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ВСТУПНЕ СЛОВО 
 
 
 

У наш час накопичилась величезна 
кількість знань, гідних вивчення. 

І.Кант 
 
На сучасному етапі переходу нашого суспільства на інноваційні шляхи 

розвитку вагомого значення набуває підвищення якості професійно-технічної освіти 
та спрямування її на підготовку випускників, які б уміли застосовувати набуті 
професійні знання та формувати навички самоосвіти. Осмислення багатьох життєвих 
ситуацій, прийняття деяких важливих життєвих рішень вимагають від людини вміння 
міркувати, віднайти головне, відокремити його від незначущого, другорядного, вміти 
знайти в собі вольові зусилля для подолання певних перешкод, щоб досягти успіху в 
певній сфері своєї діяльності. Тому визначальними якостями випускника професійно-
технічного закладу є уміння оперувати інформацією і самостійно організовувати 
власну пізнавальну діяльність.  

Нині одним із важливих завдань ПТНЗ є підготовка висококваліфікованих 
спеціалістів, здатних неперервно поповнювати і поглиблювати свої знання, 
підвищувати власний теоретичний та професійний рівень, що, у свою чергу, 
передбачає створення умов для самореалізації особистісних якостей учнів у процесі 
навчання. Саме з цією метою було прийнято рішення про проведення щорічної 
обласної  науково-практичної конференції учнів професійних (професійно-технічних) 
закладів «Україна очима молоді». 

Учнівська конференція – це передусім спілкування та обмін думками, 
інформацією, напрацюваннями з однолітками. Це обумовлено тією обставиною, що 
будь-якому досліднику, а с особливо початківцю, завжди необхідно обговорювати 
свої наукові розробки, ділитися зі своїми думками. Тільки за цієї умови можна 
уникнути помилок і не піти по хибному шляху наукового пошуку. 

У цьому році теми учнівських доповідей були актуальними й завжди викликали 
пожвавлену дискусію. Молоді науковці продемонстрували неабияке вміння 
представити результати своєї науково-дослідницької роботи, дискутувати, 
відповідати на «незручні» питання та адекватно реагувати на критичні зауваження 
членів журі. 

І безсумнівно, учнівська конференція – це важлива форма навчання, яка сприяє 
формуванню знань, умінь і навичок учнів, їх закріпленню та вдосконаленню, 
поглибленню й систематизації; це комплексна форма узагальнення результатів 
самостійної пізнавальної діяльності учнів під керівництвом учителя, що здійснюється 
завдяки спільним зусиллям учителя й учнів. Саме в процесі цієї роботи виробляються 
і теоретично систематизуються об'єктивні знання про дійсність. 

 
І.А.Кокіна, голова експертної творчої групи викладачів  

української мови та літератури м. Запоріжжя «Берегиня»  
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Дорошенко Денис (учень Державного 
навчального закладу «Багатопрофільний центр 
професійно-технічної освіти»); 
керівник – Піпнік Н.М., викладач історії України 

 
ГРИГОРІЙ ГЕРАСИМОВИЧ ЧЕЧЕТ – ОДИН З ПЕРШИХ ВИНАХІДНИКІВ 

ВІТЧИЗНЯНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ 
 

Мало хто знає, що в маленькому селі, у південних українських степах 
народився і працював талановитий конструктор Григорій Герасимович Чечет – один з 
перших вітчизняних винахідників різних літальних апаратів. Життя одного з перших 
авіаторів Чечета Г.Г. – це невпинний творчий пошук спроб піднятися над землею.  
У небі, яке мріяв покорити цей невтомний шукач надійних і міцних крил для людини, 
йому ясно сяяло незгасне сонце правди і вселюдського добра. 

Метою творчої роботи є дослідження і вивчення життєвого шляху та творчих 
пошуків одного з перших авіаторів нашої країни, винахідника різних літальних 
апаратів, селянина Григорія Герасимовича Чечета. 

Чечет Григорій Герасимович (1870 – 1922) прожив життя, наповнене радістю 
відкриттів і печаллю зрад та невтомними творчими пошуками. У Токмацькому 
краєзнавчому музеї влаштована окрема експозиція, присвячена Григорію Чечету, 
авіаторові-винахідникові. Для написання роботи були вивчені та проаналізовані 
наступні джерела: матеріали експозиції Токмацького краєзнавчого музею, присвячені 
Григорію Чечету; документальні повісті Петра Симоненка «Літа орел» та «Понад 
вітрами»; книга письменника Миколи Гомона «Край Токмацький»; матеріали 
періодичних видань про земляка Чечета Г.Г.; інтерв’ю наукових працівників 
Токмацького краєзнавчого музею; електронні джерела. 

Про видатних людей токмацького краю й про складне життя Чечета Г.Г. йде 
мова в книзі Миколи Гомона «Край Токмацький», про дні напружених творчих 
пошуків та життєвий шлях крилатої людини Чечета Г.Г. розповідають документальні 
повісті Петра Симоненка «Літа орел» та «Понад вітрами». 

У доборі матеріалів, спогадів і документів для написання цих документальних 
повістей письменнику Петру Іларіоновичу Симоненку допомагали працівники 
Державної бібліотеки у Москві, працівники Нікітського ботанічного саду в Криму і 
Кримського обласного архіву, авіаконструктор і історик авіації кандидат технічних 
наук В.Б.Шавров з Москви, сини Г.Г.Чечета – І.Г.Чечет та Я.Г.Чечет, племінники 
Г.Г.Чечета – С.М.Сизоненко та Г.М.Сизоненко, працівник Запорізького обласного 
архіву А.Г.Насєдкін та житель м. Молочанська В.Ф.Матвієць. 

Всі ці джерела виявилися дуже цікавими і актуальними для даної теми роботи. 
Перші спроби «пташиних крил» 
Григорій почав майструвати повітряного змія. Трикутна коробка була «тілом 

птаха», до двох верхніх кутів якого він приробив гострі крила. Їх положення могло 
мінятися, щоб модель була стійкою у польоті і краще парила. Тяжкою видалася ця 
робота – перш за все тому, що в селі його чекали нужда і голод, та й емоційної 
підтримки він не відчував, бо всі посміювалися з нього. Через це він не міг цілком 
віддатися дослідженням по повітроплаванню – ледве заробляв на хліб насущний. 

Не дивлячись ні на що, Григорій все ж таки змайстрував змія. Коли він 
запустив його з пагорба на околиці села, приголомшені були всі: птах полетів!!! 
Натхненний результатом, майстер, що не залишав весь цей час роботу садівника, 
вирішує виготовити крила тепер уже для себе! Проте ніхто не розділив радість та не 
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похвалив молодого винахідника, а дружина навіть злилася. Григорій прийняв рішення 
піти з сім'ї. Він перебрався в колонію Асканія-Нова, в інший повіт. Багатий 
землевласник з німецьких колоністів Фрідріх Фальц-Фейн шукав собі садівника в 
дендропарк в своєму маєтку Асканія-Нова. Там Григорій закінчив свої розрахунки, 
виготовив деякі деталі апарату, вислав замовлення на матеріали і поїхав знову додому 
– будувати планер. Отримавши з Праги посилку, він вимірював і приміряв бамбукові 
палички, проклеював полотно і все думав над конструкцією планера, на якому 
збирався піднятися в повітря. 

Творчі пошуки 
Багато чого тоді змінилося в житті Григорія – він розвівся з дружиною і 

одружився вдруге. Його друга дружина Онися виявилася такою ж допитливою, як і 
він сам. Вона розпитувала про все і сама приглядалася, що і як майстрував її 
Григорій, або слухала його, коли він читав журнали і газети про повітроплавання. 

На виготовлення літального апарату пішла уся зима. Невеликий літній 
заробіток садівника Чечет витратив на купівлю бамбука, полотна, клею, фарб. І коли 
прийшла весна, винахідник почав готуватися до польоту на своїх саморобних крилах. 
Новий літальний апарат був величезним. Крило було в десять аршин довжиною, 
каркас був зроблений з гнутого бамбука і обмотаний тонким полотном, посередині – 
отвір, що служив кабіною для планериста. Майже ніхто не вірив, що Чечет зможе 
піднятися в повітря. Але він все-таки полетів! Хоча і на якихось десять сажнів, а 
полетів! Це був успіх! Але його душа бажала більшого – він хотів зробити літак! 

Для досягнення мети Григорій з дружиною спочатку переселяються в місто 
Гуляйполе, а незабаром – в Катеринослав (з 1926 р. – Дніпропетровськ, з 19 травня 
2016 року – Дніпро). Важко там припало Чечету – вдень робота, увечері – 
конструювання нового планера.  

Якось Григорій вичитав, що у Франції велосипедисти причіплюють крила до 
велосипедів – роблять такі собі планери-авієтки. А якщо добре розігнатися по рівному 
шосе – можна трішки «підлетіти». І Чечет вирішив використати французький досвід, 
трохи його спростивши і удосконаливши, адже рівнинна місцевість біля Дебальцева – 
це хороший спосіб випробувати конструкцію зменшеного варіанту планера. 

У той час у Г.Чечета вже було четверо дітей, та все ж таки Григорій зміг піти на 
вечірні курси слюсарів-механіків. Саме тоді він написав про свій апарат в Російське 
технічне товариство. Відповідь з Петербургу не змусила себе довго чекати: «Пан 
Чечет звернувся у відділ з проханням звернути увагу на його 13-річну працю по 
будівництву літального апарату і розглянути проект його приладу. Оскільки з 
присланого не можна скласти уявлення про прилад, відділ доручив А.А. Кованьку 
просити одного з інженерів заводів, розташованих біля ст. Дебальцево, оглянути 
апарат Чечета і дати відділу свій висновок про нього…» [5, 73]. 

Прийшов 1905 рік. Григорій з радістю вітав революцію, за що поліція узяла 
його на облік. Але мрія про небо не залишала його. 

І знову переїзд – цього разу у Великій Токмак. Потрібні були гроші на дорогі 
деталі, які виготовляли на заводі Фукса і Клейнера по кресленнях винахідника. У той 
час повітроплавання було такою галуззю знань, в яку навіть наймудрішим доводилося 
пробиратися крізь суцільні питання. Що вже говорити про селянина, який не мав 
хорошої технічної освіти.  

Для Чечета створення літального апарату теж стало рівнянням з багатьма 
невідомими. Але руки авіатора-самоучки день за днем будували невелику модель 
аероплана. І ось вона готова. Розмашисте основне крило і крило над ним; 
чотиригранний в носовій частині фюзеляж далі зроблений тригранним (для 

https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2016
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полегшення і міцності); під ним широке шасі на полозах, що нагадує сани; масивне на 
перший погляд хвостове оперення – легке і стійке; замість двигуна прироблений 
лубок мідного дроту необхідної ваги. Запущена з висоти як планер, модель повела 
себе в повітрі упевнено, як справжній птах. Одне тільки пригнічувало Чечета – у 
нього не було двигуна, щоб побудувати аероплан. Він дав оголошення в московських 
газетах про купівлю мотора, хоча і не мав для цього коштів.  

Але часом життя у важку хвилину може піднести несподіваний сюрприз. 
Німецький колоніст Нейфельд узяв його садівником і дозволив будувати у своєму 
сараї аероплан. Григорій повністю занурився в роботу. Проте все-таки винахідник не 
витримав і пішов від Нейфельда – дуже непосильною виявилася робота у нього. Саме 
у той час з Москви прийшла відповідь на його оголошення. Хоча двигун ніхто йому 
не запропонував, але знайшовся союзник – комерсант П.Устрицев, який запросив 
Чечета до себе під Москву в Перново, сподіваючись на спільну роботу. Вибору у 
Григорія не було і він відправився до Москви. Устрицев познайомив його з німецьким 
інженером Петером Броудом. Чечет показав йому дерев'яну модель свого останнього 
винаходу – орнітоптера. Все начебто складалося вдало, але на вимогу поліції 
Григорій вимушений був повернутися у Великий Токмак, так він розплачувався за 
симпатії до революціонерів. Проте не міг Чечет просто так залишити справу усього 
свого життя. Він продовжував будувати свій аероплан. Коли прийшов час складати 
апарат, винахідник вивіз усі частини за місто. У 1909 році власноручно виготовив 
модель аероплана «Планета» з якою поїхав до Петербурга.  

У петербурзькому небі «ЧУР №1» 
Коли Перше російське товариство повітроплавання побудувало в Петербурзі 

Механічний завод літальних апаратів, мільйонер Ушков, що раніше знав про Чечета, 
звернувся до конструктора Миколи Васильовича Ребікова і розповів про Чечета. 
Ребікова зацікавив винахід селянина з далекого степового краю. Григорія запросили 
до майстерні і за участі інженера-конструктора Миколи Ребікова та при фінансовій 
допомозі Ушкова вони разом в 1910-1911 роках створили оригінальний за 
конструкцією та виконанням повітряно-вітрильний корабель і назвали його «ЧУР 
№1» (Чечет, Ушков, Ребіков).  

Новий легко-вітрильний корабель був дуже цікавим. 
Прийшло літо 1911 року. Нарешті літак Чечета вийшов на старт. Він легко узяв 

розгін і відірвався від землі. Пілотував його Ребіков. Григорій, стоячи на землі, не 
відчував її під собою і не міг приховати захвату! Його творіння летить. Він таки досяг 
мети.  

Випробування його літального апарату були успішними! Ще деякий час Чечет 
брав участь у випробовуваннях літака на Комендантському аеродромі в Петербурзі. 

Приїхавши восени 1911 року з Петербургу, Григорій Герасимович купив собі 
невеликий старенький будиночок і найнявся слюсарем на механічний завод 
німецьких заводчиків-колоністів Фукса і Клейнера. Майже увесь свій заробіток він 
витрачав на створення нового літального апарату.  

Навесні 1912 року газети і журнали писали про відкриття Другої Міжнародної 
повітроплавної виставки в Москві. Незабаром Чечету прийшов лист від Миколи 
Ребікова, в якому той писав, що «ЧУР №1» теж покажуть на виставці як літак 
оригінальної конструкції. Хоча Григорій був хворий і грошей бракувало, він все ж 
надумав поїхати в Москву. На виставці він одразу упізнав свій  «ЧУР» і поспішив до 
нього. Під ним красувався напис (рос):  
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"СТЕНДЪ № 9 
Н.К.УШКОВЪ 
Москва, Смоленский бульваръ, № 26 
Экспонаты: 
Аэропланъ "ЧУРЪ". Аэробуэръ". 
Усю славу Ушков присвоїв собі. Григорій із великим сумом дивився на своє 

творіння. Раптом до нього підійшов Ребіков з відомим льотчиком Єфімовим. Льотчик 
дав високу оцінку машині та додав: «…Придивіться, товариство, як виділяється ЧУР 
на виставці своїм оригінальним виглядом. Тут, я вам скажу, Григорій Герасимович та 
Микола Васильович і головою й руками попрацювали» [4, с.136]. 

На виставці виявилося, що «ЧУР збирає до себе багатьох відвідувачів, 
особливо авіаторів, знаючих людей, яким відомо, що справжні автори цього літака – 
Чечет і Ребіков» [4, с.135]. 

На авіаційні дні в Москві Чечет не залишився, хоч як Ребіков не вмовляв його, 
то Григорій з сумом відповів: «…грошей у мене вже майже немає, Ушков ще десять 
тисяч так досі й не віддав» [4, с.138]. 

Проводжаючи Чечета, Ребіков все казав: «Якщо ЧУР літатиме на авіаційних 
днях, я неодмінно напишу вам все, як і що тут буде. А там взнаєте і з журналів»  
[4, с.139]. 

А на авіаційних днях, що проходили в Москві у травні 1912 року, пілот Лерхе 
успішно підняв ЧУР №1 в повітря і вчинив політ. Літак був признаний самою 
оригінальною конструкцією, а газети писали «про авіаконструктора-самоука з далекої 
південної глибинки [6]. 

Останні роки життя 
У Москві у Чечета відбулася не дуже приємна зустріч з Ушковим, який під 

дулом револьвера заставив Чечета поставити підпис на документі для продажу 
креслення літака італійській авіаційній компанії. Він дуже тяжко пережив ці події, але 
дружина підбадьорювала його, радіючи, що хоч живий повернувся. 

Проте після громадянської війни, дещо оправившись від знегод, винахідник 
продовжував пошуки і вони виявилися обнадійливими. На початку 1922 року, узявши 
з собою дорогоцінні у той час інструменти, креслення і розробки, Чечет виїжджає із 
Великого Токмака з сім’єю до Запоріжжя, де нова радянська влада надала йому 
інженерну роботу на заводі «Дека» (зараз «Мотор-Січ») з тим, щоб він побудував 
новий економічний середній народногосподарський літак [5,с.206]. 

Та несподівана хвороба обірвала життя талановитої людини і у березні 1922 
року Григорій Герасимович помер в інфекційній лікарні міста Запоріжжя від тифу. 
Похований у місті Токмак біля хутора Ігнатівка. 

Трагічно закінчилося життя і М.В.Ребікова – влітку 1918 року він був убитий 
невідомими на привокзальній площі у Москві. 

Отже, досліджуючи життєвий і творчий шлях Г.Г.Чечета в експозиціях музею, 
в документальних повістях, книгах, в періодичних виданнях, автор дійшов висновків, 
що винахідник невтомно і творчо шукав надійні та міцні крила для людини; його 
життєвий шлях був радісним, складним і трагічним. 

Винахідницькі роботи Чечета Г.Г. внесли вагомий вклад в надбання 
літакобудування. Імена Г.Г. Чечета і М.В. Ребікова не були забуті. Вони згадуються в 
усіх загальних дослідженнях по історії авіації та повітроплавання. Найсуттєвіше – в 
книзі В.Б. Шаврова «Історія конструкцій літаків в СРСР до 1938 року» [3]. Їх літак 
«ЧУР №1» стоїть в списках перших російських літаків на початку авіабудівництва в 
Російській імперії. 
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Літак «ЧУР №1» успішно пройшов випробування в повітрі під час Другої 
Міжнародної повітроплавної виставки в Москві та був признаний самою 
оригінальною конструкцією.  

