
вагону, касир
століття долучилася до співтовариства суверенних країн,
квитковий»
також змушена була приступити до розв’язання цілого
комплексу економічних, політичних, соціальних,
культурологічних та світоглядних завдань.
На цьому поприщі потужним рушієм консолідації
українського народу є історична пам’ять, яка об’єднує
український світ, формує здорові засади патріотизму
громадян, одним із джерелом якого є знання про
визначальні засадні речі. Національні символи – у цьому
числі. Історія тризубу як політичного знака, як символа
першої династії державотворців бере свої витоки ще з
далеких часів Рюриковичів.
Сьогодні Україна має тризуб своїм офіційним
гербом. Він присутній на грошах і нагородах, на
Колодка
Ольга Олександрівна, прапорах і поштових марках, на паспортах і печатках, на
будівлях установ і ще багато де. Це свідчить про те, що
викладач української
мови та літератури,
тризуб як державний герб увійшов у життя українського
вища категорія,
суспільства і посів в ньому важливе місце.
«старший викладач»
Працюючи над роботою, ми звертались до різних
джерел. Намагалися прослідкувати історію початкового періоду досліджень
(ХІХ ст. – перші роки ХХ ст.) і вивчення тризуба у період українських
визвольних змагань (1914 – 1918 рр.). Досліджуючи обрану тему, нам стало
відомо про вагомий внесок сучасних дослідників нашого краю у вивчення
походження українського тризуба. Особливо цікавою для себе вважаємо
зустріч із Шаповаловим Георгієм Івановичем – нашим земляком, доктором
історичних наук, професором, дослідником українського тризуба.
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Початковий період досліджень (п. ХІХ ст. – перші
роки ХХ ст.). Перші знахідки монет з іменем князя
Володимира та зображенням його герба були зроблені
саме там, де вони карбувалися - у прадавній нашій
столиці Києві. Тут у листопаді 1796 р. аптекар Г.Ф.
Бунге випадково купив золоту давньокиївську монету.
Пізніше, близько 1815 року, на місці сучасного летовища
на селянському городі прадавнього Борисполя знайшли
ще одну вже срібну монету князя Володимира. Від
першої вона відрізнялась тим, що княжий знак у формі
тризуба був зображений не тільки біля плеча князя, а
займав, як справжній герб, все поле зворотної сторони
Коротаєва
Ірина Володимирівна, монети. Вже в перших публікаціях щодо цих монет,
викладач історії,
датованих 1115 роком, знайшлися і їх літописні назви
вища категорія,
«золотники» і «срібники».
«старший викладач»
Справжній вибух цікавості до давньокиївських
монет у суспільстві викликала сенсаційна знахідка Ніжинського скарбу у
1852 році. Було знайдено до двох сотень монет із зображенням княжого знаку.
Скарб дав велику кількість ще невідомих різновидів монет з новими
варіантами «загадкового знаку», який все більше займав увагу любителів
старожитностей. Монети приписували різним князям: і Володимиру
Святославовичу, і Володимиру Мономаху, і Святополку Окаянному, і Юрію
Долгорукому. Дослідники змагались у розгадуванні змісту таємничого знаку
на давніх грошах. Його тлумачили по-різному: корогва, панікадило, птах,
якір, сокира, портал храму.
«Хрещеним батьком» слова «тризуб», яким називали знак на монетах,
став М.М. Карамзін. Це він у своїй «Історії держави Російської»1816 року
так назвав загадкову фігуру, зображену на давніх монетах. Описуючи
срібники князя Ярослава, він зауважує щодо їх зворотної сторони: «у
середині напису знак, подібний тризубу».
У 1830-х - 1840-х рр. вчені О.Воєйков, С.Шодуар, І.Сахаров, Я.Рейхель
порівнювали зображення зі світильником (трикирієм) або панікадилом.
Названі автори ніяк не обґрунтовували своє припущення, а лише
пропонували його. Інші - Я. Волошинський, Ф. Жиль, А. Тілезіус фон Тіленау
у 1860-х роках - вважали за можливе бачити у зображенні корогву.
І. Бартоломеї пропонував вважати зображення знаку Рюриковичів на монетах
якорем. С. Строганов висловив думку, що це ніщо інше як церковний портал.
Інші бачили зображення птаха, голуба або ворона.
Одним із найгрунтовніших пояснень зображення тризуба були
висновки графа О. Уварова. Археолог стверджував, ніби фігура - зображення
верхньої частини візантійського скіпетру. Він припускав, що цей скіпетр було
надіслано князю Володимиру з Царгороду разом з іншими речами. Не
виключав Уваров і можливості того, що візантійські імператори надавали
диканикіону значення інвеститури, наданої ними Володимиру, або визнання
ними Володимира впливовим князем.

54

У 60 – 80-ті рр. ХІХ ст. дослідники були незгодні між собою не тільки
стосовно виду зображеного предмета, але навіть роду його: одні думали, що
він, будучи запозиченим Володимиром із Візантії, служив мовби знаком
ступеня влади великого князя. Інші бачили у тому предметі символ тих
інтересів, які найбільше цікавили країну у дану епоху, - торгівлі і
судноплавства (якір), релігії (трикирій, церковна корогва, голуб як символ
Святого Духа). Треті, нарешті, підозрювали в ньому геральдичний зміст
(крук, франциска, портал)».
Важливу думку про значення родового знаку великих князів Київських
висловив К. Болсуновський. Він звернув увагу на те, що окремі з цих знаків
за своїм зовнішнім виглядом нагадують фігури монограм монет Боспорського
царства. 1907 року після сенсаційної знахідки в Києві В.Хвойка - цеглини Х
ст. із зображенням тризуба, К. Болсуновський робить заяву: «… проблему
значення загадкового знака і його складу можна розв’язати так:
1. Загадковий знак, запозичений з Візантії, утворився з літер грецької
абетки, які складають титул монарха.
2. Цей титул після Володимира Святого зберегли всі його наступники
до Ярополка-Петра включно.
3. Після змін, від додання хреста і місяця, він дістав значення
геральдичної емблеми, через його й слід вважати за герб Рюріковичів».
Вивчення тризуба у період українських визвольних змагань (1914 –
1920рр.). Історія України початку ХХ ст. напередодні Першої світової війни
характеризується пожвавленням українського національного руху на всіх її
територіях. Та особливо за права українців та розбудову національного життя
боротьба відбувалась на західноукраїнських землях. Складовою частиною
цієї розбудови було відродження української національної символіки.
У 1912 році з’являються перші праці С. Томашівського про вибір
національного герба. І.Крип’якевич у невеличкій статті «Герб України»
торкнувся питання про значення знаку на княжих монетах. Він зауважував:
«... на монетах Володимира Великого, його синів, Святополка й Ярослава
Мудрого є знаки, подібні до «трійці», потрійного свічника, уживаного по
церквах…Але се ще не були герби в нинішнім значенню».
У 1915 році Є. Щепкін у своїй праці «Варязька віра» припускає, що це
вузол-трилисник доби вікінгів, розвинутий і розроблений у вензель
Володимира, його монограму монети Володимира і зберегли слід варязького
походження.
Левшиновський М. друкує працю «Що означає загадкова фігура на
монетах великих князів». Автор вважав, що загадкову фігуру треба вважати
княжим знаком дуже давнього походження, тобто знаком, яким таврували
докняжі «хутряні гроші» - «куни». На думку автора цей знак - спеціально
придумана хитромудра фігура, яка навмисно не повинна була нінащо схожа і
тому не могла б випадково зустрітися на іноземній монеті, через це загадкова
фігура давала можливість без утруднень відрізнити великокняжу монету від
іноземної».
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Початок ХХ століття позначився такою видатною подією в нашій
історії як українська революція, результатом якої стало проголошення восени
1917 року Української Народної Республіки. А вже 14 січня 1918 року
Центральна Рада приймає закон про флот УНР, яким для військового флоту
затверджує прапор, де має бути зображений «історичний золотий тризуб».
12 лютого 1918 року в м. Коростені Мала Рада ухвалила закон, у якому
було записано: «Гербом Української Народної Республіки приймається знак
Київської держави часів Володимира Святого». 22 березня того ж року тризуб
як головний елемент великого і малого державного гербів був затверджений
Центральною Радою. Тоді ж було схвалено велику і малу державні печатки
УНР зі знаком тризуба.
Питання про створення нової національної символіки як важливої
складової державотворчої політики жваво обговорювалось в українському
суспільстві під час визвольних змагань. Це знайшло своє відображення у
численних дискусійних публікаціях того часу. Неодноразово до питання про
історію українського герба, про герб УНР, і відповідно до значення знаку на
монетах князів Київської Русі звертався М.Грушевський. Він склав роботу
«Український герб», яку надрукував у збірнику «На порозі нової України.
Гадки і мрії». Важливим є його висновок про те, що знак з давньокиївських
монет є зображенням реальної речі.
Розгорнулась широка дискусія у зв’язку із затвердженням тризуба як
державний герб УНР. Про неоднозначне сприйняття нового державного писав
Л. Цегельський у львівській газеті «Українське слово», що тризуб зовсім
незрозумілий для сучасних, і що не знати напевне, чи се був справді герб
держави».
Але вже в той час державні діячі усвідомлювали, що саме на молодь
сильно впливатиме факт, що використано найстарший з відомих гербів нашої
державності, котрий має за собою тисячолітню традицію. Він відразу
підносить почуття нашої національної гордості і на кожнім кроці, на кожнім
штемпелі і банкноті говорить до молодої людини: «Ти - спадкоємець
тисячолітньої слави великого народу, котрий уже 10 століть боровся під своїм
знаком».
Герб Української Народної Республіки. Українську державність
відродили революційні події 1917 року. Проголошення УНР спонукало
творців нової держави подбати про державний герб. Влітку 1817 року було
проголошено конкурс на кращі ескізи українських паперових грошей.
Художник Георгій Нарбут серед інших історичних гербів обрав тризуб із
хрестом. Він запропонував Малій Раді затвердити морський прапор із гербом
князя Володимира хрестом-якорем. 14 січня 1918 року Центральна Рада
затвердила військовий флотський прапор із зображенням тризуба із хрестом
угорі. 06 січня 1918 року з’явилась в обігу із княжим хрестом-якорем.
Пізніше під впливом атеїстично–антирелігійних настроїв соціалістичне
керівництво Центральної Ради прибрало з грошей зображення хреста з
тризуба.
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Поява на прапорі та на грошах хреста-якоря змусила українську владу
перейти до конкретних заходів гeрботворення. 1918 року Центральна Рада
(22 березня 1918 року) на пропозицію М.Грушевського прийняли
Володимирів золотий тризуб на синьому фоні за державний герб УНР.
Автором великого і малого гербів був В.Кричевський. Одночасно схвалили
велику і малу печатки УНР з тризубом. З 29 квітня 1918 року за Гетьманату
П.Скоропадського тризуб залишався гербом Української Держави і
використовувався у широкому вжитку. З 14 листопада 1918 року до 10
листопада 1920 за часів Директорії відродженої УНР тризуб був офіційним
гербом держави. У 1919 році відбулося об'єднання УНР і ЗНР, і тризуб став
використовуватися як герб Західної області УНР і всієї об’єднаної держави.
Звертаємо увагу, що протягом всього часу українських визвольних
змагань тризуб фігурував на державних банкнотах УНР, державних печатках,
печатках військових частин, закладів освіти, науки і культури, громадських
об’єднань, поштових марках, військових відзнаках. У зв’язку з політичною
нестабільністю герб не мав усталених форм і зображувавcя в деталях доволі
вільно. Зокрема використовувався і герб у формі хреста-якоря, тобто тризуб з
хрестом на середньому зубі. Такі герби відомі, наприклад, на печатках
Коменданта Директорії УНР м. Києва (1918р.), Кошового Отамана військ
козацьких Харківщини (1918 р.).
Внесок сучасних дослідників нашого краю у вивчення українського
тризуба. Досліджуючи тему про походження тризуба, нам стало відомо, що
сучасні дослідники нашого краю зробили вагомий внесок у вивчення
українського тризуба. Це О. Бєлов – заслужений діяч науки і техніки України,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки і Г. Шаповалов доктор історичних наук, професор, автор понад 120 праць з проблем історії та
культури України. Нам вдалося домовитися про зустріч з Георгієм
Івановичем, який працює в Запорізькому обласному краєзнавчому музеї. Під
час цієї зустрічі ми відкрили багато цікавого.
З 1945 року Георгій Іванович живе у Запоріжжі. У 1970 році він
організував постійну експедицію із метою з’ясування підводних
археологічних пам’яток у Дніпрі біля острова Хортиця, їх охорони і
дослідження. Ця експедиція успішно діє і досі. При безпосередній участі
Георгія Івановича і його колег із головного музею області створені державні
краєзнавчі музеї у містах Пологи, Токмак, Гуляйполе, Василівка, Приморськ.
У 2003 році Запорізький обласний краєзнавчий музей визнано одним із
найкращих у державі. У 2002 році Г. Шаповалову присуджено науковий
ступінь доктора історичних наук. З 2003 року - він професор кафедри
українознавства Запорізького національного технічного університету, є
автором більш ніж 120 наукових праць про вплив судноплавства на духовну
культуру давнього населення України. Результатом цього стало видання праць
«Походження українського тризуба, або як поєдналися якір і хрест», «Знак
Рюриковичів не тризуб, а якір-хрест».
Історична правда про походження нашого національного герба ще не
з’ясована. Дослідники нашого часу О. Бєлов, Г. Шаповалов запропонували
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свою версію походження тризуба. На їхній погляд, в основі тризуба лежить
ранньохристиянський символ хрест-якір, який уособлює Віру і Надію.
З’явився він на території України у перші століття після Різдва Христового, а
його походження пов’язане з ім’ям святого Климента Римського, одного з
перших християнських єпископів. Із легенд та історичних джерел відомо, що
св. Климент був учнем апостола Петра і після смерті вчителя у 92 році став
єпископом (папою) Риму. Активна діяльність єпископа навернула до
християнства багатьох римлян, за що імператор Траян звинуватив Климента в
непошані офіційних язичницьких богів і засудив на вічне заслання до Криму
на каторгу в каменоломнях неподалік Херсонеса (Корсуня). Але і в засланні
Климент хрестив тисячі людей, за це імператор Траян 101 р. після Р.Х.
наказав стратити Климента. Його відвезли на човні у Чорне море (сучасна
бухта Козача) і втопили, прив’язавши до шиї залізний корабельний якір.
Охоплені великим жалем люди, котрі були присутні під час страти, молилися
за втопленого. І сталося диво: на очах у всіх море відступило й відкрило тіло
мученика. Наприкінці IV ст. після Р.Х. Римська Церква визнала папу
Климента І святим мучеником.
Чутки про дива біля мощів св. Климента та про його чудодійний
хресний якір від берегів Чорного моря докотилися до далеких країн Заходу і
Сходу. А його зображення поширюються територією Криму та іншими
землями. В XI ст. моравські князі карбували монети із зображенням св.
Климента і його хреста-якоря. З часом цей знак трансформувався у
Словаччині в подвійний хрест на рогах якоря, а пізніше як патріарший
потрапив на європейські герби.
Яким же чином хрест-якір пов'язаний із символікою нашої держави?
Літопис повідомляє, що 988 р. пішов князь «Володимир з військом на
Корсунь город грецький». Узявши облогою Корсунь і охрестившись та
обручившись там із візантійською цесарівною Анною, перед поверненням до
Києва прихопив він як трофеї «... мощі святого Климента і Фіва, ученика
його». За іншими даними, князь узяв із собою чесну главу святого Климента
і, охрестивши нею Русь, поклав її у Святоклиментівську (Десятинну) церкву.
Вибравши для себе та для своєї держави нову віру, взяв Володимир у Корсуні
за особистий і державний знак найпопулярніший тамтешній символ
християнської віри й розмістив на своїх монетах князь-хреститель святий
Володимир. Цей герб став спадкоємним геральдичним знаком для його
нащадків. З часом княжий знак розвинувся у символи, відомі на території
України як хрест на півмісяці.
Пастирське послання св. Климента містить центральну ідею, яка
полягає у подоланні розбрату та поновленні єдності. На думку дослідників
О. Бєлова, Г. Шаповалова, саме ці обставини мотивували поведінку
Володимира Великого. Це випливало також із чинних на той час норм
канонічного права, на які Володимир Великий не міг не зважати, будуючи
нову державу в Європі. А саме, закладаючи кафедральний собор
новостворюваної держави, було обов’язковим правилом наявність у храмах
мощів святих. У цьому контексті цілком логічним постає і взяття
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Володимиром Великим символу священномучеництва св. Климента, хрестаякоря, або ж тризуба, як геральдичного символу династії київських князів,
династії, що створювала нову державу в Європі. Цим актом князь Володимир
Великий дав зрозуміти Заходу і Сходу, що він поділяє загальні цінності
християнства і готовий до всебічної співпраці зі світською та духовною
владою відповідних держав; заклав світоглядні та духовні основи
національного державотворення, використовуючи погляди св. Климента для
об’єднання людності українських земель навколо ідеї триєдності світобудови
та змісту, який ранні християни вкладали у зображення хреста-якоря.
Така
політика
невдовзі
почала
давати
свої
плоди.
А
святоклиментівський «хрест-якір» з’явився в історії нашої держави не
випадково і є результатом прозорливої діяльності будівничого Київської Русі
Володимира Великого.
Володимир був першим, хто розмістив тризубий символ як державний
герб на золотих та срібних монетах. У 1992 році український національний
герб відродився назавжди. Він є унікальною духовно-культурною пам’яткою
історії європейської цивілізації. Для християн усього світу — православних
та католиків — він уособлює один із головних символів — Віру і Надію.
Висновок. Історія дослідження українського тризуба як невід’ємна
частина історії геральдики України пройшла довгий шлях розвитку. Інтерес
до таємничого знаку прокинувся в істориків на початку ХІХ століття разом із
знахідками перших монет Київської Русі.
Працюючи над обраною темою, ми дізнались, що в основі знаку
нашого тризуба лежить поєднання символів прадавніх і поширених у
багатьох етносів культів. Князь Володимир переймає також один із головних
символів християнської віри і одночасно символів державної влади знак
«хрест-якір» та розміщує його на своїх монетах. Духовні та державотворчі
традиції використання тризуба як герба Київської Русі виявилися такими
сталими, що збереглися і простежуються протягом багатьох віків в
українській геральдиці та народній символіці в часи перебування українських
земель у складі Великого Литовського князівства та Речі Посполитої, і в добу
Запорізької Січі та національно-визвольної боротьби українського народу в
ХVІІ ст., і в періоди Гетьманщини та колонізації українських територій
Австрією і Росією ХVІІІ – ХІХ ст.
Традиція використання на території України протягом багатьох століть
християнського знаку «хрест-якір» як головного духовного символу віри або
державного гербу виглядає цілком логічно з огляду на її географічноісторичну
приналежність
до
середземноморської
цивілізації.
Середземноморською країною вважав Україну С.Л. Рудницький, вказуючи,
що судноплавство великим торговим шляхом «із варягів у греки» забезпечило
залучення давніх етносів, які жили на українських землях, до духовних
надбань Давньої Греції, Давнього Риму та Візантії.
Є. Маланюк писав: «Наша земля знаходилась в крузі великої єдиної
культури, до якої належав старовинний світ, і з якого витворилася вся західна
культура, вся західна цивілізація сучасна, і все те, що нині називаємо
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європейською культурою. Факт приналежності землі нашої Батьківщини до
цього кругу, факт довготривалого перебування наших пращурів в нім дав
величезні наслідки, які жили, живуть і житимуть в нас, в нашій підсвідомості,
в нашому організмі, крові та жилах».
Тож, український тризуб є унікальною духовно-культурною пам’яткою
історії середземноморської європейської цивілізації. Зараз це особливо
актуально, коли перед суспільством гостро стоїть проблема інтеграції нашої
держави в європейську та світову спільноту.
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ШАНУЄМО СТАРІСТЬ ЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО
ДНЗ «Запорізьке машинобудівне вище професійне училище»
Чи задумувалися ви коли-небудь над словами «очі
молоді»? Чиї це очі? Чи може це душа, світогляд? Кого
вважають молоддю? Адже молодь – це не тільки я. У
пошуку відповіді на ці та інші питання, я дійшов
висновку, що і моїх батьків можна було донедавна
віднести до цієї категорії. Та й молодь у різні часи порізному сприймала Україну. Порівняти хоча б
сьогоднішніх окремих молодих людей та тих, хто жив
півстоліття назад, і теж по праву називався «молоддю».
Кожного дня я чую сотні різних думок стосовно
своєї країни, включаючи і пророкування бабусь, і
осудливі думки однолітків. Чому я тут згадую і літніх
Курбатов
людей – дуже просто: вони задають загальний настрій
Сергій
звичайних українців.
Олександрович,
учень 2 курсу
Зайшов до громадського транспорту і одразу
прочитується побіжно – «на, синку, почуй все, що я
думаю». Думки однолітків також розбігаються – хтось
щось вичитав у соціальних мережах, хтось подивився
телебачення, де передають не завжди правдиву
інформацію, а хтось просто наслухався розповідей
друзів. Як бачить Україну молодь (зараз я абстрагуюся
від цієї категорії і спробую оцінити ситуацію зі
сторони)? Можна умовно, мабуть, поділити всіх на три
групи. До першої віднесемо людей, які живуть
політикою. Вони беруть участь у мітингах, активно
цікавляться подіями з державного життя, їхні соціальні
мережі
наповнені
політичними
новинами
та
пропагандою. Політичними фанатами їх важко назвати,
але і патріотами всіх також не назвеш. Адже серед цих
Кісліцина
людей є активні лише в Інтернеті та на словах, а коли
Наталія Олексіївна,
доходить до діла, їх як корова язиком злизала.
викладач історії,
До другої групи умовно віднесу людей, яким діла
старший викладач,
немає до того, що відбувається в Україні. «Війна? Ну то
вища категорія
й що, не я ж воюю, не мої родичі гинуть. Революція?
Ну то й чудово, нехай виборюють право бути вільними. Реформи? Немає до
них діла».
Інколи серед цих людей трапляються ті, які абсолютно все критикують.
«Країна жахлива, умови для життя погані, нічого доброго не буде». Але, як на
мене, саме вони ж і створюють ці умови. Узяти хоча б вибори. Будь-які, що
відбуваються в країні, навіть, локальні. Саме ці люди, яких я відніс до другої
групи, вважають, що їх голос нічого не змінить.
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А тепер уявіть, якщо так думає левова частка українців? Саме від них
залежить доля країни. Саме їх голос може повернути хід історії. При чому,
яким би не був їх результат, вони все одно будуть незадоволені. Сюди ж я
припишу і тих людей, які, живучи в Україні, ниють, що в іншій країні краще,
що там «манна небесна». Тут мені згадалася притча, яку дуже люблю, і яка
красномовніше від мене передасть всю суть таких людей.
Мудрець і учень сиділи біля воріт свого міста. До міста подорожній
підійшов і запитав:
– Що за люди живуть у цьому місті?
– А хто живе там, звідки ти прийшов? – запитав мудрець.
– Ох, мерзотники і злодії, злісні і розбещені. Втім, саме тому я з
радістю поїхав звідти.
– Тут те ж саме, – відповів мудрець.
Через деякий час підійшов інший подорожній і теж запитав, що за
народ у цьому місті.
– А хто живе там, звідки ти прийшов? – запитав мудрець.
– Прекрасні люди, добрі і чуйні. У мене там залишилося багато друзів, і
мені нелегко було з ними розлучатися, – відповів подорожній.
– Тут ти знайдеш таких же, – сказав мудрець.
– Чому ти одним сказав, що тут живуть негідники, а іншому – що тут
живуть хороші люди? – запитав мудреця учень.
– Скрізь є і хороші люди, і погані, – відповів мудрець. – Просто кожен
знаходить тільки те, що вміє шукати.
До третьої ж групи я віднесу людей, які є свідомими громадянами своєї
держави, які знають історію народу, які поважають старших, які знайомі з
культурою, які вміють думати і робити висновки і не сидять, склавши рук.
Навіть банально, коли потрібно віддати свій голос на виборах.
Як говорила одна мудра людина, люди старшого покоління, всі без
винятку, мають абсолютну владу над людьми молодшого покоління. Це є
закон природи – закон ієрархії. Чи береш ти від них прокляття чи
благословення – залежить тільки від тебе. Молоді в душі, літні люди
розумніші від нас, вони пережили в житті не одну перипетію (яке тихе слово,
аби передати ті жахіття, які дітьми пережили ті, кого ми зараз називаємо
ветеранами!). Не знаю, чи доречно в цьому контексті буде порівняти
українців з туркменами або вірменами, де молоді не дозволено навіть голосно
розмовляти при дорослих. Повага до літніх людей – це «неписаний закон»,
щось беззаперечне.
Мало їх лишилося, ветеранів та дітей війни – тих, хто дав можливість
жити в мирі і злагоді нашим родинам, насолоджуючись життям, адже кому як
не їм відомо, коли щасливе мирне життя в одну мить змінювалось на жахливі
роки воєнного лихоліття, а потім – на тяжкі післявоєнні роки.
Так починалась історія наших прадідусів та прабабусь, на долю яких
випали неабиякі випробування. Більшість з них вже пішли у небуття. Доля
тих, хто залишився, склалася по-різному. На жаль, серед них є чимала
кількість самотніх людей, які потребують не лише опіки чи піклування, але й
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простої моральної підтримки. Раніше завжди молодь дивилася з повагою на
ветеранів війни та праці, допомагала і робила добрі вчинки.
А що ж ми? Тепер ми повинні про них дбати, допомагати і не забувати,
про те, чим ми їм зобов’язані.
Кажуть, про зрілість суспільства можна судити з того, як воно
ставиться до дітей і людей літнього віку. Можливо, так воно і є, бо старі люди
– наше минуле, а діти – майбутнє. І ми, що живемо нині, не можемо жити
повноцінно без цієї спорідненості.
За даними інституту геронтології в Україні нині понад 1 млн. 300 тис.
людей, чий вік перевищив 80 років. Приємно, що Україна — країна
довгожителів. Але разом із тим прикро й те, що наша держава не може
забезпечити гідну старість своїм громадянам. Будемо сподіватися, що вже в
недалекому майбутньому уряд і парламент зроблять усе можливе, аби людина
прожила вік, відпущений природою і Богом, в щасті й благополуччі. А поки
що саме ми, молодь країни, повинні робити все можливе, аби скрасити їх
одиноку старість.
На проблеми людей старшого покоління можна закривати очі. Вони
прожили своє життя заради майбутніх поколінь і заслужили нашу повагу,
підтримку і реальну допомогу.
Зараз «модні» різні акції. Але забудьмо про моду. Адже для душі вона
геть неважлива. Важливі відчуття, коли зустрічаєшся очима. Це навіть не
вдячність…. Це розуміння чогось важливого в кожному серці… Все
починається з підтримки. Моральної. Адже вона нічого не коштує, не
потребує від нас чогось нереального. Проста привітна посмішка, простий
дотик, простий, але такий необхідний ковток життя.
Ми мало замислюємося над тим, що ж це за період – старість? Літні
люди сприймають його по-іншому і живуть більше в минулому, аніж у
теперішньому. У них дивна пам’ять – пам’ятають до найдрібніших деталей
події піввікової давності і забувають те, що трапилось нещодавно: куди
поділись окуляри, чи ковтнули пігулку, що їли на обід.
«Старий, що малий», – говорить прислів’я. І справді, є в них щось
подібне. Старість – це, перш за все, безпорадність. Тільки у дитини вона з
кожним роком, місяцем, днем зменшується, а у старих, навпаки,
збільшується. І ще: старі люди образливі, як діти. Але дитячі образи нас
тішать, а стареньких – дратують.
Старість, по суті своїй, трагічна. Вона окреслює навколо людини кола
самотності. І чим далі, тим вужчим стає це коло. За межею залишається
робота, до якої звик, яку любив. Потім – весь божий світ, і ось уже став
доступним тільки найближчий квартал або сквер, ось уже не вийдеш за
ворота…
Не сумуйте, старенькі!
Сині весни пройшли, промайнули.
Наче коні, промчали літа.
Не помітили їх, не збагнули,
Як настала пора золота.
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Не сумуйте, старенькі, не треба,
Не тримайте у серці жалі.
Я до ніг прихилив би вам небо,
Щоби краще жилось на землі.
Кажуть, юність живе лиш майбутнім,
Кажуть, зрілість цінує лиш мить,
Тільки старість живе незабутнім,
Тим, чого не вернуть, не спинить.
Є закони природи незмінні
Для людей, для птахів, для трави.
Ви простіть нас, байдужих, ми винні,
Будем ми ще такими, як ви.
«Похилі люди – нецікаво», – скаже хтось. Але саме зараз про них
повинен хоч хтось згадати. Майже у всіх є бабусі, дідусі. Ми любимо їх
відвідувати, обіймати, від них йде якесь надзвичайне тепло. Тому що вони не
поспішають, вони знають, що саме варто уваги. Вони прожили життя.
Метушня проходить, залишаються почуття і, як це не банально - добро.
Самотність... Вона існує через байдужість і жорстокість тих, хто живе
поруч з нами, хто повинен доглянути своїх рідних, які на старість стали
хворими, слабкими. Самотня старість... Які жахливі слова. З різних причин
доля розкидала дітей далеко від рідної домівки. І не завжди вони поспішають
до своїх стареньких батьків.
Живе одинока людина,
Чому ж ми проходимо мимо?
Живе одинока людина,
Ніким у житті не любима.
І серце у неї відкрите
Для ласки людської й привіту,
Печальним льодком оповите,
Віддалена горем від світу.
Чому ж ми не прийдемо в хату,
її не покличем з собою?
І буде одна вікувати
Людина з своєю журбою.
Нам легше, бо ми не самотні,
Ходімо ж до неї в світлицю!
І серце людини з безодні
Полине за нами, як птиця.
Ми мало замислюємося над тим, хто ж такі особи похилого віку, чим
маємо завдячувати їм. Передусім це люди, які піднялися на найвищі вершини
життя, з яких воно бачиться більш реальним, без оман. Їхнє найбільше
багатство — досвід, знання, уміння, мудрість. Але найголовніше — це
покоління тих, хто пережив війни, голодомори, утиски та переслідування,
безпідставні та безглузді втрати рідних. Цього не можна забувати.
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Пам'ятаймо і надалі про свій борг перед ветеранами та людьми
поважного віку. Робитимемо все, щоб вони щоденно відчували повагу й
турботу, мали гідний рівень життя, не втрачали суспільної активності.
Вікова мудрість вчить, «що посієш, то і пожнеш». І тому наше
сьогоднішнє ставлення до старшого покоління готує нашу старість. Якщо ми
шануємо старість, наші діти будуть шанувати нас. І не треба потім на когось
нарікати, бо тільки шанування народжує пошану і повагу.
Зрештою, все повинно змінитись. Повага і пошана повинні повернутись
в наші родини, на нашу землю, бо без цього ми ніколи не будемо гідними
свого краю, своїх пращурів, величного майбутнього.
У нашій країні найбільш соціально незахищеними людьми
залишаються старі – особливо самотні, немічні, тяжкохворі. Багато людей з
великим задоволенням допомагають дітям і абсолютно незаслужено
залишають без уваги людей похилого віку. Ось вони і намагаються не
помічати проблем літніх, щоб свідомо віддалити себе від «страшної»
старості, щоб не бачити, що може статися з ними через кілька десятків років.
Тому допомога людям похилого віку повинна полягати, в першу чергу,
у моральній підтримці. Просте щире спілкування, терпіння, співпереживання
для них важливіше за будь-які подарунки. Багатьом людям похилого віку таку
підтримку забезпечують їх рідні. Але як бути з тими, що залишилися одні,
наодинці зі своїми проблемами, хворобами, злиднями? У наших реаліях
словосполучення «благородна старість» викликає скоріше іронічну посмішку.
Проте в наших з вами силах почати вирішувати цю проблему.
Як можна допомогти літнім людям?
Україна – це всі ми: і старі, і малі. Ми, як сильне дерево, потребуємо
підтримки одне одного. Без кореневища не буде стовбура, а без стовбура –
віточок, а без листочок вітки будуть порожніми і неживими… Молодь – це
підтримуючий буфер між малими і старими. І, можливо, саме нам потрібно
більше рішучості, але і більше співчуття й пам’яті.
На жаль, не всі старі мають (за різних обставин) близьких людей поруч.
І ніхто не застрахований від самотності і помилок. І повірте, у вас буде час,
щоб все обміркувати мільйон разів, зрозуміти всі свої промахи і невдачі. А
життя триває, пливе….
Ми, учні закладу ДНЗ «ЗМВПУ», прагнемо пам’ятати минуле. А
минуле – це не тільки історичні події, це насамперед, люди, які жили і
творили історію нашої Батьківщини. За кожною окремою людиною стоїть її
вибір, а значить і доля. Не нам судити, правильна вона чи ні. Ми лише
можемо брати приклад чи уникати повторення.
Щоразу, відвідуючи «Запорізький геронтологічний центр», ми бачимо
сумні очі тих, кого в одне ціле об'єднало слово «старість», бачимо безнадію і
розпач.
Ми, молодь, розуміємо, що «Без минулого не буває майбутнього»…
У нас все вийде, здійсниться. Інакше просто не може бути. Прогрес
неминучий.
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Моє ім'я – Батьківщина.
Лелеки легке крило.
Моє ім'я – Україна.
І сонечка тепло.
Моє ім'я – Вишиванка.
Я хрестик на полотні.
Моє ім'я – синє небо.
Я сонях малий під ним.
Татові слова.
Україна – це я.
Мамині пісні.
Україна – це ти.
Моє ім'я – Степ широкий.
Моє ім'я – Хліба смак.
Останній шкільний дзвіночок.
Над сивим Дніпром туман.
Моє ім'я – то Надія.
Моє ім'я – то Любов.
Моє ім'я – чиста мрія.
И віра, що з нами Бог.
Татові слова.
Україна – це я.
Мамині пісні.
Україна – це ти.
Моє ім'я – колискова...
Моє ім'я – то є Воля...
Моє ім'я – то Родина...
Моє ім'я – добре Слово...
Що збереже цей світ.
Татові слова.
Україна – це я.
Мамині пісні.
Україна – це ти.
(Слова пісні Тіни Кароль «Моє ім'я – Батьківщина»)
Що бачать мої очі? По-перше, майбутнє у нашої країни є, хто б що не
говорив. По-друге, і що логічно випливає з попереднього твердження,
будуємо це майбутнє ми – молодь! По-третє, без знань історії українського
народу, без досвіду попередніх поколінь, без розуміння всіх тих помилок,
яких колись не вдалося уникнути, без періодів злетів та падінь (як
економічних, так і політичних), досягнення добробуту було б неможливим.
По-четверте, лише об’єднавши зусилля, лише подолавши ту саму культурну
та прірву між досвідченими літніми і молодими людьми, лише укріпивши
соціум, ми будемо гідними дітьми своєї держави.
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ГЕНЕЗИС ВЗАЄМОВІДНОСИН УКРАЇНИ ТА ЄС:
ІСТОРІЯ, СЬОГОДЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ДНЗ «Запорізький професійний ліцей сервісу»
Не дивіться на Україну, як на землю своїх
батьків. Дивіться на неї, як на землю своїх дітей. І
тоді прийдуть зміни…
Святослав Вакарчук
Актуальність теми. Політика ЄС щодо
України формується здебільшого під впливом
ситуативних факторів та за період свого існування
відзначилася
певною
стриманістю
та
незавершеністю. Неодноразово з боку ЄС
Цибульська
наголошувалося, що будівництво подальших
Юлія Віталіївна,
відносин України з ЄС залежить від рівня
викладач історії,
успішності
реалізації
внутрішньополітичних
спеціаліст
реформ нашої країни. Проблеми, які нами
досліджено, є надзвичайно актуальними з огляду на суспільно-політичні
процеси, що відбуваються на європейському просторі та в Україні.
Осмислення європейської політики розширення та інтеграційної зовнішньої
політики України вимагає детального аналізу та дослідження зовнішніх
впливів та внутрішніх чинників співпраці ЄС та України.
Тему досліджували Г. Перепелиця С. Білоцький, О. Шаповалова,
О. Хилько та ряд інших науковців. Потужним механізмом віддзеркалення
конкретних кроків щодо європейської інтеграції є матеріали періодичної
преси та засобів масової інформації. Слід зазначити, що велика кількість
використаних документів була знайдена у Всесвітній мережі (Інтернет).
Аналіз праць засвідчує, що деякі аспекти європейської інтеграції є
недостатньо дослідженими, а низка положень та висновків має дискусійний
характер.
Метою даного дослідження є аналіз місця і ролі України в
зовнішньополітичних ініціативах ЄС та визначення подальших перспектив
співпраці для України у зв'язку зі зміною політичної ситуації. У роботі
проаналізовано найважливіші події та процеси в рамках співробітництва між
Україною та ЄС. У дослідженні вказується на чітку позицію ЄС стосовно
України, яка заснована на «політиці відкритих дверей».
Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких науководослідницьких завдань:
- здійснити науково обґрунтовану періодизацію відносин ЄС з
Україною, з’ясувати основні тенденції кожного з етапів;
- на основі нормативно-правової бази відносин визначити ключові
напрямки співпраці, ступінь їх розробленості та потенційні можливості;
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- окреслити проблеми та перспективи подальшого співробітництва ЄС
та України;
- визначити основні плюси вступу до ЄС для України.
Об’єктом дослідження є еволюція міжнародних
відносин та зовнішньополітичної діяльності ЄС з
Україною в системі геополітичних координат
упродовж 1993–2017 рр.
Предмет
дослідження
становлять
закономірності та особливості процесу формування й
реалізації європейсько-українських відносин у 1993–
2017 рр., діяльність керівних установ Європейського
Союзу, посадових осіб та владних інституцій України
в цьому напрямку.
Методологічні основи роботи складають
принципи об’єктивності й історизму, загальнонаукові
Овезова
Надія Нармамєнтівна, (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, індукція та
учениця 2 курсу,
дедукція, абстрагування і конкретизація тощо),
спеціальність
спеціально-історичні (історико-генетичного, історико«Швачка»
хронологічного, історико-порівняльного, системноструктурного, історико-типологічного) та деякі інші наукові методи
дослідження, а також системний, міждисциплінарний і плюралістичний
підходи до вивчення історії відносин Європейського Союзу з Україною на
сучасному етапі на основі комплексного застосування всієї сукупності
джерел з проблеми, що мають спільну просторово-часову локалізацію та
предметну площину.
Практичне застосування дослідження. Дане дослідження можна
використовувати на уроках історії та правознавства, під час проведення
виховних годин.
Становлення політики ЄС щодо України. Європейський Союз в тому
вигляді як він існує зараз, постав в лютому 1992 року після підписання так
званого «Маастрихтського Трактату» (або ж Трактату про Європейський
Союз).
На той час членами Європейської спільноти було вже 12 країн. Він
включав в себе спільний внутрішній ринок, спільну торгівельну, аграрну,
транспортну політики й координацію в атомній енергетиці, координацію
економічної та соціальної політики, спільну закордонну політику й політику
безпеки, координацію у сфері правосуддя і внутрішніх справ, договір про
Шенгенську зону, а також спільні органи влади.
Формування держав-членів Європейських Спільнот у єдиний Союз
збіглося у часі з першими роками становлення нових незалежних держав у
межах колишнього СРСР, у період глобального переформатування
геополітичної карти світу. Україна одразу ж заявила про свою
«європейськість» і той факт, що вона стала першою з пострадянських країн, з
котрою Унія підписала Угоду про партнерство і співробітництво, свідчить
про підтримку західним партнером українських прагнень.
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Нами умовно було визначено такі етапи взаємовідносин між
Україною та ЄС: І-й – 1993–1994 рр.; ІІ-й – 1994–1998 рр., ІІІ-й – 1998–2004
рр., ІV-й – 2004–2010 рр., V-й –2010–2013 рр., VI-й – кінець 2013–2014 рр.
VІІ-й – 2014–сьогодення.
Входження України в ЄС як стратегічна мета було заявлено у 1990-х рр.
На становлення й розвиток відносин між ЄС та Україною у цей період та й у
подальшому суттєвою мірою впливала позиція США та Росії, яких турбувала,
у першу чергу, доля ядерного роззброєння.
У період 1993–1998 рр. позиція ЄС від «байдужості і спостереження»
пройшла еволюцію до партнерства і співробітництва з метою підтримки у
створенні стабільних демократичних структур і розвитку ринкової економіки.
Період до 1994 року був часом перших кроків назустріч, спрямованих
на взаємовивчення й оцінку можливостей партнерів, а не на досягнення
реальних результатів. Підбиваючи підсумки взаємодії між нашою країною та
ЄС упродовж 1994–1996 рр., слід зазначити, що активна спрямованість
України на інтеграцію до Євросоюзу наштовхнулася на доволі обережну
відповідь ЄС, головним змістом якої стала формальна підтримка зазначеного
курсу.
У цей час формується загальна стратегія відносин і розробляються
принципи взаємодії, від торгівельно-економічної співпраці ЄС переходить до
політичного співробітництва.
Розпочинають роботу органи співпраці Україна-ЄС: Рада з питань
співробітництва між Україною та ЄС; Комітет з питань співробітництва між
Україною та ЄС; Комітет з парламентського співробітництва між Україною та
ЄС; Спільний комітет Україна – ЄС із співробітництва в галузі науки та
технологій; Комітет Парламентської Асамблеї ЄС – Східні сусіди (ПА
ЄВРОНЕСТ).
У роки президенства В. Ющенка ціль на європейську інтеграцію набула
форми перемовин щодо нової, посиленої Угоди про асоціацію з ЄС, які
тривали упродовж п’яти років. У 2010 році вступ до Європейського Союзу
був закріплений як мета української зовнішньої політики на законодавчому
рівні, проте вже в 2013 р. уряд М. Азарова заявив про призупинення
європейської інтеграції, що спричинилося до масових акцій протесту у формі
«Євромайдану», а зі спробою збройного розгону мирних демонстрацій з боку
влади – до Революції Гідності.
У 2014 р. Угоду про асоціацію та ЗВТ було підписано, а в 2017 р. –
Євросоюз завершив схвалення безвізового режиму для України.
Отже, європейський вибір України відкриває нові перспективи
співробітництва з розвинутими країнами континенту, надає можливості
економічного розвитку, зміцнення позицій України у світовій системі
міжнародних відносин. Це – найкращий спосіб реалізації національних
інтересів.
Чим вигідне членство в ЄС? Незважаючи на всі зміни в нашій державі,
які відбулись протягом останніх років, залишається досить багато
противників євроінтеграції. На жаль, це не лише старше покоління, а і