Все життя Г.Г.Чечет взлітав назустріч сонцю, полишивши в пам’яті нащадків 
світлу вдячність за щедро подаровані крила. У Запорізькому краєзнавчому музеї, в 
Токмацькому краєзнавчому музею облаштовані окремі експозиції, присвячені 
Григорію Герасимовичу Чечету, авіаторові-винахідникові. Народ не забуває свого 
талановитого земляка, який невтомно прокладав шлях в краще майбутнє.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА 

 
На модерному етапі розвитку української державності, коли саме існування 

незалежної України деякими політичними діячами ставиться під питання, в умовах 
прямої військової агресії, постреволюційної збройної інтервенції та інформаційно-
пропагандистської кампанії проти нашої країни з боку Російської Федерації та з 
урахуванням проголошеного Президентом України та Кабінетом Міністрів України 
шляху до реформування органів місцевого самоврядування особливої актуальності 
набуває вивчення історії становлення останнього в умовах Української революції 
1917-1921 років. Слід підкреслити, що сучасні військово-політичні, економічні та 
зовнішньополітичні умови нашої держави в багатьох аспектах співвідносяться з 
добою національно-визвольних змагань українського народу 1917-1921 років, коли 
Українські національні уряди вели війну за виживання з рудиментами колишньої 
Російської імперії та нового неоімперіалістичного порядку, що де-факто 
встановлювали більшовики. 

Ця доба відрізняється особливим піднесенням української національної ідеї, що 
призвело до утворення української державності. Від попередньо зниклої з політичної 
арени Російської імперії наша молода держава отримала розгалужену систему 
місцевого самоврядування, яка поступово трансформувалося у власну. Українська 
влада зробила ставку на досить помірковані перетворення, відмовившись від 
принципу революційної доцільності.  

Досвід формування розгалуженої та діючої системи місцевого самоврядування 
не втратив своєї актуальності і на сьогодні. 

Вбачаючи недостатній рівень досліджувань з даної тематики, вважаємо, за 
доцільне висвітлити аспект розбудови, функціонування, реформування і 
трансформації систем місцевого самоврядування Півдня у 1917-1921 роках. Також, 
вважаємо необхідним узагальнити історичний досвід організації місцевих громад з 
урахуванням традицій українського та європейського народів. 

Зважаючи на те, що політика державних утворень доби Української революції, 
які в різні періоди контролювали Південь, стосовно місцевого самоврядування не 
завжди досягала кінцевої мети, досвід, накопичений ними, свідчить, що розбудова 
незалежної національної самодостатньої держави багато в чому залежить від 
створення розгалуженої децентралізованої схеми управління державою із 
використанням багатовікових національних традицій. 

Сьогодні, в рамках реформи системи державного управління та місцевого 
самоврядування, перед Україною стоїть завдання зберегти демократичні здобутки 
Революції Гідності та поєднати їх з реаліями військового часу. Особливо це 
стосується системи місцевого самоврядування. Таке саме завдання у свій час стояло 
перед Гетьманом України П.Скоропадським: зберегти демократичні завоювання 
Української революції, з їх кореляцією на фактичний розпад державних інституцій, 
анархію в державі та військову загрозу від більшовиків та білогвардійців. 
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Однією з важливих складових сучасного державного будівництва в Україні є 
формування органів місцевого самоврядування, здатних ефективно вирішувати 
нагальні проблеми своїх територіальних громад, внаслідок чого в першу чергу 
зменшується тиск на вищі органи державної влади. Необхідною умовою для 
розв’язання цієї проблеми вбачається дослідження і врахування вітчизняного 
історичного досвіду, зокрема, діяльності земських та міських самоврядних органів. 

Слід зазначити, що доба Української революції 1917-1921 рр. істотно вплинула 
на роль і місце цих інститутів у суспільно-політичному та господарському житті.  
У добу Центральної Ради відбувалася певна демократизація самоврядних установ, 
проте, враховуючи майже річну відсутність органу державної влади, який 
координував би місцеве самоврядування, місцеві громади перетворювалися на 
неконтрольовані органи, вони майже не підпорядковувалися урядові Української 
Народної Республіки (далі – УНР). Виходячи з цього, прихід до влади Гетьмана Павла 
Скоропадського виглядає відходом від соціалістичної спрямованості держави до 
буржуазної демократії, властивої більшості європейських країн того часу.  

У вітчизняній історіографії питання діяльності органів місцевого 
самоврядування Української Держави П.П.Скоропадського загалом є актуальним. 
Так, наприклад, окремої уваги заслуговує дослідження О.Леміжанської «Діяльність 
Департаменту місцевого самоврядування МВС Української Держави (травень-
грудень 1918 р.)» [6] та «Органи місцевого самоврядування в державно-політичній 
моделі Гетьманату П.Скоропадського (квітень-грудень 1918 року)» [7], в яких 
авторкою надається великий масив фактичного матеріалу, зокрема і архівних джерел. 
Цікавою для дослідників є робота І.Логвиненко «Особливості формування та 
діяльності місцевих органів влади Української Держави (травень-грудень  
1918 р.)» [8], в якому автор наводить достатньо цікаві моменти діяльності 
самоврядних органів Гетьманату. Дослідник О.Тимощук в монографії «Охоронний 
апарат Української Держави (квітень-грудень 1918 р.)» [11] наводить вагому частину 
фактологічного матеріалу з приводу Міністерства внутрішніх справ Гетьманату (далі 
– МВС), якому насамперед і підпорядковувалися органи місцевого самоврядування 
[6] Побіжно цього питання торкається Р.Пиріг у своїй праці «Українська гетьманська 
держава 1918 року. Історичні нариси» [9]. Вагомий обсяг інформації наводить 
Гетьман П.Скоропадський в мемуарній праці «Спогади» [10]. Окремої уваги 
заслуговує праця О.Ушакова, у якій детально описано структуру та особливості 
місцевого самоврядування в південноукраїнському регіоні за часів революції [12]. 
Крім того, у роботі використано дослідження українського історика П. Гай-Нижника 
[1, 2] та мемуари сподвижника П.Скоропадського – Д.Дорошенка [3]. 

ГЕТЬМАНСЬКИЙ ПЕРЕВОРОТ: НОВА ЕРА РОЗВИТКУ 
САМОВРЯДУВАННЯ 

29 квітня 1918р. в результаті державного перевороту влада від Центральної 
Ради перейшла до Павла Скоропадського, який був обраний Гетьманом Української 
Держави. Того ж дня було опубліковано два основоположні документи нової 
державності – «Грамота до всього українського народу» та «Закони про тимчасовий 
державний устрій України» [8, с. 13]. Слід зазначити, що останні є своєрідною 
конституцією Держави, враховуючи те, що вони визначали повноваження верховної 
влади – Гетьмана, виконавчої – Ради Міністрів, судової – Генерального суду та 
представницької – майбутнього Сойму.  

Важливою рисою цього тимчасового зводу законів була цілковита відсутність 
навіть згадки про такий важливий суспільний інститут, як місцеве самоврядування – 
земства та міські думи [4], що виникають на території України відповідно до 
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«Положення про губернські та повітові земські установи» (1864р.) [5, с. 255]. 
Зазначимо, що випадковістю це назвати не можна. Не зважаючи на те, що Гетьман 
високо цінував земства, які раніше за його словами «володіли величезними 
капіталами, підприємствами, прекрасно обладнаною мережею лікарень», він вважав 
що за рік революції діяльність «так званих земств» показала свою неспроможність 
вирішувати навіть нагальні справи земств [10, с. 204]. 

Можна погодитись з Гетьманом, адже урядові УНР об’єктивно не вдалося 
сформувати дієздатні органи місцевої влади. Центральна Рада призначила 
губерніальних і повітових комісарів які здебільшого були партійними діячами з 
мінімальним досвідом адміністративної роботи [11, с. 21]. Враховуючи це, їхні владні 
потуги були спрямовані на політичну ниву, а не на економічне реформування земств. 
У зв’язку з цим, на час гетьманського перевороту виконавча влада на місцях 
організаційно оформленою не була. Більше того, в деяких випадках органи місцевої 
влади очолювали люди далекі від розуміння нагальних регіональних проблем та 
малим практичним досвідом [7, с. 195]. 

Одразу після приходу до влади Гетьман почав призначати на зміну губернських 
та повітових комісарів Центральної Ради старост, які являли собою просто 
перейменованих губернаторів доби імперії, оскільки здебільшого вони отримували 
такі самі повноваження. Зокрема, до їх компетенції входили, окрім ознайомлення 
населення з законами Ради Міністрів, контроль за виконанням нормативних актів, 
інформування уряду про ситуацію в губерніях, жорсткий контроль за діяльністю 
скомпрометованих повітових адміністрацій та органів місцевого самоврядування, 
політичний нагляд за державними та громадськими організаціями [8, с. 19]. 

Загалом, на думку деяких дослідників, старости мали в своїх руках майже 
диктаторські повноваження, зрештою, як і сам Гетьман П.Скоропадський. Однак, не 
слід забувати про те, що зосередження всієї повноти влади в руках голови держави 
було обмеженим у часі. Ситуація з губернськими старостами трошки ясніша – їх мали 
замінити законно, обрані в січні 1919 року, органи місцевого самоврядування. Більше 
того, цей інститут місцевої влади можна вважати антикризовим менеджментом, який 
мав за відносно короткий термін повністю відновити економічний розвиток 
територій, тим самим поліпшивши економічну ситуацію в посткризовій Українській 
Державі. 

Слід відзначити, що на відміну від діячів Української 
Центральної Ради, які призначалися комісарами в більшості 
своїй за політичними мотивами, діячів лівого блоку, в 
період Гетьманату П.Скоропадського політичний маятник 
було спрямовано до центру. Глава Української Держави 
вважав своєю ключовою опорою саме патріотично 
налаштованих землевласників і загалом вищий та середній 
прошарки українського населення, які ще до революції 
носили статус інтелігенції. Зокрема, губернським старостою 
Катеринославщини було призначено генерала С.Чернікова, 
Херсонщини – С.Пищевича, а Таврійської округи (з центром 
в м. Бердянськ) – І.Луценка (див. фото). 

Відзначимо, що на півдні України два міста отримали особливий статус, який 
вимагав призначення окремого міського отамана. Це В.Мустафін в Одесі та Е. де 
Бонді в Миколаєві [13, с. 15]. Здебільшого, це було викликано стратегічною 
важливістю підприємств в цих містах, а окрім того, тут надмірно розгорнули свою 
роботу спецслужби як більшовиків, так і Білого руху. 
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Губернські старости поступово отримували все більше повноважень. Зокрема, 
29 червня 1918 року Паном Гетьманом було затверджено закон, згідно з яким вони 
отримували право розпуску волосних земських зібрань та управ, про що кожний з 
старост отримав окреме циркулярне повідомлення [14, арк. 49]. Херсонський 
губернський староста, в свою чергу, надавав всебічну підтримку австро-угорському 
командуванню. Зокрема, того ж 29 червня 1918 року він від свого імені розповсюдив 
повідомлення комендатури, в якому йшла мова про обов’язкову реєстрацію всіх 
мешканців губернії, які мають громадянство країн Антанти та їх союзників [15, арк. 
4]. Тим самим виказавши чітку залежність влади Гетьманату від країн Почвірного 
Союзу. 

Однак, протягом місяця з заснування Української Держави залишалась 
незмінною посада головного крайового комісара. Повноваження дозволяли йому 
дедалі збільшувати зарегульованість життя на підконтрольній території. Зокрема, 
продовжуючи ідею наказу доби Центральної Ради про заборону носіння зброї, 10 
травня 1918 року було поширено оголошення про заборону застосування 
вогнепальної зброї та вибухових матеріалів. Відмічалося, що порушників мали право 
розстріляти без попередження представники військового контингенту з Австро-
Угорщини, розквартировані в містах. 

Розпустивши Центральну Раду та її земельні комітети П.Скоропадський 
задекларував пріоритет права приватної власності і відновив свободу купівлі-продажу 
землі. Враховуючи те, що в планах Гетьмана було проведення радикальної 
ліберально-аграрної реформи, він не міг опиратися на земства, які були сформовані 
ще за часів минулого уряду, а отже знаходились під пресом соціалістичних поглядів 
більшості керівників [7, с. 195]. У зв’язку з цим повітовим виконавчим комітетам 
(далі – виконком) було розіслано циркуляри з вимогою переобрання виконкомів не за 
політичною приналежністю, а досвідом та рівнем компетентності. Зокрема, 
Веселянський сільський виконком Олександрівського повіту Катеринославської 
губернії отримав цей документ, після чого було замінено керівників, діяльність яких 
призвела до економічного занепаду села, на місцевих землевласників, що почали 
відновлювати економіку краю [12, c. 56]. 

Міністерством земельних справ організовувалися регіональні управління 
хліборобства та державного майна, а також губернські, повітові, волосні земельні, 
земельно-ліквідаційні та особливі комісії. Зокрема, останні за допомогою місцевих 
органів самоврядування вирішували питання про право на врожай 1918 р. із земель 
колишніх землевласників, відповідно до спеціального закону, ухваленого 27 травня 
1918 р. Для прикладу, Мар’ївський сільський  староста мав подати списки людей, які 
мали законні права на землю, що були порушені Центральною Радою шляхом 
реквізиції [12, c. 61]. 

Розуміючи необхідність швидкого реформування органів місцевого 
самоврядування, уряд в кінці травня 1918 р. створив при МВС спеціальну комісію з 
перегляду закону про організацію земського самоврядування, головою якої було 
призначено відомого діяча Харківщини князя О.Голіцина. До її складу увійшли 
громадські діячі, правники та політики [6, с. 227]. Комісія встановила, що загалом 
діяльність земств і міських дум в 1917-1918 рр. носила «шкідливий характер для 
української державності». Також засновано комісію по виробленню проекту закону 
про вибори до міських дум, яку очолив потужний громадський діяч, «довголітній» 
київський голова І.Дьяков [6, с. 225]. 

Було утворено спеціальні комісії з перевірки діяльності земств і міських дум в 
кожному повіті, за підсумками перевірок яких мала вирішуватися доля кожного 
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конкретного органу самоврядування. Комісії виявляли різні форми їхньої 
«антидержавної діяльності». Для південноукраїнського регіону, зокрема для 
Катеринославської та Харківської губерній, була характерною політична 
спрямованість цієї діяльності. Перевірками було встановлено, що переважна 
більшість земств не виконували свої функції в господарській та соціальній сферах  
[7, с. 196]. 

Сучасні ревізії діяльності місцевого самоврядування і часті зміни керівників 
районів та областей також дуже часто свідчать або про низьку управлінську якість 
кадрів, або про невиконання покладених на них обов’язків. 

Закон про вибори до земств прийнято 5 вересня 1918 р. Він впроваджував деякі 
обмеження, зокрема віковий ценз (25 років), ценз осідлості (1 рік), та соціально-
фаховий (виборчого права позбавлялися військові, студенти, монахи, судові та 
прокурорські працівники, божевільні) [7, с. 20]. Проте зазначимо, що ці обмеження 
сприяли виборам до самоврядних органів освічених та зацікавлених у розвитку 
регіону фахівців управління. Але, вбачаючи бажання провести вибори аж у грудні 
1918 р., перевірити їх діяльність не представляється можливим, через падіння режиму 
П.П. Скоропадського.  

На аналогічних засадах будувався і законопроект про вибори до міських дум. 
Обирати планувалося на три роки. Загальна кількість виборців поділялася на три 
виборчі курії: 1) платники вищих ставок податків, а також особи з вищою освітою та 
ті, хто володів землею і вів власне господарство; 2) платники середніх податків;  
3) решта платників [9, с. 196]. Зазначимо, що цей законопроект був спрямований на 
обмеження впливу соціалістичних елементів на місцеве самоврядування шляхом 
наділення освіченої еліти держави більшими виборчими правами. Але, враховуючи 
те, що ці вибори планувалося провести в кінці 1918 р., знову ж перевірити на практиці 
важливість цих змін не представляється можливим. 

Разом з тим, в плани Гетьмана стосовно розбудови державності достатньо 
несподівано втрутився С.Петлюра, який вже в листопаді 1918 року засновує 
Директорію Української Народної Республіки та починає збройний наступ на Київ. 
Вже 14 грудня 1918 року відбулося зречення П.Скоропадського від гетьманської 
булави. Цікавим є те, що за даними Отамана Всевеликого Війська Донського генерала 
П.Краснова, після цього тимчасовим диктатором було призначено князя Долгорукова, 
більше того, очікувалося прибуття союзницьких військ. Однак, цього не сталося, у 
зв’язку з чим за місяць влада остаточно переходить до С.Петлюри. 

Отже, головною проблемою впровадження нової системи місцевого 
самоврядування у Гетьманаті стало затягування часу урядовцями. Через затягування 
часу з проведенням реформ місцевого самоврядування та децентралізацією влади, 
ідея якої вже ширилася суспільством, гетьманський Уряд чекала неминуча поразка. 
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БОЙОВИЙ ШЛЯХ ОДНОСЕЛЬЦЯ ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

 
Він звик дивитися на світ 
Крізь окуляр оптичного прицілу, 
Він звик, коли сумління не болить, 
Бо у прицілі ворог – не людина. 
 
Він звик дивитися на світ, 
Як той хижак, що так чека на жертву, 
Він звик, коли інстинкт його кричить: 
«Все те, що є поганим, мусить вмерти!» 
 

Аніканов Феодосій Васильович під час Другої світової війни був снайпером. 
Він знищив 217 фашистів, з них 8 снайперів, більше 20 кулеметних точок. Під 
Дніпровкою цей герой змусив замовкнути 5 кулеметних точок. 

Аніканов Феодосій Васильович народився 5 лютого 
1917 року в с.Дніпровка. Його батьки: мати Ірина Ігнатіївна 
і батько Василь Кузьмич були селянами. У 1932 році 
Феодосій закінчив 5 класів школи. Після школи пішов 
працювати в колгосп. Спочатку пас телят, потім у 1934 
році переїхав у с.Велика Білозерка, працював обліковцем у 
бригаді колгоспу «Правда», у 1935 році в тракторній 
бригаді причіплювачем. У той же час пройшов по 140 
годинній програмі допризовну підготовку військовій справі 
при Великобілозерському військкоматі. 

У школі комбайнерів Феодосій Васильович був 
прийнятий у комсомол. Коли повернувся додому, одержав 
новий комбайн і почав працювати комбайнером. У 1938 
році був мобілізований до Червоної Армії на Балтійський флот у берегову охорону.  
А оскільки Феодосій Васильович ще до служби в армії, пройшовши допризовну 
підготовку військової справи, відмінно навчився стріляти з гвинтівки, за що йому 
було присвоєно почесне звання «Ворошиловський стрілок 1-го ступеня», з військової 
частини його направили до школи снайперів для навчання снайперській справі, яку 
він закінчив з відзнакою. 

На початку другої світової війни у вересні 1939 року Феодосій Васильович з 
товаришами по службі був відправлений до Польщі. Брав участь у боях з фашистами. 

30 листопада 1939 року почалася Радянсько-фінляндська війна. Частину, у якій 
служив Феодосій Васильович, переправили з Польщі у Фінляндію. Страшна була 
війна. Снігу по пояс, міцні морози. Майже три з половиною місяці знаходилися на 
вулиці, не заходячи в приміщення. Спали під відкритим небом, зігріваючи один 
одного. Двічі Феодосій Васильович був обморожений. Врятували його товариші-
санітари. На цій війні він уперше застосував свої снайперські вміння. Йому вдалося 
знищити кілька фінських «зозуль». 
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Фінські снайпери – лісоруби і мисливці, – знавці природи, переговорювалися 
один з одним пташиними голосами, тому й звалися «зозулями». В одному з боїв 
Федосій Васильович підбив фінський літак із снайперської гвинтівки. Цілився в хвіст, 
де знаходився мотор. Влучив у мотор. Літак задимівся й упав. За це Федосій 
Васильович був нагороджений відпусткою додому на цілий місяць. Але додому він не 
поїхав. Після закінчення Радянсько-фінської війни повернувся в частину і чекав 
демобілізації. У грудні 1940 року був демобілізований і повернувся додому. У 1941 
році, 22 червня, фашисти без оголошення війни напали на нашу Вітчизну. Феодосій 
Васильович згадує: «Я працював комбайнером і на початку війни був залишений по 
броні. Тому що всіх чоловіків забирали на фронт. У серпні 1941 року ми, 
механізатори, гнали техніку в глибокий тил в Орджонікідзе. Рухалися через Ростов. У 
Ростовській області зупинялися, культивувати землю. Всі говорили, що сюди німців 
не пустять». 

Відправивши техніку до тилу, я з товаришами пробирався додому. Шлях був 
довгим. На шляху доводилось воювати в партизанських загонах. І в німців побували. 
Німці допитували: «Партизан, Партизан?» а ми відповідали: «трактористи», і нас 
відпустили. Повернулися додому. У селі німці... Я, мій двоюрідний брат Андрій 
Сідєльніков і ще кілька людей – усі комсомольці пішли в плавні, де влилися в 
партизанський загін Сергія Михайловича Яковлева». 

У селі Велика Білозерка з перших днів війни почалась мобілізація 
військовозобов’язаних до Червоної Армії. У цілях боротьби проти диверсантів, 
шпигунів та провокаторів в селі було організовано винищувальний батальйон 
чисельністю 350 чоловік. Цей батальйон мав озброєння, боєприпаси, автотранспорт та 
мотоцикли. Командиром батальйону було призначено лейтенанта міліції Романенка 
Григорія Івановича. Разом з цим почалось формування партизанського загону для 
боротьби в тилу. Також велику роботу було проведено селянами по 
риттюпротитанкових траншей на підступах до села. 

17 вересня1941 року фашистська армія на підступах до Білозерки. У цей період 
партизанський загін чисельністю 170 чоловік було направлено в Дніпровські плавні 
до села Скельки. 

Чорним днем на календарі нашого села стало 19 вересня 1941 року – німці 
увійшли до Великої Білозерки. При відступі радянська армія діяла згідно принципу 
«випаленої землі». Були підірвані електростанція, млин, підпалено сіно, скирти 
необмолоченого хліба та готове зерно. 

Не обійшлося і без зрадників. Вже 19 вересня фашисти призначили нову 
«владу» із довірених осіб місцевого населення. Основною опорою для німецьких 
комендантів в селі стали поліцаї та старости управ. Крім цього німці створили так 
звану «тридцятку» із колишніх куркулів та осіб, що не прийняли радянської влади. Ця 
«тридцятка» виказувала німцям комуністів, комсомольців, колгоспний та радянський 
актив. За допомогою цих зрадників в ніч з 24 на 25 червня 1942 року фашисти 
розстріляли у протитанковому рові за два кілометри на захід від села 173 людини. 
Після звільнення  загиблих перепоховали у центральному парку села з належними 
почестями. 

Колгоспи німці не розпустили так як їм це було невигідно. Вони назвали їх 
земельними общинами та присвоїли номера. Через такі общини фашистам легше було 
викачувати зерно та іншу сільськогосподарську продукцію для німецької армії та 
тилу. 



20 
 

За період окупації села фашисти вивезли до Німеччини багато худоби, хліба, а 
найстрашніше – молоді. Відступаючи, фашисти руйнували все на своєму шляху, 
багато жителів залишились без даху над головою. 

У серпні 1943 року близько 30 озброєних активістів села під керівництвом 
комуніста Яковлєва влаштували напад на штаб гарнізону окупантів, захопивши 
документи і зброю. У плавнях бійці об'єдналися з іншими загонами. По плавням 
переправилися до річки Конка. За Івановкою потрапили в частину, де прибулим 
видали документи – червоноармійську книжку і книжку снайпера.  

Феодосієві Васильовичу і його братові видали кулемет. Спробували стріляти, а 
кулемет відмовив. Андрій Сідєльніков почав ремонтувати кулемет. 

Феодосій Аніканов звернувся до командира батальйону, повідомив про те, що 
він снайпер і попросив снайперську гвинтівку. У госпчастині виявилася снайперська 
гвинтівка. Феодосій Васильович одержав гвинтівку, перевірив стрільбу, відрегулював 
її і почав нею знищувати ворога. Батальйон був кинутий на визволення дороги 
Благовіщенка-Запоріжжя за Новодніпровкою. Почався бій. Німці за шістдесят метрів, 
строчить німецький кулемет. Феодосій Аніканов почав стріляти, один німець упав, 
другий, третій... шість фашистів упали намертво. Це був перший бойовий актив. Але 
бій був жорстокий. Тут від батальйону залишилося лише троє чоловік. По траншеях 
до них пробрався молодший сержант і передав наказ командира зайняти лісосмугу, 
інакше – розстріл. А німці в ста метрах. «Чую – просвистала куля, – згадує Феодосій 
Васильович, – оглянув себе, не поранений. А на поясі висіли гранати, в одну з них й 
влучила куля. Дивом граната не розірвалася. Я швидко зняв її і кинув убік німців. На 
допомогу до нас пробираються десять розвідників. П'ятеро впали – убиті. Командир 
наказав повертатися. По траншеях перебіжками ми пробиралися до своєї частини. 
Стріляли в німців з різних позицій, щоб вони думали, що нас багато. Так по траншеї 
добралися до Благовіщенки. Вранці надіслали 140 чоловік і направили в Білозерку. 
Бої йшли суворі, з великими втратами. Фашисти нападали раптово, вели вогонь з 
лісосмуг. Наші йдуть в атаку, виб'ють німців, а німці знову наступають. Бувало, вони 
атакували на весь зріст. Один раз їхні танки прорвалися. За кожним солдатом 
ганялися по полю, «прасували» окопи». 

Велику Білозерку звільнила радянська армія під командуванням 
Д.Д.Лелюшенко 29 жовтня 1943 року. Але фашистські війська зайняли оборону в 
семи кілометрах на захід від села і тримались там три місяці і двадцять днів. Тут ішли 
кровопролитні бої, у яки загинуло і багато наших односельців. Після війни на цій лінії 
фронту було встановлено монумент.  

У грудні Феодосій Васильович із братом були під Цвєтково. По декілька разів 
хутір переходив з рук у руки. Коли визволяв Цвєтково, Феодосій Васильович був 
поранений у ногу. Брат не залишав його. Рука об руку вони йшли з братом, 
визволяючи рідну землю від фашистів. Феодосій навчив Андрія снайперській справі, і 
вони разом разили ворога. 

Звільнивши Цвєтково, дивізія пішла в напрямку Дніпровки. Підійшли з боку 
Заповітного (у той час там була балка, селища ще не було). 

Зупинилися за півтора кілометра. Командир батальйону наказав розвідати 
обстановку. Першими йдуть розвідники і снайпери. Підійшли впритул до 
розташування німців. Недалеко зупинився німецький бронетранспортер. Водій 
виглянув з люка, Феодосій Васильович прицілився із снайперської гвинтівки й убив 
німця, а потім підбив і машину. Машина зайнялась, німці врозсип. Розвідники стали 
просуватися вперед, почули розмови німців, залягли в окоп. Виявилося, що попереду 
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німецький снайпер і кулеметники. Рухатися було нікуди. Пролежали в окопі до ранку. 
А ранком почалася дуель снайперів. 

Дуель снайперів – річ майже фантастична за своєю гостросюжетністю. Все 
вирішує мить, витримка, сила духу, терпіння і витончена майстерність. Цілий день 
вичікували. Стало сутеніти. Німецький бандит ще посадив на дерево свого 
спостерігача. Цього Феодосій Васильович «зсадив» швидко: так він і впав біля дерева. 
Німецький снайпер не витримав, намагався втекти, але тут його наздогнала куля  
Аніканова. Прицілилися і знищили кулеметників. Трофеї – кулемет і снайперську 
гвинтівку забрали. Гвинтівка була зовсім новенька жодної подряпини на оптичному 
прицілі. Снайперську гвинтівку фашистів Феодосій Аніканов віддав братові. 

Вночі наші пішли в наступ. У бою братами-снайперами були знищені ще 
чотири кулеметні точки ворога. За подвиг у боях з фашистами під рідним селом 
Феодосій Васильович і його брат Андрій Сідєльніков були нагороджені медалями «За 
відвагу». А от малу Батьківщину, с.Дніпровку, звільняти Аніканову не довелося. Коли 
він разом із братом повернувся в розташування батальйону, за наказом командира 
батальйон направлявся на Новопетрівку. Кровопролитні і запеклі бої були в 
Новопетрівці. Повільно просувалися до Чапаїв. Війська зайняли позицію в Чапаях. 

Для снайперів почалася саме бойова праця. Перебіжками вони добралися на 
передову, забралися в траншею. У ній знаходилося кілька солдат, які всю ніч 
відбивали атаки. Патрони кінчалися. Навпроти, у метрах 150 був німецький снайпер. 
Щоб знайти його, Феодосій Аніканов застосував  хитрість. Коли рили траншеї, на 
краю складали землю, що перетворилася в мерзлі грудки. Між цими грудками були 
щілини. Феодосій Васильович, користуючись своїм трофейним біноклем, у щілину 
роздивився снайпера, залишаючись непомітним, він попросив молоденького солдата 
надягти на гвинтівку шапку і підняти її вгору. Солдат почав плакати від страху, але 
виконав наказ. Піднімає солдат шапку, Аніканов прислухається. Постріл, і полетіла 
шапка. Феодосій Васильович відразу ж змінив позицію. Він вже знав, де знаходився 
фашистський снайпер, налагодивши оптику, обережно виглянув, фашист 
приготувався стріляти. Першим вистрілив Аніканов і вбив снайпера. Потім знищив 
кулеметника. Ще одна куля надвлучного стрільця вбила офіцера. Кого вибирало чітке 
око снайпера, той падав замертво. Німці, що залишилися без керівництва, послабили 
натиск. Аніканов продовжував бити солдатів, що металися у паніці. Дев'ять фашистів 
знищив він у цьому бою. 

Його вогонь дуже допоміг у наступі наших частин. Бійці-розвідники частини 
поцікавилися, де Аніканов убив снайпера і знищив кулеметника. Пішли – трофеями, 
коли вони повернулися, була снайперська гвинтівка, але виявилося, що Феодосій 
Васильович потрапив в оптичний приціл, гвинтівка була зіпсована. 

Аніканов доповів командирові роти і подав записку, у якій виклав, що він 
знищив снайпера, кулеметника і ще дев'ять фашистів. Цей документ було передано 
командирові полку. Кількість знищених фашистів заносилася також у снайперську 
книжку, що видали ще в Благовіщенці. Так вівся облік результатів бойових заслуг 
снайперів. 

За героїчний подвиг під час визволення Новопетрівки снайпер Феодосій 
Васильович Аніканов був нагороджений орденом Червоної Зірки. 

Наші війська просувалися все далі на захід. Йшли бойові дії в районі Нікополя. 
Феодосій Васильович згадує: «Пам'ятається село Грушев Кут. Стріляючи по німцях, 
ми з Андрієм «уклали» офіцера і з десяток солдатів. Підібралися і вони до будинку, де 
ми ховалися, і закидали нас гранатами. Ми змушені були залишити своє укриття. 
Виходимо, а німецький офіцер маше пістолетом: «Ком, ком!». Думав, що здаємося. 
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Вистрілив я по ньому з лівої руки. Упав німець, а ми – у сарай, бачимо – два німці 
кулемет налагоджують, не дали їм це зробити, знищили і протрималися на вогневому 
рубежі цілий день. 

Набули тоді тільки легких поранень. На другий день теж билися за село. І цього 
разу снайперська гвинтівка не зрадила мене: 48 фашистів було знищено, їх лічили мої 
товариші, які підбирали трофейну зброю». 

За цей бій снайпер Аніканов Феодосій Васильович був нагороджений Орденом 
Слави III ступеня. 

Стрілкова дивізія просувалася далі на Миколаїв. Один раз, перед бойовим 
завданням, підійшов до братів замполіт батальйону капітан Леонід Болотов. Після 
бесіди з ним вони подали заяву в кандидати ВКП (б), написали: «Якщо загинемо, 
вважайте нас комуністами». Членом ВКП (б) Феодосій Аніканов став у вересні 1944 
року. 

Далі шлях лежав на Одесу. Андрій Сідєльніков відзначився під час звільнення 
Одеси і був представлений до ордену Червоного Прапора. А при форсуванні Дністра 
обидва брати дістали поранень. Феодосій – легке, а Андрій потрапив до військового 
шпиталю в Одесі, потім у Дніпропетровську, де й помер. Тіло солдата перевезли в 
рідну Дніпровку. Рука об руку йшли два брати по дорозі війни, разом знищували 
фашистів. Андрій помер, а Феодосій Аніканов продовжував бойовий шлях, знищуючи 
фашистів і за себе, і за брата. 

У червні 1944 року 59 гвардійська стрілкова дивізія після запеклих боїв була 
знята з передової і переведена в тил на формування і короткочасний відпочинок. Але 
в снайперській групі продовжувалася інтенсивна підготовка до майбутніх боїв. 
Командир дивізії видав наказ підібрати 105 чоловік і навчити їх снайперській справі. 
Так передавався досвід снайперської роботи. 

Феодосій Васильович молодим бійцям пояснював, що снайпером може стати 
кожний, якщо він добре стріляє і виконує основні снайперські закони: 

− знає свою гвинтівку (вона повинна бути відмінного бою); 
− зберігає її охайною і налагодженою (це стосується і бойових патронів); 
− завжди залишається холоднокровним, додержується залізної дисципліни. 
Перша основа успіху в снайперській справі – це вибір вогневої позиції. А для 

того, щоб діяти сміливо і впевнено, треба добре знати оборону, і, зокрема, 
розташування вогневих точок супротивника. Тому перш ніж вибрати собі позицію, 
треба ознайомитися з оточенням: довідатися в стрільців, відкіль і куди німець веде 
вогонь. Де, на їхню думку, знаходитися фашистський снайпер, кулеметник і т.д. Після 
цього якийсь час спостерігати самому, і вже потім налаштовувати своє місце. Позиція 
снайпера повинна бути такою, щоб ворог навіть не підозрював, де він знаходиться. 

«Вогневу позицію найкраще вибирати за переднім краєм. Перший спосіб 
вигідний от чому: німець знає хоч приблизно лінію нашої оборони і спостерігає за 
нею постійно, а на попереду лежачу місцевість не дивиться. В іншому випадку я, 
розташувавшися позаду, тримаю зв'язок із стрільцями і користуюся їхнім вогнем, щоб 
маскувати в ньому свої постріли. 

Терпіння – запорука удачі. І ще одне правило: зумієш терпляче виждати 
момент – ти переможеш ворога. Але не треба думати, що вороги прості: 
підступництва і підлої хитрості в них хоч відбавляй. Не давай обдурити себе. 
Намагайся обдурити ворогів сам». 

Дорога додому була довгою і важкою. Коли звільнили Молдавію наші війська 
вийшли на кордон з Румунією. Подальший бойовий шлях снайпера Аніканова: 
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Румунія-Угорщина-Німеччина. 217 фашистів знищив Феодосій Васильович. Це було 
на рідній землі. За кордоном рахунок знищених фашистів він не вів. 

В Угорщині Феодосій Аніканов був важко поранений. Від снаряда, що 
розірвався, було ушкоджене праве око. В око потрапили три осколки. В госпіталі 
зробили операцію, вийняли один осколок. Два залишалися ще в оці. Після госпіталю 
Феодосій Аніканов знову пішов по військових дорогах Європи. Дійшов до 
Німеччини. Але в Берлін не потрапив, війна закінчилася. 

Після закінчення війни колишні остарбайтери проходили процес фільтрації, і 
після цього їх відправляли додому. Частина, у якій служив Феодосій Васильович 
супроводжувала колишніх остарбайтерів. 

Після закінчення війни старший сержант снайпер Феодосій Аніканов 
повернувся в рідне село, став зразковим трудівником. До самої пенсії працював 
обліковцем радгоспу.  
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ВОЛОНТЕРСЬКОГО РУХУ В УКРАЇНІ 
 

У сьогоденні, стан в якому перебуває Україна, кидає виклик всьому 
громадянському суспільству на дієздатність та загальнонаціональну консолідацію. 
Громадянський сектор який представлений волонтерським рухом наразі відіграє 
досить важливу роль в даному процесі. Кризовий стан в державі досить часто 
приводить до виникнення нових ідей, активізації певних не надто помітних 
неприбуткових організацій, а також вихід на поверхню всіх латентних проблем, які 
вже довгий час крились глибоко в соціальній структурі, несформованого українського 
суспільства. В результаті волонтерський рух в Україні пробудив націю та став 
індикатором кардинальних трансформацій в соціальній структурі українського 
суспільства.  

Проблематикою волонтерського руху займались такі відомі науковці, як 
Дж.Девіс Сміт, М.Харріс, К.Рочестер, Р.Хедлі, С.Елліс, К.Кемпбел та ін. 