69

молодь. Тому ми вирішили, на прикладі нашої сусідки Польщі,
продемонструвати плюси членства в ЄС.
Тільки після року в ЄС у Польщі був найвищий ріст ВВП, динамічний
ріст експорту (пов’язаний, перш за все, з продажем продуктів
сільськогосподарського виробництва), зміцнення довіри закордонних
інвесторів, що супроводжувалось значним припливом інвестицій (за даними
Нацбанку Польщі, інвестиції зросли приблизно на 50% і склали понад 6
мільярдів доларів США).
За 2005 рік до Польщі тільки з бюджету ЄС надійшло близько 25
мільярдів злотих допомоги (тоді – 5 мільярдів євро). А це й розвиток
інфраструктури, і енергозбереження, і екологія, і вирівнювання регіонів, і
якість послуг. А найголовніше, що така динаміка продовжується до сьогодні.
У свою чергу ми склали свій перелік переваг вступу України до ЄС:
1. В умовах глобалізації і інтеграційних процесів у світі, якщо ми
залишимося поза Союзом, то будемо просто пасивними спостерігачами
політичних і економічних рішень, які будуть стосуватись і нас безпосередньо,
але на які не будемо мати жодного впливу.
2. Членство в ЄС дає можливості для кращого економічного розвитку.
Відкриття ринків – це як більший експорт, що дає нарощування виробництва,
а отже і створює нові робочі місця, так і більший імпорт, що також має свою
перевагу, адже росте конкуренція, а тому ціни знижуються, а якість
підвищується!
3. Вступ дає широкі можливості для покращення якості системи освіти,
а найперше – для студентів і школярів в можливості навчання за кордоном.
4. Вступ дає більші можливості для забезпечення безпеки держави.
5. Вступ відкриває великі можливості для споживачів. Наприклад, в
Союзі не доходить до того, що інформація на упаковці продукту не відповідає
його змісту, бо за цим стоїть суворий контроль. Союз значно краще дбає про
охорону здоров’я громадян.
6. Вступ сприятиме покращенню функціонування малих і середніх
підприємств.
7. Покращиться ситуація з безробіттям. Можна буде легально
працювати за кордоном. При чому юридичний статус працівників в рамках
ЄС урівнюється.
8. Зі вступом значно посилюються позиції аграріїв. Українські аграрії
після вступу зможуть очікувати на доплати із союзного бюджету, гарантії
ціни і субсидії.
9. ЄС серйозно дбає про екологію, тому через приписи ЄС вдасться
значно покращити екологічну ситуацію, яка стосується як промислових чи
комунальних нечистот, так і покращення якості водойм, морів, повітря чи
ґрунту.
10. Вступ також дасть можливість поправити стан транспортної
інфраструктури завдяки спеціальним спрямуванням зі структурних фондів.
Приклад – Іспанія, де після вступу протягом кількох років з’явилося біля 3,5
тисяч кілометрів автострад.
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11. Виникне можливість провадити підприємницьку діяльність в будьякій країні ЄС.
12. Уявіть, наскільки полегшиться життя туристам після вступу до
Союзу.
Але потрібно пам’ятати, що членство України в ЄС не є і не буде
«ліками від всіх бід», але досвід інших країн чітко показує – краще бути в
Союзі, ніж поза ним. Приклад перший – Ірландія, котра з відсталої країни
Європи перетворилась на «кельтського тигра».
Перспективи вступу України до Європейського Союзу. Цілком
зрозуміло, що вступ України до ЄС є довготривалим, багатоетапним та
віддаленим у часі процесом.
Звичайно, на даний момент Україна зробила великий крок вперед на
зустріч мрії, вступу до ЄС. Але зусилля української сторони не принесли на
даний час бажаного результату. Так головними невирішеними проблемами
залишаються:
1) обмеженість надійного джерела та потенціалу розвитку експортних
можливостей – стійкого платоспроможного внутрішнього ринку;
2) слабкі позиції України у сфері високих технологій, низький рівень
розвитку НТП;
3) недостатній рівень розвитку сучасної інфраструктури, особливо
інформаційної і транспортної, та видів діяльності, що підтримують
присутність українських виробників на міжнародних ринках;
4) невисокий рівень конкурентоспроможності вітчизняних виробників,
їх товарів і послуг та економіки країни в цілому;
5) відсутність масштабних інвестицій в економіку України з боку
провідних європейських ТНК;
6) складнощі створення й удосконалення фондового ринку. Без нього,
без вільного ринку капіталів малоймовірно здійснити прискорену
модернізацію;
7) недостатня готовність інституційної структури в Україні, брак
кваліфікованих кадрів, ресурсної бази для виконання відповідних заходів.
Незважаючи на перешкоди, інтегративні процеси будуть відбуватися, бо
не тільки Україна зацікавлена в ЄС, а і ЄС певною мірою зацікавлений в
українському ринку, але за умови вирішення проблеми бідності, яка нині є
дуже гострою.
Європейська інтеграція є найбільш визначальним фактором, як
міжнародної діяльності України, так і її внутрішньої політики на тривалу
перспективу, закріплює безпеку та позитивно впливає на відносини України з
усіма країнами світу. Невідхильна реалізація курсу на інтеграцію у
Європейський Союз забезпечить гарантії прав людини, розвиток в Україні
громадянського суспільства, побудову соціально орієнтованої ринкової
економіки та величезну матеріальну підтримку з боку ЄС.
Отже, для прискорення інтеграції України до ЄС слід здійснити такі
першочергові заходи:
1) зупинення подальшого соціального розшарування;
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2) забезпечення справжнього, а не декларованого розвитку
підприємництва;
3) виведення економіки з тіні;
4) вільний доступ до кредитних, матеріальних та інформаційних
ресурсів, ринків збуту продукції;
5) ефективне втілення законодавства з питань боротьби із
шахрайством та корупцією;
6) посилення фінансового контролю за структурними фондами та
фондами розвитку;
7) реформа судової системи, захист прав власності та прав людини;
8) розробка нової зовнішньоекономічної стратегії з урахуванням
позитивних та негативних факторів від інтеграції України в Європу.
Отже, Україні час зробити ревізію своїх суперечливих досягнень
останнього періоду і знайти кращий шлях підвищення власного
конкурентного потенціалу і здатності бути повноцінним суб’єктом
міжнародних відносин. Основою успішності євроінтеграційних зусиль може
стати не квапливість, а виваженість, не прагнення до формального результату,
а врахування всієї сукупності реальних обставин і тенденцій. Зрештою, саме
така політика відповідає справжнім європейським традиціям.
Висновок. Встановлено, що відносини ЄС з Україною набули
особливої інтенсивності після Помаранчевої революції та Євромайдану, а
також перебували у постійній залежності від зовнішньополітичного
контексту, позицій провідних гравців на міжнародній арені (США та РФ). Ці
положення відображені в концепції періодизації.
Європейська політика має довготривалий і системний характер; вона не
може бути здійснена водночас, будь-яким одноактним заходом, що
завершується досягненням тієї чи іншої (навіть найбільш фундаментальної)
мети, насамперед тому, що європейський простір має динамічний характер і
змінюється відповідно до тенденцій світової соціокультурної динаміки,
інтересів країн Європи.
Доведено, що Україна позиціонується Євросоюзом як одна із ключових
держав Східної Європи. Європейський Союз видав більше 30 документів, що
стосуються України; від Угоди про заснування представництва Комісії
Європейських Співтовариств в Україні (1993), що започаткувала двосторонні
відносини, Угода про партнерство та співробітництво, підписана у 1994 році з
Україною, першою-серед пострадянських країн, залишалася базовою до 2014
року, до безпрецедентної в історії ЄС Угоди про асоціацію та ЗВТ з Україною.
Вагоме значення мають галузеві угоди (Угода про співпрацю у сфері
цивільної супутникової навігації; Угода про певні аспекти авіаційного
обслуговування; Угода про співпрацю в галузі науки і техніки; Угода про
створення бази для участі України у заходах ЄС із урегулювання кризових
ситуацій; Угода про безвізовий режим; Меморандум про взаєморозуміння
щодо співробітництва в енергетичній галузі та інші). Незважаючи на всю
складність і неоднорідність поступу України до ЄС зберігається позитивна
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динаміка. Пошуки відповідного формату стосунків поза членством привели
до появи Європейської політики сусідства та Східного партнерства.
У той же час говорити про певність позиції ЄС щодо України не
доводиться.
Досвід двох революцій в Україні свідчить про те, що революційним
шляхом неможливо ані прийти «в Європу», ані збудувати «Європу» у собі,
якщо «Європу» прирівнювати до Європейського Союзу. ЄС – це
бюрократична структура та єдиним реальним сигналом, який він сприймає –
є імплементація реформ.
Таким чином, відносини між ЄС та Україною на сучасному етапі
відзначалися низкою досягнень в політико-правовій, економічній,
гуманітарній та інших сферах, проте фактичний стан і рівень співробітництва
не відповідає реальним потребам Української держави.
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ЛАНДШАФТНІ ПАРКИ – ОКРАСА УКРАЇНИ
ДНЗ «Якимівський професійний аграрний ліцей»
Софіївка – вічний пам’ятник коханню.
Перші спогади про садово-паркове будівництво на
Русі відносять ще до V століття. Саме тоді грецький
історик Геродот написав про сади в долині Дніпра.
Пізніше, в ХI-ХII ст., розповідь про сади Києва
виклав у своїх літописах Нестор. В ті часи сади
виконували утилітарну функцію: в них вирощували
плодово-ягідні дерева і кущі, лікарські рослини. До
початку ХІІІ століття були розповсюджені
монастирські сади.
На Україні ландшафтні сади з’являються в
добу романтизму, коли особлива увага приділялася
меланхолічним настроям. Це виражалося у створенні
усамітнених місць, в тиші і напівтемряві.
Софіївський парк, побудований графом
Потоцьким для своєї красуні-гречанки Софії в кінці
ХVIII століття, має меланхолічне забарвлення. Таке
враження викликане нагромадженням кам’яних брил,
грандіозними водоспадами, підземною рікою,
сутінковим гротом. Усе це разом із фонтанами,
романтичними бесідками, живописними галявинами,
оранжереями з рідкісними рослинами, мармуровою
скульптурою створює враження дивовижності.
Особливо привабливим з виразним рельєфом є
Великий водоспад, що об’єднав кілька каскадів, які
розташовані між Верхніми і Нижніми прудами.
Звивисті стежки, що ведуть до бесідок, скульптур,
Бай
оглядових майданчиків, створюють у Софіївському
Лариса Василівна,
викладач української мови парку атмосферу душевного спокою і затишку.
та літератури,
Щоб чудова господиня не сумувала за рідною
вища категорія
Грецією, в парку безліч куточків були присвячені
сюжетам античної міфології. Граф Потоцький мріяв зробити свій парк
Софіївку - симфонією води. І йому це вдалося.
Ландшафтний парк Софіївка, що розкинувся на березі невеличкої річки
Кам’янка, був створений за наказом польського магната Потоцького
талановитими українськими кріпосними під керівництвом інженераархітектора Метцеля.
Зараз «Софіївка» є цінним науковим і культурно-освітнім центром.
З 2004 року указом Президента України вона називається Національний
дендрологічний парк «Софіївка» НАН України.
Пак
Наталія Владиславівна,
учениця 3 курс,
спеціальність «Кухар»
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Кожний куточок парку овіяний міфами і легендами стародавньої Греції
та Риму, пов’язаний з переказами та романтичними історіями про сімейне
життя Потоцьких. З якого б боку ви не зайшли до парку, він скрізь
прекрасний!
Головний вхід у парк представлений двома баштами за зразком храму
стародавньої римської богині сімейних оберегів і вогню Вести і Тіволі. Від
головного входу простягається центральна мальовнича алея, обсаджена з
обох боків столітніми липами й каштанами.
Головний вхід у парк представлений двома баштами за зразком храму
стародавньої римської богині сімейних оберегів і вогню Вести і Тіволі
(Італія). Від головного входу простягається центральна мальовнича алея,
обсаджена з обох боків столітніми липами й каштанами. Поруч з алеєю тихо
хлюпоче Кам’янка, а ми тим часом направляємося до Тарпейської скелі. За
повір’ям стародавнього Рима, так називали крутий схил Капітолійського
горба, з якого скидали засуджених до смерті.
За іншою версією скеля названа ім’ям дочки власника капітолійської
фортеці Тарпеї, яка зрадивши батька, впустила до фортеці сабінян, а можливо
ця скеля символічно відображає скелю, з якої кинулась у море Дуара, героїня
шотландського збирача фольклору Джека Макферсона, автора «Творів
Оссіна».
Головна алея приводить нас до павільйону Флори (у стародавній Греції
Флора – богиня весни і квітів). Це надзвичайно гарна архітектурна споруда з
білою колонадою в доричному стилі. Фриз павільйону прикрашений
рослинним орнаментом із грон винограду, виконаний за малюнком видатного
російського архітектора Штакеншнейдера. У проміжках між колонами
павільйону відкриваються миловидні пейзажі майже на всю центральну
частину парку (Нижній став або Іонічне море, водограй «Змія», тераса Муз,
грот Аполлона, Бельведер). Тут
розпочинається «Софіївка» первісна,
спланована ще Людвігом Метцелем. Поруч із павільйоном Флори, справа,
видніється ажурний гранітний Венеціанський місток, прикрашений
гранітними стовпами, що з’єднані поміж собою залізними ланцюгами. Нижче
містка збудований дерев’яний шлюз, через який випускається надлишок води
з Нижнього ставу. Із шипінням викидається з чавунної пащі водограю «Змія»
величезний стовп води (до 18 метрів висотою). За Потоцьких водограй
представляв собою купу каміння, поміж якого витікала вода. В середині XIX
сторіччя Управлінням військового поселення була встановлена чавунна
скульптура змія. Цікаво, що водограй видно з будь–якого куточка центральної
частини парку. Під сонячним промінням водограй «Змія» утворює гігантську
параболу, що виграє усіма відтінками веселки. Над нижнім ставом нависає
Левкадська скеля. Як відомо, на міфічному острові Левкада був вхід у
підземне царство Аїда, а із скелі острова кожний рік скидали в море
хабарника або казнокрада. Якщо дивитися на Левкадську скелю збоку, можна
побачити профіль людини. За повір’ям там вирішив залишити про себе
пам’ять власник парку Станіслав Потоцький.
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На Левкадській скелі збудовано майданчик, оточений металевою
загорожею, із якого відкривається чудовий краєвид на весь Нижній став. Це
Бельведер. На гранітному п’єдесталі тут встановлено біломармурову статую
Орфея. Унизу, біля підніжжя скелі, під самим Бельведером, у воді лежить
велетенська кам’яна брила, названа каменем смерті, пізніше острів Лесбос. За
останніми дослідженнями вся ця місцевість пов’язана з поверненням на свою
батьківщину, острів Ітаку, Одісея, міфічного героя Гомерової «Одісеї».
Оглянувши статую Орфея, повертаємося назад і, пройшовши угору
кроків сорок, йдемо ліворуч по алеї, обсадженій бузком, скумпією,
жимолостями та іншими рослинами. На цій ділянці парку ростуть
найрізноманітніші інтродуковані рослини. Поспішаємо вперед по алеї, де нас
приваблює всезростаючий шум Великого водоспаду. Ось він відкрився дещо
ліворуч у всій своїй величі.
Алея повертає праворуч, а прямо перед нами на величезній скелі, яка
стрімко обривається стоїть невеликий п’єдестал, на якому встановлено
статую Амура. (Амур (Купідон) в римській міфології – бог кохання,
відповідно грецький Ерос (Ерот)). По міфології стріли амура несуть отруту
кохання, і той, у кого попадає стріла, захворіє ним. З майданчика, де стоїть
статуя Амура, ми можемо оглянути практично всю центральну частину парку.
На крутому схилі, з лівого боку від Нижнього ставу, розташована тераса
Бельвю. На повороті Нижньої алеї, прямо перед нами, в 1800 році на
гранітному п’єдесталі була встановлена мармурова скульптура старовинного
грецького драматурга Еврипіда (висотою 2,45 метрів). Праворуч піднімається
найбільший схил «Софіївки», вершина якого носить поетичну назву тераси
Муз (богині поезії, мистецтва і науки). В центрі вершини височіє обеліск
«Орел», а нижче - грот Аполлона, який було побудовано, а 2004 року він
відреставрований по фотографії, яка збереглась з тих часів.
Біля підніжжя крутого схилу поміж терасою Муз і Великим водоспадом
розташоване джерело, вода якого давала творче натхнення поетам.
У невеликій упадині, обкладеній з усіх боків камінням, через щільну
дзюркоче вода, що бере початок у гроті Діани, вхід до якої закриває
декоративна металічна решітка. Вода безперервно наповнює гранітну вазу,
яку з обох боків підтримують залізні вужі, звідси інша назва джерела –
«Вужі». Над цією спорудою встановлена невелика статуя Венери–купальниці.
Поміж водяним простором Нижнього ставу і схилом Левкадської скелі
розмістився невеликий півострів – площа Зборів, збудована ще за
Потоцького. В центрі площі споруджено басейн Храм Посейдона з гранітною
вазою.
Ми ознайомили вас далеко не з усіма її миловидними куточками – їх ще
так багато… Пересвідчитись у цьому і доторкнутись до світу прекрасного,
насолодитися красою неповторних архітектурних ансамблів і скульптур,
свіжою прохолодою цілющих струмків запрошує всіх «перлина України –
«Софіївка», вічний пам’ятник коханню.
Олександрія – легендарна садиба гетьмана Браницького.
Дендрологічний парк «Олександрія», розташований у місті Біла Церква у
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Київській області. Парк було закладено у 80-х роках 18 століття графом
Ксаверієм Браницьким. Названо на честь дружини графа - Олександри. Нині
«Олександрія» офіційно вважається найбільшим (площа близько 406 га) та
найстарішим дендропарком України.
Тривалий час родина Браницьких користувалась особливим ставленням
до себе цариці Катерини ІІ і зиму проводила у Петербурзі, при царському
дворі. Весною і влітку Браницькі мешкали у своїх українських маєтках.
Улюбленим місцем їх перебування була Біла Церква. 1784 року графиня
Олександра Василівна отримала цей маєток, що приносив до 750 тисяч
злотих прибутку на рік, від чоловіка у дарунок. Прямуючи від великої
галявини на північний захід, можна потрапити у діброву. Її площа 48 га.
Деревостани основного масиву цієї ділянки парку (43 га) представлені
дубами 200-річного віку, але трапляються екземпляри, вік яких перевищує
300-400 років.
Діброва парку унікальна і офіційно є головною його цінністю. В
Україні такого старовікового й одночасно чистого насадження дуба більше
немає. Але діброва цінна не лише для науковців-природоохоронців, вона
заворожує і туристів.
На південь від діброви розташовано адміністративний корпус та музей
парку. Вони займають будинок садівника - єдину господарську споруду, що
залишилася в «Олександрії» з кінця ХVІІІ століття.
Минула розкіш палацово-паркового ансамблю збереглася на
старовинних малюнках і літографіях. Авторами їх були і відомі художники,
такі як Наполеон Орда та Вілібальд Ріхтер. Останній залишив після себе
«Альбом Білоцерківський, документації місця та епохи», який зберігається
нині в Марії Рей з дому Потоцьких у замку Монтрезор у Франції. Альбом є
великою книгою і містить 24 ілюстрації.
До 1861 року було впорядковано центральну та східну частини парку.
Відміна кріпосного права та неможливість використання дармової праці
кріпаків зупинили подальшу його розбудову. Але парк вже був справжнім
шедевром. Ось що писав про нього видатний російський філософ Микола
Бердяєв: «Браницкая была владелицей города Белая Церковь, у нее было
60000 десятин в Киевской губернии, были дворцы в Варшаве, Париже, Ницце
и Риме. Браницкие были родственники царской семьи. Дочь Екатерины II и
Потемкина была выдана замуж за гетмана Малороссии Браницкого. На
окраине Белой Церкви была Александрия, летний дворец Браницких, с одним
из лучших парков не только России, но и Европы. Это был стиль барокко.
Белая Церковь и Александрия представляли настоящее феодальное
герцогство, с двором, с неисчислимым количеством людей, питавшихся
вокруг двора, с огромными конюшнями породистых лошадей, с охотами, на
которые съезжалась вся аристократия Юго-Западного края. За обедом давали
до пятнадцати утонченных блюд. Осенью мы постоянно жили с матерью в
Белой Церкви. У меня был кабриолет с двумя пони, я сам правил и ездил в
лес за грибами, сзади сидел кучер в польской ливрее. Кроме того был осел, на
котором я ездил по парку».
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1955 року в АН УРСР почалося створення проекту реставрації та
розвитку парку. Проект передбачав два етапи робіт: перший - відновлення
алейно-дорожної мережі та усіх вцілілих архітектурних споруд; другий цілісне художнє ландшафтне оформлення території парку.
Роботи в парку велись постійно до 90-х років. Останнє десятиліття ХХ
століття в економічному плані було дуже скрутним для «Олександрії», але
зараз ситуація почала змінюватись - відновились реставраційні роботи,
почали з'являтись нові скульптури (які вже навіть встигли пошкодити
вандали), повернулись лебеді.
При вході в «Олександрію» відвідувачів зустрічають погруддя Тараса
Шевченка та Олександра Пушкіна. Поети бували в парку. Пушкін навіть
написав тут частину своєї поеми «Полтава»: Центром парку є Велика
галявина - рівна з невеликим ухилом до Росі територія площею 10 га. На ній
височіють окремі вікові дерева та невеликі їх групи, розміщені настільки
вдало, що з будь-якого боку галявини погляду відкривається неповторна краса
і велич численних краєвидів. Велика галявина - рекордсмен за кількістю
видів рослин, розташованих на обмеженій площі. Тут зростає 83 види дерев
та 97 видів трав. 170 видів на 10 га.
Система алей сполучає галявину з усіма ділянками та головними
архітектурними спорудами парку. Пейзажні картини Великої галявини
пов'язані головним чином з річкою Рось та колонадою «Луна». Колонада
«Луна» входить в композиційне ядро найвизначніших пам'яток парку.
Побудована вона у формі давньогрецьких амфітеатрів. Напівциркулярна
галерея замикається двома об'ємними ризалітами. Ефектний вигляд колонади
доповнюється її унікальними акустичними властивостями: слово, сказане
пошепки в одному кінці колонади, розбірливо долунає до іншого кінця.
Зважаючи на акустичні властивості, у колонаді інколи проводять концерти.
На південному сході Великої галявини височать руїни якогось палацу.
Це одна з найоригінальніших архітектурних споруд «Олександрії» - «Руїни».
Вона двоярусна. Нижній ярус виконує роль підпірної стінки греблі Лазневого
ставка, а верхній, виконаний у формі великого будинку без даху, височіє на
греблі. З-під «Руїн» витікає водоспад, а неподалік на острові «Мрії» б'є
фонтан. Всередині споруди влаштовано оглядовий майданчик, з якого
відкриваються прекрасні краєвиди Лазневого ставка на півночі та Росі на
півдні.
Відносно недалеко від «Руїн» росте гігантська тополя-осокір –
найбільше дерево парку. Воно дивує не лише своїми велетенськими
розмірами, але й віком – їй понад 130 років, це унікальний показник для
осокорів, які, зазвичай, не живуть довше 80-ти.
Неподалік від колонади «Луна» на греблі Лебединого ставка
розташований «Китайський місток» - легка ажурна бесідка із своєрідно