На сучасному етапі проблематика добровільної діяльності досліджується в 
межах трьох підходів: соцієтального (Р.Корнюєл, Ф.Хайек), економічного 
(Л.Саламон) і трудового (К.Бідерман, Л.Кудринська). Однак, зазначені дослідження 
ґрунтуються переважно на узагальненнях досвіду практичної реалізації 
волонтерських проектів у галузі соціальної роботи з їх детальним, часто поетапним, 
описом. Тому оцінюючи рівень розробленості проблематики щодо волонтерської 
діяльності і волонтерського руху в Україні, варто вказати на відсутність комплексних 
досліджень щодо волонтерського руху, волонтерської діяльності. 

У даній роботі неможливо висвітлити усі питання пов’язані з волонтерською 
діяльністю, особливо під час проведення АТО. Ще потрібно систематизувати та 
узагальнити на науковому рівні питання діяльності волонтерів від зародження до 
деталізації видів та форм діяльності даного явища та наявності недоліків. Але 
зроблене дослідження демонструє основні аспекти появи і розвитку українського 
волонтерства, його досягнень і труднощів. Показана також діяльність регіонального 
волонтерства на прикладі організацій м. Мелітополя і Мелітопольського району. 

Як суспільний рух волонтерство виникло на Заході, а першими волонтерами 
були саме самаритяни, які надавали допомогу усім, хто її потребував. Але в 2019 році 
людство буде відзначати 160-річчя виникнення волонтерського руху, бо на сучасному 
етапі світового історичного процесу його початком прийнято вважати 1859-й, коли 
швейцарський підприємець і громадський діяч Жан Анрі Дюнан, вражений 
страшними наслідками однієї з найкривавіших битв австро-італо-французської війни 
(під Сольферіно на полі бою лишилися вмирати більше 9 тисяч скалічених солдат), 
фактично ініціював створення Міжнародного комітету Червоного Хреста – 
організації, що на добровільних засадах надавала би першу медичну допомогу 
пораненим. Пізніше Дюнан став першим лауреатом Нобелевської премії миру. 
Принципами, які він започаткував в цій організації, почали користуватись активні 
громадяни в багатьох країнах світу, і цей рух поступово охоплював різні види 
діяльності: допомога бідним, важкохворим, сиротам, навчання грамоті, боротьба з 
пияцтвом. В ХІХ столітті особливо розвивається благодійницька діяльність, яка 
ставить собі ту ж мету. Отже, волонтерство (від фр. Volontaire (доброволець) - лат. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Voluntarius - лат. Voluntas (вільневолевиявлення) - лат. Volō (бажання, намір)) – це 
добровільна безкорисна суспільно корисна діяльність [6; 132].  

Може здійснюватись і окремими людьми, і організаціями. На сьогодні 
волонтерські організації існують у 80 країнах світу. Генеральна Асамблея ООН 
проголосила 2001 рік Міжнародним роком волонтерів. Основними цілями проведення 
його були визначені: підвищення рівня визнання волонтерської діяльності, допомога 
та сприяння їй, популяризація, створення мережі поширення та обміну інформації про 
неї. Умовою виконання поставлених завдань є співпраця таких секторів суспільства, 
як громадські організації, держава, приватні особи. Сьогодні волонтерів більш ніж зі 
100 країн світу об’єднано в глобальний світовий рух, який стає все більш впливовим. 
На жаль, сьогодні в Україні волонтерством вже пішло на спад із-за недоцільної 
політики держави та малої довіри й підтримки до влади. 

ВОЛОНТЕРСТВО В УКРАЇНІ 
В Україні волонтерство також має свої корені. У цілому немає  точної дати 

утворення волонтерського руху з допомоги армії в цілому в Україні, як і точної дати 
формування їх у волонтерські організації. Як пише дослідниця історії Галичини 
Адріана Огорчак, «українці завжди опікувалися старими та немічними, вдовами, 
сиротами. Сильний допомагав слабшому. Великі справи робили разом. Чуйність, 
ніжність у взаєминах між людьми викликали захоплення у мандрівників, які 
приходили до нас із далеких країн» [3, с.105]. Усім відомі імена Костянтина 
Островського, Петра Сагайдачного, Івана Мазепи, Михайла Грушевського, які не 
тільки були відомими політичними діячами, але й меценатами і благодійниками. 
Підґрунтям для розвитку волонтерства стали милосердя, благодійність, альтруїзм, 
гуманізм, небайдужість до сторонніх проблем, які були здавна притаманні українцям. 
Точних відомостей стосовно започаткування волонтерського руху задля допомоги 
військовим теж немає. На думку вітчизняного науковця Н.В.Заверико, історія 
волонтерства в Україні нараховує понад 100 років [2, с.12]. Першими вітчизняними 
волонтерами можна вважати представників Червоного Хреста, які організовували 
добровільний запис у сестри милосердя для роботи в шпиталях та лікарнях для 
бідних. За деякими даними, зберігалася розписка від 21 січня 1919 року щодо 
пожертви селянами другій сотні Окремого куріння Січових стрільців м. Нового  Буга: 
38 хлібів, 12 кусків сала, 11 карбованців і 60 копійок. В радянській традиції термін 
«волонтер» сприймався виключно у воєнному контексті для позначення особи, що 
добровільно вступила на військову службу [4, с.3]. 

Також у радянський період панував дух братства, спільноти, волонтерство 
набуло риси почесної повинності, згадаймо хоча б славнозвісні «суботники» або ж 
«недільники». Частенько можна було почути фразу: «добровільно-примусово». Зміст 
цього явища було змінено, а добра воля окремої людини була підмінена волею 
спільноти, держави, влади, які ставилися вище за окрему особистість. У цілому 
поняття «волонтерство» прийшло до нас разом зі словами «громадянське 
суспільство» та «демократія», «громадські організації» [1, с. 34]. У незалежній 
Україні розвиток волонтерського руху датується початком 90-х років XX ст., коли 
було створено службу під назвою «Телефон Довіри» в Одесі, де працювали 
волонтери.  

З 1992 року в Україні починає активно розвиватися мережа соціальних служб 
для молоді. Головна мета їхньої діяльності – реалізація державної молодіжної 
політики та завдань, окреслених у Декларації «Про загальні засади державної 
молодіжної політики в Україні» (15.12.1992 р.) і в Законі Україні «Про сприяння 
становленню та соціальному розвитку молоді в Україні» (05.02.1993 р.). Саме 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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створення центрів соціальних служб для молоді (зараз центри соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді) спричинило активний розвиток волонтерського руху. Однією з 
перших волонтерських організацій був Всеукраїнський громадський центр 
«Волонтер», заснований в 1995 р. та юридично зареєстрований 1998 року.  

На західний манер волонтерство в Україні почали називати на початку 90-х 
років ХХ століття, а офіційно його було визнано постановою Кабінету Міністрів від 
10.12.2003 р., якою також затверджено Положення про волонтерську діяльність у 
сфері надання соціальних послуг, а також Законом України від 19.04.2011 року «Про 
волонтерську діяльність». 

Особливість волонтерського руху в Україні полягає в тому, що 
найчисельнішою його групою є учнівська і студентська молодь. Діяльність 
здійснювали спочатку окремі волонтери, які об’єднувалися в групи. Єдиний 
потужний сплеск волонтерської активності в Україні до 2014 р. відбувся під час 
проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 р.. За даними організаційного 
комітету «ЄВРО-2012 Україна», при потребі приблизно у 5,5 тис. волонтерів від 
бажаючих стати волонтерами УЄФА надійшло майже 24 тис. заявок, з яких більшість 
(90%) були з України та Польщі. 

Рух волонтерів під час Євромайдану та Революції Гідності. 
Волонтерство в Україні набуло масового характеру під час Евромайдана. Теплі 

речі, шини, продукти і ліки для протестувальників передавали громадяни, які в силу  
обставин самі не могли стояти на Майдані. Досить швидко з'явилися люди, через яких 
допомога почала проходити централізовано. Після трагічних подій в лютому 2014 р., 
коли силовий розгін Евромайдана призвів до сотень убитих і постраждалих, 
волонтери з Майдану перемістилися в лікарні, де продовжили збирати допомогу – в 
основному ліки і кошти для лікування за кордоном. Волонтери та громадські 
активісти, які понад три місяці забезпечували життєдіяльність столичного 
Євромайдану, почали висвітлювати  деталі своєї роботи. Серед тих, хто присвятив 
себе боротьбі з режимом – лікарі, підприємці, науковці, студенти, які на час революції 
залишили свої робочі місця чи покинули навчання та стали простими волонтерами. 
Ось, як приклад, розповідь одного з волонтерів: «Зараз, з майдану девіденти збирає 
нова влада та політичні сили. Ми ж піару не прагнемо, а просто хочемо подякувати 
колегам, які стояли з нами, пакуючи ліки, харчі та амуніцію на Київ чи допомагаючи 
пораненим майданівцям», – розповідала координатор зі збору медикаментів у Львові 
та член Комітету підприємців Львівщини Лілія Бойко[4, с. 33].  

Значення волонтерської діяльності для Збройних сил України в проведені 
Антитерористичної операції на сході країни. 

2014 рік позначився суттєвим зростанням кількості громадян України, 
залучених до благочинної та волонтерської діяльності. Так, за даними соціологічного 
дослідження, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи ім. І. Кучеріва» спільно 
з КМІС, 32,5% українців лише протягом травня-вересня 2014 р. мали досвід переказів 
коштів на рахунки української армії. Ще 23% громадян скористалися допомогою 
благодійних фондів та волонтерських організацій, передавши кошти, речі та продукти 
саме через ці громадські інституції. 9% громадян приймали участь у магазинних 
акціях, купивши товари за списками для потреб армії та передавши їх волонтерам. 
Особисто допомагали вимушеним переселенцям речами та грошима 7% українських 
громадян. Безпосереднім збором коштів, ліків, речей та доставкою їх в зону 
проведення АТО займались 3%.  

Згідно із даними дослідження «Волонтерський рух в Україні», підготовленого 
GfK Ukraine на замовлення ООН в Україні, громадяни України надають великого 
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значення волонтерському руху в розвитку суспільних процесів: 62% визнають роль 
волонтерів у змінах останнього року; 85% вважають, що волонтерський рух 
допомагає зміцненню миру; 81% схильні вважати волонтерський рух обов’язковою 
складовою громадянського суспільства. Експерти вказують, що майже 1/4 українців  
мали досвід волонтерства, із них 9% почали займатись волонтерством протягом 
останнього року.  

Основним напрямком діяльності волонтерів у 2014 р. була допомога 
українській армії та пораненим – цим займались 70% волонтерів. Найбільш охоче 
громадяни України жертвували на допомогу українській армії, пораненим та хворим 
дітям. У 2014 р. кількість таких громадян збільшилась до 63%, тоді як раніше в 
середньому пожертви здійснювали 49% з них. Результати соціологічних досліджень 
також свідчать про те, що український волонтерський рух у 2014 р. за масштабом 
поширення став безпрецедентним виявом громадської самоорганізації.  

Зростання активності волонтерського руху було обумовлене двома основними 
факторами: внутрішньополітичною кризою, що призвела до розбалансування системи 
державного управління, і дефіциту якісних управлінських рішень. Кризові процеси в 
країні та зовнішні впливи поставили під загрозу існування України як національної 
держави, що було сприйнято громадянами як особистий виклик, загрозу їх 
самоідентифікації. У 2014 році Збройним силам України не вистачало людей, 
ресурсів, спроможностей. Під час відомого засідання РНБО 28.02.2014 року тодішній 
міністр оборони Ігор Тенюх визнавав, що у стані бойової готовності усього 5 тисяч 
військовослужбовців, а шоломами та бронежилетами забезпечено усього 4% 
українських військових. Події пов’язані із сепаратистськими рухами на Півдні та 
Сході України позначилися на конструкції волонтерської діяльності та умовах її 
здійснення: зміщено акцент з допомоги цивільному населенню та постачання всього 
необхідного для проведення АТО.  

Найбільш ефективний внесок до посилення обороноздатності держави 
волонтерський рух зробив саме на початку військових дій у Донецькій та Луганських 
областях, коли забезпечення державою силових підрозділів здійснювалося повільно, 
не вистачало систем захисту, обмундирування та продовольства. За лічені місяці 
волонтерські ініціативи перетворилися в потужні організації, діяльність яких була 
спрямована на забезпечення майже всього спектру потреб, як силових структур, так і 
громадян, що постраждали від військових дій. Вирішальну роль у цьому процесі 
відіграли два фактори: патріотичний підйом у суспільстві, що призвів до появи 
безпрецедентної кількості волонтерів й благодійників. Серед найбільш помітних 
організацій необхідно виділити волонтерське об’єднання «Народний тил», що 
включає «Колеса народного тилу» (постачання машин до АТО), «Медичний народний 
тил», «Help Army», «Крила Феніксу», «Армія SOS», «Народний проект», 
«Волонтерська сотня». 

Зауважимо, що перелік прикладів ефективної самоорганізації волонтерів 
набагато ширший й включає тисячі, як організаційних утворень, так і людей, які 
одноосібно займаються волонтерською діяльністю.  

З багатьох напрямків роботи волонтерів, спрямованої на протидію зовнішньої 
агресії та її наслідків, можна виділити 4 основні, якими вони опікуються найбільше: 
збір та доставка в зону проведення АТО необхідних ресурсів; надання медичної 
допомоги постраждалим в ході її проведення; допомога вимушеним переселенцям; 
пошук зниклих безвісті та звільнення полонених. У жовтні 2014 при Міністерстві 
оборони була створена Рада волонтерів під керівництвом Давида Арахамії.  
Її завданнями стали речове забезпечення армії, ремонт техніки, закупівля приладів та 
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військова медицина. Раді було доручено розпоряджатися бюджетними коштами  
(в тому числі із надходжень з SMS на номер «565») на суму 60 млн. гривень.  

У листопаді 2014 близько 30 волонтерських груп об'єдналися в громадську 
організацію «Асоціація народних волонтерів України». Вона має кілька комітетів, від 
яких делегуються по 2 особи в Раду волонтерів при Міноборони, а 3 членів її 
координаційної ради призначені заступниками міністра. Асоціація звітує про  
досягнення у галузях організації, підготовки та забезпечення військових формувань.  
І треба відмітити значення Постанови Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 
року №556 «Про затвердження Порядку надання волонтерської допомоги за 
окремими напрямами волонтерської діяльності». Вона навела лад в цій галузі того 
періоду. 

АКТИВИСТИ-ВОЛОНТЕРИ МЕЛІТОПОЛЬЩИНИ 
На сьогодні в Мелітополі діє кілька громадських організацій, які надають 

різнобічну допомогу військовослужбовцям. Патріоти приділяють увагу землякам, які 
воюють на сході, але й не забувають і тих, хто зупиняється в Мелітополі на ротацію. 
За словами волонтера, громадської активістки Ольги Гайсумової, група «Патріот», 
яка об'єднала небайдужих проукраїнські налаштованих мелітопольців, мало не з 
перших днів військового конфлікту надавала допомогу 23 ОМБ. Зараз, коли хлопці з 
цього підрозділу були демобілізовані, волонтери працюють з 37 ОМПБ. У «Патріот» 
увійшли – Ольга Гайсумова, Ольга Леонтьєва, Анна Форіс і багато інших сильні 
духом жінки. За словами волонтера, громадської активістки Ольги Гайсумова, група 
«Патріот», яка об'єднала небайдужих проукраїнські налаштованих мелітопольців, 
мало не з перших днів військового конфлікту надавала допомогу 23 ОМБ. 

Аналогічну діяльність здійснює і громадська організація «Самооборона 
Мелітопольщини». Активно працює в Мелітополі і волонтерська група «Небайдужі» 
на чолі з волонтером Людмилою Шведюк. Патріоти-волонтери регулярно 
влаштовують акції і ярмарки в підтримку наших військовослужбовців. «Ми 
намагаємося допомагати всім підрозділам, які до нас звертаються. Підтримуємо не 
тільки «смаколиками», а й спорядженням» – розповідає Людмила Шведюк. З лютого 
2015 року в Мелітополі діє унікальна в своєму роді організація «Побратим». «На 
сьогодні у нас в організації складається порядку 420 учасників антитерористичної 
операції. Працює організація «Рада ветеранів АТО», в якій перебуває близько 300 
демобілізованих бійців, – розповідає координатор ГО «Побратим» Світлана 
Алексєєва. Зараз, коли хлопці з цього підрозділу були демобілізовані, волонтери 
працюють з 37 ОМПБ. 

Для більш детального вивчення діяльності волонтерів на Мелітопольщині було 
взято інтерв’ю у одного з лідерів групи «Патріот» Ольги Леонтьєвої. 

Отже, у 2014 р. волонтерський рух в Україні за масштабом поширення став 
показовим виявом громадської самоорганізації. За умов розбалансування системи 
державного управління, браку ресурсних можливостей та зовнішньої агресії 
волонтерські організації виконують функції держави із забезпечення силових 
структур та постраждалих громадян в ході збройного протистояння. Вирішальну роль 
у цьому процесі відіграє патріотичний підйом в українському суспільстві, що призвів 
до появи безпрецедентної кількості волонтерів й жертводавців. Прийняття 
системного законодавства, спрямованого на врегулювання благодійної та 
волонтерської діяльності, безумовно, створює умови для розвитку якісно нового рівня 
цієї діяльності та взаємодії волонтерів, взаємодії з органами державної влади. Але 
недостатній рівень соціального захисту військовослужбовців, як свідчить 
закордонний і вітчизняний досвід, негативно позначається на якісному складі війська, 



29 
 
знижує мотивацію, породжує невдоволення тощо. У цьому зв’язку визначено ключові 
напрями діяльності органів державної влади у сфері посилення соціального захисту 
військовослужбовців, які беруть участь в АТО. До них віднесено: створення єдиного 
реєстру учасників АТО, що дозволить забезпечити їм та їхнім сім’ям належний рівень 
соціального захисту та гарантій; побудова ефективної моделі грошового забезпечення 
військовослужбовців; створення дієвого механізму забезпечення житлом 
військовослужбовців та їх сімей; підвищення ефективності існуючої системи пільг та 
компенсацій для учасників АТО та членів їхніх сімей; удосконалення механізму 
вирішення соціальних проблем в умовах військового навчання, несення бойової та 
допоміжної служби; створення системи психологічної та фізіологічної реабілітації; 
забезпечення санаторно-курортним лікуванням. Однак, на жаль, всі наші матеріальні 
проблеми, засилля світогляду «моя хата з краю», надмірна прагматичність 
пересічного українця не дають явищу «волонтерства» зацвісти у повну силу. Є окремі 
особистості серед волонтерства, але цього замало. Разом ми зможемо вистояти в 
умовах гібридної війни, по одному – нізащо! 
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КРИНИЦІ РІДНОГО КРАЮ: ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ 
 

Краєзнавчі теми завжди є актуальними, тому що викликають значний інтерес у 
пересічних громадян і суспільства. Особливо цей інтерес до невідомих сторінок 
минулого малої Батьківщини посилився в останні роки, коли розпочався процес 
утворення об’єднаних територіальних громад. Веселівська ОТГ була однією с 
перших, які з’явилися на теренах Запорізької області. Тільки за останні 2 роки у 
місцевій газеті «Колос» опубліковано понад 50 матеріалів про минуле нашої 
території. Це є свідченням зростання інтересу населення району до історичного 
краєзнавства. 

Теми публікацій різноманітні як за змістом так і за жанрами. Крім того місцеві 
краєзнавці подружжя Федорових опублікувало історичне дослідження «Веселівська 
громада» у 2015р. Але в цілому, знайти будь яку детальну інформацію про невідомі, 
більш конкретні сторінки минулого нашого степового краю непросто. Тому, з огляду 
на актуальність теми та її не достатнє висвітлення у краєзнавчій літературі, 
загострення екологічних проблем в посушливому Таврійському степу автором й була 
обрана тема науково-пошукової роботи «криниці рідного краю: історія та 
сьогодення». 

Хронологічні межі дослідження від ІІ пол. XIX ст. – часів появи першого 
осілого населення на території, що нині складає район, до початку XX ст. 
Територіальні межі дослідження визначаються землями сучасного Веселівського 
району Запорізької області. 

Наукова новизна роботи. На підставі аналізу різноманітних джерел вперше 
докладно висвітлено основні етапи появи колодязів, їх види, ймовірну кількість та 
майстрів колодязників, завдячуючи яких вони з’явились. Важливим джерелом роботи 
є, насамперед документальні джерела. Офіційний характер мають видання «Списки 
населённых мест Российской империи. Таврическая губерния том 16» (Санкт-
Петербург 1865 год). Статистичне видання «Волости и важнейшие селения 
Европейской России. Вып.8 Губернии Новороссийской группы». – 1886; 
«Статистический справочник Таврической губернии: Мелитопольский уезд» 
(Симферополь, 1915 г.); «Описание населенных мест Екатеринославской губернии» 
(Екатеринослав, 1925 г.). 

Цікаву інформацію несуть картографічні джерела. Це карта Мелітопольского 
Повіту 1911 р., карта Веселівського району 1926 р. та «Адміністративна карта 
України. Запорізька область» 1949 р. Досить таки цікавими є спогади жителів району 
старшого покоління та останніх представників професії «колодязник». Своєрідним 
енциклопедичним словником є «Історія Веселівської громади, яку видали 
О.О.Федоров та О.О.Федорова. 

До науково-довідкових праць автор даної роботи відносить твір Ю.П.Князькова 
«Запорізька область. Історико-географічний і топонімічний словник. Випуск 3.  
У «Словнику» містяться довідкові відомості про місто знаходження та власні назви 
колишніх та існуючих населених пунктів Веселівського району, що дозволяє більш 
детально дослідити кількість колодязів які існували там у досліджуваний період. 
Таким чином, документальні, картографічні джерела та науково-довідкова література, 
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спогади сучасників, що були використані автором дозволяють тему роботи так в 
подальшому можуть послугувати для більш детальних краєзнавчих розвідок у царині 
минулого району майбутніми дослідниками. 

1. Криниці, греблі, копанки таврійського степу – історичний аспект. 
Вода життєво необхідна для людини. А в умовах посушливого степу, де немає 

річок та озер, це є величезною проблемою. Той хто знав, де знаходяться колодязі та 
джерела, почувався вільно, міг господарювати та мандрувати. Чумацькі переходи 
йшли від колодязя до колодязя, від джерела до джерела. Фактично всі старі великі 
села Веселівського району розташовані на місці давніх колодязів. Покидаючи наші 
землі, татари, в першу чергу, позасипали колодязі та позабивали овочевою вовною 
джерела. Розповідні про забиті татарами джерела та колодязі дуже популярні, я їх 
багато разів чув від жителів усіх старих сіл району. (Що це за татари? Може, ногайці? 
(навряд чи селяни розбиралися в назвах татарських орд та родів). 

Чи багато було в той час колодязів та гребель на теренах сучасного 
Веселівського району? Скористаємося для цього статистичним даними які наведенні 
в «Списке населенных мест Росийской империи. Таврическая губерния», яка була 
видана в Санкт-Петербурзі 1865року, том 15. Тут біля кожного із сіл тодішньої 
Веселівської волості зазначено «при колодязях» або «при подах, при балках». 
Наприклад, с.Веселе «при колодцах», с.Матвіївка, с.Ново-Успенівка, с.Ново-Іванівка 
«при колодцах». А ось село Гаврилівка «при урочищі Довгий Під», с.Піскошине «на 
Піскошинському поді». 

Якщо ми поглянемо на карту Мелітопольського повіту за 1911рік, то можемо 
нарахувати, що у Веселівській волості знаходилося близько 1600 колодязів. 

Благополуччя жителів залежало від наявності колодязів та якості води в них.  
І навпаки, великою трагедією було, коли в посушливі роки не вистачало води. В таких 
колодязях часто була солона, або гірка вода, а в літку частина з них пересихала. Воду 
з таких колодязів та копанок використовували, в основному, на господарсько-
побутові потреби. 

Кожний достойний степовик вважав за необхідне мати власний колодязь, але 
ця трудомістка робота потребувала значних людських зусиль.  

Ось що згадує знаний копач криниць Поправко Василь з села Чкалово, за 
переказами старих майстрів колодязної справи. «щоб дістатися джерела доводилося 
робити багато ступеневі прибіки звужуючи їх аж доки не заб’є животок. Щоб за день 
впоратися з роботою потрібно було не менше пів сотні вправних копачів і теслі, які 
нашвидкоруч копали шахту й це мурували стінки. Напруження і відповідальність 
зростали коли діставались джерела, вода нестримно прибувала, і в цей час потрібно 
було в лічені хвилини улаштувати дно і нарощувати цямриння. Цілісінький день 
проморочувалися люди біля колодязя а уже під вечір смакували ще каламутну, але 
напрочуд холодну, що аж зуби ломило джерелицю. Це була толока, про яку свого 
часу згадував Великий Кобзар.  

Та й викопав при долині 
Глибоку криницю. 
Не сам – один; толокою 
Йому помагати  
Добре люде приходили  
Криницю копати. 

Тут же на вулиці, розстилали скатертини, пригощали стравами, що готувала 
господиня, співали пісень, жартували: «гурт зробить, гурт і з’їсть, яка робити в купі, 
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так не болить у пупі». Майже все село сходилось по чисту і смачну воду до того 
колодязя». 

Сьогодні ще стоїть такий напівзруйнований колодязь на колишньому подвір’ї 
Тимофія та Василини Стовбурів, в якому води ні краплі не залишилось. 

Населення Веселівщини стрімко зростало. Води катастрофічно не вистачало. 
Для того щоб поїти численну худобу, копали глибоченні (глибше 60 метрів) шахтні 
«пробійні» колодязі. Такі колодязі були майже на кожному провулку-краї. Збиралися 
громадою, складалися і наймали копачів. Веселівські першопоселенні – вихідці з 
Курської, Білгородської, Полтавської та Чернігівської губерній , ділилися на сотні – 
кутки, «краї» в яких був свій сотенний. Виходило десь 30-40 дворів, на таку кількість 
часто й копали пробійний колодязь. На початку 1900-х років середньому в дворі 
проживало близько 10 чоловік. 

Про цінність та вартість пробійних колодязів свідчить і такий факт,що на його 
будівництво потрібно було багато будівельних матеріалів та вправність майстрів, які 
володіли технологією цього складного ремесла. 

Нижню частину пробійного колодязя обкладали диким каменем-бутом. Камінь 
іноді брали з великих курганів, які зовні були обкладені кам’яною крепідою заввишки 
в 1,5-2 метри. Середню та верхню частину колодязя викладали або бутом, або 
випаленою цеглою, рідше деревом. Дерев’яні колоди клали шестикутником, зрідка 
восьмикутником. Надземний зруб – оголовок робили дерев’яним, зазвичай, 
чотирикутним. 

Біля колодязя був горизонтальний величезний барабан, віссю якого служила 
товста колода, яку встановлювали на камені. Зверху барабан фіксування двома 
довгими колодами,що кріпилися до чотирьох стовпів. Між двома стовпами, що 
примикали безпосередньо до колодязя, було дві перекладини, на які, в свою чергу, 
кріпилися два блоки, через які протягували міцний товстий канат. На його кінцях 
було прикріплено два цебра. Цебро – велика, місткістю до 50 літрів, дерев’яна кадка, 
дужка якої кріпилася на зверху, а «по талії», що давало змогу без зусиль її 
випорожнювати навіть підліткам. Дужка фіксувалася чекою, щоб цебро не гойдалося. 
До дишла барабана кріпився полу барок пристосування до якого запрягали конячину і 
вона ходила по кругу, крутила барабан, одне цебро з водою підіймалося,а друге – 
пусте спускалося в колодязь. Воду з наповненого цебра виливали в римбу – дерев’яне 
корито, закріплене на зрубі, звідки вода текла в басину – здоровенну місткість, з якої 
воду напускали в корито. Басини були дерев’яними, а пізніше вже залізними, або 
бетонними. В басині та коритах вода прогрівалася влітку, щоб худоба не запалилася. 
Цією водою користувалися всі жителі кутка, в першу чергу з неї поїли худобу. 
Останній такий пробійний колодязь проіснував до 60-х років XX століття в 
колишньому колгоспі імені Фрунзе. 

Багаті люди мали свої власні колодязі. Так території теперішньої музичної 
школи був колодязь, котрий належав найбагатшій людині Веселівської волості, 
купцю та землевласнику Калініну. Воду з нього продавали по п’ять копійок за 
цеберко. Досить пристойні гроші на той час. Покупців вистачало. Особливо ж багато 
води продавали в дні ярмарок та базарів, адже поруч – велика Ярмаркова площа.  
За статистичними даними перепису 1925 року ми можемо судити про кількість 
колодязів на той час, які є в «Описание населенных мест Екатеринославской 
губернии. По данным на 01.01.1925 г.» 

С часом проблема водо забезпечення ще більше загострилася, особливо після 
початку будівництва Дніпрорудненського залізорудного комбінату яке спровокувало 
зникнення води в багатьох колодязях. Тому в 1955 році було пробурено дві 
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артезіанські свердловини, глибиною більше 120 метрів. За останніми доступними 
даними 2013 року на території району було 185 артезіанських свердловин з яких 
діючі – 85. Це створює певну напругу в забезпечені району якісною питною водою. 

2. Професія – колодязник (копач). 
У селах були професійні копачі. Це була почесна і небезпечна професія.  

Про повагу, якою користувалися ці люди, свідчить той факт, що сучасне село 
Новоолександрівка з’явилось завдяки копачу криниць Башуку, нащадки якого і 
сьогодні проживають в цьому селі. Це він на новому місці викопав криницю, давши 
початок новому селу у випаленому Таврійському степу.  

Залишилися деякі глухі віддалені свідчення про секрети втаємничених 
майстрів, які вміли відчувати та знаходити солодку воду. Звичайно воду шукали 
поближче до берегів Веселівської балки або інших природних впадин, де довго в 
посуху продовжувала зеленіти трава. На ніч лишали перевернуту сковорідку, під яку 
ще клали яйця та вовну. Якщо вранці вони покривалися росою, то це був знак 
наявності води. Місцини, де було багато нірок тарантулів, теж вважалися 
обнадійливими для копання.  

Професія ця була пов’язана з ризиком – колодязь міг обвалитися, особливою 
було небезпечно в нижній частині, де починався пісок-плавун, який часом міг 
досягати двох метрів. Ці ж самі майстри періодично чистили колодязі. Були випадки, 
коли старі колодязі теж «сходилися», тобто в лічені хвилини зсувалися знизу під 
напором піску та води. Добре, якщо копача встигали витягти. Для цього у майстрів 
був просте захисне приладдя «страхувальний обруч або дуги» цей пристрій 
залишився у одного з останніх представників професії колодязників Поправка В.Л.  
(с.Чкалове) (див. фото). 

Все це породжувало трепетне напівміфічне 
відношення до колодязів. З ними пов’язані й деякі 
цікаві явища природи. Так, якщо заглядали в 
колодязь, то потоком повітря шапку або картуз, 
могло стягнути з голови в колодязь, або відкинути 
назад. Відбувалося це за рахунок перепаду 
атмосферного тиску на поверхні та в глибині 
колодязя в шарі пористих вапняків, що 
породжувало висхідні потоки повітря. За 
переказами це так звані вапняні шхери (пустоти), 
які виходили на поверхню аж біля Каховки. 

Хто ж вони – представники цієї шанованої 
професії? Про копачів криниць ХІХ та початку ХХ 
ст. не збереглось письмових джерел, але є 
достовірна інформація про колодязників 
починаючи з 40-х років минулого століття. 

Патріархом цієї справи в селищі Веселе та навколишніх селах вважався 
Гутіньов Пантелій Григорович (1918-1990 р.р). Пантелій Григорович людина 
незвичайної долі народився в Курскій області, пройшов війну від першого до 
останнього дня, а за мужність та відвагу був нагороджений орденом Червоної зірки, 
орденом Великої Вітчизняної війни 2 ступеню, медаллю «за бойові заслуги». 

Після війни доля закинула його на Веселівшину, де сповна розкрився його 
талант копача криниць руки майстра не знали спокою, останню криницю він викопав 
за 2 роки до смерті. 
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Не менш захоплююче але трагічна 
доля але у іншого колодязника із села 
Ново-Іванівка Беха Івана Миколайовича 
(див. фото).  

Простий сільський хлопчина був 
призваний на фронт в перші місяці 
війни, пережив всі жахи відступу, 
потрапив у полон, три роки тяжко 
працював у Німеччині. А після 
звільнення неволі потрапив у Сталінські 
табори, де відсидів не один рік. Але ці 
життєві колізії не зламали юнака. Повернувшись додому, почав копати колодязі в 
рідному селі. Нажаль, воєнні випробування та табори зробили свою чорну справу – 
майстер колодязник Іван Миколайович рано пішов із життя.  

У сусідньому селі Матвіївка жив звичайний 
тракторист місцевого колгоспу «Іскра» Анзін Євген  
(1940-2008), який мав хист до копання колодязів. Не в 
одному з дворів збереглися криниці викопані ним.  
Але майстру колодязної справи не вдалося втілити в життя 
свою останню мрію – розчистити найстарішу криницю села 
біля будівлі церкви. Так сумно і стоїть цей осиротілий 
колодязь, прикритий шматком фанери без води. 

Занедбана криниця біля церкви с.Матвіївка – остання 
нереалізована мрія копача криниць Анзіна Євгена. 

По сьогоднішній день багато старожилів сіл Корніївка 
та Калинівка добрим словом згадують колодязника Бедюха Івана Даниловича  
(1921-1926) який викопав не один колодязь та вдихнув друге життя в старі. 

Фронтовик, партизан-розвідник, кремезний чолов’яга пройшов не простими 
партизанськими стежками в лісах Білорусії. Товариші називали його «везунчиком», 
тому що завжди повертався живим з бойового завдання разом з фронтовими 
побратимами, а фашисти призначили винагороду за його голову 2000 окупаційних 
марок. 

У селі Чкалове в 60-70-х роках великою повагою користувався Білий Микола 
Дмитрович (1943-2008). 

Його мозолясті руки копали криниці для своїх земляків та колгоспної худоби 
(такі колодязі сягали в діаметрі більше 3 метрів). Справу свого земляка продовжив 
Поправко Василь Леонідович (1962 року народження). 

Майстер колодязник Поправко В.Л. біля колодязя на власному обійсті з 
автором дослідження Базенюком О.С. 

Колодязник воістину унікальний – викопав порядку 70 колодязів. Навіть важко 
уявити що це можливо він останній в Веселівському районі, хто зберіг секрети цієї 
професії та прилаштування колодязника для копання колодязів.  

Зараз відійшов від справи та займається бджільництвом. З часом артезіанські 
скважини та центральний водопровід витіснили потребу у нових колодязях. 
Поступово занепадає і професія колодязника. Але не відпала потреба чистити діючі 
замулені колодязі та бити свердловини на подвір’ях жителів села. Цією справою 
займається знаний майстер з села Ново-Олександрівка Довгань В.. Своїм трудом він 
дарує велике благо землякам – чисту воду з власного джерела. Подвір’я майстра 
вражає затишком та красунею криницею. 
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Завдяки невтомній праці колодязників, минулих та сучасних поколінь, їх не 
знаючим перепочинку натрудженим рукам, наш засушливий степовий край 
перетворився в квітучий, мальовничий куточок України, де живуть трудівники, які 
своєю працею створюють добробут нашої держави. 

3. Криниці рідного краю – збережені джерела життєдайної води.  
З давніх-давен люди селились біля великих чи малих водойм – на берегах 

морів, озер, річок чи ставків. Не виключенням цього правила був і наш Веселівський 
край, який губився в безкраях таврійських степах. 

Більше 200 років тому в південному посушливому степу тодішньої Таврійської 
губернії з’явились перші поселенці, які і заснували теперішні села району. Місцина, 
де ми проживемо, була вибрана не випадково. У центрі знаходилось невеличке 
мілководне озеро, що живилось повеневими водами. Повноводне ранньої весни, воно 
сильно міліло в літку, а в посушливі роки і зовсім зникало. 