вигнутою крівлею, створена в дусі архітектури Південно-Східної Азії. По
суботах, в теплий період року, біля містка аншлаг із весільних процесій та
черга на фотосесію. Всі хочуть присісти поряд із китаянкою та помацати за
бороду китайця – металеві скульптури, розташовані біля містка.
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Прямуючи від великої галявини на північний захід, можна потрапити у
діброву. Її площа 48 га. Деревостани основного масиву цієї ділянки парку (43
га) представлені дубами 200-річного віку, але трапляються екземпляри, вік
яких перевищує 300-400 років. Діброва парку унікальна і офіційно є
головною його цінністю. В Україні такого старовікового й одночасно чистого
насадження дуба більше немає. Але діброва цінна не лише для науковцівприродоохоронців, вона заворожує і туристів.
На південь від діброви розташовано адміністративний корпус та музей
парку. Вони займають будинок садівника - єдину господарську споруду, що
залишилася в «Олександрії» з кінця ХVІІІ століття.
Величність Тростянецького дендропарку. Дендропарк «Тростянець»високохудожній зразок паркового будівництва, справжній музей природи. Він
розкинувся поблизу с.Бережівка на площі 207 га. Це один з найбільших
штучних паркових масивів України.
Його історія починається у 1820 р., коли Скоропадські купили у козака
із с.Васильківці І.Хорунжія хутір Тростянець, який уперше згадується під
1549 р. як власність Києво-Микільського монастиря.
У 1830 р. І.Скоропадський збудував тут палац, спорудив греблі й загати,
в результаті чого на площі понад 10 га утворилися 4 стави: Великий, Куциха,
Лебединий, Безіменний, що стали головним елементом паркового комплексу.
Перші дерева висаджено 1834 р. в затишному виярку Богівщина. Поруч
із Великим ставом на площі понад 20 га висаджено ялини й тополі.
Незабаром Богівщина поповнилася багатою колекцією здебільшого рідкісних
дерев. До кінця 30-х р.р на польових землях вже росло багато берези, липи,
клена, дуба, хвойних. Насадження розмежовувалися мальовничими
галявинами. На початку 40-х р.р. у парку з'явилися дерева з Петергофського,
Ризького, Нікітських ботанічних садів. Тоді ж стали садити дерева за межами
парку - смугами і гаями (Іванове, Бабусине, Вітерець та ін.) - всього 20.
Кожна посадка складалася з дерев однієї чи кількох порід.
Насадження гаїв створило м’який перехід від степового ландшафту до
паркового масиву, захищало дендропарк від негоди, вітрів, суховіїв. У 50-х
роках 19 ст. відомі садівники з Петергофу брати Євстигнєєви розробили план
парку.
У 1858 р. І.Скоропадський доручив садівнику К.Шлінглофу створити у
південно-східній частині парку штучний гірський сад. Цій роботі передувало
створення місцевим художником-пейзажистом ландшафту із загостреними
вершинами, що нагадували Альпи. Земляні роботи тривали майже 30 років,
до смерті І.Скоропадського (1887).
Формуванню паркового пейзажу багато праці і знань віддали
талановиті садоводи з місцевих селян Янік, Круподеря, Беззуб, Ткачун,
Верескун та ін. Нині у парку росте 520 видів і форм дерев та чагарників; у
колекціях дерев і чагарників (арборетумі) - 1700 видів, різновидів і форм;
декоративних квіткових рослин - 250 сортів.
Звичайно, по доглянутості він сильно відрізняється від популярних
серед туристів парків України. Тут ми бачили лише поодиноких туристів. Але
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сюди однозначно варто приїхати погуляти. Незважаючи на низьке
фінансування, до сих пір ви можете подивитися безліч різних рослин і
погуляти навколо великого озера по штучних горах. Висота деяких із них
сягає 35 метрів, і зроблені вони були повністю вручну більше ніж 150 років
тому.
За легендою, Скоропадський робив ці пагорби, щоб надати рівнинній
території вид гірської Швейцарії та вразити цим дівчину-іноземку. Чи
сподобався їй парк і чи правда це, я не знаю. Та й закінчення робіт меценат не
побачив.
Парк залишив дуже позитивні враження, навіть незважаючи на
запустіння. Якщо вкласти кошти та навести порядок, то він, безперечно, буде
популярний серед туристів.
Отже, слід зазначити що протягом 18-19 ст. в багатьох областях України
(в межах її теперішньої території було створено велику кількість садибних, а
також суспільних парків).
На сьогоднішній день в різній мірі збереглися багато інших пам’яток
садово-паркової архітектури. В Харківській області це Шаровський,
Наталієвський, Старо-Мерчанський парки. Особливо хочеться відзначити.
Краснокутьський дендропарк, що був закладений І.Н. Каразіним, який
займався інтродукцією цінних рослин, особливо хвойних. Акліматизовані їм
породи широко використовувалися під час закладання парків не тільки на
Харківщині, але й в Софіївці, Тростянці тощо.
Перлиною таврійського степу є Асканійський дендропарк. Це
найближчий парк, який розташований відносно Якимівки. У наших учнів є
чудова змога відвідати його и насолодитися красою колекційних рослин.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Шульгіна Л.М. Дизайн вашого саду. Сучасні ідеї і професійні поради
[Текст].- Харків : Книжковий клуб «Клуб Сімейного досуга»: Белгород :ООО
«Книжний клуб «Клуб семейного досуга»», 208.-3200: іл.+табл.
2. «Садово-парковий дизайн» Уроки 27-28: навч. посіб. ЄШКО.
Україна, Харків - 140,пр.-кт Гагаріна, 70.
3. «Софіївка-вічний пам’ятник коханню: Карта, історія, види. Автор
тексту І.Косенко, фото, карта: Є.Пархоменко.
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ЕРГОНІМИ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙОНУ
М. ЗАПОРІЖЖЯ
ДНЗ «Запорізький центр професійно-технічної освіти водного транспорту»
Актуальність роботи полягає в тому, що ергонімія є
найменш дослідженою групою онімічної лексики,
вивчення якої розпочалося ще наприкінці 60-х – на
початку 70-х рр. ХХ ст. На сьогодні між мовознавцями
немає єдиної думки щодо визначення цього поняття.
Першим мовознавцем, який ввів й використав цей
термін, була Н.Подольська. На її думку, «ергонім» – назва
ділового об'єднання людей, зокрема спілки, організації,
закладу, корпорації, підприємства тощо [1, с. 151].
Ю.Карпенко зазначає, що ця група лексики охоплює
Попов
назви організацій, виробничих та суспільних об'єднань –
Володимир
від партій, товариств, заводів, навчальних закладів до
Миколайович,
учень 1 курсу,
кінотеатрів, кооперативів, магазинів, фірм тощо [2, с. 84спеціальність
85]. У своїй роботі ми спираємося на визначення терміну
«Моторист
«ергонім», що зафіксоване у «Словнику лінгвістичних
(машиніст);
термінів» Д.Ганича та І.Олійника як власне ім’я ділового
матрос»
об’єднання людей, у тому числі спілки, організації,
підприємства, товариства, закладу [3, с. 77].
Об’єктом нашого дослідження стало багате
різноманіття ергономічних назв Олександрівського
району м. Запоріжжя [4].
Здійснений нами аналіз дозволяє розподілити
ергонімну
базу
м.
Запоріжжя
на
ергоніми
відапелятивного та відонімного походження.
Проаналізуємо
спочатку
групи
ерногімів
відапелятивного походження.
Ергоніми відапелятивного походження найчастіше
Кокіна
відбивають
характер
діяльності
підприємства:
Ірина Анатоліївна,
«Автозапчастини»,
«Діагностика»,
«Українська
викладач української
торгівельна компанія», «Копіцентр», «Епіцентр» та ін.
мови та літератури,
Специфіка ергонімів відапелятивного типу полягає в
спеціаліст
тому, що ці назви відбивають реальні явища або реальні
риси того чи іншого об’єкта. Не менш важливе місце займає лексика
рекламного характеру, спрямована на виникнення певних асоціацій, які, у
свою чергу, зумовлюють відповідні дії з боку споживачів, клієнтів,
відвідувачів.
Назви на позначення предметної лексики. Аналіз процесу утворення
ергонімів дає можливість краще вивчити мотиваційні ознаки, покладені в
основу назви. Так, із зафіксованих найменувань м. Запоріжжя складають
назви, утворені шляхом онімізації предметної лексики.
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До цієї групи належать ергоніми, що називають об’єкт діяльності за
суто предметною ознакою (що продаємо або виготовляємо), наприклад:
магазин «Продукти», кіоск «Хліб», кіоск «Молоко», магазин «Солодощі»,
«Молоко», «Кулінарія», магазин «Одяг», магазин «Взуття», магазин
«Сувеніри», «Все для дому», «Все для офісу», «Все для шиття», «Все для
ремонту», магазин-склад «Будівельник», «Текстиль-сіті», оптовий склад
«Твоя игрушка», ООО «Украинские сыры», ПП «Пищевые добавки», складмагазин «СтройСАМ, ПП «Побутова хімія», магазини «Все для шиття»,
«Мобілочка», «Будинок іграшок», «Сувеніри», ТОВ «Будматеріали»,
«Шашлык Маркет», магазин «Підлога», магазин «Свіже м'ясо», магазин
«Шашлычок», салон «Ногтевой сервис», перукарня «Чарівна зачіска»;
магазини, офіси та заклади: «Зовнішня реклама», «Оргтехніка і сервіс»,
«Ремонт взуття», «Столярна студія», «Алмазна нарізка скла», «Шафикупе», «Кухні», «Меблі», «Домашня кухня», «Стоматологія», ТОВ
«Будматеріали», магазин «Свіже м'ясо», «Добра крамниця»).
Серед проаналізованих ергонімів цієї групи варто відзначити
належність деяких з них до певної групи (гендерна, вікова, соціальна). Сюди
відносяться ергоніми, мотивовані належністю потенційного споживача до тієї
чи іншої вікової, статевої, соціальної та іншим групам: магазин одягу «Для
пишної краси», магазини дитячого одягу «Карапуз», «Малюк», магазин
канцелярських товарів «Школьник», магазин для мам і дітей «Малыши»,
«Вырастай-ка» магазин дитячого харчування «Малютка».
В ергонімах цієї групи у самій назві широко використовується вказівка
насамперед, цінова політика фірми: магазин одягу та взуття «Смішні
ціни», продовольчий магазин «Економ+», аптека «Соціальна», «Аптека
низьких цін», мережа міні-маркетів «Наш економ», мережа магазинів для
всієї родини «Магазин низьких цін», магазин одягу та взуття «Міні ціни».
Відзначимо, що означальний займенник все у складі апелятивів вказує на
широкий асортимент товарів: «Все для здоров'я», «Все на ВАЗ», магазини
«Все для Вас».
Однак зазначимо, що навіть пряме вказування на пропоновані послуги
чи товар виглядають значно доцільніше, а головне – ефективніше в
інформуванні потенційних користувачів, ніж намагання «бути оригіналами»,
називаючи невмотивовано свій заклад «Ультрас», хоча це кафе, що надає
послуги з харчування та розваг.
Однак є й позитивно оцінювані ергоніми, які не тільки не позбавлені
оригінальності, а й образні, яскраві, милозвучні: магазини «Одягайко»,
«Мобилочка», «Лимпопо», салон-перукарня «Вдохновение», «Магія краси»,
перукарня
«Любимая»,
«Аннушка»,
«Чарівна
зачіска»,
салон
«Черёмушки», «Симфония красоты», магазин-кофейня «Добра кава»,
кафе «Золотой орешек», «Солнышко», «Старый город», магазин
«Вкусняшка», «Курочка ряба», міні-маркет «Пятачок» та ін.).
Отже, прагнучи досягти ефективної комунікації, номінатори винаходять
безліч різних і оригінальних назв для своїх підприємств, закладів тощо.
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Назви, мотивовані елітною сферою обслуговування. Лексика з
семантикою престижності й позитивної оцінки свідчить про високий ступінь
надання послуг або престижності в цій сфері надання послуг, наприклад:
перукарня «ВІП-клас», салон краси «Люкс-Престиж», салон краси
«Люкс», салон-перукарня «Гламур», салон «VIP-CLASS», ЧП «Карэклассик», кафе «Орбита-Люкс», таксі Люкс, Люкс-автомийка, салон
меблів «Де Люкс», ТОВ «Бест Ойл»).
Мотивація впевненості у професіоналізмі надання своїх послуг може
виражатися у вказівці на першість компанії (першість відкриття або
лідерство), позначення позиції фірми на ринку та ін. Ця ознака реалізується
за допомогою лексем «люкс», «best», «class», «VIP» та ін.
Назви з національно-культурним компонентом. Значну групу
складають ергоніми з виразним конотативним національно-культурним
компонентом. Вони набули особливого поширення в останні роки в умовах
національно-культурного
відродження,
повернення
українців
до
національних традицій. Ця група з кожним роком поповнюється новими
назвами, що і свідчить про відродження не тільки власне українських
традицій, а й вшанування історичної пам’яті про історичне минуле
запорозького краю.
До того ж лексика з семантикою ментальної сфери відображає
національний колорит та рекламує українського виробника, наприклад: кафе
«Відродження», готель «Соборний», меблевий магазин «Берегиня», ТОВ
«Добробут-плюс», кафе «Хуторок», магазин «Кобзарь», комплекс
«Водограй», ресторан «Пузата хата»), бутік «Рушничок», магазин
«Коровай», магазин «Купуй українське!», «Україночка» та ін.
З ваганням можна прийняти сумнівну образність назви «Пузата хата»
як виразника національного колориту; на жаль, її засновники не вбачили
семантики вульгарності і десь певної фамільярності в означенні «пузата»; і
хоч умотивованість назви простежується, однак знаємо кращі зразки
відображення українського менталітету, наприклад, кафе «Корчма», магазин
«Україночка» тощо.
Назви на позначення кольорів та дорогоцінних металів. До цієї
групи ергонімів ми віднесли лексеми, що позначають кольори, назви
дорогоцінних каменів, наприклад: кафе «Кристал», магазин «Золотая
Цепь», «Золотой лев», «Золотое Руно», склад м’яких меблів «Кристал»,
«Рубін».
Варто відзначити, що найчастіше ці найменування використовується в
назвах магазинів золотих та коштовних виробів, це дає можливість покупцю
зорієнтуватися у виборі магазину.
Загальні назви просторової й локальної семантики. Ергоніми,
утворені внаслідок метонімічного перенесення найменувань, допомагають
покупцеві краще зорієнтуватися у виді послуг, оскільки в цьому випадку
значення ергоніма виникло в результаті асоціації за просторовою, часовою чи
логічною суміжністю. Такі номени представлені досить широко: перукарні
«Море», «Едем», «Бум», «Магія», кафе «Шанс», «Дар», «Арка», «Юность»,
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салон «Атмосфера», салон краси «Фантазія», кафе «Весна», «Радость»,
«Пари», «Ностальжи», «Гурман».
Значна кількість ергонімів цієї групи представлена найменуваннями,
які в ономастиці отримали назву – реальні, складовими компонентами яких є
лексеми, ужиті в прямому значенні, тобто нейтральні. Зазначимо, що
прагнення до оригінальності назви не суперечить досягненню порозуміння
між номінатором і потенційним реципієнтом власної назви, однак деякі назви
не є зрозумілими для реципієнтів, тому що не виконують покладених на них
функцій.
Другу групу досліджуваної нами лексики складають ергоніми
відонімного походження. Тож зафіксовані ергоніми м. Запоріжжя утворені
переважно від таких груп онімів, антропонімів, топонімів, теонімів,
космонімів, міфонімів, хрематонімів, фітонімів. Зазначимо, що твірною
базою ергонімів відонімного походження найчастіше виступають
антропоніми.
У процесі аналізу ми виділили 6 лексико-семантичних груп відонімних
ергонімів м. Запоріжжя.
Назви, мотивовані особовими іменами, прізвищами. Похідною
основою подібних ергонімів є імена, прізвища власників підприємств,
наприклад: перукарні «Марина», «Віка», «Анжеліка», «Аннушка», салон
краси «Аделіна», «Амелі», студія нігтьового дизайну «Елена», салон
«Ассоль», «Валерія», «Валері», студія краси «Алессандро», «Лана+»,
«Мила», салон-перукарня «Лола», ПП «Вика», ПП «Ирина-стиль», салон
«Анна-Бель «Слава», кафе «Макс», магазин взуття «Світлана», кафе
«Далі», ТОВ «Максим».
Антропоніми, подібно топонімам, при перенесенні до ергономікону
можуть виконувати як інформативну, так і експресивну функції. В одних
випадках антропонім виступає виключно у функції ідентифікації суб’єкта
діяльності й збігається з прізвищем власника, що має місце здебільшого у
підприємствах малого та середнього бізнесу: ПП «Момонов», фірми
«Клименко і К», «Мартинов і КО», ПП Похвалітов А.В. Як вже зазначалося
вище, саме така мотивація ергонімів є первісною в діахронічному плані.
Поряд з цим спостерігаємо також використання в ергономіконі імен, котрі
мають чітко виражені конотації, пов’язані з типовим сприйняттям певного
імені в культурі. Наприклад, жіноче ім’я Єва набуло узагальнюючого
значення «жінка взагалі». Така назва магазину «Єва», яка займається
продажем парфумерії та косметики, фактично містить вказівку на цільову
групу зазначеного виду діяльності, тобто імплікується звертання до
потенційного адресата.
Жіночі імена переважають у назвах перукарень, салонів краси,
весільних салонів, магазинів, кафе та барів, а також, як це не дивно, фірм з
постачання будівельних матеріалів. Наприклад, «Марина», «Галатея»
(салони краси), «Вікторія», «Юлія», «Наталі» (бари, кафе), «Ірина»
(турфірма), «Нефертіті», «Княжна» (весільні салони), «Софія» (магазин
одягу), «Марина», «Вікторія», «Віка», «Катрін», «Лоліта», «Иоанна»,
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«Анюта», «Лада» (перукарні), «Лєра», «Леся плюс», «Катя», «Алеся»,
«Віола» (будматеріали), «Валерія» (агентство нерухомості), «Ліна», «Надія»,
«Сандра», «Світлана» (магазини жіночого одягу та взуття) та ін. Як видно з
прикладів, жіночі особові імена можуть бути як у повній формі, так і в
скороченій чи зменшувально-пестливій.
Чоловічі імена частіше використано в назвах фірм, що працюють на
ринку будматеріалів, а також у найменуваннях магазинів, кафе, барів (але
вони трапляються рідше) – «Руслан» (магазин меблів), «Богдан»
(комп'ютери, оргтехніка), «Макс» (будматеріали), «Макс» (кафе), «Алекс»
(салон чоловічого одягу).
У наших матеріалах є незначна група прийменниково-відмінкових
конструкцій – назви кафе, барів, магазинів: «У Саши», «У Наталки»,
«Квіти у Наталі». Цікаво, що в цих ергонімах частотніші жіночі імена.
Назви, утворені шляхом трансформації (тобто перенесення назв за
суміжністю в межах різних груп). Топоніми різних підвидів (гідроніми,
ороніми, хороніми, ойконіми, урбаноніми) виступають як активне джерело
поповнення ергономікону з огляду на те, що вони містять істотну інформацію
про місце діяльності компанії: «Запоріжжя-авто», «WIKO-Запоріжжя».
Зазначимо, що макротопоніми входять до складу значної кількості
складноскорочених слів при утворенні назв магазинів (наприклад, фірма
магазини «Еврострой», «Евротехника» тощо). Багато в чому це пов'язано з
тим, що Європа є певним ціннісним орієнтиром для нашого населення.
Крім цього, географічна номенклатура при використанні в ергонімії
може зазнавати переосмислення. Наприклад, у назві «Амстердам» (клуб),
географічний термін зазнає метафоричного переносу, позначаючи не
фізичний світ, а підкреслюючи дискретний характер бізнесу стосовно інших
сфер життя, фактично виокремлюючи його.
Назви, пов’язані з флорою і фауною. У великій кількості серед
ергонімів зафіксовано назви – зооніми. Їх можна розподілити на дві групи:
тварини (магазин «Бегемот», салон краси «Зебра»);
птахи (ПП «Сокол» (оптова база), салон для новороджених «Аист»).
Лексика на позначення рослинного світу представлена такими
ергонімічними назвами: ТМ «Лотос», салон краси «Жасмін», магазин
«Апельмон»).
Назви на позначення міфічних істот та художніх персонажів. Досить
продуктивним джерелом найменувань є міфологія. Назви міфологічних істот
зазнали метафоричного перевтілення й використані власниками закладів для
уяскравлення характеристики внутрішніх зв’язків з міфологонімами. Так
серед назв міфологічного походження виділяємо лексеми на позначення:
- міфічних об’єктів: спортивний клуб «Олімп», оптово-роздрібний
склад «Одіссея»;
- богів: салон краси «Юнона», салон «Еней», магазин «Гермес», ПП
«Гермес ОПТ»;
- художніх персонажів: кафе «Сохо», кафе «Золушка», «Фея», магазин
дитячих іграшок «Русалочка»;
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- імена та прізвища історичних осіб (туристична компанія «Гамалія»,
салон краси «Нефертіті», перукарні «Образ Нефертіті», «Афродіта»
тощо).
Назви ергонімів, утворених від космонімів. Слід зазначити, що
поширення космічних назв у ергономіконі безпосередньо пов’язане з
початком ери освоєння космосу, що сприяло широкій впізнаваності
термінологічної лексики цієї сфери в мовній спільноті, при цьому без втрати
її екзотичного характеру, наприклад: кафе «Сиріус», «Марс», «Меркурій».
Ця група не є численною, серед дослідженого матеріалу зафіксовано
лише три номіна, утворених від космоніма.
Назви ергонімів, утворених від фірмонімів. До цієї групи ергонімів
належать назви відомих фірм одягу, взуття та техніки, які відкрили в Україні
філіали своїх торгових брендів, наприклад: магазини спортивного одягу
«Adidas», «Reebok», «Columbia», салон краси Chanel, магазин одягу Lacoste,
магазин чоловічого одягу «Roberto Cavalli», магазин чоловічого одягу
«Михаил Воронин» (магазин одягу від виробника), магазин «Норд»
(продаж холодильної техніки).
На відміну від інших власних імен, які виконують в основному
функцію позначення, ергоніми цієї групи, перш за все, призначені для
виконання закличної й естетичної функції. Вони мають легко вимовлятися і
запам’ятовуватися. Адже ергонім не тільки позначає певний заклад із
пропонованим ним товаром чи послугою, але й викликає асоціації зі
значеннями інших слів, і чим позитивніші ці асоціації, тим краще він виконує
свою основну функцію – функцію привертання уваги покупця.
Отже, ергоніми м. Запоріжжя представлені двома різновидами:
відонімним та відапелятивним, другі кількісно переважають. Крім цього,
ергонімікон Олександрівського району м. Запоріжжя перебуває у стані
постійного оновлення: деякі ергоніми зникають, а деякі з’являються.
Тож, підсумовуючи все вищезазначене, можна стверджувати, що на
cьогодні склалася багата і розгалужена ергономічна система, тому
необхідність вивчення структурних та лексико-семантичних особливостей,
виявлення загального та індивідуального у принципах номінації цих
лексичних одиниць не викликає сумнівів. Комплексне дослідження сучасної
української ергонімної бази є, на наш погляд, одним з перспективних завдань
мовознавчих студій.
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КУЛЬТУРНІ ДІЯЧІ ЗАПОРІЗЬКОГО КРАЮ,
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ
ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник»
Політичні репресії на Запоріжжі (1917—1990 рр.).
Суперечливе XX століття, великі і сумні 1900-ті. Для
українського народу цей час пов’язаний з революційновизвольними змаганнями, спробою створення власної
держави у 1917-1920 роках.
У 1917-1920 рр. Запорізький край стає центром
найпотужнішого селянського руху XX століття в Україні.
ПОПЕЛЬ МИКОЛА КОСТЯНТИНОВИЧ
Народився в 1909 р. в
Попович
с.Острівка
Савранського
Олександра Михайлівна,
району Одеської області в
учениця 2 курсу,
сім’ї
селянина,
закінчив
спеціальність
Одеський
«Верстатник широкого
профілю; оператор
сільськогосподарський
та
верстатів з програмним
Харківський
інститут
керуванням»
журналістики. Працював у
газетах
«Чорноморська
комуна» (Одеса), «Південна
комуна» (м. Гола Пристань
Херсонської
області),
«Червоне Запоріжжя».
Арештований 08 серпня 1941 року. Засуджений
Особливою нарадою при НКВС СРСР 4 липня 1942 року
в Уфі (Башкирів) на десять років виправно-трудових
таборів, відбував покарання в Усольтаборі (Пермська
Козловська
Алла Миколаївна,
викладач української
мови та літератури,
друга категорія

свічка».

область), з 1950 року — на засланні в Красноярському
краї. Реабілітований у 1956 році. Після реабілітації
працював в редакціях багатотиражних газет будівельних
трестів Запоріжжя, в обласній газеті «Запорізька правда».
Член Спілки журналістів України. Помер 29 квітня
2001року. Автор книжки нарисів і спогадів «Марійчина

(З пережитого), виданої у 2001 році.
Холодного лютневого дня 1956 року схудлий, виснажений чоловік
писав з красноярського села Покатеєво до Москви: «Микито Сергійовичу,
вибачте за прямолінійність. В Радянській країні за думки не судять. Однак
мене в 1941 році судили за думки. Вірніше, не судили, а покарали без суду. Я
кажу «за думки» тому, що я ні словом, ні ділом не заподіяв шкоди моїй
Радянській батьківщині, яка мене виховала і вивчила. Незважаючи на це,

87

слідчі органи, застосовуючи беріївські методи ведення слідства, пред’явили
мені просто фантастичні звинувачення.
Хто він такий, що до першого секретаря ЦК КПРС звернувся листом
без традиційно-ввічливого на той час «дорогий» чи хоча б «шановний»? Це
був журналіст із Запоріжжя, який з прожитих 47 літ 10 років страждав у
сталінських концтаборах на Півночі і п’ять у Красноярському краї. Так шлях
Миколи Попеля на цю Голгофу почався у віці Ісуса Христа і тоді ж міг
закінчитися. На другий день допиту 10 серпня 1941 року у приміщенні
обласного управління НКВС на запитання сержанта держбезпеки
Ізраїлевського «Скільки вам років?» і почувши, що тридцять третій (народися
він 19 лютого 1909-го), той сказав з погрозою: «Будеш мовчати — більше не
стане». Погрозу не встигли здійснити. У серпні 1941 року, коли німецькі
війська підійшли майже впритул до міста, і Запоріжжя тримало героїчну
оборону, поспіхом вивозячи заводське обладнання на схід, Миколу Попеля
разом із сотнями ув’язнених гнали пішим етапом у напрямку Донбасу, а
звідти на Харків. Кілька днів перебував у тимчасовому таборі на Холодній
горі, бо харківська тюрма була переповнена, а звідти товарними вагонами
відправили арештованих до столиці Башкирії Уфи, куди вже переїхав ЦК
КП(б)У і уряд УРСР зі своїми наркоматами.
У грудні 1941 року допит вів уже працівник НКВС Башкирії Анферов.
Записав біографічні дані підслідного. Не забув зазначити, що батько
Костянтин Кирилович був розкуркулений. В протоколі допиту слідчий
зафіксував, що Попель М.К., працюючи змінним секретарем редакції газети
«Червоне Запоріжжя» разом з редактором Шабаліним, заступником редактора
Кулішем, секретарем парторганізації Нечипоренком, заввідділом Дубовиком,
редакційним шофером Ліпським, в кабінеті слухали німецькі радіопередачі
російською та українською мовами і обмінювались думками про почуте.
Цілком нормальний із сучасного погляду факт редакційного життя в 1941-му
(та й пізніше протягом десятків років) розцінювався як ворожий,
антирадянський, контрреволюційний і підлягав покаранню. Тож слідчий і
записав «зізнання» підслідного журналіста: «Признаю себя виновным в том,
что распространял среди работников редакции содержание радиопередач
немецких радиостанций на русском языке, которые по своему содержанию
являлись антисоветскими... Признаю себя виновным в том, что я,
пересказывая немецкие радиопередачи, обьективно возводил клевету на
ВКП(б) и Советскую власть». Однак той же Анферов змушений був записати
слова журналіста. «Пораженческие и националистические взгляды я не
высказывал и в этом себя виновным не признаю».
Аж через сім місяців, проведених Миколою Попелем в Уфимській
пересильній тюрмі, 04 липня 1942 року Особлива нарада при НКВС СРСР,
розглянувши «Дело № 809 (НКВД БАССР) УНКВД Запорожской области»
записала в своїй постанові: «ПОПЕЛЬ Николай, он же Вукол Константинович
за участие в контрреволюционной националистической организации
заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на ДЕСЯТЬ лет, считая
срок с 08 августа 1941 года».
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Методи вибивання «зізнання» з арештованих в Уфі практично нічим не
відрізнялися від запорізьких, були, сказати б, всесоюзними. Про них уже на
схилі літ сам Микола Костянтинович розповів у своїх спогадах: «В камері
один стілець. На ньому можна сидіти, але вночі не можна спати (куняти).
Якщо арештований не відповідає ствердно на запитання слідчого або сам не
розповідає «всю правду», то його запроторюють до цієї камери. Тільки-но
«зек» задрімає на стільці, наглядач, який весь час поглядає у «віконце»,
відчиняє двері і сичить: «Встать!», а то ще й через плече може потягти
гумовою палицею. Після допиту попав і я в цю камеру. Таким чином, до
випробововування голодом долучилася ще одна мука — позбавлення сну. А
все за ту антирадянську організацію, яка насправді виявилася літературною
організацією «Молодняк», у якій я брав участь, але ж вона закінчила своє
існування ще в тридцятих роках. Вибивали «повне зізнання» і так званою
«ковбасою» — гумовою палицею, що начинялася піском. Удар такою
«ковбасою» дуже ефективний: крім того, що він надзвичайно болючий, на
тілі не залишається ніяких слідів, а саме це й потрібно слідчому».
Слідчі в Уфі «зробили» контрреволюційну, націоналістичну
організацію з групи молодих літераторів в Одесі в 1931—1932 рр., учасником
якої був тодішній студент сільгоспінституту, а згодом літпрацівник-агроном в
«Чорноморській комуні» Микола Попель. Не було у слідчих молодіжного
журналу «Металеві дні», а також журналу «Кіжовець», що видавався в
Харкові силами студентів інституту журналістики. Там друкувалися перші
оповідання Миколи Попеля. Навряд, чи знайшли б вони в цих спробах пера
щось «антирадянське», хоча при бажанні можна знайти що завгодно
(згадаймо патріотичний вірш Володимира Сосюри «Любіть Україну» і
пізніші звинувачення автора в буржуазному націоналізмі. — І. Н.) Очевидно,
арештантську справу Попеля із Запоріжжя в Уфу доставили разом з
оперативними матеріалами стеження за ним з часу прийому його на роботу в
редакцію «Червоного Запоріжжя». Секретних співробітників енкаведисти
вербували і серед журналістів. Один із таких «сексотів», працюючи в газеті
«Большевик Запорожья», увійшов в довіру, заприятелював з Миколою
Попелем і регулярно повідомляв про свої розмови і спостереження в органи
НКВС. Ці «оперативні матеріали» й використали уфимські слідчі! Через 15
років, під час реабілітації М.К. Попеля слідчий Константинов у Києві на
допиті того «стукача» запитав його: «Ваши сообщения в период секретного
сотрудничества
с
органами
госбезопасности
соответствуют
действительности?». І той без тіні сорому і провини за скоєне відповів. «Да,
все мои сообщения, в которых я писал о Попеле Николае Константиновиче
соответствуют действительности...» Та майже одночасно з допитом цього
брехливого «секретного сотрудника» йшли пошуки і допити інших свідків,
саме тих, хто працював з Попелем і знав його. Багатьох уже не було в живих:
Куліш, редагуючи військову газету, застрелився в 1942 році (є версія, що це
сталося через друкарську помилку в прізвищі чи посаді Сталіна — І. Н.), тоді
ж безвісти пропав Михайло Шлома, відповідальний секретар Володимир
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Лебединський помер від туберкульозу в 1942 році. Померли завідувачі
відділів Михайло Дубовик і Никифір Нечипоренко.
Однак живі «червонозапоріжці», зокрема Олександр Шабалін, який у
1956 році редагував «Закарпатську правду», кореспондент «Правды»
Олександр Богма, колишня заввідділом Ніна Староселець, головний редактор
Закарпатського обласного видавництва Василь Поліщук, літпрацівник
«Червоного Запоріжжя» Олександр Крилов та інші, зокрема й колишній
шофер редакції Яків Ліпський спростували брехливі свідчення «стукача»,
давши об’єктивну характеристику ділових, моральних і політичних якостей
Миколи Попеля. За протестом прокурора області І.Грома президія обласного
суду в складі Марченка, Сазонова, Довженка 27 червня 1956 року в своїй
ухвалі зазначила: «Поэтому по показаниям одного свидетеля осведомителя К.
нет
оснований
признать
Попеля
виновным
в
совершении
контрреволюционного преступления, и постановление Особого совещания
подлежит отмене, а дело прекращено производством за недоказанностью
предьявленного обвинения». Можливо, вирішенню реабілітаційної справи
М.К. Попеля в порівняно стислі строки (багатьох політв’язнів реабілітували
або наприкінці розпаду СРСР або вже в незалежній Україні. — І. Н.) сприяло
те, що в область надійшов лист з секретаріату ЦК КПРС, (початок його
наведений в цій розповіді.) В ньому, зокрема, він наголошував: «,..во всех
зтих обвинениях не могло следствие предьявить ни одного факта, ни подобия
фактов. Все сводилось к тому, что я якобы думал, якобы собирался совершить
преступление. Единственно, чем располагало следствие – зто мой дневник
(вести дневник меня приучила советская школа), в котором я периодически
записывал свои суто личные дела. В зтом дневнике ничего не было
антигосударственного. Причем, дневник — зто тоже мысли, которые я не
собирался печатать для всеобщего обозрения». Про цей щоденник знав тільки
той приятель К., то він і вказав енкаведистам на місце зберігання, і вони при
обшуку не взяли нічого, крім щоденника. Не забрали навіть комсомольського
квитка, який навіщось зберігав журналіст, хоча давно вийшов з
комсомольського віку. Саме за цим фактом М. К. Попель ще в тюрмі
«вичислив» того, хто на нього писав доноси в НКВС. Уже повністю
реабілітований він, як людина християнської моралі ніяких контрдій проти
наклепника за свої страждання не вживав, вважаючи його теж жертвою
тоталітарної системи, яка не могла обходитися без «стукачів» і провокаторів.
Повернувся М.К.Попель до Запоріжжя після п’ятнадцяти років таборів
і заслання, де в холодних краях «Він бачив пекло», як назвав нарис про нього
Анатолій Піддубний. Постали проблеми з житлом, з роботою, з
облаштуванням нової сім’ї (першу дружину з малолітнім сином фашисти
розстріляли в 1941 році в м. Гола Пристань). І хоча як реабілітований він
згідно із законом мав право на відновлення на своїй посаді змінного
секретаря, влаштувався на роботу рядовим працівником багатотиражки
«Строитель», а згодом редагував газету «Знамя победы». Лише в
передпенсійному віці його прийняли на роботу в редакцію обласної газети
«Запорізька правда», що стала спадкоємницею «Червоного Запоріжжя».
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Перебуваючи на пенсії, М. К. Попель не втрачав зв’язків з пресою,
виступав у газетах з діловими кореспонденціями, рейдовими матеріалами і
документальними розповідями про пережите ним. Їх друкували «Запорізька
правда», «Соціалістична Харківщина», «Голос України» та інші видання. Вів
значну громадську роботу, зокрема щодо реабілітації політв’язнів
радянського режиму. Зі створенням обласної організації «Меморіал» був
беззмінним його співголовою. Протягом останніх років брав участь у
створенні книги «Реабілітовані історією», членом редакційної колегії якої
був.
Після нетривалої тяжкої хвороби життя М.К.Попеля обірвалося 29
квітня 2001 року. Ще два місяці тому він у тісному колі друзів і рідних
відзначав свій 92-й день народження. Століття уже лежало на долонях, але не
втримав його...
ФІЛЯНСЬКИЙ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ
Я ізміг часів земних омани —
Могилу, славу й суд — останнії кайдани...
М. ФІЛЯНСЬКИЙ
Трагізм розвитку історичних подій в Україні
початку XX століття позначився на багатьох
талановитих постатях. Якщо їм випадало пройти
довгий життєвий шлях, то неминучим виявлявся
сумний фінал. Така доля спіткала і Миколу
Григоровича Філянського — «найкультурнішого
лірика початку сторіччя».
Природа щедро обдарувала його талантами: поет, художник, археолог,
геолог, краєзнавець. Але час, в якому жив і працював митець, поставився до
нього не так щедро і толерантно...
Народився М. Філянський 19 грудня 1873 р. в селі Полівка
Миргородського району Полтавської області в сім’ї священика. Закінчив
фізико-математичний факультет Московського університету (1899), вчився в
художній студії В. Сєрова та архітектурній майстерні професора Шехтеля.
1903 р. М. Філянський їде до Франції, щоб вдосконалити знання з
архітектури і живопису, цікавиться французькою поезією. 1904 р. складає в
техніко-будівельному комітеті Міністерства внутрішніх справ іспити на право
вести будівельні роботи. Того ж року здійснює подорож Лівобережною
Україною, вивчає архітектурні пам’ятники, предмети старовини. На основі
цих спостережень пише статтю «Спадщина України», надруковану в 1905 р. в
Москві, де виявляє велику обізнаність в галузях літератури, історії,
етнографії.
В 1906-1917 рр. М. Філянський працює геологом на Уралі у товаристві
«Російський мармур», постійно займається літературною творчістю.
В 1918 р. М. Філянський повертається на Україну. Оселяється в
мальовничому селі Яреськи на Полтавщині, працює зав.агрошколою і в
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Сорочинському лісництві. На цей період життя М. Філянського припадає
активна громадська діяльність. Будучи керівником аматорського театрального
гуртка, він популяризував твори Л. Глібова, Я. Щоголева, М. Зерова,
М. Вороного, Г. Хоткевича. Розповсюджував серед молоді праці
Д.Яворницького. Велику допомогу в цьому йому надавали представники
місцевої інтелігенції Ю. Доброволенко, П. Мокрий, Я. Гелей.
З літа 1924 р. М. Філянський працює в Полтавському історикокраєзнавчому музеї, який на той час став справжнім осередком культури,
згуртував навколо себе передову українську національну інтелігенцію.
Відповідно до планів музею він вивчає корисні копалини, пише статті:
«Теологічний огляд», «Підземні води» для збірника «Полтавщина» (1927).
З 1926 р. М. Філянським було опубліковано близько 15 статей у
харківському журналі «Знання», ряд прозових творів: «Українська Шампань»,
«30 липня 1926 р.», «Кармелюк», «Перший український мандрівник
Барський» та інші.
Велику увагу приділяє в цей час М. Філянський написанню «Довідника
України» з конкретними відомостями про економічний стан республіки, її
найбільш важливі економічні райони (Донбас, Дніпропетровськ). Але з
цензурних міркувань довідник не був допущений до друку.
Новими яскравими враженнями наповнила М. Філянського участь у
Дніпрельстанівській експедиції, проведеній напередодні будівництва
Дніпровської гідроелектростанції. Зібрані матеріали оформилися у видання
книг «Від порогів до моря» (1928), «На Дніпрельстан» (1930).
В 1931 р. за обставинами особистого характеру (смерть дочки)
М. Філянський вимушений був виїхати з Харкова і оселився у Запоріжжі.
Саме з цим містом пов’язана остання трагічна сторінка життя письменника.
Але їй передувала активна науково-громадська діяльність. Вважаючи
Дніпровське будівництво «тереном всебічного наукового досліду, одним з
найглибших досягнень на шляху електрифікації країни, першим досвідом
вирішення проблеми соціалістичного міста, комплексом завдань, для
здійснення яких набуває епохального значення в загальному процесі
реконструкції всіх форм народного господарства». М. Філянський енергійно
береться за створення музею історії Дніпробуду. Про необхідність
виникнення такого закладу історик зазначає у своїй праці «На Дніпрельстан»,
говорячи про те, що, коли додати до економічних, політичних обставин всі ті
матеріали, «за якими Дніпровське будівництво і весь його терен
використовували як об’єкт художніх спостережень — в зразках красного
письменництва, станкового мистецтва, навіть у вищих формах музичної
творчості, то ми станемо перед фактом наочної потреби утворити спеціальну
інституцію, де б всі ці матеріали знайшли собі масові відповідні умови до
виявлення їх, умови доступу до широких мас». Науковець розумів, що
грандіозне Дніпровське будівництво, яке набуло популярності далеко за
межами України, «все більше зосереджує навколо себе увагу, як один із тих
моментів, наслідки яких у їх докончому ефекті мають звернути на нові рейки
колесо історії». Якою гордістю за свою країну, свій народ сповнювалась душа
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«співця землі», перед очима котрого розгорталася «одна з арен нової історії».
Зібрані Філянським документальні матеріали як експонати демонструвались
на виставках у Києві, Харкові, Дніпропетровську. У 1935-1936 рр.
М. Філянський спільно з іншими працівниками музею здійснює ряд
археологічних експедицій по берегах Дніпра і в сусідні з Запоріжжям райони.
Глибоке і всебічне дослідження цього славного краю переконало його в
необхідності згуртування найкращих сил української інтелігенції, організації
у Запоріжжі краєзнавчого товариства. В його засіданнях брав участь
запрошений з Дніпропетровська академік Д. Яворницький.
Входячи до редакційної колегії з написання «Історії Дніпрогесу»,
М. Філянський прагнув до об’єктивного висвітлення одного з епохальних
явищ в історії нашої країни. Враховуючи важливість великомасштабного
будівництва, він постійно наголошував на тому, що не можна забувати про
основних виконавців — «схованих від зовнішнього погляду людей, які дійсно
були героями цієї справи», тобто про звичайних робітників, які створили диво
загальносвітового значення. Людина високого фахового рівня М. Філянський
завжди принципово і послідовно відстоював свою думку при розв’язанні
питань, що стосувалися матеріалу для написання «Історії Дніпрогесу».
Активна музейна і літературна діяльність була перервана арештом. Це
сталося 11 жовтня 1937 р. М. Філянському висунули звинувачення в участі в
українській контрреволюційній націоналістичній організації м. Запоріжжя
(далі УКНО). Ця організація нібито мала філіали у всіх містах України, центр
був у Києві, очолював її голова Комітету у справах мистецтв А. Хвиля. Як
учасники організації звинувачувалися письменники Остап Вишня,
С. Пилипенко, О. Слісаренко, М. Семенко, М. Хвильовий; викладачі
Запорізького педагогічного інституту М. Жовтобрюх, М. Солодкий,
О. Троцюк; музейні працівники Аландер, Ладиженська, М. Мушкет,
Рудинський, ІЦербаковський; академік Д. Яворницький та інші. Керівництво
УКНО м. Запоріжжя було приписано М. Філянському.
Його звинувачували у проведенні активної контрреволюційної
діяльності, що полягала:
- у залученні нових учасників організації (студентів, учнів, міської та
сільської інтелігенції);
- у моральній і фізичній підготовці нових кадрів організації;
- у проведенні пропаганди, яка мала за мету виникнення незадоволення
Радянською владою.
Виконуючи ці завдання, М. Філянський нібито використовував для
цього своє посадове становище. Популяризуючи твори українських
письменників Я. Щоголева, М. Зерова, М. Вороного, праці академіка
Д. Яворницького, за твердженням слідства, літератор-педагог пропагував
твори українського націоналістичного спрямування. Як художній керівник
театру в с. Яреськах здійснював постановку націоналістичних п’єс
Г. Хоткевича та інших націоналістів. Ось як можна перекваліфікувати творчу
працю в «націоналістичну контрреволюційну діяльність!». З погляду
сучасності неможливо визначити, що змусило підписатися під звинуваченням
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М. Філянського. Архівні документи стійко зберігають таємницю, подаючи
лише сухі факти. Ці факти звинувачення повідомляють також, що
М.Філянський, виконуючи основне завдання УКНО (створення самостійної
України) здійснював підривну роботу — виховання української молоді в дусі
«козацької романтики». Виявляється, зачарування славетним минулим свого
народу теж можна було вважати за злочин.
Активна діяльність директора музею, голови краєзнавчої організації,
проведення археологічних експедицій зводилося, мовою слідства, до
«теоретичного обґрунтування засад буржуазності української історичної
культури». М. Філянському було згадано особисте знайомство з
М. Хвильовим (який нібито залучив письменника до УКНО), Остапом
Вишнею, О. Слісаренком.
Дослідники творчого доробку М. Філянського вважають, що підставою
до звинувачення поета в «націоналістичній літературній діяльності» стала
поема «Асканія-Нова». У творі автор нібито провів аналогію між АсканієюНовою і Україною, вказуючи, що розквіт України, як і Асканії-Нової,
можливий лише за умови її цілковитої самостійності і незалежності.
Оскільки ця стаття не ставить за мету літературознавчий аналіз поезій
М.Філянського, наводимо уривок з поеми, щоб читач міг сам зробити
висновки:
І кімерійці, й роксолани,
Не був ніколи сам-один.
І скити, й чорні клобуки...
Як океан, ти був великим
А скільки інших, невідомих,
І хвилювався весь, як він.
Що їх приймав ти без утоми,
В твоїх шляхах, твоїх усюдах,
Сховавши в темну безвість літ
В твоїх могутніх досі грудях
І їхній глас, і їхній слід...
Ще десь клекочуть хвилі днів,
Ти не лежав німим і диким.
Що в них твій буйний день летів.
11 січня 1938 р. Військова колегія Верховного суду СРСР на закритому
судовому засіданні, без участі обвинувачення і захисту, без виклику свідків, у
порядку постанови ЦВК СРСР від 01.12.34 р. розглянула справу
М.Філянського і на підставі статей 54-8, 54-11 КК УРСР винесла вирок про
страту вченого з конфіскацією майна. Точна дата смерті М.Філянського
довгий час була невизначеною. У відповідь на заяву дружини поета Євгенії
Іванівни про реабілітацію чоловіка прийшло повідомлення, що М.Філянський
помер 14 лютого 1945 р., відбуваючи покарання. Та ж дата зафіксована у
висновках додаткової перевірки у справі М. Філянського. Ця перевірка також
встановила, що М.Філянський був притягнутий до карної відповідальності
безпідставно за сфальсифікованими матеріалами попереднього слідства. Але
на сучасний момент встановлено точно, що вирок про страту було виконано
12 січня 1938 р.
21 листопада 1959 р. Військова колегія Верховного суду СРСР вирок
стосовно М. Філянського відмінила, а справу про нього за відсутністю складу
злочину припинила.
Хоча й запізно, але історичну справедливість відновлено. Твори
М. Філянського повернуто читачам. Його доля, як і тисячі подібних,
промайнула перед очима сучасників і згасла в минулому, залишивши слід у
наших серцях. Хочеться сподіватися, що нам, як і Філянському, буде жаль
тих сліз, що марне пролилися
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І стали піснею безсмертної краси,
Та розкоші вінків, що в сумний час вилися,
Вились і в’янули без сонця, без роси...
МЕЛІТОПОЛЬ – ІНТЕРКУЛЬТУРНА СТОЛИЦЯ УКРАЇНИ
ДНЗ «Мелітопольське вище професійне училище»