Це давало прекрасні можливості для криниць – копанок, які були надійним 
джерелом забезпечення водою людей та худоби. Але далеко не завжди щастило 
знайти придатну для вживання «солодку воду», як її в давнину називали наші предки. 
У переважній більшості господарств в криницях вода була с солонуватим або гірким 
присмаком. А все через те, що наша місцевість знаходиться на осадкових породах 
колишнього Сарматського моря. Під тонким шаром утвореного за тисячоліття 
чорнозему, лежать просолені шари глини, піску та вапняку. А між ними рідкі 
прожилки порід, які в далекі географічні епохи були краще промиті прісною водою. 
Саме на таких жилах вмілі копачі знаходили «солодку воду» часом вони ставали 
першозасновниками перших майбутніх сіл. Легенди та перекази фрагментарно 
зберегли або їх ім’я чи прізвища, так сучасне село Корніївка де ще в 60-80 р. 
минулого століття існувало джерело мінеральної води, відомою як «Запорізька 2», 
заснував дід Корній, знаний копач криниць. Він прийшов з Білозірки, викопав 
криницю, поставив хату, давши початок подальшій забудові села,яке вдячні земляки 
нарекли його ім’ям – Корніївка. 

Стосовно селища Веселе, про стан водозабезпечення 
якого згадувалося в попередньому питанні, хотілось би 
деталізувати про 7 криниць с придатною для вжитку водою, 
які ні коли не вичерпувались.  

До речі, зазначимо, що 1956р. в селищі Веселе не було 
водопроводу і саме ці криниці, які знаходились на одному 
меридіані у напрямку з північного-заходу на південний-схід, 
де пролягає не широка смуга водоносного горизонту с 
прісною водою, яка і давала прісну, придатну для вжитку 
воду. 

Перша знаходилась на північно-західній околиці селища, за залізничним 
переїздом, що в народі зветься «Менчикурівським». Криниця знаходилась в кількох 
метрах від дороги на Менчикури та Чкалове.  

Літнього дня тут нерідко зупинялись автомашини, автобуси щоб напитись 
приємної на смак, напрочуд холодної води. А ще раніше з раннього ранку і допізна 
йшли старі і молоді з коромислами, щоб принести додому гарної води. Стараннями 
місцевої влади 2008 р. криницю було почищено, а зруб відремонтовано, що дозволило 
їй знову служити людям. Тим паче, що поруч підріс молодий сосновник. 

Дві інші криниці знаходились на вулиці Радянській, на проти колишнього 
приміщення колишньої сільської ради (селищем Веселе стало в 1957р.). Це були дуже 
популярні серед веселівців колодязі, бо знаходились в центрі селища на відстані 
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кількох десятків метрів одна від одної. Нажаль, коли неподалік в 70-х роках було 
вирито ставок виникла потреба для боротьби з підтопленням навколишніх вулиць 
будівництва дренажної системи. Меліоратори порушили водоносні ґрунти. Тепер 
обидві криниці живуть лиш у спогадах старожилів. 

Найбільшої слави, при чому не тільки серед веселівців, зажила криниця 
колишньої найбагатшої людини села купця Калініна біля будинку якого, який 
зберігся в чудовому вигляді і на сьогоднішній день (сучасне приміщення музичної 
школи).  

Зараз вона відновлена почищена і милує око веселівців які кожного дня 
приводять своїх дітей на дитячий гральний майданчик та не можуть відмовити собі 
кришталево чистої, холодної – аж ломить зуби та скроні – джерельною водою з цієї 
криниці. За переказами саме тут була одна с криниць легендарних чумаків.  

П’ята криниця знаходиться на подвір’ї середньої 
школи №1. Слава Богу, ціла, лише законсервована. З 
весни до осені вона дарує життя барвистим квітам, які є 
візитівкою цієї школи.  

Шоста – між автодорогою на Мелітополь та  
вул.Дзержинського. У народі її називали Пахомова 
криниця. Колись поряд з нею мешкав літній чоловік 
Пахом Шовкопляс.  

Його старенька хатина понині чудом уціліла. 
Наглядав він за криницею, за що його шанували жителі 
всієї південно-східної частини селища. Люди 
стверджували, що вода в цій криниці найм’якша. Тому у вихідні дні йшли до криниці 
сотні людей з коромислами, носили воду для прання білизни.  

Був час, коли криниця мала найошатніший вид: красива, залізна цямрина з 
візерунками, отвір закритий люком зі смертю діда Пахома залізо поржавіло, стежки 
до нії поросли травою. 

І, нарешті, остання із знаменитої сімки криниця на південно-східній околиці 
селища. Колись тут була садиба Мартинюків, до яких приходили всі жителі вулиці 
Садової, так званої П’ятихатки, за питною водою.  

Нажаль, це єдина діюча криниця знаходиться у в край жалюгідному стані. 
Цегла обмурівки покосилась, місцями ось-ось обвалиться. Під’їзди до неї нагадують 
протитанкові рови. І все ж люди сюди йдуть та йдуть з бідонами, флягами, 
пластиковими пляшками і всі бідкаються, чи не завалилася бува останнє народне 
джерело кришталевої води.  

Вірю, що потреба цих криниць є нагальною потребою с причини того, що 
якість питної води з водо мережі, м’яко кажучи, бажає кращого. Наявність в ній 
мінеральних солей на межі, а по декуди і за межею, допустимого. У селищі немало 
людей, які через різні хвороби не можуть вживати воду з водомережі, змушені 
купувати її в крамницях або йти за багато кілометрів до єдиної криниці на околиці 
селища. І на остано. Проблема семи Вселівських криниць лежить не тільки в 
побутовій площині є, за моїм глибоким переконанням, інший духовний вимір. Бо сім 
криниць – це не тільки солодка вода, а в більшій мірі витоки нашого буття, нашої 
свідомості, цілющі джерела, що живлять коріння ментальності Українця – степовика. 
Не можна уявити собі справжнього патріота своєї маленької батьківщини, що не 
цінує криниці своїх предків, які послугували початком освоєння та заселення нашого 
рідного Таврійського степу. 
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Висновки. Роботу закінчено, але подумки знову зримо постає переді мною  
питання: «Чому ми не цінуємо те що мали або маємо?». Це стосується колодязів, 
історії яких і присвячено моє невелике дослідження.  

Уявімо, для того щоб зникло повноцінне життя в засушливому степовому 
Веселівському краї, досить на кілька днів призупинити подачу електроенергії.  

Зупиняться артезіанські свердловини й худоба вимре, а люди розбіжаться.  
То можливо прийшов час почати реставрувати неоцінений спадок наших прашурів – 
криниці чистої води? Для цього не потрібно багато, тим паче, що залишилися ще 
майстри своєї справи – колодязники. 

Я бачу перші паростки повернення не тільки нашої пам’яті, але і конкретні 
справи на цьому вкрай необхідному шляху. Реставруються криниці, але, нажаль, це 
поки що поодинокі випадки. 

Приємно вражає відношення до цієї благородної справи голови Веселівської 
об’єднаної територіальної громади Кіяшка П.М. Відреставровано прекрасну альтанку 
над криницею в парку селища Веселе, поставлені 2 красиві у вигляді чайників зруби 
над криницями біля селищної ради та по вулиці Степовій. 

Сподіваємося, що крім задоволення особистого науково-дослідницького 
інтересу, знання про криниці та їх творців буде сприяти усвідомленню мешканцями їх 
значущості в нашому повсякденному житті та трепетно бережного ставлення до 
криниць та майстрів-колодязників, завдяки роботящим рукам яких вони постали. 
Свого часу видатний дослідник Запорізького козацтва Д.Яворницький в праці 
«Історія Запорозьких козаків» стосовно наших земель привів спогади мандрівника, 
письменника та вченого Христофора Манштейна «Земля та есть прекраснейшая в 
Европе, но великий ущерб, что не населена по причине недостатка леса и води; ибо 
часто случается, что идучи 4или 5 миль, ни видно ни одного кусточка, ни самой 
малой речки…». 

Ми вважаємо, те що зробило в посушливому степу не одне покоління 
колодязників, є неоціненним скарбом життя для нас, сьогоднішнього покоління 
степовиків. Ми маємо право пишатись своїм минулим. Нікому ще не завадив досвід 
предків, бо він не вичерпна скарбниця любові до рідної землі, невтомної праці на її 
благо та широти душі, як безкрайній Таврійський степ! 
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МОЛОДІЖНИЙ СЛЕНГ 

 
Сленг (англ. slang) – міський соціолект, який виник із арґо різних замкнених 

соціальних груп (правопорушників, крамарів, ремісників, в'язнів, бурсаків-учнів, 
вояків, інтернет-спільноти) як емоційно забарвлена лексика низького й фамільярного 
стилю (зрідка й словотворів: випивун – пиятика, закусон – закуска), поширена серед 
соціальних низів і певних вікових груп (ремісничої, шкільної молоді) міст. В Україні 
поширені типи сленґу, відповідно до давніших історико-політичних кордонів (голова: 
східно-українське – башкб, кэмпол; галицьке – маґула або макітра; буковинське – 
ґувдя; закарпатське – лбмпаш). 

1. Історія виникнення сленгу, три основні хвилі 
Відзначають три бурхливі хвилі в розвитку молодіжного сленгу в Україні XX 

століття. 
20-і роки: перша хвиля пов'язана з появою величезної кількості безпритульних 

у зв'язку з революцією і громадянською війною. Мова учнів, підлітків та молоді 
забарвилася безліччю «блатних» слів, почерпнутих у них. 

50-і роки: друга хвиля пов'язана з появою «стиляг». 
70-80-і роки: третя хвиля пов'язана з періодом застою, що породила різні 

неформальні молодіжні рухи і «хіпуюча» молодь створила свій «системний» сленг як 
мовний жест протистояння офіційній ідеології. 

Нині на розвиток молодіжного сленгу великий вплив має комп'ютеризація. 
Передача сенсу, ідеї, образу при появі комп'ютера отримала додаткові можливості в 
порівнянні з листом і печаткою. За рахунок цього інтернет-сленг проникає в 
молодіжну мову. 

2. Вплив іноземних мов на молодіжний сленг 
Англійська мова все більше й більше входить у наше життя і просто не може 

оминути таке явище, як молодіжний сленг, впливаючи на формування нових лексем. 
Проте, слід зазначити, що вплив англійської на молодіжну субмову є закономірним 
явищем. Як зазначає Д.С.Ліхачов у своїй праці «Арготичні слова професійного 
мовлення», аналогічно у колишніх німецьких, англійських, російських жаргонах 
домінантний вплив мали циганська мова та ідиш. Тому не дивно, що російський та 
український сучасний сленг певною мірою англізований. 

Лексеми, що утворились від англійських слів, є результатом їх невдалої 
інтерпретації. Наприклад, згадуване гирла (дівчина), що пішло від перекрученого 
англійського girl (дівчина, дівчинка); у стосунку до слова хаза (у значенні дім, 
будинок) можна розглянути два варіанти виникнення, а саме: англомовне походження 
– з’явилось на основі англійського house (будинок), де буква [u] випала, а літера [а] 
утворилась на місці [о] для більшої схожості з українським «хата», інший варіант – 
український, який полягає у трактуванні походження цього слова у результаті заміни 
[т] на [з], що надає слову іронічного забарвлення. Слово крейзі (божевільний), яке 
досить часто трапляється у мовленні сучасної молоді, є прямим запозиченням із 
англійської crazy (божевільний) зі збереженням значення. Подібно утворились слова: 
спікати (англ. speak) – говорити, беґ (англ. bag) – сумка, паті (раrty) – вечірка, фазер 
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(father) – батько, мазер (mother) – мати, мані (money) – гроші, піпли (people) – люди, 
месаг (messаge) – повідомлення та ін. 

Можна виявити не лише англійські запозичення, але і німецькі: авсвайс – 
посвідчення, ахтунґ – увага, варум – чому, вассер – вода; арабізми: кайф – 
задоволення, кайфувати – насолоджуватись. 

Але все ж у молодіжній субмові є чимала кількість власне українських 
сленгізмів: дискогопалка – дискотека, лягти в краватку – покінчити життя 
самогубством, скинься в тюбик – там вогко і прохолодно – поводься тихіше, дріт – 
телефон, «мавпа», «жаба», «кракозябра» – компютерний значок @, гальмо – людина, 
яка повільно реагує на все (поряд з цим словом вживається і суто російське «тормоз» 
з тим самим значенням), тусівка – компанія (аналогічно до російськомовного 
«тусовка»); останні два слова, як бачимо, є перекладом сленгових номінацій з 
російської на українську мову зі збереженням змісту. 

3. Причини вживання сленгу 
Є декілька причин вживання сленгу: невдоволення традиційними словами і 

виразами; зіткненням з новими обставинами, для яких наявна лексика виявляється 
бідною; прагнення вразити суспільство; бажання «правдивого, непідробного» 
спілкування; бажання досягти певного комічного ефекту; бажання створити певний 
стилістичний ефект за допомогою яскравості та експресивності сленгу. 

4. Функції студентського сленгу 
Студенти вживають сленгові вирази для того, щоб виглядати сучасними.  
По-перше, при спілкуванні студенти вживають сленг не тільки для передачі 

інформації, але і для вираження власного світогляду, ідей, для підкреслення власної 
особистості та того, що вони йдуть в ногу з часом. 

По-друге, сленг – одна з форм влиття в колектив і засіб бути адекватно 
сприйнятим у тій групі людей, з якою ведеться спілкування. Адже студенти не 
вживають сленг постійно, вони користуються ним в більшій мірі в тих ситуаціях, 
коли сподіваються на розуміння. Майже завжди студенти заперечують той факт, що 
вони вживають сленг навмисно, вони наголошують на тому, що вживання сленгу 
відбувається підсвідомо. 

Все-таки, сленг вживається навмисно у тому сенсі, що студенти підбирають 
слова та вирази відповідно до співрозмовників та ситуацій або вирішують не вживати 
сленг взагалі. Оскільки сленг вживається в усній мові, людьми, які в більшості 
можуть і не усвідомлювати, що це сленг, то вибір фраз залежить від підсвідомих 
структур мови. Коли сленг вживається письменниками, то сленг уважніше і більш 
вдало підібраний для створення більшого ефекту. Хоча письменники рідко є 
творцями сленгу. 

Молоді люди користуються сленгом в певному середовищі. Найбільше 
сленгових фраз можна почути під час спілкування певного кола друзів, 
однокурсників, близьких знайомих, оскільки ці фрази емоційно зближують їх та 
прямо, доступно і коротко виражають ставлення до подій, явищ, які обговорюються. 

По-третє, сленг у деякому розумінні може бути своєрідною грою для точного, 
навіть іронічного опису подій та вражень. 

Отже, сленг забезпечує близькість. Він часто виконує важливу соціальну 
функцію, яка полягає у виключенні або включенні людини у близьке оточення, 
вживанні тієї мови, яка функціонує у певному колі людей, у певній професії. Сленг – 
лексична інновація у певному культурному контексті. Певні групи людей вживають 
сленг, тому що „їм не вистачає політичної влади”. Це просто безпечний та 
ефективний спосіб протесту проти чогось встановленого, проти мовних правил. 
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Слід зазначити, що у молодіжному жаргоні діють ті ж закономірності, що і у 
нормативній мові, зокрема, лексеми вступають у синонімічні, антонімічні, омонімічні 
відносини. Так, літературне слово "хлопець" має такі жаргонні відповідники: 
"покемон", "кадр", "гвіздок", "пультик", "пацик" (від "пацан"), "шльоцик", "хіляк" 
(слабкий фізично), "мачо" (сексуальний), "ларик" (відмінник), "васьок" (незнайомий) і 
навіть "лошарик" (хлопець в окулярах). Крім того, якщо хлопець має якусь виражену 
позитивну чи негативну якість, він може бути названий "молоток" (добрий, 
розумний); "балкон", "тормоз" або "плуг" (тугодум); "дятел" (дурний); "Леопольд" 
(доброзичливий); "му-му" (мовчун). 

Як бачимо, у молодіжному жаргоні добре працює мовний закон економії 
лексичних засобів: одне слово вміщує у себе зміст цілого речення, що характеризує 
людину. 

Аналізуючи функцію жаргонів, Л.Ставицька підкреслює, що вони 
"структурують відповідні мовні картини світу й унаочнюють механізми пізнання 
цього світу певним соціумом". 

Оскільки життя молоді традиційно пов'язано з технікою, цікавим є таке 
спостереження: серед дієслів, які у жаргоні називають відносини між людьми чи 
характеризують поведінку людей, дуже багато "технічних" у традиційному вжитку. 
Наприклад, "зарулити" (прийти кудись), "наїхати" (накричати на когось), "грузитися" 
(бути не в настрої), "морозитися" (бути байдужим), "зависати" (бути десь довго). 
Останній приклад явно пов'язаний з професійним жаргоном комп'ютерщиків. Цікавим 
також є жаргонізм "шифруватися" − ховатися від когось. 

Якщо в попередньому випадку мовець підсвідомо "механізує" свої дії, то в 
наступній групі слів, що називають частини людського тіла, ми спостерігаємо схоже, 
але дещо інше явище. Молодь навмисно "огрублює", "знижує" ці назви, беручи їх чи 
зі світу техніки, чи з тваринного світу: висока дівчина − "драбина", "шпала"; обличчя 
− "табло", "шайба", "дупло", "торець", пачка"; руки − "клешні", "обрубки", "граблі"; 
ноги − "ласти", "копита", "поршні"; очі − "фари"; шлунок − "яма"; ніс − "шнобель", 
"рубильник", "хобот". 

Цей підхід частково проявляється й у інших лексико-семантичних групах 
жаргонізмів. Відчуваючи потребу у мовному коді, який був би незрозумілим для 
сторонніх, молоді люди беруть поняття з вражень дитинства, з мультфільмів 
("Леопольд" − добра людина, "Чеба" − скорочене "Чебурашка" − людина з великими 
вухами, "покемон" − молода людина, "бурьонка" − відмінниця). 

Досить специфічною групою жаргонізмів є такі, що мають англійське 
походження. Їх можна поділити на кілька підгруп. Перша підгрупа складається зі 
слів, що і за звучанням, і за семантикою збігаються з англійськими, але графічно 
передаються українськими літерами: "денс" − танець, "смайл" − посмішка,  "френд" − 
друг, "парті" − вечірка, "кеш" − гроші, "дарлінг" − близька людина. 

Другу підгрупу складають англійські слова, які в українському молодіжному 
жаргоні мають трохи інше значення, ніж в англійській мові: "сешн" − свято, гулянка 
(в англ. "засідання", "сесія"); "саунд" − гучна музика (в англ. "звук"); "цент" − гривня 
(в англ. 1/100 долара). 