Редько
Ірина Іванівна.
учениця 2 курсу,
спеціальність
«Кухар; кондитер»

Кардашова
Наталя Григорівна,
викладач української
мови та літератури
вища категорія,
педагогічне звання
«старший викладач»

Шматок землі родючої священний,
Рясної долі світлі береги.
Мій Мелітополю, мій світе наречений,
Чому мені такий ти дорогий?
Віра Кулішова
Місто Мелітополь багато в чому схоже на інші
українські міста: історично багатонаціональне, з
успішним промисловим минулим і численними
проблемами нового часу.
Заснований на місці ногайського поселення,
Мелітополь є унікальним: більше 230 років у
гармонії й злагоді живуть у ньому різні етноси й
національності,
співіснують
і
розвиваються
православна,
грекота
римо-католицька,
мусульманська,
караїмська,
іудаїстська,
протестантська, буддистська, крішнаїтська конфесії,
які дають гарний приклад добросусідських відносин,
взаємоповаги, виконують роль регіонального центру,
створюють ту неповторну ауру, що притаманна
перехрестю різних культур і народів. У місті
зареєстровано 31 громадську національно-культурну
організацію, з яких 22 об’єднано в Спілку
громадських організацій «Рада національних
товариств».
Все більше городян бачать переваги міста саме
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у міжкультурності. Історично багатонаціональне місто Мелітополь, завдяки
своїй особливості та прагненню до всебічного розвитку, у 2008 році стало
офіційним учасником Програми «Інтеркультурні міста» під егідою Ради
Європи. З цього часу життя Мелітополя концептуально і змістовно виступає
невід’ємною й органічною складовою процесу творення спільного
культурного європейського міського простору.
Міська
влада
створює
сприятливі умови для розвитку та
культурного самовираження націй.
Всі національні меншини мають рівні
політичні, економічні, соціальні,
духовні права. З 2006 року в
структурі
виконавчої
влади
Мелітополя працює сектор з питань
релігії, міграції та національних
меншин. Етнічні та національні
групи цілком інтегровані у міське
соціальне та політичне життя,
зберігаючи власну мову і традиції.
Яскравим
прикладом
є
створення «Скатертини злагоди і
миру», яку вишили майстрині всіх
національних
товариств
та
презентували рідному Мелітополю
у День міста.
До Спілки увійшли: Комітет сприяння поверненню кримських татар на
історичну батьківщину «Азат», Культурно-просвітнє товариство «Богемія»,
Громадська організація «Мелітопольське національно-культурне караїмське
товариство «Джамаат», Мелітопольське товариство болгарської культури
«Балкани», Громадська організація «Мелітопольська міська єврейська
община» Всеукраїнського союзу єврейських громадських організацій
«Об’єднана єврейська община України», Громадська організація «Товариство
за німецьку самобутність «Відергебурт», Мелітопольська українська
громадська організація німецької культури «Цухаузе», Громадська організація
«Мелітопольське товариство греків», Громадська організація майстрів
декоративно-прикладного мистецтва «Надія», Громадська організація
«Мелітопольське україно-білоруське товариство «Полісся», Громадська
організація «Мелітопольське Україно-Польське культурно-освітнє товариство
«Полонія», Громадська організація «Російський дім», Російська спілка
«Велика Русь», Громадська організація «Мелітопольське товариство
кримських болгар», Громадська організація «Вірменська громада «Масіс»,
Громадська організація «Мелітопольське товариство вірмен», Громадська
організація «Україно-Азіатська співдружність «Інь-Янь», Мелітопольське
відділення Товариства корейців України Всеукраїнської Асоціації корейців,
Громадська організація «Славяне», Німецька громадська організація «Центр
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зустріч», Запорізька обласна громадська організація індійської культури
«Ганга».
Уже багато років у місті
працює 9 недільних шкіл із вивчення
рідної мови при національнокультурних товариствах. Так, у
недільних
школах
вивчають
кримськотатарську, чеську, польську,
грецьку, болгарську, німецьку, іврит,
караїмську, вірменську мови.
Відділом
культури
Мелітопольської
міської
ради
Запорізької області за активної участі національно-культурних товариств та
громади у місті щорічно проводяться заходи, які сприяють налагодженню
міжкультурного діалогу між мешканцями незалежно від їх національності,
кольору шкіри та віросповідання. До найяскравіших загальноміських свят
належать: щорічний фестиваль різдвяної пісні «Різдвяні передзвони»,
фестиваль пасхальної пісні «Христос Воскрес!», що об’єднали християн
різних конфесій; День Соборності; свято «Великдень в інтеркультурному
місті»; театралізоване святкування Масляної на центральній площі; концерт
«Крила весни», присвячений традиціям зустрічі весни у різних народів; День
Європи; щорічний міський ярмарковий фестиваль «Черешнёво!»; щорічний
ярмарковий фестиваль «Медово»; святкування Дня Європи, Міжнародного
дня толерантності; «Міс і Містер Інтеркультурність»; міський фестиваль
національних культур «Дружба»; майстер-класи з виготовлення національної
атрибутики; тижні національних культур.
Гордістю
Мелітополя
є
Інтеркультурний
етнографічний
музей «Кале», який засновано
братами – Юрієм Макаровим та
Михайлом Арабаджі, членами
правління Громадської організації
«Мелітопольське
національнокультурне караїмське товариство
«Джамаат». Щороку в музеї
проходять зустрічі з майстрами
декоративно-прикладного
мистецтва національно-культурних товариств Мелітополя «У колі друзів»,
виставки національних подвір’їв,
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етнічний фестиваль «Тараса шанує велика родина». А в день української
писемності представники національних меншин Мелітополя пишуть диктант
Національної єдності на теми «Шевченко і Україна», «Шевченко і мова»,
«Рідна мова – життя духовного основа», «Пісня - голос і душа народу» та
інші. Люди різних національностей Мелітополя завжди знаходять спільну
мову і усвідомлюють необхідність вшановувати один одного, оскільки для
них створені всі умови для задоволення національних, культурних і духовних
потреб кожного представника національних меншин.
Так до двохсотліття від дня народження Т.Шевченка проведено
літературний конкурс «Розкрилля душі». У номінації «Заповіт» Шевченка
мовами національних меншин Мелітополя» взяло участь 35 учасників – 23 з
них стали лауреатами. Твори Т.Шевченка прозвучали білоруською,
азербайджанською,
кримськотатарською,
болгарською,
польською,
корейською, вірменською, караїмською, грецькою, чеською мовами.
Свідченням цьому є ІV розділ збірки «Розкрилля душі». Також проведено
відбірковий етап конкурсу «Обніміться ж, брати мої». Лауреати були
нагороджені поїздкою до Канева на Тарасову гору.
Телерадіокомпанією «МТВ плюс» за
підтримки
відділу
культури
Мелітопольської міської ради Запорізької
області та Юрія Макарова створено
програму «Інтеркультурна кухня «Готую для
тебе – думаю про тебе», а також
започатковано проект «Інтеркультурний
Мелітополь», у рамках якого маленькі
мелітопольці
різних
національностей
вітають мешканців міста зі святами різними
мовами.
Спираючись на
історичний досвід,
активісти
Мелітополя
приймають новітні
виклики
і
докладають
усіх
зусиль щодо збереження української державності,
вважають доречним і необхідним продовжувати
інтеркультурний розвиток міста на якісно новому
щаблі, впроваджуючи «План міжкультурної інтеграції
міста Мелітополь на 2015–2020 рр.».
Стало
доброю
традицією
проводити
Всеукраїнський форум «Мелітополь інтеркультурний:
джерела та горизонти діалогу», учасником якого є педагогічний колектив та
учні нашого ліцею.
Головні гасла Форуму: «Ми різні – і в цьому наше багатство!», «Ми
разом – і в цьому наша сила!». У рамках Форуму проводиться низка науковоосвітніх і культурно-виховних заходів, в яких беруть участь національні
меншини.
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Мелітополь - батьківщина багатьох талановитих, самовідданих,
працелюбних людей, які вписали яскраві сторінки в його біографію. Наше
місто таке, яким ми його створили. Наполеглива праця, злагода і
взаєморозуміння різних за національністю, але єдиних за духом його
мешканців, з кожним роком перетворюють наше місто в сильне,
благополучне, процвітаюче. Мелітополь має колосальний економічний і
культурний потенціал.
Ми впевнено працюємо на перспективу, зберігаючи досягнуте і
накреслюючи нові плани, втілення яких нам по плечу.
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ДВОМОВНІСТЬ МЕШКАНЦІВ ЗАПОРІЗЬКОГО НАДАЗОВ'Я:
ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ
ДНЗ «Мелітопольський професійний аграрний ліцей»

Скалига
Сергій Борисович,
учень 2 курсу,
спеціальність
«Слюсар з ремонту
автомобілів.
Водій автотранспортних
засобів (категорії «С»)»

Проблема двомовності в Україні заслуговує
на особливе вивчення, вона була актуальною
протягом багатовікової історії та залишається на
сучасному етапі, тому є одним з активно
досліджуваних питань у галузі теорії мовних
контактів і вивчення наслідків взаємодії
близькоспоріднених мов, до яких насамперед слід
віднести білінгвізм, що у багатьох регіонах нашої
держави носить масовий, а подекуди - й тотальний
характер, як, зокрема у великих містах та
населених пунктах Північного Приазов’я, де
переважна більшість мешканців володіє лише
змішаним мовленням.
Проблема дослідження двомовності та її
результатів перебувала в центрі уваги багатьох
дослідників: У. Вайнрайха, В.Ю. Розендвейга,
Ю.О.
Жлуктенка,
С.В.
Семчннського,
Ю.Д. Дешерієва та інших. На їх думку, у
переважній більшості випадків двомовність є
негативним чинником, що сприяє порушенню
норм обох мов, якими володіє особа, а за умов
масової двомовності - формуванню специфічної
субмови - так званого суржику.

99

Мовна ситуація Північного Приазов’я ще не була предметом
спеціального дослідження, тоді як аналогічна дослідження інших регіонів,
зокрема південних областей України та окремих районів Одещини, вже
здійснено. На нашу думку, вивчення архівних матеріалів дозволить відшукати
більш глибокі корені білінгвізму жителів регіону.
Масове заселення Північного Приазов’я, розпочате у
Кірей
ХVIII столітті, було специфічним і мало надзвичайно строкатий
Юлія Вікторівна,
характер, що зумовлювало національну та мовну неоднорідність
викладач української мови
навіть у межах одного населеного пункту, і особливо - одиниць
та літератури, вища
адміністративно-територіального устрою.
категорія
У багатьох розвідках з питань двомовності головною
причиною її поширення називалася мовна політика керівництва Радянського
Союзу, спрямована на створення безнаціональної держави.
Однак пояснювати тотальний білінгвізм мешканців багатьох регіонів
України, зокрема Північного Приазов'я, впливом лише зазначеного чинника
було б недостатньо.
У фондах Запорізької обласного державного архіву містяться матеріали,
що засвідчують рівень розвитку двомовності мешканців окремих південних
районів сучасної Запорізької області вже на початку XX століття, зокрема це
статистичні дані по Мелітопольському округу перепису населення 1926 року
за грамотністю. Особливо показовими, на нашу думку, є графи переписних
листів, що фіксують диференціацію українців за мовною приналежністю за
трьома групами: українці з рідною мовою українською, українці з рідною
мовою російською, українці з іншою рідною мовою, тоді як серед
представників інших національностей таке розшарування не фіксувалося.
Не менш важливим чинником, що стимулював розвиток двомовності
серед місцевих жителів, були нетривалі заробітчанські міграції дорослого
населення до російськомовних регіонів. Фонди облдержархіву містять
статистичні звіти Мелітопольського повіту за 1925 рік, які засвідчують факти
щорічного від'їзду чималої кількості селян. Так, згідно зі «Сведениями по
районам округа о выезде сельского населення на роботу в промышленные
центры Украины» за лютий — грудень 1925 року, тільки
Новоолександрівська сільська рада видала 637 тимчасових посвідчень
місцевим селянам, що вирушали на заробітки; Кизлярська - 165,
Великолепетиська - 228, Великобілозерська - 235, Великотокмацька - 645,
Веселівська - 1065, Чернігівська - 771, Якимівська - 1026, Цареводарська 606, Молочанська - 451. Жінки прямували переважно на тютюнові плантації
Криму, до Асканії-Нової та навколишніх німецьких колоній, чоловіки - на
Донбас (головним чином на металургійні заводи в Юзівці), на Кавказ, до
Кривого Рогу.
Наступним, чи не найважливішим фактором, що зумовлював і
стимулював активний розвиток білінгвізму в регіоні, була (та і залишається)
мовна освіта. Станом на початок двадцятих років минулого століття частина
місцевого населення була грамотна як рідною, так і нерідною мовою, інколи -
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двома (рідною та російською чи українською) мовами та (хоч і досить рідко)
трьома.
Так, у Генічеській волості за період з 1923 по 1926 відбулися значні
зміни у етнічному складі населення: у 35 разів зменшилася кількість євреїв,
на третину зросла кількість росіян, на чверть - українців.
Із 66720 осіб грамотних 28555 (43%), грамотних українською росіян 130 (14%), а грамотних і російською і українською - 115 (13%); грамотних
українців - 14278 (21%), серед яких грамотних російською мовою - 10967
(77%), обома мовами - 1219 (9%); тримовних осіб - лише 2 (болгарка та
єврейка), які володіють російською, українською та рідною мовами.
Таким чином, на початку XX століття жителі Запорізького Надазов’я у
переважній більшості були двомовними: 66% українців навчалися грамоти
російською; 14% росіян - українською; 52% представників інших етносів
навчалися російською; з яких лише 0,03% - українською; і російською, й
українською одночасно навчалось 0,5% грамотного населення; незначною
була кількість осіб, навчена грамоти трьома мовами - 0,025%. Як бачимо,
освітня система початку 20-х років минулого століття, хоч і не була
двомовною за своєю суттю, значною мірою сприяла розвитку білінгвізму
серед місцевих жителів.
Такі попередні результати архівних досліджень можуть певною мірою
пояснити надзвичайну живучість змішаного мовлення мешканців, а особливо
українців Північного Приазов'я.
На сучасному етапі вагомою причиною збереження двомовності у
регіоні вважаємо, що українська та російська мови - у функціональній
опозиції, тобто сфери їх використання традиційно розмежовуються за віссю
місто/село, коли російська переважає у містах, приміських селах, місцях
компактного проживання російського населення (окремі населені пункти та
селища міського типу), а у сільській місцевості переважно використовується
українська.
Така розбіжність у використанні мов у процесі повсякденної побутової
та офіційної комунікації дозволяє визначати Північне Приазов’я як етнічно та
мовногетерогенний регіон. Аналогічну ситуацію фіксуємо у Приазовському
та Мелітопольському районах; у Приморському ж ситуація ускладнюється
додаванням ще й болгарської мови, тоді як Пологівський та Куйбишевський
райони традиційно визнаються як переважно гомогенні (українські).
На сьогодні у сільській місцевості зміни у мовній ситуації відбуваються
на користь народів, що проживають компактно, шляхом розширення сфер
використання української мови, зокрема через збільшення кількості
національних дошкільних навчальних закладів, шкіл, спеціалізованих класів
та груп навчання, а в містах відбувається масова переорієнтація закладів
освіти на державну мову навчання.
Однак, незважаючи на названі заходи та впровадження окремих
законодавчих актів щодо української мови та мов національних меншин,
мовну ситуацію в регіоні стабільною назвати не можна.

101

Серед екстралінгвістичних чинників слід назвати також внутрішню
нестабільну ситуацію, що тягне за собою небажання оволодівати державною
мовою, і спонукає багатьох дітей до вивчення інших мов: англійської,
польської, німецької, івриту. Крім того, при влаштуванні на престижну
посаду обов’язковою умовою є володіння англійською мовою, тоді як
українська мова не є необхідною, оскільки вважається, що зарубіжні
партнери швидше володіють російською.
Одним з вагомих факторів, що сприяють розвитку білінгвізму серед
українців Північного Приазов’я, є також відсутність єдиної мови у процесі
виховання та навчання. Якщо у сільській місцевості мова освіти переважно
співпадає з мовною приналежністю місцевих жителів (у одномовних
населених пунктах), то у етнічно гетерогенних місцевостях, а особливо у
містах, батьки, незважаючи на етномовні уподобання, були змушені навчати
дітей мови, що презентувалася у навчальних закладах. Для переважної
більшості міст та районних селищ міського типу (Мелітополь, Бердянськ,
Приморськ, Приазов’я) це була лише російська мова, тоді як жодної
української або болгарської школи (чи класу) не було.
Сьогодні стан справ почав дещо змінюватись - відкривались класи
поглибленого вивчення української мови, дошкільні та шкільні заклади
почали враховувати мовні запити батьків, освітні заклади (ПТУ, технікуми,
коледжі, інститути) набули україномовного статусу, процвітає вітчизняне
книгодрукарство, проводяться різні конкурси знавців рідного слова.
Мешканці Мелітополя, де переважна більшість розмовляє російською, у разі
потреби легко переходять на державну мову.
Проте, не варто зупинятися на досягнутому. Для остаточного вирішення
мовної проблеми треба випускати якнайбільше україномовної преси,
розвивати українську естраду. Вважаємо, що незабаром перестанемо чути
обурені голоси, що особисто для себе вимагають привілею не вивчати
державну мову. Тоді можна буде сказати: мовна проблема вирішена
остаточно.
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ТЕМАТИКА ТА ЖАНРОВА СВОЄРІДНІСТЬ ТВОРІВ, ІДЕЯ
НЕРОЗРИВНОГО ЗВ’ЯЗКУ ПОКОЛІНЬ І ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ
ПАМ’ЯТІ НАРОДУ У ТВОРЧОСТІ ПЕТРА РЕБРА
ДНЗ «Запорізький професійний торгово-кулінарний ліцей»
Людина, що не знає свого минулого – не має
майбутнього. Зв’язок поколінь є нерозривним,
героїчна історія нашої землі, культура, традиції,
заповіти предків – це коріння, яке є джерелом
наснаги, впевненості, гідності й прагнення волі для
сучасної молоді. Ми те молоде, але сильне листя,
що розвинулось на життєдайному ґрунті історії,
сильних гілках сучасної боротьби за незалежність і
є запорукою майбутнього, запорукою життя.
Не одне десятиріччя українська література
являє нам образи наших героїчних пращурів –
запорозьких козаків. Це – один з найулюбленіших
мотивів у творчості не тільки поетів і прозаїків, а й
музикантів, художників, хореографів. Висвітленню
цієї теми присвячені романи і поеми, оповідання і
вірші, картини і гравюри, пісні і вистави, опери і
балети. Тема козаччини завжди була близькою і
актуальною в українській культурі.
Історики і археологи відшукують пам’ятки
доби козаччини. Ці здобутки зберігають у музеях
історію нашого народу, народу дивовижного, для
якого Запорозька Січ завжди залишається
найяскравішою сторінкою історії.
Твори, присвячені історії народу, мають
велике значення не тільки для збагачення знань і
Савченко
уявлень, але й для пробудження патріотичних
Оксана Вікторівна,
почуттів. Ніби висвітлюючи в глибинах часу добу
викладач української мови і
літератури, вища категорія.
наших
славетних
предків,
письменники
старший викладач
воскрешають
події
далекого
минулого,
розповідають про мужній, волелюбний дух козаків, допомагаючи відчути
міцні зв’язки, що єднають минуле та сьогодення.
І ми, нащадки запорізьких козаків, які сьогодні живимо на берегах
Дніпра, звідки видно красуню Хортицю, найгостріше відчуваємо і гордість, і
біль за Україну. «І до нас з глибини віків, крізь роки звертаються наші чубаті
діди і прадіди. Вони просять, благають, наказують нам зберегти Хортицю,
неоціненну святиню, найвищу нагороду Україні – за волелюбство, за честь, за
Стаднік
Олена Олександрівна,
учень 1 курсу, спеціальність
«Кухар; офіціант;
адміністратор»
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хоробрість. Хай же довіку осіняють нас та наших нащадків і слава, і пісня, і
любов Запорозького козацтва!» – говорив П. Ребро.
І мабуть саме тому, що і сьогодні, через кілька століть, ми можемо
ходити по землі, де ступали козацькі чоботи і копита їх коней, дивитися на
старовинні кам’яні хрести над їх могилами, ми ніби бачимо веселих, завзятих
козаків, їх життя. Тому й творчість наших запорізьких письменників
невід’ємна від цієї тематики.
Одним з найяскравіших талантів у плеяді запорізьких поетів є Петро
Павлович Ребро. Його творчість завжди червоною ниткою пронизувала тема
козацтва. Навіть тоді, коли слова «козак» і «Хортиця», як розповідав автор,
викреслювались цензурою.
Новітня історія української державності вимагає як ніколи уважно
вивчати, осмислювати історію України, щоб зрозуміти хто ми, якою хочемо
бачити свою Батьківщину, якими виховувати своїх дітей, що становлять її
майбутнє. В сучасних умовах стає вкрай необхідним і науково обґрунтовувати
право українців на національну державність.
Тому актуальність даної теми вбачається в тому, що вона невід’ємна від
життя і сумління кожного українця і нагадує нам, що наша держава велична і
волелюбна, що наші діди і прадіди віддавали життя за її честь, волю і славу,
вірили в її гідне майбутнє, і цього ми не повинні забувати.
Твори, присвячені П. Ребром козаччині, різноманітні: і ліро-поетичні, і
гумористичні, але, аналізуючи і перші, і другі, перед автором роботи стояла
проблема: чітко висвітлити у творах про минуле сучасні події, наше
сьогодення, побачити в образах козаків – образи сучасників; окреслити
погляди автора через призму віршів на козацьке життя.
Мета роботи: проаналізувати тематику та жанрове розмаїття творів
Петра Ребра, що розкривають ідею нерозривного зв’язку поколінь,
збереження пам’яті народу та їх значення для майбутнього нашої держави.
Творчості П. Ребра присвячено багато критичних статей запорізьких і
відомих українських письменників. В 90-х рр. вийшла ґрунтовна праця
В. Чабаненка «Талант, виколисаний запорізькими степами». Це, як сам
визначає автор статті, - спроба літературного портрета Петра Ребра. У книзі
подані основні факти біографії, стисла оцінка всіх галузей діяльності поета.
«… його по-весняному лунке ім’я, його по-юнацькому замріяний образ, його
по-молодечому розкрилена творчість ніяк не в’яжуться із віковим
надвечір’ям…Він у постійному русі, в постійному нікольстві, в постійній
бентезі» – говорив про письменника В. Чабаненко.
Під час написання роботи було опрацьовано матеріали, що свідчать про
визнання творчості Ребра видатними письменниками: П. Тичиною,
М. Рильським, А. Малишком; розглянуто його досягнення у прозі, поезії,
публіцистиці, перекладах, його роль не тільки як письменника, а й як
краєзнавця, активного громадського діяча, керівника запорізького
письменства. Також було вивчено роботи, присвячені творчості П. Ребра,
запорізьких дослідників Нагнибіди М., Барабаша Ю., Бисикала С., Лісняка
В., Масенка Т. та ін., твори письменника.
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Розвиток теми козацького Запорожжя в ліро-поетичній творчості
Петра Ребра. «Про що б і про кого б не писав наш автор, він завжди
лишається запорожцем. Перефразовуючи вислів геніального співця, можна з
певністю сказати: його життєдайний художньо-митецький корінь у славній
запорізькій землі аж переплівся. По-запорозькому, по-синівському він любить
отчий край; по-запорозькому, по-козацькому дошкульно і нищівно він
висміює недругів свого народу; по-запорозькому, по-шляхетському віддає він
низький поклін трудящій людині; по-запорозькому, по-лицарському він шанує
матір, кохає дружину, виховує дітей…»
Щирістю, добротою, духовністю і людяністю віє від всіх творів
письменника, але найбільше це відчуваєш, коли читаєш поезії про історію
Запорозької Січі, про наших славетних предків, які лишилися в багатьох
творах образом відродження духовності України.
У своїх творах автор допомагає нам зрозуміти, що історія козацької
вольниці – наймогутніша сила національного відродження:
Ні, історія – горе народу,
Труд пітний, із війною двобій
За безсмертя душі, за свободу
І за тебе сучаснику мій.
Ліричні твори П. Ребра, присвячені козацькій тематиці, не виходили ще
окремими книжками, але вони складають окремі розділи в різних збірках
(«Зозулин цвіт», «Вибране»), друкуються в альманахах («Хортиця»,
«Великий Луг»), газетах і журналах, і є значною частиною авторського
доробку.
У своїх віршах автор оповідає про традиції Запорозької Січі. У поезії
«Мчать сторіччя, ніби на ракеті», в якій автор описує свої уявлення про
«Запорозьку музу – матінку незрячих кобзарів, згадується звичай, за яким
жінки не мали права з'являтись на січі:
Хто вона? Адже жінкам на Січі
З прадіда не дозволялось буть.
Про цей звичай згадується і у вірші «Острів Домаха»:
Але даруй! В козацьке володіння
Звідкіль жіноче запливло ім'я?.
І вже більш розгорнуто освітлюється не тільки заборона бути жінкам на
Запорозькій Січі і заборона січовикам кохати, а й покарання тим, хто не
підкорювався у вірші «Про Думну скелю ходить ленська слава»:
Про Думську скелю ходить ленська слава,
А про Дурну – лиха. Отут, мовляв,
Чинився суд, чинилася розправа
Над тим, хто за дівчатами зітхав.
І палиці ходили, мов цимбали,
По спині козарлюги-молодця.
Отак любов киями вибивали,
Вона січовику не до лиця.
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Але ж, не зважаючи на суворі закони, козаки жаліли хлопця і, навіть,
заздрили покараному:
Все-таки щасливий:
Він дівчину поцілував хоч раз.
Так якими були наші предки? Ось такими вірними, здатними на
самопожертву уявляє автор їх у вірші «Були вони всі аж ніяк не герої».
Були вони всі, аж ніяк не герої –
Оті родовід мій від кого іде.
Та зрадити друга по духу, по зброї
Не міг запорожець ніколи, ніде.
Автор показує козаків готовими на самопожертву, вони відмовлялися
від їжі, ладні були йти у незнану далечінь, якщо побратим потрапив у
неволю. Козак міг бути телепнем і неосвіченим, але, «кодекс честі» він знав і
дотримувався завжди.
Був темний козак і, нівроку упертий.
Але не тремтів у життя на краю
Бо вірив: то щастя найбільше – померти
Грудьми заслонивши свого у бою.
Мужніми, вболіваючими за долю рідної землі ми бачимо козаків у вірші
«Коли надвечір хмари хороводять…». Тут Ребро змальовує портрети
завзятих, впевнених у собі воїнів:
Хто з люлькою (димок аж коле в носі).
Хто з шаблею, а дехто і в сідлі.
Без метушні, без гамору – їх досі
Цікавить доля рідної землі.
В своїх творах автор розповідає читачеві про історію рідного краю,
пробуджує гідність, волелюбність, мужність, гордість за минуле Батьківщини
і відповідальність за її майбутнє. Поет у своїх творах не тільки подає нам
збірний образ козака, а й присвячує їх окремим відомим особистостям.
Прикладом цього можуть служити вірші «Сірко» і «Де дівся Бульба?». Але ці
твори - не історичні портрети або оповіді про їх героїчні вчинки. У поезії
«Сірко» автор устами отамана «…ремствує на доленьку гірку…», що
пам'ятник Сірку є у Франції, а в Україні немає. Поет дорікає собі і своїм
землякам за це:
- Це як я опинився за Парижем?
Я не гендляр, панове. Кошовий!
Я знудьгувавсь за рідним Запоріжжям.
В словах кошового не тільки його образа, а образа всіх предків на
невдячних нащадків, які забувають своє коріння.
Вірш «Де подівся Бульба?» розкриває хвилювання письменника за
здоров'я рідного краю. Автор використовує образ Бульби – мужнього козака,
який віддав життя за Україну, щоб нагадати сучасникам, що ми повинні
піклуватись про рідну землю так, як предки, що ми відповідальні перед ними,
тими, хто зберіг Україну і заповідав любити ти берегти її, не тільки від
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ворогів, а й від отруєння землі і води. Чекає Запоріжжя Бульбу, а він не їде; і
не тому, що зустрівся з ворогами, а тому, що напився з Мокрої Московки:
Тепер над ним гудуть опенки,
Ковил, мов біле полотно…
Не відав батько, що бульбенки
Ріку отруїли давно.
Але основним мотивом є не показ традицій і портретів у творах, а
віддзеркалення зв'язку минулого і сучасності, впливу доби козацтва на
сьогодення; значення збереження пам'яті й історії для духовного відродження
і національного самовизначення сучасників.
«Козацькі жарти» – перлина гумористично-сатиричних творів
Петра Ребра «Другим крилом творчості поета» М. Нагнибіда називає гумор
та сатиру. Ці твори П.Ребра розквітають на ґрунті українського класичного та
іскрометного народного гумору. Особливістю гумору та сатири письменника
є особиста присутність, сильна авторська позиція у творах. В них
висміюються ледарство, дурість, пихатість, боягузтво, жадібність,
лицемірство, негативне у людських стосунках, пияцтво. Вражає жанрове
розмаїття гуморесок – це і невеликі замальовки, і влучні анекдоти, і більші за
обсягом сюжетно закінчені, близькі до поем твори.
Особливістю побудови гумористичного твору Ребра є те, що в основі
його лежить комічна ситуація, яка вже мимоволі викликає сміх. А авторська
манера викладу ще посилює комізм. У своїй роботі «Вогнене слово»
М. Кобзев пише, що у нього «…твір розгортається, як правило, за принципом
«загадки» з несподіваною розгадкою. Це так званий комізм сюжетнозагадкового типу».
Висвітлення козацької тематики у творах автора цього жанру дуже
цікаве й оригінальне. П. Ребро не тільки звертається до героїчного минулого
свого народу, щоб в гумористичній формі передати атмосферу доби, здоровий
дух і настрій, які були притаманні запорожцям-січовикам.
Поет висвітлює негаразди сьогодення, переносячи події в давно минулі
часи. Він розглядає кожну проблему чи комічну ситуацію з погляду наших
кмітливих пращурів, дає можливість відчути дух козаччини. Розкриваючи
образи козаків, розповідаючи про їх роздуми, дотепність, вміння вийти зі
складної ситуації, або висміюючи лінь та пияцтво, автор наділяє своїх героїв
не тільки рисами предків, а й рисами сучасників.
Тема історичного минулого у жанрі гумору та сатири розроблялась
Петром Ребром протягом майже всього творчого шляху. Спочатку це були
окремі твори і невеликі розділи у збірках, такі як «Із козацької скарбниці» у
збірках «Порохівниця» та «Гаряча прокатка». Пізніше у періодиці почали
друкувати цілі цикли під назвами «Запорожці сміються», «З-під веселого пера
козака Петра Ребра», «Козацький сміхопис», «Козацькі жарти».
Всього з-під пера гумориста з 1993 до 2015 року вийшло десять частин
збірки «Козацькі жарти». Схвальні відгуки на книги дали Олесь Гончар,
Дмитро Білоус, В. Чемерис та інші. (Вставка)
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Ці збірки увібрали в себе натхнення й багаторічну працю П. Ребра і
яскраво розкривають теми козацької вольниці як нашого коріння та
нерозривного зв’язку поколінь минулих, сучасних та майбутніх. Ці твори є
гідним продовженням іскрометного козацького гумору та звички не здаватися
і сміятися в любих ситуаціях.
У збірках «Козацьких жартів» зібрано не тільки поетичні, але й
драматичні твори. Вже в першій частині прологом виступає драматична
картина «Запорожці пишуть листа нащадкам». Дійовими особами у творі є
кошовий, писар, козаки Свербигуз, Непийпиво, Тягнирядно та інші; вже
прізвища яких звучать дотепно.
Козаки зібралися, щоб написати листа нащадкам – «козакам ХХ
сторіччя». Пози й одяг козаків, як на видатному полотні Рєпіна. Січовики
бажають нащадкам вирішення болючих сучасних проблем. А головне: «…яко
зіницю ока берегти матінку – Україну! І Дніпро! І Хортицю! І Бабурку!».
Вимагають козаки, щоб «пам’ятали достославних лицарів народу нашого»,
згадують добрим словом Сірка, Дорошенка, Наливайка, Сагайдачного,
Калнишевського, Мазепу. Вони заповідають нам: «шанувати рідну мову. І
пісню. І танець. І сміх.» І пропонують суворо наказати тих, хто зневажатиме
заповіт предків.
Кошовий: А хто це все зневажатиме – занапастить Дніпро, закоптить
димом небо, витолочить Хортицю, забуде материнську мову – того
відправити на Дурну скелю, нехай комарів годує!
Наливайко: Та ні, напоїть його відходами коксохімзаводу!
Тягнирядно: Втопіть у мазуті річки Московки!
Свербигуз: Краще посадіть на гарячий мартен отим місцем, що нижче
спини…» – дуже дотепно й гостро пропонують козаки.
В кінці картини автор нагадує назви всіх січей, коли підписують листа:
Хортицька, Томаківська, Бузавицька, Микитинська, Чортомлинська,
Кам’янська, Олешківська, Підпільненська. Після цього славні лицарі
святкують цю подію, і закінчується картина на оптимістичній ноті:
«Козацькому роду не буде переводу!».
В усіх частинах збірки поет описує козацтво дуже по-народному, з
соковитим гумором змальовує веселі пригоди, розповідає фантастичні
бувальщини.
Кмітливим і дотепним постає запорожець у жарті «Не той озвався»:
- Ти що? Протри очі ду-рр-ак.
Не бачиш, що йду я з собакою?
Поглянув на пана козак:
- А я не з тобою балакаю!
Відверто глузують козаки з турка і щиро здивовані тим, що він «…ні бе,
ні ме у нашій мові» у жарті «Темнота»:
Обурився Денис: - Ну й темнота!
Де дурнів отаких і жнуть, і сіють?
По нашому не тямить ні чорта, А в нас цю мову й діти розуміють!
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У цьому творі Ребро не стільки висміює «темних турків», скільки
натякає на багатьох наших сучасників – горе-українців, що не знають й не
бажають знати рідної мови.
У гуморесках П. Ребра козаки з честю і гумором виходять зі скрутних
ситуацій і завжди беруть верх.
В авторському виконанні ці твори звучали на Всеукраїнському
фестивалі «Вишневі усмішки», на Сорочинському та Покровському ярмарках,
численних творчих зустрічах з читачами. Крізь сміх у творах Петра
Павловича дзвенить любов до рідної землі, гордість за героїчне минуле, надія
на краще майбутнє.
У творі «Присяга» ми дізнаємося, що:
Козак чи їхав до столиці,
Чи лаштувався у похід.
Він жменю рідної землиці
Ховав під устілки чобіт.
І тому виходить, що клятву вірності запорожці дають не Потьомкіну«нечосі», не цариці – «розумній, мов ослиця», а рідній землі.
Петро Ребро вірив, що люди, які живуть на славетній козацькій землі,
повинні не тільки пам'ятати героїчне минуле своєї Батьківщини, а і зробити
майбутнє гідним найкращих сторінок минулого:
Віриться в душі не змовкне нота
Про шляхи дідівські горьові,
Бо тече майбутнє крізь ворота січові!
Автор впевнений, що «Хортиця-мати» допоможе нам і захистить
нащадків Кривоноса і Богуна:
Та щит не трісне! Буде жити Хортиця –
На радість друзям, недругам на зло.
Бо Хортиця – не просто географічне поняття, Хортиця – мати козацтва і
сьогоднішніх запоріжців, Хортиця у віршах Ребра це – духовна скарбниця, це
– натхнення, це – храм волі, це – серце минулого і майбутнього України.
І рік, і вік пульсує джерело
На Хортиці, що люба нам, щоб в серці не було, –
Тут припади хоч на одне коліно.
Згадай, колись тут спішувавсь козак,
Щоб зачерпнути диво-прохолоди.
Попий води і ти відчуєш смак
Щемкої запорозької свободи.
У всій творчості поета, присвяченій козацькій тематиці, провідним є
мотив нерозривного зв'язку минулого і майбутнього. Твори Петра Павловича
пробуджують гідність і сумління сучасників, допомагають зрозуміти свою
відповідальність за сьогодення і майбутнє не тільки Хортиці, Запоріжжя, а й
всієї України. Тому що, держава не може бути великою і самостійною, якщо
втрачені пам'ять, духовність, культура – все, що складає ментальність нації. І
словами козаків автор питає нас:
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- Не впала Січ? Не відволоживсь порох?
Прийшов нарешті на Вкраїну мир?
А Хортицю не виталував ворог?
А турки не взяли Дніпро в ясир?
І вже не легендарні козаки, а ми самі повинні відповідати на ці та інші
болючі запитання. І вже не до них, а до нас звертається автор з гіркою біллю
за Батьківщину:
Вас не чути і не видно,
Запорожці гей де ви?..
Скільки можна спочивати
І пускати в небо дим?
Плаче Хортиця, як мати,
Луг конає – побратим.
Всі негоди нашого часу зібрані в цьому вірш, і ніби сама Україна гукає
своїх визволителів:
Димарі, немов поторочі,
Розп'яли небес шатро,
Квилять чайки дні і ночі,
Бо отруєний Дніпро.
Квітне те, що чорноплідне
Благоденствує лихвар,
І плює на слово рідне,
Новочасний яничар.
Все це приводить автора до сумної думки:
Що кінець якщо не світу,
То Вкраїні наступа.
Але всіма своїми творами, всім своїм життям, Петро Павлович Ребро
закликає нас не бути байдужими, не миритися з негативними явищами в
нашому суспільному житті, а шукати вирішення болючих проблем, мати
мужність відповідати кожному за долю держави. З «Я» - складається «Ми», а
«Ми» – це нація, це – народ!
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НЕНОРМАТИВНА ЛЕКСИКА ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ
НА ЗАГАЛЬНУ КУЛЬТУРУ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
ДНЗ «Запорізький центр професійно-технічної освіти водного транспорту»
Серед величезної кількості мов українська є
однією з найбагатших і найрозвинутіших мов світу.
Загальновизнаний факт, що у 1928 році у Парижі
на конкурсі мов вона була визнана міжнародними
знавцями третьою за мелодійністю мовою,
поступившись французькій та італійській. Митці
наділили її такими епітетами, як «солов’їна,
волошкова, вишнева, калинова, трембітна…». А
проте слід констатувати, що у сьогоднішньому
стрімкому ритмі життя ми часто не помічаємо, не
звертаємо уваги на те, як спілкуємося між собою, і
як колорит української мови насичується
Трофімов
суржиком, сленгом, жаргоном, спотворюється
Ілля Сергійович,
вульгаризмами, плюндрується ненормативною
учень 1 курсу,
лексикою. Все частіше люди, самі того не
спеціальність
«Моторист (машиніст);
розуміючи, стають нищівниками нашої мови.
матрос»
Почути лайку можна скрізь: на вулиці, вдома, у
транспорті, в установах, у місцях відпочину будьде, і вживають її люди різних категорій і статі –
чоловіки і жінки, молоді люди і літні, а часом,
навіть і діти.
А мова – це ж показник культури. Недаремно
кажуть: «Заговори, щоб я тебе побачив». Культура
спілкування суспільства – це чи не найяскравіший
показник стану його моральності, духовності,
культури взагалі. Словесний бруд, що заполонив
мову наших громадян, мовленнєвий примітивізм,
вульгарщина – тривожні симптоми духовного
нездоров’я народу. Напевно, беззаперечним є той
факт, що через низьку культуру мовлення виразно
проглядаються ознаки бездуховності. І особливо
Хортицька
прикро, що ця хвороба дуже сильно вразила нашу
Тетяна Іванівна,
молодь, яка зовсім скоро стане авангардом
викладач української мови
суспільства і буде формувати його обличчя. То ж не
та літератури,
звертати на це увагу, на нашу думку,
вища категорія,
неприпустимо, або навіть і безвідповідально.
Мета: на прикладі учнів ДНЗ «ЗЦПТОВТ» дослідити вживання
ненормативної лексики серед учнівської молоді професійно-технічних
навчальних закладів.
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Головне завдання нашого дослідження – проаналізувати частоту та
причини вживання ненормативної лексики учнями, їх ставлення до лайки у
повсякденному житті і намітити імовірні шляхи профілактики та зменшення
використання ненормативної лексики учнівською молоддю навчального
закладу.
Нині, з трансформацією суспільного життя України, ми спостерігаємо
криміналізацію суспільства, появу у мовленні значної кількості сленгів,
жаргонів, різних ненормативних включень, що негативно позначається на
культурі мовлення та спілкуванні. І особливо помітно це серед молоді. Тож
проблема вживання ненормативної лексики і саме молоддю привертає до себе
увагу і є актуальною.
Питання лихослів’я досліджували такі вчені, як В. Жельвіс, В. Леві,
І. Кон, Д. Лихачов, Б. Успенський.
Проблемі зв’язку лихослів’я і проявів жорстокості, агресії у поведінці
людей присвячено роботи Н. Алікіна, А. Реан, З. Капенко, Р. Баярда,
Р. Берона, Д. Річардсона, З. Фрейда, А. Бандури.
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
ТА ВИТОКИ НЕНОРМАТИВНОЇ ЛЕКСИКИ
Ненормативна лексика (також нецензурна лексика, лихослів’я) – це
табуйована (неприпустима) лексика, яку носії мови сприймають як
відразливу, непристойну. У це визначення входять такі поняття як
блюзнірство, прокльони і лайка. Така мова перебуває поза нормальним
стилем спілкування. Використання ненормативної лексики має чіткі
національні, культурні та соціальні ознаки і суттєво відрізняється в різних
культурах та соціальних групах. Кожне суспільство визначає окремо, що
належить до ненормативної лексики, або лайки, і формує своє ставлення до
неї. В багатьох країнах світу діють закони, які обмежують використання такої
лексики у публічному житті. Так, у 2004 році Конгрес США ухвалив закон,
який передбачає накладання штрафних санкцій на осіб, що лаються в радіота телеефірі, в розмірі 275 тисяч доларів.
Питання про походження лайливих слів у нашій мові ще й досі
дискутується мовознавцями. Проте більшість вчених стверджує, що історичні
корені лихослів’я або лайка як ненормативна лексика має в релігійних
віруваннях людей – звідси і слово «лихослів’я», за вимову якого мало статися
певне лихо, кара Божа.
У Старому Заповіті чітко і недвозначно заборонялося лихослів’я, одним
із видів якого було богохульство. У Новому Заповіті заохочували ранніх
християн не дозволяти нечистому лихослів’ю забруднювати свою мову, а,
натомість, говорити пристойно: «Тепер же відкиньте і ви все оте: гнів,
лютість, злобу, богозневагу, безсоромні слова з ваших уст».
Зі зміною релігійних вірувань і ставлення до релігії, деякі лайки
закріплялися в суспільстві й їх використання являло собою прояв певної
громадської позиції, презирства, протесту тощо.
У кожній мові запозичення відіграють важливу роль, знаходячи
еквівалент вже відомих слів. Окрему групу серед чужомовних запозичень в
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українській мові становлять лайливі слова. Є історичні відомості про те, як
турецький мандрівник Ельвін Челеві відвідав Україну 1657 року й, визнавши
багатство української мови, нарахував у ній лише чотири лайливих слова:
чорт, дідько, свиня і собака. За деякими теоріями, велика частина слів
ненормативного характеру, лайки, що вживаються в сучасній українській
мові, є наслідком запозичення з польської, російської, татарської мов та
івриту. А «матюки» прийшли до нас із російської мови. До речі, порівняно
недавно, внаслідок інтенсивних контактів між обома народами. Але звідки ж
з’явилися брутальні слова в російській мові? Існує декілька пояснень цього
факту. Одні дослідники стверджують, що їх створив сам російський народ в
часи формування з суміші різних племен – слов’ян, балтів, фіннів, татар,
тобто у ХІІІ – ХV століттях. На думку інших науковців, матюкатися росіяни
навчилися від татаро-монголів у той період, коли вони майже 300 років
перебували під владою Золотої орди. А в татарів матюки, нібито, були не
лайкою, а похвальними словами, мало не компліментами. А, можливо, і
молитвами до поганських богів і різними закляттями.
Останнім часом досить активне запозичення ненормативної лексики
відбувається і з англійської мови. Це обумовлено передусім великою
популярністю окремих зразків американської культури (фільми, комп’ютерні
програми, музика тощо). Одним із новітніх нецензурних запозичень є слово
«фак», що час від часу вживається серед української молоді. Але на відміну
від жесту «середній палець», значної популярності воно не набуло.
ФАКТОРИ, ЯКІ СПРИЯЮТЬ ПОШИРЕННЮ
НЕНОРМАТИВНОЇ ЛЕКСИКИ
Сьогодні ми спостерігаємо зниження мовної культури. Все частіше
можна почути лайливе слівце. Ми вже не можемо говорити без
ненормативної лексики, вставляємо її в речення за потребою і без неї. Як
часто ми вживаємо лайливі слова? Виявляється, доволі часто. Компанія
ResearchStBrandsng Group проводила дослідження громадської думки
українців із приводу знання та використання ненормативної лексики. Було
опитано 2079 осіб з усіх куточків країни. Виявилося, що дев’ять із десяти
українців знають лайливі слова і часто чують їх. А майже половина опитаних
відверто зізналася, що вживає їх у розмові, особливо це стосується чоловіків.
Варто зазначити, що нецензурна лексика вже проникла у підсвідомість
кожного з нас. Якщо постійно навкруги чуєш ці слова, то настане момент,
коли ти, сам того не розуміючи, також станеш вживати лайливі слова у
мовленні.
А поширенню ненормативної лексики сприяє зниження мовної норми у
сфері публічної комунікації, масове вживання сленгів, прогресуюче зниження
якості друкованої продукції, поява величезної кількості комерційних
видавництв, що не приділяють належної уваги рівневі редакторської
підготовки тексту, заповнюють ринок літературою сумнівної художньої
вартості. Нова хвиля українського письменства вже більш вільно
користується ненормативною лексикою (її вживають Юрій Андрухович, Юрій
Іздрик, Любко Дереш, Ірена Карпа, Сергій Жадан та інші). Нерідко можна

114

почути лайку і у кінострічках. Одіозні артисти, політики також не гербують
такою лексикою. Ще однією причиною поширення ненормативної лексики
серед молоді є виховання в неблагонадійній родині. Адже саме в родині
дитина здобуває вміння й навички спілкування й людського взаєморозуміння.
Соціальна позиція підлітка визначається бажанням бути схожим на своїх
батьків. Якщо з раннього дитинства дитина є свідком суперечок, що
супроводжуються «нецензурною лайкою», то вона починає ставитися до
цього, як до природної норми спілкування. Джерелом поширення
ненормативної лексики є і учнівський або інший якийсь колектив.
Лихослів’я завдає шкоди моральному стану тих, хто є мимовільним
слухачем у громадських місцях, де лунає нецензурна лайка, це також
принижує гідність людини, крім того, як будь-яка шкідлива звичка, робить
людину залежною. Як правило, людина, котра вживає нецензурні слова,
відзначається низьким рівнем культури та виховання. Фахівці у галузі
медицини навіть виділяють особливий вид девіації – надмірну лайливість.
ПРИЧИНИ ВИКОРИСТАННЯ ЛЮДИНОЮ ЛАЙКИ
Що ж спонукає людей вживати відповідну лексику? В результаті
дослідження ми з’ясували, що можливими причинами вживання
ненормативної лексики людьми може бути:
- функція образи: прагнення образити, принизити, скривдити словом
іншу людину;
- функція захисту: лайкою людина відповідає на образу;
- функція соціалізації (людина за допомогою лайки входить до якоїсь
соціальної групи – кримінальної, молодіжної тощо);
емоційна функція (людина виражає лайкою свої позитивні чи негативні
емоції);
- функція мовної компенсації (лайку людина вживає через бідність
власного словника для заповнення відчутних прогалин у мовленні);
- функція провокації (інколи людина вживає лайку з метою
спровокувати на певну реакцію інших людей);
- функція мобілізації (людина за допомогою лайки в чомусь переконує
інших) та інші.
Найчастіше причинами вживання ненормативної лексики, на думку
опитаних, є зняття психологічного напруження, так звана емоційна розрядка,
підвищення емоційності мови, зняття больового шоку, образа, приниження
адресата мовлення, демонстрація агресії.
Проте, слід зазначити, своєю лайливістю людина не тільки вражає тих,
хто чує її словесні виливи, але завдає значної шкоди і своєму здоров’ю. Про
це свідчать спостереження сучасних вчених. «Ще наприкінці XX ст.
засновник Інституту квантової генетики, біолог Петро Гарняєв узявся за
дослідження, які дозволили створити апарат, що переводить людські слова в
електромагнітні хвилі. Він простежив, що ці хвилі впливають на молекули
спадковості — ДНК. З’ясувалося, що деякі слова можуть бути страшнішими
за вибухівку: вони просто «вибухають» у генетичному апараті людини,
спотворюючи її спадкові програми, викликаючи мутації, які врешті-решт
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призводять до виродження. Під час відбірної лайки хромосоми просто
рвуться. Матюк володіє здатністю блокування творчих процесів в організмі
людини, завдаючи здоров’ю непоправного лиха».
«Матюк вживається з метою виразити відверте зло, яке містить гнів та
опоганення. Він виконує своє призначення, знищуючи розум і здоров’я як
тих, хто лихословить, так і тих, хто це слухає. Від лихослів’я псується
пам’ять людини. А звідси — склероз, загальна атрофія, серцева недостатність
та інші хвороби. Те, про що говорять уста, залежить від стану серця. «Бо чим
серце наповнене, те говорять уста» (Мт. 12:34). «Що ж виходить із уст, те
походить із серця, — воно опоганює людину» (Мт. 15:18).
СОЦІОЛОГІЧНЕ ОПИТУВАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
З метою виявлення ставлення учнів до вживання ненормативної
лексики ми вирішили провести анкетування серед учнів навчального закладу.
В анкетуванні взяли участь 70 учнів. Дослідження показало, що 36,4 %
опитаних учнів постійно вживають ненормативну лексику у повсякденному
житті; рідко вживають 58,6% учнів, не вживають її взагалі – 4,8% учнів. 55,8
учнів уживають ненормативну лексику для «приховування інформації», 29,4 –
для «забави», 53% подали свій власний варіант уживання ненормативної
лексики (наприклад, відповісти на фізичне насильство, розлютити
супротивника, продемонструвати зневагу).
Всього 31% опитаних вважають, що «нецензурна лайка», лихослів’я
згубно впливають на рідну мову, проте 66,3% (в основному хлопці)
позитивно ставляться до вживання ненормативної лексики і не вбачають у
цьому нічого поганого.
ПРОФІЛАКТИКА ВЖИВАННЯ НЕНОРМАТИВНОЇ ЛЕКСИКИ
СЕРЕД УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
У результаті проведеного дослідження ми дійшли висновку, що
ненормативна лексика широко вживається серед учнівської молоді, і
викорінення її є проблематичним. Проте вважаємо, що все ж необхідно
вживати заходів, спрямованих на профілактику поширення ненормативної
лексики в молодіжному середовищі. А головна роль і відповідальність в
цьому припадає на освітні установи, родину, громадські організації, засоби
масової інформації. У своїй дисертації «Психолого-педагогічні причини
лихослів’я й особливості його прояву в шкільному середовищі»
Л. Широкорадюк здійснила науково-психологічний аналіз лихослів’я,
визначила його психолого-педагогічні причини, виявила особливості прояву
лихослів’я у взаємодії дорослих (учителів, батьків) і учнів. Ми цілком
поділяємо точку зору авторки на доцільність проведення корекційнопрофілактичних заходів у таких формах і напрямках: проведення тематичних
бесід і роз’яснювальної роботи щодо закріплення негативного ставлення до
лихослів’я; активна участь викладачів у загальних заходах, спрямованих на
боротьбу з лихослів’ям; проведення тренінгів та семінарів, присвячених цій
проблемі, ділових ігор, що дозволяють учням регулювати свій емоційний
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стан і налаштовуватися на позитивне сприйняття світу; робота з батьками
тощо.
Висновок. У сучасному світі нецензурна лексика еволюціонувала у
величезних масштабах. Вживання таких слів все більш міцно входить в
повсякденне спілкування кожної людини.
Куди ж прямує наша культура? І чи є вона нині взагалі? Лариса
Шевченко, завідувач кафедри історії та стилістики української мови
Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, зазначає, що
не тільки самі українці повинні працювати над удосконаленням своєї мови та
культури, а й держава: «Це повинна бути велика суспільна робота».
В наш час ми вже не розуміємо, що таке культура. Нація не має
моральних та культурних авторитетів. Немає тих, на кого може рівнятися
сучасна молодь. Якщо вже наші політики, зірки вживають таку лексику, то
чому іншим зась?!»
Наша мова - відображення нашої душі та духовного виховання.
Лайлива мова ніколи не була в пошані і не знаходила свого місця серед
культурно освіченого народу.
Мова повинна бути різноманітною, чистою і красивою, і тоді кожен
зможе пишатися собою і народною словниковою спадщиною.
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ШАНОБЛИВЕ СТАВЛЕННЯ ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ СИМВОЛІКИ
ДНЗ «Великобілозерський професійний аграрний ліцей»
Останнє слово
завжди залишає за собою
громадська думка
(Наполеон)

Трошин
Владислав Ігорович,
учень 1 курсу,
спецільність
«Слюсар з ремонту
сільськогосподарського
устаткування;
тракторист-машиніст
сільськогосподарського
виробництва категорії
«А1», «В1»; водій
автотранспортних засобів
категорії «С», «В»

Візнюк
Інна Валеріївна,
викладач української
мови та літератури,
перша категорія

У своїй роботі я хотів би оголити одну, але, на
мій погляд, дуже актуальну проблему. Одним
реченням вона може звучати так: що занадто — то
не здорово. У нашому суспільстві багато проблем на
які можна подискутувати, та сьогодні, особисто
мені, болить проблема бездумного використання
державної символіки.
Завдання нашого часу – формування духовно
багатого покоління людей. Незалежна держава
відкриває для цього можливості: прогрес нації
залежить від творчого характеру особистості, але
без знання історії, без знання культури майбутнього
у народу не буде. Звичаї і традиції – основа
духовності і людяності. Хто ми і звідки? Відповідь
на це питання можна знайти у спадщині, залишеній
нам предками. А от що робити з цими знаннями, як
їх використовувати, залежить від сучасників.
Що таке «історія» ? В перекладі з грецької цей
термін означає «дослідження», «оповідання»,
«знання». Ніхто не буде заперечувати, що цінність
будь-якого дослідження вимірюється тим, наскільки
воно може бути використане практично. Будь-яка
наука завжди буде вважатись неповноцінною, якщо
вона рано чи пізно не допоможе нам жити краще.
Мене, як молоду людину, турбує безліч
питань, що потребують вивчення та вирішення – це
і екологія, і демографія, і рівень освіти, і зайнятість
населення, і рівень медицини, і погані дороги, і
дозвілля, і повалення радянської символіки, і
питання війни та миру. Але зараз мені б хотілося
дослідити питання духовності нашого народу в
цілому та молоді зокрема. Дослідження пов’язую з
історією, бо не можу відокремити поняття
«духовність» від поняття «Батьківщина».
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Небеса блакитні
Сяють з глибини,
А пшеничні й житні
Мерехтять лани.
Образ цей не зблідне,
Хоч минуть жнива.
Це знамено рідне Злото й синява.
(Дмитро Павличко)