Нарешті, до третьої підгрупи входять англійські слова, які отримали в жаргоні 
афікси, властиві слов'янським мовам: "піпли" − люди, "гьорли" − дівчата, "суперовий" 
− визначний, "бестовий" − найкращий, "аська" – програма  для спілкування через 
Інтернет, "сидюк" − CD-Rom і навіть "моня" − монітор. 

Англійський прикметник "bad" ("поганий") дав початок жаргонізму "набедити" 
− зробити щось погане (зауважимо, що цей новотвір "підтримується" наявністю 
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російського "бєда" і українського "біда"). 

У сучасних сферах комунікації спостерігається тенденція до економії мовних 
засобів, цьому сприяє, зокрема, такий спосіб словотворення, як усічення (скорочення) 
основи слова. 

Усічення основ має три різновиди: апокопа (усічення кінцевої частини основи), 
синкопа (усічення середини слова) і афереза (усічення початкової частини слова). 

Спостереження показують, що при усіченні найпоширенішою є апокопа. 
Об’єктом цього типу усічення постають слова і літературної мови, і жаргонні 
одиниці. Серед літературних найчастіше скорочуються іменники і прикметники: тін 
«підліток» (БСРЖ «тінейджер»), дек «декан», рек «ректор», нар «наркоман», кенгур 
«прямокутна сумка з великою кришкою», «светр з капюшоном» (+метафора), дич 
«дівчина (жінка) для задоволення сексуальних потреб» (від дичина), унікал 
«своєрідна, дивна людина» (унікальний), комп «людина з високим рівнем інтелекту» 
(компетентний), мізер «мало» (мізерний). 

Синкопа як різновид усічення у молодіжному сленгу зустрічається рідше, ніж 
апокопа. Усічення середини твірного слова – рідкісний спосіб словотвору і в 
кодифікованій літературній мові. У нашій картотеці не виявлені лексеми, які б не 
фіксувалися жаргонними словниками. Можемо навести одиничний приклад 
поєднання синкопи з суфіксальним способом словотвору мафонтольчик (у словниках 
мафон): магнітофон > мафон + штучний узуальний суфікс -тольчик.  

Специфіка молодіжного жаргону − в тім, що до нього весь час надходять нові, 
"свіжі" слова, які відбивають зміни у нашому житті. Це своєрідний "полігон" для 
випробування новотворів. Парадокс, однак, у тому, що, як тільки слово-жаргонізм 
стає загальновідомим (як це, наприклад, сталося зі словом "тусовка"), молодь швидко 
втрачає інтерес до нього і замінює його іншим. Таким чином, молодіжний жаргон 
виконує функцію своєрідного "фільтра" для новотворів. 

5. Молодіжний сленг у ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей». 
Для того, щоб встановити, як роль відіграє молодіжний сленг у житті підлітків 

мною було проведено дослідження у вигляді тестів і спілкування. Виявилося, що 75% 
– опитаних учнів вживають сленг через прагнення відрізнятися від інших. 60% – 
піддаються впливу оточення і друзів. 42% – учнів спілкуються молодіжним сленгом 
через те, що мають звичку. 

 

 
Ще одним завданням мого дослідження було виявити кількість учнів, які 

знають, що таке «сленг» та скільки учнів його використовує. Опитування показало 
наступне: 170 осіб знають, що таке «сленг»; 155 осіб часто використовують сленг у 
свої мові; 150 - вважають актуальним сленг в наш час; 22 - відома історія виникнення; 
10 осіб використовують сленг завжди і навколо. 
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Отже, у своїй роботі я дослідила проблему формування поняття «культури 

мовлення», як одного з нагальних питань сьогодення. Я визначила зміст поняття 
«сленг», чинники, які впливають на молодіжний сленг та його функції. Визначила 
місце молодіжного сленгу в системі сучасної української мови та джерело 
виникнення нецензурної лексики, а також шляхи поширення. А найголовніше 
дослідила, чому учні у своєму мовленні використовують сленг та які чинники на це 
впливають. 

Отже, молодіжний сленг – це окремий пласт національної мови, який 
відображає певною мірою рівень культури, освіченості, розвитку суспільства. 
Звичайно, ми не можемо стверджувати, що сленг у своєму мовленні використовують 
лише ті, хто належить до якихось молодіжних угрупувань чи маскультур, адже 
значний відсоток молоді, будучи поза такими соціальними чи професійними 
угрупуваннями, використовують сленгізми. Зазвичай, такий відсоток складають 
неосвіченні люди, які не знають норм літературної мови, хоча є і такі, котре добре 
володіють літературною українською мовою, але свідомо використовують сленг для 
надання своїй мові певного стилістичного забарвлення. 
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МИНУЛЕ, СУЧАСНЕ, МАЙБУТНЄ: ШЛЯХИ ПЕРЕТИНУ 
 

Масштаби виїзду з України зростають – здається, влада навіть не усвідомлює, 
які це матиме наслідки ... 

Черги за візами. Черги на кордонах. Українці їдуть. На заробітки. Робити 
бізнес. На навчання. А багато – і назавжди. Виїжджають робочі, студенти, бізнесмени, 
вчені. Їдуть жінки, щоб вийти заміж за іноземця. 

Навіть ті дані статистики, які стають публічно доступними, дозволяють 
зрозуміти драматичний обсяг міграції робочої сили з України. 

Тільки дозволів на роботу сусідня з Україною Польща в минулому році видала 
понад 800 тис., Ще 300 тис. – Італія. 60 тис. наших студентів в минулому році поїхали 
вчитися в польські вузи, 25 тис – в німецькі. А тепер додайте сюди статистику з 
інших країн – і перед вашими очима постане вражаюча реальність: українці масово 
виїжджають з країни, втративши віру в зміни на краще. 

У пошуках працевлаштування 37,2% українців- мігрантів їдуть до Росії. Про це 
повідомила керівник інформаційного відділу представництва Міжнародної організації 
з міграції в Україні Наталія Кривцова під час засідання медіа-клубу, присвяченого 
трудовій міграції. За її свідченням, друге місце після Росії за припливом української 
робочої сили посідає Польща (18,7%), третє – Чехія (16,9%). Також громадяни 
України виїжджають у пошуках роботи до Італії (8,5%), Португалії (3,8%), Угорщини 
(2,5%), Греції (2,2%), Словаччини (2%) і Білорусі (1,7%) [5].  

Досить часто освіта за кордоном доступніше, ніж в Україні, особливо, якщо ви 
– здібна людина. Чехія і Німеччина пропонують безкоштовне навчання для іноземців 
за своєю Конституцією, у Франції плата фактично символічна, Польща пропонує 
чимало стипендій та безкоштовне навчання для поляків за походженням. Тобто, в 
таких випадках ви витрачаєте гроші тільки на проживання, а іноді вам навіть дають 
стипендію. 

За всяку ціну вирватися звідси прагнуть і молоді українки. Уже навіть не 
соромлячись виходити заміж за іноземця, щоб жити в достатку і в нормальній країні. 

Серед українських трудових мігрантів 70% становлять чоловіки. Хоча жінок 
серед трудових мігрантів усього близько 30%, проте сьогодні 15,7% українських 
домогосподарок працювали або працюють за кордоном [7]. Незалежно від регіону 
країни, найчастіше їдуть за кордон у пошуках роботи мешканці сільської місцевості 
та невеликих містечок. Крім того, більшість трудових мігрантів з України – особи 
віком від 20 до 50 років [7].  

Зазначу, що головним чинником, який штовхає українців до виїзду за кордон, є, 
звичайно, погана соціально-економічна ситуація в країні. А вона, на жаль, різко 
погіршилася в останні роки. Близько 56% молоді вважає, що фінанси, якими вони 
розпоряджаються, йдуть на харчування і найнеобхідніші речі. Вони не можуть 
забезпечити себе відпочинком, сучасними гаджетами тощо. Позиція потенційних 
мігрантів при виборі місця працевлаштування за кордоном формується залежно від 
таких чинників: 

− рівня можливої заробітної плати в країні-реципієнті; 
− стану ринку праці (рівня зайнятості, масштабів безробіття); 
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− життєвого рівня місцевого населення;  
− мовно-культурного чинника;  
− етнічної толерантності населення країни-реципієнта. 
З урахуванням цих чинників в Україні сформувалося два основних вектори 

трудової міграції – західний та східний.  
За сукупністю більшості чинників найбільш прийнятним для 

висококваліфікованих працівників переважно молодого віку є західний вектор 
трудової міграції – в Західну Європу, США, Канаду та інші розвинуті країни світу. 
Така міграція має метою не тільки поліпшення власного матеріального стану, але й в 
значній мірі, натуралізацію в країні перебування. 

У цьому контексті відтік кваліфікованих трудових ресурсів до західних  країн у 
більшості випадків можна вважати безповоротними втратами людського капіталу 
України. 

15% молодих українців мають своє житло. Приблизно 60% вважають, що не 
зможуть заробити на житло, навіть якщо будуть важко працювати. І причини до цього 
хвилювання є, оскільки навіть особисто я не соромлюся так міркувати в країні, де я, 
докуривши сигарету (як би це не було сказано суперечливо), не можу викинути 
недопалок в урну, її просто немає! Пройшовши 100 метрів і спитавши людей, ще 
через метрів 20 я можу вже насолодитися викиданням сміття. І з не дуже хорошим 
настроєм піти далі. Мені, як представнику молоді, важко усвідомлювати, що зараз 
дійсно важко бачити перспективу в нашій країні.  

Я патріот, не такий «гучний», як інші, може бути, я не кричу про це на всю 
країну і не допомагаю так відкрито, як це роблять інші ... Але у кожного своє поняття 
патріотизму, для мене це співпереживання за країну і відданість. Але зараз вона 
змушує зрадити своє місце народження і виїхати в перспективі в інше місце. Чому ж 
так вийшло? А куди, наприклад, піти хлопчикові чи дівчинці від 14 до 20 років? В 
клуб? У бар? Особисто я намагаюся розвиватися, але це важко. Коли навіть похід в 
музей коштує грошей. І начебто ти і студент, але пільг у тебе немає. Хочеш піти на 
Хортицю? – Окей, йди. Але щойно прийшовши, спочатку прибери сміття за те 
суспільство, якому байдуже до всього цього. А потім відпочивай. Хочеш працювати? 
Іди роздавати листівки, охоронцем чи вантажником (для хлопчиків), а для дівчинки – 
в магазин продавцем. Так само і освіта – важка і платна. Ти хочеш кудись з'їздити за 
програмою або щось відвідати? Ти так само цього не зробиш! Зараз уявлення ось яке 
про це: ти повинен або бути обдарованим, або мати багатих батьків. Ти не зможеш 
так просто пройти прямо, якщо у тебе немає для цього зав’язків або грошей. Тільки 
найпозитивніші, навіть при такому розкладі, знаходять плюси і стараються 
розвиватися та розважатися навіть з тим, що ми маємо. Але кожен задає те саме 
запитання: «Чому, якщо молода людина хоче освоїти ту чи іншу професію, вона 
відразу задумується про якусь країну, де могла би це зробити?..» Бо учень не зможе 
це зробити тут: або це буде не безкоштовно, або недостатній рівень буде. Ну а далі, 
йде працювати за цією професією, а це не мало важливо. 

В основі виїзду за кордон лежить цілий комплекс причин, основними з яких є 
соціально-економічні, а саме: 

− матеріальні проблеми та складність їх розв’язання в Україні;  
− приклад заробітчанства інших людей;  
− дискомфорт від загальної нестабільності в країні.  
До позитивних наслідків трудової міграції можна віднести сприяння 

формуванню середнього класу та спрямування в Україну значних потоків зароблених 
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нашими громадянами коштів, та освоєння ними культури виробництва і нових 
виробничих відносин.  

До негативних наслідків трудової міграції можна віднести втрату 
висококваліфікованої робочої сили, передусім наукових кадрів. У зв’язку з виїздом 
науковців та висококваліфікованих спеціалістів за кордон втрати України становлять 
понад мільярд доларів США на рік. 

Таким чином, Україна інвестує свій живий капітал в економіку практично всіх 
розвинених країн світу. В цілому очікується подальше зростання зацікавленості країн 
Європи у залученні кваліфікованих мігрантів з України. 

Тепер в Україні ми починаємо відчувати економічні наслідки заробітчанства.  
В нас не вистачає робочих рук. За словами першого заступника Запорізького 
обласного центру зайнятості, протягом останніх років зайнятість населення в області 
постійно зростає. В цю службу у 2000 році звернулося 200 тис. мешканців Запоріжжя, 
а цього року 100 тис. Але у ті далекі роки безробітним через центр зайнятості було 
запропоновано 1,5 тис. вакансій, сьогодні 50 тис. Тобто на одне робоче місце в 
області претендує 2 людини. Тепер, виникає інша проблема – хто працюватиме. Вже 
зараз у Києві будівельникам, а з цими кадрами проблема відчувається особливо 
гостро, адже більшість заробітчан (особливо тих, хто виїхав у Росію), працюють на 
будівництві, пропонують зарплату у 4,5-5 тис. грн. 

В Україні відбувається сталий процес неухильного зменшення населення через 
різке скорочення народжуваності та зростання смертності. Тому утворений у нашому 
суспільстві демографічний вакуум неминуче заповнюють іммігранти з третіх країн зі 
стабільним природним приростом населення, які є традиційними постачальниками 
робочої сили у світі.  

Але вони – носії інших звичаїв і культурних традицій, іншого менталітету, й 
через засилля іммігрантів можуть відбуватися незворотні процеси в нашій культурі, у 
світогляді, в усьому суспільному житті України. 

Відтік молоді спричиняє негативні демографічні наслідки як внаслідок руйнації 
сімейних відносин, так і через несприятливу для народження і виховання дітей 
специфіку «мігрантського» способу життя. Більш складною сімейною проблемою, яка 
переростає у соціальну, є виховання дітей мігрантів, залишених в Україні, особливо у 
випадках тривалої відсутності обох батьків. Як наслідок, Україна зіштовхується з 
новим видом соціального сирітства, необхідністю брати під державну опіку частину 
дітей мігрантів. 

Ще одною проблемою новітньої еміграційної хвилі є правова незахищеність 
мігрантів як з боку України, так і з боку країн їх перебування. Українські 
дипломатичні представництва змушені констатувати, що приїзд українців на роботу 
за кордон, здебільшого перебуває під контролем організованих кримінальних 
угруповань. А часто й самі мігранти стають кримінальними елементами й становлять 
загрозу для безпеки суспільства, в якому вони опиняються [8]. 

З метою збереження демографічного балансу в українському суспільстві 
необхідно виробити національну стратегію переселення в Україну українців, 
передусім із пострадянського простору, забезпечивши цей важливий для майбутнього 
України процес належною інформаційною й правовою базами. 

Але головне завдання Української держави – створити необхідні для людей 
соціально-економічні умови й забезпечити повернення трудових мігрантів на 
Батьківщину, де так потрібні соціально активні громадяни й висококваліфіковані 
працівники. Високу соціальну активність українські громадяни за кордоном виявили 
під час проведення виборів президента України у 2004 і 2010 роках у закордонному 
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виборчому окрузі. Українські виборці в Україні й поза її межами засвідчили істину, 
що громадянське суспільство – це не обов’язково формалізований інститут, це 
передусім громадянська ініціатива й громадянська політична воля. 

На сьогоднішньому етапі економічного розвитку України глобальною 
проблемою є демографічна ситуація, а саме негативна динаміка народжуваності, 
смертності, від'ємне сальдо міграції. У лютому 2005 року Відділ економічних і 
соціальних проблем ООН оприлюднив прогноз, згідно з яким до 2050 року населення 
України скоротиться майже вдвічі, з 46 до 26 млн. чол. Трудова міграція відіграє 
провідну роль у цій проблемі. Україна – міграційний донор, а не міграційний 
реципієнт. Масова міграція є загальносвітовою тенденцією сучасності, в якій Україна 
відіграє провідну роль. 

Щоб забезпечити роботою молодь, можливо виключення зі складу робочої 
сили осіб пенсійного віку, як це відбувалося на початку 90-х років в Чехії, шляхом 
збільшеного (подвійного, потрійного) оподаткування фонду оплати праці працюючих 
пенсіонерів. В Україні цей захід буде ефективним, якщо відбудеться збільшення 
мінімальної пенсії в 1,5-3 рази. 

Наступним аспектом реформування соціально-економічної системи України є 
адресна підтримка населення, яка полягає в наданні певних прав, пільг, субсидій 
особливо вразливим верствам населення. Разом з тим необхідно посилити контроль за 
отриманням допомоги по безробіттю і субсидій на оплату житлово-комунальних 
послуг. 

Україна перетворилася на вокзал, звідки українці роз'їжджаються по світу. 
Хтось знайде себе там, хтось ні. Але всі вони готові на цей відчайдушний крок, на те, 
щоб покинути Батьківщину, тому що втомилися чекати. Люди готові ризикнути всім, 
щоб хоча б спробувати відчути іншого життя. 

Так, за даними загальнонаціонального соціологічного моніторингу, на сьогодні 
в потоках тимчасової трудової міграції за кордон найбільш широко представлено 
населення малих міст (33% виявлених домогосподарств мігрантів) та сільської 
місцевості (28%). Україну покидають не лише вихідці із Західної України, економічна 
ситуація у якій є складною, а й жителі східних областей, що дає підставу 
стверджувати: причина виїзду за кордон є не лише недостатність робочих місць, а й 
значна різниця в оплаті праці на Батьківщині й за кордоном. Причиною емігрування 
українців є дискомфорт від загальної нестабільності в Україні, корупція, відсутність 
можливостей для розвитку і самореалізації, незахищеність від зловживань з боку 
владних структур. 

Метою виїзду за кордон у багатьох випадках є підвищення добробуту, 
вирішення житлового питання, фінансування навчання, відкриття власної справи, 
удосконалення знання іноземної мови. Потреба у вивченні мови країни перебування є 
найсерйознішою для успішної трудової міграції. Без мови влаштуватися на роботу, а 
тим більше відстояти свої права, для українця стає украй проблематично. 30,8% 
потенційних мігрантів планують виїзд на заробітки без знання мови вибраної ними 
країни. Ще однією проблемою є низька інформованість про законодавство країни 
перебування. 