Я – українець. І цим пишаюсь. Я люблю Батьківщину, незважаючи на
всі негаразди, що переслідують її протягом уже багатьох років. Чудово
розумію, що проблем безліч. Проте сподіваюсь, що більшість людей
усвідомлюють свою відповідальність перед майбуттям.
Людина – «гвинтик» величезного маховика, з допомогою якого працює
увесь механізм. Тому від кожного з нас залежить майбутнє нації. Та проте
інколи здається, що наш народ живе окремо від країни. Може, усе це
відбувається через війну на Донбасі, чи через економічну кризу, яка міцно
оселилася на теренах нашої землі. Але більшою мірою проблеми ці виникли
через невміле керування Україною. І нам залишається або чекати на людину,
яка прийде до влади і зможе вдало порядкувати, або ж самотужки
відроджувати свою культуру, мову, традиції. А для цього треба зробити
правильні висновки з досвіду, який склав нашу історію.
Що таке по суті «історія»? В перекладі з грецької цей термін означає
«дослідження», «оповідання», «знання». Ніхто не буде заперечувати, що
цінність будь-якого дослідження вимірюється тим, наскільки воно може бути
використане практично. Будь-яка наука завжди буде вважатись
неповноцінною, якщо вона рано чи пізно не допоможе нам жити краще.
Історія прагне до кращого розуміння, завжди перебуває в русі, в
постійних змінах. Проте інколи дуже важко спостерігати за тим, як
перекручуються факти. Тому я переконаний - якщо хочеш знати правду,
досліджуй її самостійно та роби висновки. Але в одному я певний на сто
відсотків: «Хто не знає минулого, той не має майбутнього».
Мене, як молоду людину, сьогодні турбує безліч питань, що потребують
нагального вивчення та вирішення – це і екологія, і демографія, і рівень
освіти, і зайнятість населення, і рівень медицини, і економіка, і дозвілля, і
повалення радянської символіки, і питання війни та миру… Але наразі
постало питання дослідити духовность нашого народу в цілому та молоді
зокрема. Підгрунтям дослідження звісно є наша історія, в основу якої
покладено формування національної гідності, бо неможливо відокремити
поняття «духовність» від поняття «Батьківщина». Я не вважаю людину
повноцінною, якщо вона не поважає традицій, культури, мови, символіки.
Батьківщина – це джерело життя, мудрості, краси, наснаги.
Можливість пізнання нашої історії, яке вона в дійсності мала місце,
з’явилася перед нами після відродження української державності у 1991 році.
Але і сьогодні неможливо висловити однозначні судження і погляди.
Вивчаючи минуле, ми намагаємося визначити закономірності, щоб заглянути
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в майбутнє. І яким воно буде, залежить лише від того, як наше покоління,
скориставшись
досвідом
попередніх
поколінь,
цінуватиме
та
примножуватиме духовні та матеріальні скарби свого народу.
Нерозривною лінією зв’язку між духовністю та державою – є звісно
національна символіка. Звідки вона виникла та навіщо? І чому має таке
велике значення? Щоб відповісти на всі ці питання, заглянемо в історію.
Виявляється, ще в період родоплемінного ладу східні слов’яни на
території України вживали символічні знаки.
Наш час такий швидкий, а події так блискавично змінюються, що
інколи важко встигнути прослідкувати за історичним процесом. Але все ж
щодня постають усе нові й нові проблеми, питання. Їх висуває саме життя.
Чому донедавна використання синьо-жовтого прапора вважалось крамолою і
каралось радянським репресивним апаратом? Тоталітарна радянська система
з упертою наполегливістю і методичністю вилучала історичні матеріали,
пов’язані з українською символікою з навчальних курсів, що і призвело до
таких негативних явищ, як дистрофія історичної пам’яті, національнокультурне невігластво. Чому нас так довго переконували у тому, що
український народ не мав державності, а значить, і своєї державної
символіки? Чи не у відповідях на ці та інші питання крилися причини
тривалого зволікання парламенту із затвердженням символіки суверенної
України? Хто ж у світі буде знати й поважати нас, українців, якщо ми самі
себе не будемо поважати, бо фактично не знаємо своєї істинної історії і
культури. А вона солідарна і повчальна, глибока і барвиста, бо з повагою і
миролюбством, відкритістю душі і серця ставиться до інших народів і
культур, щедро ділиться з людством історико-культурним надбанням.
Отже, чому саме синьо-жовтий прапор став символом нашої держави?
Перші прапори з'явилися в Китаї та Єгипті, їх історія, таким чином,
налічує близько 3000 років. Вони ставали розпізнавальними знаками військ,
територій, а потім і держав. Називалися вони по-різному: штандарт, стяг,
манипулус, прапор. Виступ військ, бойові битви, військовий парад, присяга всі ці події неможливо уявити без використання таких символів. Прапори
могли бути прикрашені бахромою, стрічками, китицями. На них могли бути
присутніми різні написи, девізи. Нести прапор в бою вважалося дуже
почесною місією, а втратити його - означало розпрощатися з честю і зі своїм
життям.
Всього їх налічується близько 250. Кожен з них унікальний. Володіючи
інформацією по колірній символіці прапора, можна дуже багато чого
розповісти про країну. У давні часи найпопулярнішими кольорами вважалися
білий, чорний і червоний. Про що ж говорять деякі кольори прапорів?
Білий - чистота помислів, цнотливість, правдивість.
Чорний - смуток, мудрість, скромність.
Червоний - мужність, сила, революційність.
Синій - море, спокій, велич.
Зелений - в мусульманських країнах вважається кольором ісламу.
Символи різних країн світу можуть мати неоднакове значення.
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Історія українського прапора розпочалася кілька століть тому, але
офіційно затвердили синьо-жовтий стяг як державний символ України лише
28 січня 1992 року.
Українське синьо-жовте сполучення - одне з найдавніших серед
сучасних національних прапорів. Сучасний український прапор походить від
герба Галицько-Волинського князівства - золотого лева в синьому тлі, який
з'явився в другій половині XIII століття.
Навколо кольору прапора та порядку кольорів точилося чимало
дискусій. Одні вважали аутентичними малинові знамена козацької держави,
інші, визнаючи синьо-жовтий стяг, переконували, що його кольори
перевернуті. Утім, саме синьо-жовтий прапор – це символ боротьби за
незалежність України у ХХ столітті. Синьо-жовтим був стяг генерального
штабу головного отамана Симона Петлюри, загони Махна так само
використовували блакитно-жовті прапори. На малюнках Юліана Буцманюка
та Леоніда Перфецького, які були учасниками визвольних змагань, також
зустрічаються саме синьо-жовті прапори.
Протягом останніх 20 років історики проводили дослідження
становлення національних символів та спростовували різні міфи. Зокрема,
іноді кажуть, що Скоропадський перевернув прапор, прийнятий Михайлом
Грушевським. Однак документи тих часів засвідчили, що, з одного боку,
прапор був вже синьо-жовтим ще з 1848 року, яким його затвердили на
Засіданні Головної Руської Ради у Львові, а з іншого, у публікаціях того часу
не акцентували особливу увагу на тому, який колір називати першим: синій
чи жовтий. Тому в датованих одним роком джерелах можна зустріти як синьожовтий, так і жовто-синій.
Варто звернути увагу і на те, що й досі часто можна зустріти вживання
«жовто-синій», хоча офіційний державний прапор України – синьо-жовтий.
Історики наводять ще велику кількість аргументів на захист того, що
український прапор завжди був таким, яким він є сьогодні. І у будь-якому разі
перекладати відповідальність за ситуацію в країні на магічні символи
прапору – нерозумно.
Наразі має місце багато тлумачень кольору нашого прапору.
Поширеним є трактування синього як символу мирного неба, а жовтого –
символу пшениці, а тому мирної праці і достатку. Інше тлумачення пояснює
жовте як символ Творця, Бога-Отця і взагалі – Вищу Духовність. Синє ж – це
все земне, а також свобода вибору, якою Творець наділив свої творіння з
надією, що вони не будуть нею зловживати.
Тож дуже прикро, що й сьогодні часто доводиться чути: національною
символікою не треба нікого роздратовувати, бо це, мовляв, символіка
Петлюри і Бандери. З огляду на такі підходи маємо своєчасно, правдиво і
кваліфіковано роз’яснювати походження національної символіки, аби люди
самі вирішували, що повинно залишитися в оновленому суспільстві.
А при вирішенні цих питань треба пам’ятати: «древня емблема чи колір
мають завжди незмінно бути збережені в державних відзнаках в
недоторканому вигляді, подібно тому, як у роду зберігаються давні традиції і
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герб. Нововведення в галузі гербових та інших ознак державнонаціонального характеру позбавляють емблему і колір історичної
популярності і надають їм офіційний характер штемпеля, якими вони ніколи
не повинні бути …» (В.Бєлінський).
Я не ставлю за мету черговий раз дослідити появу саме синьо-жовтого
прапора. Основна моя мета – з’ясувати, як правильно використовувати
національні кольори, щоб в буремній буденності не втратити ту благоговійну
цінність, яка напинає душі гідністю та завзяттям. Адже необізнаність щодо
їхнього призначення та порядку використання стає ганебною практикою
майже всіх українців.
На сьогодні вже є досить багато досліджень з питань національної
символіки. Проте практично всі вони спрямовані на вияснення її історичних
коренів, доведення тієї чи іншої точки зору. Але на жаль, в Україні досі немає
документа, який би регламентував використання державного прапора та
національних кольорів. Мало висвітлено це питання і у спеціальній
літературі. Тому доцільно користуватися наявними традиціями, українським
та міжнародним досвідом.
Символи держави використовуються в урочистих випадках, при
проведенні державних і національних свят, державних та офіційних
церемоній, при проведенні урочистих заходів.
Найчастіше з державних символів використовується прапор. Він є
суттєвою частиною знаково-символічної системи культури держави і має
велике значення, зокрема для органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування. Приватні особи також можуть використовувати державний
прапор для підкреслення свого громадянства, висловлення почуття гордості
за належність до даної держави.
Сьогодні державний прапор постійно майорить на будинках
центральних та місцевих органів законодавчої і виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування, у святкові дні – піднімається на будинках інших
державних організацій та установ, використовується під час офіційних
церемоній.
Державний прапор завжди повинен зберігатися на почесному місці,
його полотнище має бути чистим і випрасуваним, а довжина древка –
відповідати розміру прапора. Неможна вивішувати брудного, вицвілого чи
ушкодженого прапора, у перевернутому вигляді або вертикально – зверху
повинна бути смуга синього кольору, знизу – жовтого.
В разі пошкодження чи вицвітання прапор повинен бути обов'язково
негайно замінений. Пошкоджений прапор знищується лише шляхом
спалення.
При вивішуванні на одному флагштоку кількох прапорів державний
прапор завжди повинен бути згори. При вивішуванні кількох прапорів по
колу державний прапор повинен бути розміщений у центрі і вище від інших
прапорів. При вивішуванні кількох прапорів вряд державний прапор
розміщується на почесному місці першим зліва, якщо дивитися на будинок,
чи першим справа, якщо дивитися від фасаду будинку.
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У внутрішніх приміщеннях прапор встановлюють на почесному місці
до церемонії або ж вносять до зали в урочистій обстановці на початку
церемонії. Голова зібрання після його відкриття проголошує про внесення
Державного Прапора України. Усі присутні встають і супроводжують прапор
поглядом до відведеного місця.
У випадку оголошення у країні національного трауру Державний
прапор піднімають до самого верху флагштока, а потім опускають до
половини флагштока.
Існує міжнародний етикет прапора. У багатьох країнах прийнята власна
регламентація його застосування, що потрібно знати, приймаючи іноземних
гостей. Як правило, умови вивішування державних прапорів інших держав
оговорюються наперед.
Але слід пам'ятати загальне правило поваги як до свого прапора, так і
до прапора гостя. Державний прапор не повинен бути постійно вивішеним на
помешканнях громадян, проте практикується його вивішування громадянами
на честь державних свят.
Державний прапор та державні кольори неможна використовувати як
прикрасу чи декорацію. З цією метою використовуються барви прапора і то
лише з нагоди свят. На Державному прапорі неможна розміщувати предмети,
прикраси, малювати чи чіпляти літери, цифри, герби. Не прийнято
оздоблювати його бахромою чи китицями. Зображення прапора не можна
використовувати на рекламах, заставках чи оголошеннях.
Слід пам'ятати, що використання державних символів відбувається в
урочистих випадках і повинно засвідчувати належність до держави, сприяти
вихованню патріотизму. Неповага до державних символів карається
державою та осуджується громадськістю.
Мода на українську національну символіку, жовто-блакитні кольори та
оригінальні принти в українському стилі не зникає, а, навіть, навпаки набирає обертів.
Після Революції Гідності все українське раптом стало дуже
популярним, і не лише серед наших співвітчизників.
Звичайно, багато хто може сказати, що патріотичний тренд – не більше,
ніж неприкрита «показуха» і бездумне слідування моді. Однак, якщо
задуматись, не така вже і погана тенденція. Люди, що вміють думати власною
головою, свідомо роблять вибір у бік українського, розуміють, для чого
носять одяг з українською символікою чи традиційні українські прикраси.
Вони пишаються тим, що є частинкою цієї прекрасної нації, і не бояться
заявити про це усьому світу.
Проте інколи люди плутають «грішне з праведним», занадто
захоплюючись національною символікою. Мабуть ще ніколи синя і жовта
фарба не були настільки популярними. Ми розмалювали ними все: будинки,
паркани, нігті, нижню білизну. А чи справді ми проявляємо цим любов до
Батьківщини, чи може вже дійшли до абсурду? Як на мене, то людина,
замотана у державний прапор, виглядає як мінімум дивно.
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Ми так сміємося з російських футболок «Вежливые люди», горілки
«Санкционка» і пісень «Мой милый Путин», що не бачимо колоди у
власному оці. І хоч я категорично проти будь-якої привселюдної критики
проявів любові до української символіки, іноді «шедеври» ура-патріотизму
просто зашкалюють.
Що занадто — то не здорово. Так у нас говорять, при цьому не
звертаючи жодної уваги на те, у що ми перетворюємо державні символи, і,
що у нас робиться позитивного і справді патріотичного, водночас
паплюжиться.
Український прапор став модним і є чи не найпопулярнішою річчю
сьогодні. Саме тому люди без відчуття гідності, смаку і розуму носять його на
трусах, купальниках, шкарпетках, зафарбовують алкогольні напої…
І як би ми не висміювали росіян за їхні безглузді і подекуди хворі ідеї
патріотичного маразму, на кожну їхню вигадку, ми маємо свою. Чи то в одязі,
чи то у випивці і їжі, чи то в розвагах.
Отож особисто моїм переконанням є те, що проявляти свою любов до
Батьківщини можна по різному. Але головне, що ми, молоде покоління, маємо
берегти те, що залишили нам пращури, примножувати багатства України,
будувати нову незалежну країну.
Сьогодні Україна починає утверджуватися серед цивілізованих країн
Європи. Я бачу її на одному рівні з цими країнами, що наш народ нарешті
здобуде омріяне щастя і добробут.
Так хочеться, щоб рівень життя нашого народу дорівнював рівневі
розвитку української культури. Хочеться, щоб зарплата була достойною, а
пенсії достатніми. Хочеться впевненості у завтрашньому дні. Хочеться, щоб
крім роботи у нашому житті було й дозвілля.
Славні предки залишили нам у спадок головне – велике прагнення бути
вільними. У своє життя ми маємо брати від пращурів незламну віру. Адже
стільки разів їм доводилося відстоювати свої права у боротьбі проти
загарбників чи проти свавілля управлінської системи, щораз перемагаючи.
Відбудовуючи заново з руїн та попелищ оселі й храми, мости і школи, наші
діди і прадіди не давали собі зігнутися під ярмом несправедливості, під
гнітом поневолення – щоб пишатися своєю землею і культурою.
Такий оптимізм у спромозі витримати всі випробування, що випали і
випадуть на нашу долю.
Але ж варто пам’ятати про той вічний двигун життєдайної наснаги,
який не дав згаснути надії у тяжкі часи нашому народові протягом століть –
віри у свою єдність та незалежність, символами яких стали наш Герб, Гімн і
Державний прапор як втілення довгої та непростої історії нашої Батьківщини.
Тож шануймо себе, дбаючи про свою гідність – адже колись, з плином
часу, і ми станемо частиною історії України!
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ТАРАСОВІ СТЕЖКИ НА ЗАПОРІЖЖІ
ДНЗ «Запорізький професійний будівельний ліцей»
Минають роки і сторіччя, відходять у небуття
покоління людей, змінюються їхні звичаї та погляди, а
справжні мистецькі надбання переживають своїх творців,
по-новому розмовляють з кожним новим поколінням.
До таких скарбів світового значення належить
творчість великого українського поета Тараса Шевченка.
Він мріяв жити і творити в Україні, але життя склалося
так, що будучи вже дорослим, він зміг побувати в
рідному краї лише тричі. «…Моя власна доля,
представлена в істинному світлі, могла б навести на
Астанін
роздуми глибокі і корисні… тим більше, що історія мого
Олександр
життя становить частину історії моєї Батьківщини», Олександрович,
писав він згодом.
учень І курсу,
Ім’я Тараса Шевченка стало своєрідним символом
спеціальність
українського народу. Його портрети в кожній хаті, його
«Маляр; монтажник
«Кобзар» лежить на столі поруч з хлібом, його твори і
гіпсокартонних
конструкцій»
вірші, що стали піснями, вишиті на рушниках. Про поета
ми знаємо, здається, все – від його безрадісного
дитинства до останніх днів життя у петербурзькій майстерні. Від малих літ
ми знаємо його вірші напам’ять.
Тарас Шевченко, приїжджаючи в
Україну, не оминув і наш край. 174 роки
минуло відтоді, як 29-літній Тарас
Шевченко, подорожуючи по Україні,
відвідав
Олександрівськ,
побував
на
Хортиці, їздив у село Покровське, де була
остання Запорізька Січ. Подорож ця
відбулася влітку 1843 року.
В історико-героїчній поемі «Гайдамаки» поет вперше створив образ
Хортиці.
«Грай, кобзарю, лий шинкарю!» Козаки гукали.
Шинкар, знає, наливає
І не схаменеться,
Кобзар вшкварив, а козаки –
Аж Хортиця гнеться –
Метелиці та гопака
Гуртом оддирають…
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В десятках його творів оспівується
Запоріжжя, Запорізька Січ і Хортиця. Вся
творчість Кобзаря пройнята болісною пам’яттю
минулої запорізької слави.
Запорізький письменник П.П. Ребро у
своїй книзі «Т. Шевченко і Запоріжжя» пише: «І
коли ми сьогодні кажемо, що в творах
Шевченка термін «Запорожжя» зустрічається 14
разів, «запорозький» - 16, а «запорожець» - аж
Чигілейчик
44 рази, то це – не просто захоплююча
Жанна Миколаївна,
арифметика, а свідчення великої любові поета
викладач української мови та
до нашої землі, щирого захоплення її
літератури, вища категорія,
«викладач-методист»
легендарною історією, постійного тяжіння до її
цілющих джерел. А ще ж рука геніального
поета 6 разів вивела слово «Хортиця», 7 разів - «Великий Луг», 23 рази –
слово «Січ», яке в нього майже завше було синонімом слова «Запорожжя».
Із-за «Дніпра широкого» зове він
свої думи («Думи мої, думи мої»),
ранкову зорю просить розказати «Як у
Дніпра веселочка воду позичає», уві сні
бачить козацьку церкву над Дніпром, яка
даремно чекає запорожця із Лугу. В поемі
«Іржавець» поет розказав «як покидали
запорожці «Великий Луг», «Січ». Поему
«Чернець» присвятив запорожцю Семену
Палію. У вірші «У неділеньку у святую»
він прославляє «преславного запорожця
Павла Наливайка». Запорозькому козацтву – безстрашному і справедливому присвятив він ще багато своїх віршів («У тієї Катерини», «Ой чого ти
почорніло», «Не хочу я женитися») та інші. Та й у своєму «Заповіті», вважає
Петро Ребро, він пише саме про Запоріжжя, про Дніпрові пороги, адже
Дніпро ревів у порогах, і Ревучим люди називали поріг «Ненаситець».
«Як умру, то поховайте
Мене на могилі
Серед степу широкого
На Вкраїні милій,
Щоб лани широкополі,
І Дніпро, і кручі
Було видно, було чути,
Як реве ревучий».
Спекотливе літо 1843 року. Цей період у житті Шевченка дослідив
Д. Косарик у хроніці «Життя і діяльність Тараса Шевченка»: «1843. Друга
половина липня-серпень. Шевченко подорожує вниз по Дніпру: Київ – село
Андруші – Моціни – Черкаси – Чигирин – Мотрин – урочище Холодний Яр –

126

Лебедин – село Суботів – пороги на Дніпрі – острів Хортиця – Микитин Ріг
(Нікополь) – село Покровське».
Мандруючи вниз по Дніпру, 29-річний поет не вдавався до послуг
поштових станцій та постоялих дворів. Подорожував на плотах, пішки,
ночував у селянських хатах. В народі побутують перекази про гостини
Шевченка на Дніпровських порогах, в селі Вознесенівка, на Хортиці.
Переправившись біля Кічкаса через
Дніпро на лівий його берег, Шевченко
опинився біля вітряків села Вознесенка –
козацького
поселення
міста
Олександрівська (сучасне перехрестя
вулиць Перемоги і Лермонтова). Його
запримітив селянин Прокоп Булат, садиба
якого
розташовувалась
на
вулиці
Перекопська 3-а (сьогодні це місце
неподалік від палацу спорту «Юність»), і запросив до себе ночувати. Спогади
П. Булата
дійшли до письменника А. Солонського, а згодом і до
співробітника Запорізького обласного архіву О. Горіна.
Син Прокопа Булата Роман возив Тараса на каюці навколо Хортиці і що
родині Булатів було подаровано «Кобзар». Що ж побачив Тарас на Хортиці?
Бачив він хортицькі кургани, систему фортифікаційних укріплень, валів,
редутів, садиби німецьких колоністів.
За переказами, Шевченко обходив
острів увесь. Блукав стежками, підіймався на
високі могили, ковтав гіркі сльози, стискав
кулаки від розпачу на царицю, яка віддала
святиню чужинцям. «Тарасова стежка» - так
називається
туристично-меморіальний
маршрут, відкритий у північній частині
острова Хортиця в 2005 році. На ньому
встановлено 7 гранітних стел, на яких викарбувано слова Т. Шевченка,
присвячені Запоріжжю, Хортиці, Великому Лугу.
Сьогодні пам’ять про перебування Т.Г. Шевченка на Вознесенці
зберігає стара груша. Щороку на День народження поета сюди з’їжджаються
представники всіх районів області, вчителі проводять біля неї відкриті уроки.
Народні майстрині, вишивальниці приносять свої твори, присвячені поету,
його творчості. Зокрема багато творів шевченківської тематики є у народної
майстрині В.Г. Харлової.
У липні 2013 р. відбулися
урочистості, присвячені 170-й річниці з
дня перебування Т.Г. Шевченка на
Запоріжжі. Учасники у святковому
вбранні, у вишиванках йшли урочистою
ходою з майдану Фестивального до
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«груші Шевченка» - місця, де Шевченко жив, перебуваючи на Запоріжжі.
Там відбулися виступи – читання поезії Т. Г. Шевченка, власної поезії
місцевих авторів, звучали пісні у виконанні запорізького співака і
композитора А. Сердюка, хорових колективів, фольклорних ансамблів,
бандуристів.
Від Булатів Шевченко поїхав до
Олександрівська на ярмарок. Тарас
зупинився в родині Яценків, котра
мешкала на вулиці Базарній, яку тепер
знаємо як вулицю Анголенко. Родині
Яценків
Шевченко
теж
залишив
«Кобзаря». З Олександрівська Тарас
подався на місця козацьких вольностей – в
напрямку Нікополя, села Покровське.
Запорізький письменник П. Ребро,
вважав, що подорож Шевченка на
Запоріжжя – одна з найважливіших
сторінок у життєписі Кобзаря. Родом
Шевченко козак, адже коріння його роду і
по лінії батька, і по лінії матері сягає в
Запорізьку
Січ,
як
повідомляють
шевченкознавці,
це
засвідчується
Козацьким Реєстром 1649 року.
На Запоріжжі пам’ятають Шевченка
як співця козацької історії, вшановують
його у мистецьких творах.
Хортицкое утро
Ее, Сечи, нетленный след,
Хотя бы раз увидеть хочется...
Поэту двадцать восемь лет...
Дубравы.
Скалы.
Остров Хортица.
Он наклонился над водой,
И там, в глубинном отраженье, —
Тарас Шевченко молодой
В таинственном изображеньи.
О чем задумался, куда
Его уносятся раздумья?..
Всплывает тёмная гряда —
В даль заглянувшая колдунья.
Там — никаких регалий, благ...
За правды трепетное слово —
В песках пустынный Мангышлак,
Побои, муштра да оковы...
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В крутых метаниях судьбы,
Призвавшей к Хортице поэта.
Быть может, только он и был
Виденьем счастья — остров этот,
Куда спешил издалека
Земле священной поклониться...
Все смоет времени река,
А это утро сохранится.
Поезія Михайла Ласкова.
Шевченко іде по світу. На всіх континентах звучить його слово. І ніколи
не зміліє повноводна ріка шани і любові до поета, як ніколи не загине
прометеїв вогонь «Кобзаря», який підхоплюють юнаки і дівчата все нових
поколінь.
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ХТО МАЄ МОЛОДЬ – ТОЙ МАЄ МАЙБУТНЄ
ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей»
Можна все на світі вибирати сину,
Вибрати не можна тільки Батьківщину.
В. Симоненко
Що таке Батьківщина? Де вона починається?
Яку роль відіграє в житті людини і як впливає на її
долю?
На це питання у кожної людини своя
відповідь. Для одного Батьківщина — це
зруйнований дім та спогади про страшні дні війни,
яка прийшла так несподівано, замінивши ясні
Шпирна
сонячні дні і спів пташок на гуркіт снарядів. Для
Надія Миколаївна,
іншого Батьківщина — це дитинство серед сільської
учениця І курсу
природи, соняшників, кульбаб та дзюркотливого
спеціальність «Кухар,
струмочка. Але для всіх людей Батьківщина — це,
кондитер»
перш за все, країна, яка дала їм життя.
Я часто чую, що сучасна молодь негідна, якщо
порівнювати її зі старшими поколіннями. Молодь у
більшості випадків бажає отримати все, не
докладаючи до цього особливих зусиль, вони стали
ледащі та не хочуть працювати, люблять лише
розваги, нахабні та нечемні, не поважають старших.
Також серед молоді багато людей зі шкідливими
звичками. Кажуть, це тому, що у сучасного молодого
покоління не розвинені морально–етичні принципи.
Але я не можу погодитись з таким
твердженням. Не можна сказати, що сучасна молодь
Вітковська
зовсім втратила моральні орієнтири. Почуття моїх
Людмила Сергіївна,
сучасників набули патріотичного піднесення. Молоді
викладач української
люди відроджують пам’ятники загиблим, віддають
мови та літератури,
данину пошани ветеранам, які потребують допомоги
спеціаліст
та підтримки. Дуже важливим є те, що наше
покоління підтримує пропозиції ООН у проведенні заходів до дня людей
похилого віку, дня інвалідів, дня боротьби зі СНІДОМ та курінням, виступає
за здоровий спосіб життя.
Зважаючи на складну політичну ситуацію, під час виборів молодь теж
сказала своє вагоме слово, обравши шлях до стабільності та розвитку
держави.
Нині, як ніколи, потрібні нові підходи і нові шляхи до виховання
патріотизму, як почуття і як базової якості особистості. При цьому потрібно
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враховувати, що Україна має древню і величну культуру та історію, досвід
державницького життя, які виступають потужним джерелом і міцним
підґрунтям для виховання дітей і молоді. Вони уже ввійшли до освітнього і
загально-виховного простору, але нинішні суспільні процеси вимагають їх
переосмислення, яке відкриває нові можливості для освітньої сфери.
В
основу
системи
національнопатріотичного виховання покладено ідею
розвитку
української
державності,
як
консолідуючого
чинника
розвитку
українського суспільства та української
політичної
нації.
Важливу
роль
у
просвітницькій
діяльності
посідає
відновлення історичної пам’яті про тривалі
державницькі традиції України.
З давніх часів у свідомості українців зароджувався патріотизм. У часи,
коли Російська та Австро-Угорська імперії ділили наші землі - українці не
падали духом та боролися за цілісність рідної землі, за українську мову та
культуру.
У 2013-2014 роках в Україні
відбулась безпрецедентна подія – народ
повстав проти свавілля корумпованої
влади.
Внаслідок
злочинного
насильства влади проти громадян
мирний протест перетворився на
революційний рух, який призвів до
корінних
політичних
змін,
і,
насамперед,
змін
у
свідомості
українців. Майдан став символом боротьби, символом утвердження прагнень
до європейських цінностей у споконвічно європейській державі.
І за цю боротьбу, за нашу з вами свободу й оновлення країни заплачено
страшну ціну. Своє життя віддали найкращі. І більшість з них молоді, сильні,
завзяті, мужні… Ті, що лише починали жити. Їхня хоробрість, висока мораль,
любов до рідної землі є джерелом національної гідності українців.
У нашому ліцеї систематично та
злагоджено проводиться робота щодо
патріотичного виховання учнів. Класні
керівники та майстри виробничого
навчання постійно проводять для учнів
заходи, які спрямовані на формування
національно-патріотичної
особистості.
Проведені такі виховні заходи: «Державні символи України», «Чорнобиль наша біль», «Шевченко - наш. Він для усіх століть», «Герої не вмирають…»,
«Україна - моя Батьківщина», «Прагнемо знати, щоб не забувати!!!», «Право
на самостійність», «Голодомор: причини та наслідки», «Видатні люди
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України», Відзначення дня героїв Небесної Сотні. Наші ліцеїсти завжди
беруть участь у заходах і ніколи не залишаються байдужими.
У зв’язку з подіями, які відбуваються на Сході нашої країни, учні та
колектив нашого ліцею стали учасниками волонтерського руху завдяки
благодійним акціям, які пройшли під гаслом: «Ліки замість квітів»,
«Продукти харчування тривалого зберігання», «Новорічне привітання для
воїнів АТО», «Великодній кошик солдату».
Завжди активно і емоційно у Державному
навчальному
закладі
«Дніпрорудненський
професійний ліцей» проходять заходи, присвячені
Дню поезії. Ще з 1999 року на сесії генеральної
конференції ЮНЕСКО було прийняте рішення, що 19
березня стане «Всесвітнім Днем Поезії». В Україні
цей день стали відзначати з 2004 року. Учні із
захопленням читають вірші і згадують видатних
українських поетів та письменників.
Щороку у третій четвер травня проводиться
свято до дня Вишиванки. Мета цього свята зберегти
споконвічні народні традиції і створення та носіння
етнічного вишитого українського одягу. У цей день
кожен бажаючий може долучитися до свята,
одягнувши вишиванку. Наші учні залюбки
приєдналися до цієї традиції - одягнувши вишукане
українське вбрання. Разом з тим, така дія має глибоке
значення, адже йдеться про вираження своєї
національної та громадянської позиції, культурну
освіченість та духовну свідомість. З власних спостережень можу сказати, що
люди, вдягнені у вишиванку, завжди усміхнені та щасливі, бо недарма
кажуть, що у старовинному одязі заховано багато доброго.
У 2012 році в ліцеї створено музей, який дає можливість гостям і учням
ознайомитися з історією рідного краю, міста Дніпрорудне та історією ліцею,
почути подих давнини. Ліцеїсти та працівники допомагають музею
розвиватися, поповнюючи його різноманітними цікавими експонатами.
Важливе місце у просторі ліцею займає газета «ЛІЦЕЙка» - щомісячні
випуски газети виконують свою пряму функцію – повідомляють педагогічний
та учнівський колективи про важливі події, факти, свята. Крім того, газета
створює і ситуацію успіху для учнів, акцентуючи увагу на їхніх досягненнях,
перемогах та сприяє вихованню патріотизму.
Справжнім центром культури та художньої творчості є бібліотека, двері
якої широко відчинені для всіх. ЇЇ фонд налічує 21 тисячу примірників
навчальної, методичної та художньої літератури. Також в бібліотеці
проводяться різноманітні виставки, які впливають на формування
патріотичної особистості.
У своїх роздумах я порушила тему патріотизму, його поняття та місце у
моєму житті.
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«Патріотизм» - досить широке поняття, яке кожен розуміє по-своєму.
Бути патріотом означає любити рідні землі, віддавати честь Батьківщині, з
гордістю розповідати про свою країну, захищати та просто любити її всім
серцем і душею.
У моєму житті патріотизм займає одне із найважливіших місць. Ще з
дитинства моя родина заклала основу цього поняття - «патріотизм». У
шкільні роки почуття патріотизму розвивалося та зростало.
Ми - молодь! І якомога швидше ми хочемо бачити Україну квітучою,
радісною, щоб на території нашої країни панували мир і спокій. Ми ніколи не
залишаємося байдужими і тому проводимо благодійні акції для бійців, які
перебувають у зоні АТО. Завдяки таким заходам ми спонукаємо інших на
благодійні вчинки, якими висловлюємо свою вдячність бійцям за мирне небо
над головою. Ми прагнемо, щоб рівень патріотизму зростав, адже відчуваючи
нашу підтримку, захисники набувають внутрішніх сил задля подальшої
боротьби за нашу свободу і цілісність країни.
Ми часто чуємо такий вислів: «Хто
має молодь - той має майбутнє». Я знаю,
що все в наших руках і ми готові до
перетворень, прагнемо здобути знання, в
наших
душах
чистий
вогонь
прогресивних змін. Гаслом сьогоднішньої
молоді стало слово «патріотизм». Бо
тільки з любов’ю до своєї Вітчизни, до її
працелюбного народу, до неперевершеної
краси її землі, лише так ми повинні зробити крок до свого майбутнього.
Я впевнена, що майбутнє України насамперед залежить від нас самих.
Якщо ми будемо байдужими до усього, що відбувається навколо, то ніколи не
зможемо збудувати щасливе майбутнє. Тому, якщо ми хочемо бачити свою
рідну країну духовно, культурно, політично і економічно розвинутою
державою, яка буде спроможною відстоювати свої особисті інтереси у будьякій міжнародній сфері, ми повинні розвиватися самі, тим самим розвиваючи
рідну країну. Чим вищими будуть прагнення наших сучасників, тим кращий
результат ми отримаємо в майбутньому.
Те, якою буде Україна – залежить тільки від нас. Лише ми своїми
вчинками можемо збудувати ту країну, про яку мріємо!!!

133

РЕЗЮМЕ
Метою моєї роботи було вивчення проблем молоді, її соціального
становлення, участь у суспільному житті та привернення уваги молодого
покоління до розвитку майбутнього нашої країни. У своїй роботі я
спробувала створити соціальний портрет молоді нашого навчального закладу,
який формується під впливом різних суспільно–політичних і соціальних
чинників.
Молодь – це соціально–демографічна група, що переживає період
становлення соціальної зрілості, адаптації до світу дорослих і майбутніх змін.
Сьогодення вимагає підвищення рівня патріотизму та відповідальності за
розвиток майбутнього нашої держави, виховуючи повагу до національної
самобутності, культури та історії нашого народу, розвиваючи почуття
відповідальності за майбутнє.
У
роботі
відображені
заходи,
які
проводяться
у
ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей» для формування та розвитку
соціально активної та патріотичної особистості.
Ми повинні бачити свою країну духовно, культурно, політично і
економічно розвинутою державою; не бути байдужими до майбутнього і
докладати до цього якомога більше зусиль.
Чим вищими будуть наші прагнення, тим кращий результат ми
отримаємо в майбутньому.
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МОТИВАЦІЯ УЧНІВ ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
«Дитина від своєї природи − допитливий дослідник,
відкривач світу… Слід дитину спонукати до
самостійної пізнавальної діяльності, формуючи з
малих літ допитливість, прагнення до навчання, яке
має бути радісною працею.»
В.О.Сухомлинський

Кулакова
Катерина Андріївна,
соціальний педагог
ДНЗ «Запорізьке
вище професійне
училище
«Моторобудівник»

Актуальність. Сучасному суспільству з його
швидкими змінами потрібні освічені, зацікавлені
люди, які можуть самостійно приймати рішення в
ситуації вибору, здатні до співпраці, відрізняються
мобільністю, динамізмом, конструктивністю, готові
до міжкультурної взаємодії, володіють відчуттям
відповідальності за долю країни, за її соціальноекономічне процвітання, здатні оперативно сприймати
й творчо працювати з інформацією, що постійно
оновлюється. Відповідати цим високим вимогам
людина, яка оволоділа навичками наукового мислення.
мотивувати та залучати учнів до науково-дослідницької

сьогодні може лише
Враховуючи це, слід
діяльності.
Мета: визначити особливості мотивації учнів до науково-дослідницької
діяльності.
Сформовані на ранніх етапах навчання пізнавальний інтерес, творчі
здібності, дослідницькі вміння є міцним фундаментом формування майбутніх
кваліфікованих фахівців.
Мотивацію до наукової діяльності описано у дослідженнях
Л. Безчасного, С. Власова, О. Володарської, В. Кисельової, Н. Метулинської,
Г. Монастирської, Н. Соболєвої, А. Солнишкіної та інших дослідників.
Видатний педагог К. Ушинський неодноразово повторював, що
навчання має завжди надавати дитині можливість діяльності, яка відповідає її
силам, і допомагати тільки там, де в неї не вистачає сил, поступово
послаблюючи цю допомогу з віком дитини. Значення дослідницької роботи в
навчальному процесі розглянуто і в
психологічній науці. Так, відомий психолог
П. Блонський, аналізуючи процес навчання,
зауважував,
що
роботу
учня
слід
організовувати так, щоб із самого початку
поступово підводити його до оволодіння
методами наукової праці [3].
Науково-дослідницька діяльність учнів сприяє формуванню їх
лідерських якостей, умінню працювати в команді, умінню аргументовано
доводити свою точку зору, залученню до наукової праці. Заняття науководослідницькою роботою дає важливу самоосвітню компетенцію, яка виховує
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внутрішню дисципліну, відсутність страху перед аудиторією, вміння
самоорганізуватися, планувати свою діяльність, обирати власні способи
вирішення проблеми і давати об’єктивну оцінку своїм здобуткам. Це
водночас надасть учню переваги та зробить його конкурентоспроможним на
ринку праці [5].
При цьому науково-дослідницька діяльність
розглядається як:
- невід’ємна (а не додаткова) складова
навчально-виховного процесу [2];
- логічне продовження науково орієнтованої
навчальної праці (а не принципово інший вид
діяльності) [2];
- найбільш ефективний спосіб формування
науково орієнтованого мислення – підґрунтя
конструктивного існування особистості в системі безперервної освіти;
- процес перманентний, що знаходить своє виявлення в різних формах
залежно від віку, виду навчальної діяльності, особливостей мислення,
специфіки навчального предмета, ступеня складності наукової проблеми [6];
- особливий, специфічний вид навчальної діяльності, у процесі якої
учень, використовуючи теоретичні та практичні знання, уміння й навички,
знаходить розв’язання певної наукової (теоретичної або прикладної)
проблеми, а також оригінально застосовує відомий науковий метод
розв’язання будь-якої проблеми до аналізу схожих з нею [3].
Сьогодні активне залучення учнів до науково-дослідницької діяльності
– вимога часу. Останні тенденції розвитку науково-практичної педагогічної
думки (Болонський процес) вимагають переусвідомити традиційні парадигми
освіти: освіта сьогодні розглядається не як процес передання певної суми
знань, процес, кінцевий у просторі й часі, а як перманентний процес
оволодіння основними освітніми принципами, в якому учень відіграє
активну, рівноправну роль. Він саме той, хто вчиться, а не той, кого навчають.
Зазначимо, що існують статистичні дані, що свідчать про кількість
учнів (а саме − діти 9-11 класів ЗОШ та учні ПТНЗ, що є членами наукових
товариств України), які брали участь в обласних конкурсах-захистах науководослідницьких робіт з 2006 по 2016 рік.
За даними таблиці можна
побачити, що кількість учнів
постійно варіюється та все ж є
замалою. Це вказує на їхню
недостатню обізнаність у даній сфері
діяльності, а також недостатню
мотивацію.
Велика роль в успішній
науково-дослідницькій
діяльності
учнів надається мотивації цієї
діяльності. Ця рушійна сила на
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різних рівнях має різну назву – допитливість, пізнавальний інтерес, жадання
знань, пристрасть тощо. Пристрасна спрямованість до галузі пізнання,
настанова на творчість визначають головний напрям науково-дослідницької
діяльності учня. Цілеспрямованість припускає вміння правильно
організовувати й розподіляти в часі свою працю, бачити перспективу роботи,
її послідовні етапи. Цілеспрямованість учнів стає особливо продуктивною,
коли переростає в пристрасть. І. Павлов у своєму листі до молодих учених
писав: «Великої напруги і великої пристрасті вимагає наука від людини.
Будьте пристрасні у своїй роботі і у ваших шуканнях». К. Гельвецій також
відзначав, що лише сильні пристрасті народжують великих людей [4].
В
умовах
науково-дослідницької
діяльності як внутрішні мотиви можуть
бути як безпосередній інтерес до завдання у
процесі навчання, так і усвідомлення
важливості набутих знань у житті
теперішньому і майбутньому, прагнення
самоствердитися
серед
товаришів,
випробувати й виявити свої здібності,
знайти своє місце в ієрархії соціальних
стосунків у колективі, дістати схвалення
дорослих. Для багатьох прогресивних вчених, наприклад, важливим
стимулом науково-дослідницької діяльності є користь, яку вони можуть
принести суспільству, Батьківщині [5].
Окрім внутрішніх мотивів є й зовнішні. Під зовнішніми мотивами
розуміють прагнення до матеріальних вигод, до забезпечення свого
пріоритетного становища в науковому суспільстві. До зовнішніх мотивів
відносять також «тиск обставин», наявність проблемної ситуації,
пред’явлення завдань іншою особою тощо. Деякі зарубіжні вчені відносять
також конкуренцію, прагнення перевершити колег, суперників тощо. Як
незадоволеність своїм становищем, так і прагнення до самовираження,
самоактуалізації можуть служити стимулами поведінки однієї і тієї ж
людини.
Зовнішня мотивація стає двигуном наукової діяльності лише за
допомогою внутрішньої мотивації, оскільки на переваги, виражені в термінах
зовнішньої мотивації (пріоритет, слава, матеріальна винагорода тощо), учений
має право претендувати лише після відкриття, отримання нових фактів, до
яких неможливо дійти без стимулюючої та направляючої дії внутрішніх
мотивів, що створюються наочно-логічною структурою завдання [7].
На думку А. Маслоу, справжнє задоволення людина отримує лише при
реалізації потреби у творчості та самоактуалізації. Саме у цьому випадку
вона стає сама собою, індивідуальністю, яка досягає власної досконалості,
самовираження. Задоволення потреби до самоактуалізації, яка залежить від
задоволення естетичних, когнітивних потреб і потреб у самореалізації, не
пов’язане з будь-якою потребою, заповненням будь-якого недоліку. Це творча
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діяльність, вона не заповнює щось, а створює нове в людині, постає як
експресія, зростання й розвиток людини.
Науково-дослідницька діяльність учнів буде ефективною, якщо вона
буде правильно вмотивована та буде приносити реальну наукову і прикладну
користь.
Формування позитивної мотивації до науково-дослідницької діяльності
учнів буде успішним, якщо:
- забезпечується реалізація особистісно-діяльнісного підходу до учнів,
заснованого на емоційно-позитивній спрямованості освітньо-виховного
процесу і конструктивного змісту освітнього простору;
- здійснюється наступність у формуванні досвіду науково-орієнтованої
навчальної діяльності на всіх вікових етапах навчання, вибудовується система
безперервної освіти, заснована на системності цілей і вимог;
- забезпечується включення кожного учня до спеціально організованої
діяльності, що передбачає її гуманістичну спрямованість, вільний вибір,
задоволення потреб дітей у самореалізації творчих здібностей;
- враховується наукова, гуманітарна і культурологічна спрямованість
освіти, варіативність, проблемність, особиста значущість науководослідницької діяльності учнів для їх самореалізації і самоствердження;
- здійснюється організаційно-методична підтримка педагогічних кадрів [5].
Серед мотивів вивчення наук можна виділити такі групи домінуючих [7]:
1) мотиви
«професійного»
напрямку
(бажання
оволодіти
дослідницькими навичками: глибше пізнати дослідницьку та культуру науки
через виконання проектної роботи, відчути себе «творцем», розвинути
логічне мислення тощо);
2) навчально-пізнавальні мотиви (пізнавальний інтерес до науки
взагалі й до олімпіадної тематики та різних конкурсів із предметів);
3) мотиви зовнішнього характеру відносно контролюючого процесу
навчання («вивчаю, тому що буду більш озброєним на захисті чи на
конкурсі», «щоб мати впевненість щодо вступу до ВНЗ», «більше шансів
брати участь у різних змаганнях» тощо).
Також визначено, що поведінка учнів, які вирішили займатися
дослідницькою діяльністю, може бути полімотивованою, тобто такою, до якої
спонукають декілька мотивів [6].
При створенні умов та мотивації учнів для написання науководослідницьких робіт необхідно проводити не тільки індивідуальну роботу, як
вважає більшість учителів, але й розвивати необхідні навички та
компетентності на уроках та в позаурочний час. Цей процес має бути
системним, комплексним та охоплювати всіх учнів.
Для того, щоб учень дійсно включився в роботу, потрібно, щоб
завдання, які ставляться перед ним під час навчальної діяльності, не тільки
були зрозумілі, але і внутрішньо прийняті ним, тобто щоб вони придбали
значимість для учня і знайшли, таким чином, відгук і опорну точку в його
переживаннях.
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Ефективна педагогічна взаємодія з учнями
можлива тільки з урахуванням особливостей
мотивації самого вчителя, який передає знання з
предмета і викликає інтерес до предмета в учнів.
Головний
шлях
виховання
повноцінної
мотивації − це не тільки створення сприятливого
клімату, але і включення дітей в реальні види
діяльності, способи взаємодії з оточуючими [4].
Вчитель
має
орієнтуватися
на
використання таких педагогічних технологій, з
допомогою яких не просто поповнювалися б
знання й уміння з предмета, а й розвивалися такі
якості учня як пізнавальна активність,
самостійність, уміння творчо виконувати
завдання.
Саме на уроках та готуючись до них, учні проводять перші мінідослідження, набувають перші навички самоконтролю на основі введення
вчителем у структуру заняття ситуацій самооцінювання і взаємооцінювання.
До роботи з різними джерелами учня також стимулюють індивідуалізовані
домашні завдання. Слушною є думка О. Заболотного про те, що вчитель,
готуючись до уроків, «повинен прагнути підбирати такі запитання, які
можуть викликати протилежні думки, й відповідь на які не лежить на
поверхні, а народжується під час дискусії» [1].
З упевненістю можна визначити високу ефективність застосування
дослідницьких прийомів і методів у навчанні для поглиблення інтересу учнів
до пізнавання та творчої діяльності, для формування в них відповідних знань,
умінь, навичок і дослідницької позиції в сприйнятті, осмислення світу.
Особливістю навчально-дослідницької
діяльності учня є суб’єктивні відкриття ним
нових знань на основі індивідуальної
актуалізації попередньо засвоєних ним знань
і вмінь, уведення їх до особистісного
пізнавального
простору.
Застосування
дослідницького
підходу
в
навчанні
спрямовано на становлення у школярів
досвіду самостійного пошуку нових знань і використання їх в умовах
творчості. В ході роботи перед майбутніми дослідниками треба ставити такі
завдання, які б допомогли їм по-новому поглянути на власну ерудицію [3].
Виконання науково-дослідницьких робіт також потребує від учня
вміння працювати самостійно, тож на уроках потрібно приділяти багато
уваги самостійному навчанню учнів. Самостійна навчальна робота учнів −
оволодіння науковими знаннями, практичними вміннями та навичками в усіх
формах організації навчання, як під керівництвом учителя, так і без нього.
Цілями такого навчання, з погляду перспективи написання науководослідницької роботи, мають бути:
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- формування потреби до постійної самоосвіти;
- формування навичок самостійної дослідницької діяльності.
Готуючи дітей до написання науково-дослідницьких робіт, слід
звернути увагу на готовність дитини до такого виду діяльності. Потрібно,
щоб дитина відчувала себе впевнено, проводячи дослідження. Для
досягнення цієї мети використовується технологія проблемного навчання.
Проблемне навчання – організація процесу навчання, в основі якого
лежить створення викладачем самостійної пошукової діяльності школярів із
розв’язанням навчальних проблем. Під час проблемного навчання вчитель,
поставивши проблему, розкриває шлях її вирішення, демонструє учням хід
наукового мислення, змушує їх слідкувати за рухом думки до істини, робить
їх співучасниками наукового пошуку. Користуючись цією технологією, дуже
просто організовувати будь-яку дослідницьку діяльність, адже учнів
систематично спонукають до самостійного розмірковування, активного
пошуку відповіді на проблемне питання. Дослідницька діяльність за таких
умов є в повній мірі самостійним пошуком учнем розв’язання проблеми.
Отже, технологія проблемного навчання сприяє не тільки набуттю
учнем необхідної системи знань, але й досягненню високого рівня їх
розумового розвитку, формуванню в них здатності до самостійного
оволодіння знаннями шляхом власної творчої діяльності. Тобто формує
сприятливі умови для початку науково-дослідницької роботи учнів [5].
Для підготовки дітей до формування своїх науково-дослідницьких робіт
від постановки проблеми до оформлення і захисту своїх робіт, також
доцільно використовувати проектну методику. Основною метою створення
проектів в контексті проблеми, що розглядається, є прищеплення учням
уміння користуватися дослідницькими прийомами: збирання інформації,
аналізу з різних точок зору, висування гіпотез, уміння робити висновки.
Дослідницька діяльність – вища форма самоосвітньої діяльності учнів.
Формування науково-дослідницьких вмінь – процес складний і
довготривалий. Він не виникає на порожньому місці і не розвивається сам по
собі; треба поступово і методично формувати дослідницькі навички,
здійснюючи постійний контроль, аналізувати та виправляти помилки,
визначати найкращі шляхи виконання роботи, розділити її на певні складові,
навчити учнів поєднувати дослідницьку діяльність з науковою.
Отже, у сучасних умовах інтелектуальні та соціально-адаптивні
здібності особистості набувають усе більшого значення. В умовах, коли
значна частина суспільного відтворення належить інтелектуальному
продукту, прищеплення навичок його утворення є першочерговим завданням
системи освіти. Основний шлях вирішення цього завдання – організація
навчальної діяльності як науково орієнтованої і науково-дослідницької як її
структурного компоненту, мотивування учнів шляхом залученням їх до
різних видів діяльності (групової, самостійної, проектної), використання
вчителями дослідницьких прийомів та методів під час уроків, пробудження
інтересу до своєї роботи.

140

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Бокарева Г. Исследовательская готовность как цель процесса
развития учащихся / Г. Бокарева, Е. Кикоть // Alma mater (Вестн. высш. шк.).
– 2002. – № 6. – С. 50-54.
2. Голобородько В. В. Наукова робота учнів / В. В. Голобородько //
Програма організації науково-дослідницької діяльності учнів. – Харків, 2005.
– 208 с.
3. Кайнова В. Проектна і науково-дослідницька діяльність – шлях до
творчості / В. Кайнова // Рідна шк. – 2007.– № 10. – С. 21–25.
4. Калошин В. Ф. Пошукова активність – основа творчості / В. Ф.
Калошин // Обдарована дитина − 2001. − № 3. − С. 2-7.
5. Крючкова И. И. Включение учащихся в познавательную и научноисследовательскую деятельность − действенный путь развития устойчивой
мотивации в образовании и профессиональной реализации / И. И. Крючкова
// Кл. рук.− 2002. − № 6. − С. 60-69.

141

ЗМІСТ:
ЗНИКЛІ НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ ВЕСЕЛІВСЬКОГО КРАЮ

3

СОЦІАЛЬНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ МОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ

8

ДЕРЖАВОТВОРЧІ МОТИВИ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ЛІРИКИ В. СІРЕНКА І
Т. СУГАЛОВОЇ

15

ВІДВАЖНА ОТАМАНКА УКРАЇНСЬКИХ СТЕПІВ

25

РОЗВИТОК ТА ЕВОЛЮЦІЯ ДИЗАЙНУ УКРАЇНСЬКОЇ ГРИВНІ

33

ПАТРІОТИЗМ ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

38

ВИКОРИСТАННЯ КОЛЬОРОВОЇ ГАМИ В ПОЕЗІЇ ЛІНИ КОСТЕНКО

45

ПОХОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ТРИЗУБА АБО ЗВІДКИ У ТРИЗУБА
РОГИ?

52

ДНЗ «Веселівський професійний аграрний ліцей»
Базенюк Олександр Сергійович
Санін Микола Миколайович

ДНЗ «Запорізький професійний промисловий ліцей»
Бондаренко Анастасія Юріївна
Левун Ольга Вікторівна

Бердянський економіко-гуманітарний коледж Бердянського
Державного педагогічного університету
Варьєва Єлизавета Олегівна
Варьєва Майя Вікторівна

ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник»
Добрянська Олександра Володимирівна
Кириченко Віктор Анатолійович
ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник»
Іванцова Лілія Вікторівна
Гнатенко Світлана Анатоліївна
ДНЗ «Якимівський професійний аграрний ліцей»
Келесіді Анастасія Олексіївна
Штейц Надія Антонівна

ДНЗ «Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти»
Колупай Даніїл Андрійович
Кравець Олександра Василівна

ДНЗ «Запорізький професійний ліцей залізничного транспорту»
Кузнєцов Максим Сергійович
Колодка Ольга Олександрівна
Коротаєва Ірина Володимирівна

142
ШАНУЄМО СТАРІСТЬ ЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО

60

ГЕНЕЗИС ВЗАЄМОВІДНОСИН УКРАЇНИ ТА ЄС: ІСТОРІЯ, СЬОГОДЕННЯ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ

66

ЛАНДШАФТНІ ПАРКИ – ОКРАСА УКРАЇНИ

73

ДНЗ «Запорізьке машинобудівне вище професійне училище»
Курбатов Сергій Олександрович
Кісліцина Наталія Олексіївна

ДНЗ «Запорізький професійний ліцей сервісу»
Овезова Надія Нармамєнтівна
Цибульська Юлія Віталіївна

ДНЗ «Якимівський професійний аграрний ліцей»
Пак Наталія Владиславівна
Бай Лариса Василівна
ЕРГОНІМИ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙОНУ М. ЗАПОРІЖЖЯ

ДНЗ «Запорізький центр професійно-технічної
транспорту»
Попов Володимир Миколайович
Кокіна Ірина Анатоліївна

освіти

водного

80

КУЛЬТУРНІ ДІЯЧІ ЗАПОРІЗЬКОГО КРАЮ, РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ

86

МЕЛІТОПОЛЬ – ІНТЕРКУЛЬТУРНА СТОЛИЦЯ УКРАЇНИ

94

ДВОМОВНІСТЬ МЕШКАНЦІВ ЗАПОРІЗЬКОГО НАДАЗОВ'Я:
ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

99

ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник»
Попович Олександра Михайлівна
Козловська Алла Миколаївна
ДНЗ «Мелітопольське вище професійне училище»
Редько Ірина Іванівна
Кардашова Наталя Григорівна

ДНЗ «Мелітопольський професійний аграрний ліцей»
Скалига Сергій Борисович
Кірей Юлія Вікторівна

ТЕМАТИКА
ТА
ЖАНРОВА
СВОЄРІДНІСТЬ
ТВОРІВ,
ІДЕЯ 103
НЕРОЗРИВНОГО ЗВ’ЯЗКУ ПОКОЛІНЬ І ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ
ПАМ’ЯТІ НАРОДУ У ТВОРЧОСТІ ПЕТРА РЕБРА

ДНЗ «Запорізький професійний торгово-кулінарний ліцей»
Стаднік Олена Олександрівна
Савченко Оксана Вікторівна

143
НЕНОРМАТИВНА ЛЕКСИКА ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ЗАГАЛЬНУ 112
КУЛЬТУРУ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

ДНЗ «Запорізький центр
транспорту»
Трофімов Ілля Сергійович
Хортицька Тетяна Іванівна

професійно-технічної

освіти

водного

ШАНОБЛИВЕ СТАВЛЕННЯ ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ СИМВОЛІКИ

118

ТАРАСОВІ СТЕЖКИ НА ЗАПОРІЖЖІ

125

ХТО МАЄ МОЛОДЬ – ТОЙ МАЄ МАЙБУТНЄ

130

МОТИВАЦІЯ УЧНІВ ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

135

ДНЗ «Великобілозерський професійний аграрний ліцей»
Трошин Владислав Ігорович
Візнюк Інна Валеріївна
ДНЗ «Запорізький професійний будівельний ліцей»
Астанін Олександр Олександрович
Чигілейчик Жанна Миколаївна
ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей»
Шпирна Надія Миколаївна
Вітковська Людмила Сергіївна

ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник»
Кулакова Катерина Андріївна,
соціальний педагог