Сьогодні серед заробітчан все більшою стає частка жінок. .Негативними 
наслідками цього є зниження репродуктивної функції, наркоманія, збільшення ризику 
ВІЛ-інфікування. У результаті дівчата і жінки, за своїми фізіологічними даними 
найбільш підготовлені до материнства, не можуть брати участь у процесі відтворення 
населення України. Організації по захисту прав людини оцінюють число українських 
жінок, яких тримають в сексуальному рабстві в Європі, приблизно в 100 тисяч. Лише 
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15% з них знали, що їх чекає, інші 85% вірили, що отримують роботу офіціанток, 
танцюристок, покоївок тощо. Вже достатньо ґрунтовно доведено: майже третина 
«живого товару», призначеного для секс-індустрії Італії, прибуває з України завдяки 
міжнародним злочинним угрупованням. Стає соціальною проблема покинутих дітей.  

Соціальне сирітство держава мусить брати під свою опіку. Після від'їзду 
одного з батьків перед дитиною постає проблема емоційного дефіциту. Конфронтація 
між дітьми мігрантів та самими мігрантами іноді набувають таких важких соціальних 
та психологічних форм, як погане навчання, затримки в розвитку, вступ до злочинних 
угруповань. Молоде покоління, що росте без батьків, які заробляють за кордоном 
гроші, в майбутньому не зможе створити нормальні сім'ї. Ставлення бізнесменів і 
чиновників до українських нелегалів є доволі критичним. Їх грабують, б'ють, кидають 
у в'язниці без жодного суду і слідства. Адаптуватися до нових умов складно і в 
психологічному плані. 

Основними сферами, де зайняті працівники-мігранти, є будівництво, сільське 
господарство (збирання врожаю), домашнє господарство (прибирання домівки, 
приготування їжі, доглядання дітей та людей похилого віку), сфера торгівлі та сервісу 
(у т.ч. – готельний бізнес). 

Але виїжджають за кордон і вчені, викладачі, спеціалісти в області медицини і 
вищих технологій, програмісти (проблема «витікання мізків»). Втрати у сфері науки 
унаслідок «витоку мізків» оцінюються в сумі, що на 2005 р. перевищувала $1 млрд. на 
рік.  

Явище трудової міграції потребує активного втручання держави: 
1. Забезпечення умов для поширення легального працевлаштування, 

насамперед в тих країнах, куди виїжджає найбільша кількість громадян України.  
З цією метою слід активізувати підписання відповідних міждержавних угод та 
удосконалення чинного законодавства в частині ліцензування фірм для проведення 
працевлаштування за кордоном. 

2. Забезпечення прав та соціального захисту працівників-мігрантів. 
3. Здійснення постійного аналізу масштабів нелегальної трудової міграції за 

межі України та проведення всіх можливих, в рамках законодавства, заходів для 
попередження цього явища і запобігання торгівлі людьми.  

Слід цілеспрямовано створювати робочі місця в таких галузях, як сільське 
господарство, легка, текстильна і хімічна промисловість, тобто там, де сьогодні 
використовується праця мігрантів в Європі, радикально переглянути механізм оплати 
праці всередині країни. Важливо не забувати, що чим стабільнішим буде національне 
бізнес-середовище і динамічнішим ринок, тим сильніші будуть мотиви іммігрантів 
повернутися на Батьківщину [11]. 

Підсумуємо. Оцінюючи результати трудової міграції, важливо враховувати 
перспективи її розвитку. Як доводять соціологічні дослідження, орієнтація на виїзд за 
кордон для постійного проживання більше притаманна особам, які мають досвід 
трудової міграції, ніж тим, хто такого досвіду не має, а з числа заробітчан – тим 
мігрантам, котрі частіше і довше перебували за кордоном. Таким чином, трудова 
міграція виступає фактором, що підвищує ризик еміграції. Тобто нинішні тимчасові 
поїздки на заробітки у майбутньому можуть перетворитися у незворотні втрати 
населення. 

При чому, ця перспектива стає більш реальною із збільшенням строків 
заробітчанських поїздок, кращою адаптацією мігрантів за кордоном, поліпшенням 
внаслідок цього їх заробітків та умов проживання. Суперечливість явища трудової 
міграції підводить до висновків про те, що основний зміст політики держави у 
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відповідній сфері має полягати у мінімізації її негативних наслідків, максимальному 
використанні позитивних результатів для громадян (у тому числі – працівників-
мігрантів) та суспільства. 

Політика регулювання трудової міграції має виходити з того, що право 
громадянина виїжджати за кордон є невід’ємним від його права на гідний рівень 
життя вдома, тобто право мати роботу або власну справу, яка б дозволяла реалізувати 
себе, забезпечити добробут сім’ї. 
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УКРАЇНЦІ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ:  
ВНЕСОК У РОЗВИТОК СВІТОВОЇ НАУКИ 

 
У нашій країні багато талановитих людей. Багато українців з різних причин 

залишили рідну домівку. На території України та за її межами проживає і проживала 
значна кількість видатних українців, які збагатили світ своїми талантами. Звичайно 
неможливо відзначити всі досягнення наших співвітчизників. Але плоди їхньої 
діяльності будуть дивувати завжди. Я захоплююсь авіацією часів Другої світової 
війни. В своїй роботі я хочу дослідити досягнення Ігоря Івановича Сікорського – 
видатного авіаконструктора, українського походження. 

Актуальність теми полягає в тому, щоб показати яке місце у світовій науці 
займають представники нашої держави, щоб на прикладі діяльності авіаконструктора 
І.І. Сікорського, нашого співвітчизника, показати всю багатогранність його таланту. 
А також щоб зрозуміти місце України в світовій науці, а головне, на мою думку, щоб 
це усвідомили наші політики і почали діяти в інтересах держави, розвиваючи власну 
економіку. А також, щоб підвищити самооцінку української нації. 

Завдяки старанням окремих дослідників, в останні роки поступово зникають 
білі плями в нашій науці і культурі. Сьогодні ми можемо перелічити велику кількість 
українців, які зробили великий внесок у розвиток світової науки. Це лауреати 
Нобелівської премії, видатні фізики, біологи, математики,бізнесмени, володарі 
найкрупніших світових корпорацій, але мені хочеться дослідити діяльність Ігоря 
Івановича Сікорського. Це цілеспрямована людина, яка не один раз піднімалася після 
падіння. Він знову починав і знову йшов до своєї мрії, роблячи колосальний внесок у 
розвиток світової авіації. 

ГАЛУЗЬ АВІАЦІЇ 
Авіація (фр. Aviation – від лат. Avis – птах) – галузь техніки, пов'язана з польоти 

в атмосфері апаратів важчих за повітря. 
Авіацією часто називають також організації (служби) що використовують для 

польотів ці апарати (повітряний транспорт тощо), розрізняючи цивільну авіацію і 
військову авіацію та інші. Основою розвитку технічних засобів авіації є такі наукові 
дисципліни як аеродинаміка, теорія двигунів та ін. 

Авіація почала розвиватися на початку ХХ століття. Перший успішний політ на 
літаку з двигуном внутрішнього згорання здійснили 17 грудня 1903 року 
американські механіки брати Вільбер і Орвілл Райт. 

Авіація – це не тільки літаки, це також і гелікоптери. Якби не одна людина яка 
віднайшла в собі сили покинути свою рідну домівку та відправитися світом з метою 
відтворення своїх ідей. Якби не ідеї та дії цієї людини ми б не мали таких відомих у 
всьому світі  гелікоптерів UH-60 «Black Hawk», SH-53 «Sea Stallion», відомий за часів 
війни у В’єтнамі H-43та інші Американські гелікоптери створенні Киянином за 
походженням.  

Звісно є ще багато його проектів котрі стоять на озброєнні армій усього світу, 
рятувальників, пожежних  та цивільної авіації, та їх назви мало хто знає і не може собі 
уявити яку цінність мають ці апарати для сучасного світу, вони полегшили виконання 
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евакуаційних та рятувальних робіт рятувальникам та роботи пожежогасіння 
пожежникам. 

Багато років ім’я містера Гелікоптера, як називали Ігоря Сікорського у світі, на 
Батьківщині замовчувалося – а як же інакше «білоемігрант», улюблениць царської 
сім’ї. У популярній літературі навіть авторство «Іллі Муромця» приписувалося якійсь 
«групі молодих конструкторів РБВЗ». 

У 1912-1914 роках створив в Петербурзі літаки «Гранд» (Російський Витязь), 
«Ілля Муромець», які поклали початок багатомоторній авіації. 27 березня 1912 на 
біплані «С-6» Сікорському вдалося встановити світові рекорди швидкості: з двома 
пасажирами на борту – 111 км/г, з п'ятьма – 106 км/г.  

З Ілюстрованого журналу «Іскри» від 29 червня 1914 року: «Переліт 
Петербург-Київ. 17 червня, о 11 годині ранку, до Києва прилетів на своєму 
знаменитому «Іллі Муромці» І.І.Сікорський. Крім механіка В.Панасюка, з ним летіли 
два майбутніх перших командира аеропланів типу «Ілля Муромець» – льотчик 
петербурзької авіаційної роти капітан Х.Ф.Прусіс і морський льотчик лейтенант 
Г.І.Лавров. Завдяки білої ночі політ почався при гарних умовах, але незабаром 
піднявся сильний зустрічний вітер, внаслідок чого замість нормальної швидкості – 
100 верст в годину, – «Ілля Муромець» обмежився швидкістю в 70 верст. Першу 
зупинку він зробив в Орші, а другу, внаслідок псування бензинопровода, – на станції 
«Копись». Взагалі умови перельоту були несприятливі. «Ілля Муромець» майорів 
весь час в грозових хмарах. Дві години довелося летіти під проливним дощем і при 
зустрічному вітрі. «Ілля Муромець» піднімався на висоту 1300 метрів, щоб опинитися 
вище хмар. Летіли під яскравим сонцем, абсолютно не бачачи землі. Удача перельоту 
зайвий раз довела витривалість «Іллі Муромця». Не бачачи землі, льотчики 
орієнтувалися по компасу. Поблизу Києва льотчики зробили «вилазку», пробившись 
крізь густі хмари до землі. Виявилося, що Київ був уже позаду них. Довелося 
повернути назад до аеродрому. Відстань 1020 верст покрито о 13 годині 10 хвилин. 
Сікорський з товаришами залишався в Києві до 26 червня, причому зробив декілька 
польотів над Києвом. Під час одного з польотів в числі пасажирів були сестра 
Сікорського, його дядько, віце-голова київського товариства повітроплавання Марков 
та інші. Політ, вчинений на висоті 1400 метрів, спостерігався буквально всім містом, 
висипати на балкони і дахи.» 

Протягом двох років аероплани Сікорського завойовували головні призи на 
змаганнях військових літаків. Особливу увагу приділено поліпшенню аеродинамічних 
характеристик – хвостова ферма була замінена на фюзеляж. Модернізований таким 
чином літак С-6а заслужив велику золоту медаль московської повітроплавної 
виставки в квітні 1912 року. У 1915 році Сікорський створив перший у світі 
винищувач супроводу – С-XVI для спільних дій з бомбардувальниками «Ілля 
Муромець» і охорони їх аеродромів від літаків супротивника. Наступні конструкції 
Сікорського – винищувачі С-XVII, C-XVIII були вдалими і існували лише в дослідних 
екземплярах. 

18 лютого 1918 Сікорський через вільний від більшовиків Архангельськ виїхав 
з Росії спочатку в Лондон, а потім в Париж. У Парижі він запропонував свої послуги 
французькому військовому відомству, яке дало йому замовлення на будівництво 5 
бомбардувальників. Однак після перемир'я 11 листопада 1918 року замовлення за 
непотрібністю було скасовано, і на цьому авіаконструкторська діяльність Сікорського 
у Франції припинилася. 

У березні 1919 року Сікорський емігрував в США, оселився в районі Нью-
Йорка, спочатку заробляючи викладанням математики. У 1923 році він заснував 



51 
 
авіаційну фірму «Sikorsky Aero Engineering Corporation», де зайняв посаду 
президента. Початок його діяльності в США був дуже непростим. Так, відомо, що 
видатний російський композитор Сергій Рахманінов особисто брав участь у його 
підприємстві, займаючи посаду віце-президента. Щоб врятувати фірму Сікорського 
від розорення, Рахманінов надіслав чек на 5000 $ (близько 80000 $ в перерахунку на 
2010 рік). У 1929 році, коли фінансовий стан фірми став кращим, І.Сікорський 
повернув ці гроші Рахманінова з відсотками. 

До 1939 року Сікорський створив близько 15 типів літаків. З 1939 року 
перейшов на конструювання вертольотів одногвинтової схеми з автоматом перекосу, 
що набули широкого поширення. Перший експерементальний гелікоптер Vought-
Sikorsky 300, створений Сікорським в США, відірвався від землі 14 вересня 1939 
року. По суті, це був модернізований варіант його першого російського гелікоптера, 
створеного ще в липні 1909 року. 

На його гелікоптерах були вперше здійснені перельоти через Атлантичний  
(S-61; 1967) і Тихий (S-65; 1970) океани (з дозаправкою у повітрі). Машини 
Сікорського застосовувалися як для військових, так і для цивільних цілей. Серед них - 
S-51, S-55, S-56, S-61, S-64 і S-65. 

Останнім вертольотом, побудованим Сікорським до виходу на пенсію, став S-
58. В еміграції очолював толстовське і пушкінське товариства, займався філософією і 
богослов'ям, а також брав участь в діяльності монархічного руху. У 1963 році 
нагороджений вищою науковою нагородою Американського Товариства Інженерів 
Механіків – Медаллю ASME. 

Помер Ігор Іванович 26 жовтня 1972 році в місті Істоні (штат Коннектикут). 
Похований на греко-католицькому кладовищі Святого Іоанна Хрестителя (Saint John 
Baptist cemetery) 

ЛІТАКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 
1. VS-42 
Sikorsky S-42 був комерційним літаючим човнем, розробленим та збудованим 

компанією Sikorsky Aircraft, який відповідав вимогам до літального човна на великих 
відстанях, викладених Pan American World Airways (Pan Am) у 1931 році. 
Інноваційний дизайн включав крила клапанів зі змінним кроком гвинтівки, а також 
корпус повної довжини хвоста. Прототип спочатку пролетів 29 березня 1934 року, і в 
період розробки та тестового польоту, який пішов, швидко встановили десять 
світових рекордів для вантажів до висоти [1; 2]. Іншими назвами для S-42 стали 
"Літаючий кліпер" та "Pan Am Clipper". 

Під час інаугураційного польоту попереднього літального аппарата 
Сікорського, 19 листопада 1931 р., Експериментальний пілот і консультант Pan 
American Airways Чарльз Ліндберг, який вважав чудовиськом S-40, залучив дизайнера 
Ігоря Сікорського до розмови про те, що він думав, що наступний літак повинен 
виглядати краще. Бесіда тривала в ночі в готелі на Ямайці. Сікорський стверджував, 
що розробка дизайну повинна бути поступовою і що безпечний підхід буде більшим 
S-40. Ліндберг стверджував, що був потрібний більш гладкий дизайн, з діапазоном у 
невимушеному просторі 2500 миль. 

У червні 1931 р. Президент Пана Ам Хуан Треппе звернувся до шести 
авіапідприємств з проханням про розробку літальних апаратів, здатних охопити 
океани. Новий проект потребував збільшення вантажопідйомності, щоб забезпечити 
достатню кількість палива та 300 фунтів пошти, але без пасажирів, за 2500 миль 
(4,023 кілометри) безперервного польоту проти вітру з швидкістю 30 км / год (48 км / 
год), при більш високій крейсерській швидкості, ніж норма для подібних літаючих 



52 
 
човнів у той час. З шести конкурсних торгів було спрямовано лише Сікорський та 
Мартін. Сікорський запропонував S-42. Іншою пропозицією був амбіційний Мартін 
М-130. 

Новий Sikorsky проект, S-42, мав головне аеродинамічне поліпшення над S-40. 
Ігор Сікорський сказав: «у самому контурі S-42 представляє простоту. Різко 
відвертаючись від минулих конструкцій Сікорського, зовнішні кріплення були 
зведені до мінімуму. Хвіст, замість того, щоб підтримуватися опорами, прикріплений 
безпосередньо до корпусу». У S-42 було високе навантаження на крило, яке 
потребувало клапанів, щоб забезпечити прийнятну швидкість зльоту та посадки. Хоча 
Ліндберг затвердив S-42, він був набагато меншим, ніж його пропонований 
асортимент. З усіх приміщень, що містять додаткові паливні баки на фюзеляжі, S-42 
лише змогли пройти перевірені польоти через Атлантичний і Тихий океани. Пан Ам 
доведеться чекати, поки Мартін М-130 буде мати авіалайнер, здатний літати на Тихий 
океан з корисним навантаженням. 

S-42 Pan Am були використані, перш за все, на маршруті Майамі-Ріо-де-
Жанейро. У 1937 році S-42 також керував службою Нью-Йорк-Бермуда. 1940 рр. 
Відбулися рейси S-42 між Сіетлом і Аляскою. S-42 також використовувався між 
Манілою та Гонконгом. 

Британський морський літак був створений у лютому 1936 року для 
виробництва літаючих суден S-42A за ліцензією у Великобританії, але нічого не 
вийшло з цього приводу. Компанія побудувала фабрику на західній стороні 
півострова Hamble зі спуском до Саутгемптонської води. Коли ця угода випала, 
компанія була продана Генрі Фоллід, який перейменував його в Folland Aircraft 
Limited. 

2. VS-44 
Sikorsky VS-44 був великим чотиримоторним літаючим човнем, побудованим у 

Сполучених Штатах на початку 1940-х років компанією Sikorsky Aircraft. VS-44 був 
розроблений переважно для трансатлантичного пасажирського ринку, потужністю 
40+ пасажирів. Було виготовлено три блоки: Екскалібур, Екскамбійський та Ексетер. 

На початку 1930-х років основним режимом перевезень на великі відстані над 
океанами було літаючі човни, через легкість побудови док-станцій на березі, не 
будуючи злітно-посадкових смуг, і можливість несправності, що примусили морську 
посадку. Одним з дизайнерів літаючого човна був російський імміґрант Ігор 
Сікорський, який заснував компанію Sikorsky Aero Engineering Company, коли прибув 
до США у 1919 році. У 1930 році його компанія стала дочірньою компанією United 
Aircraft. Патрульний бомбардувальник XPBS-1 

У березні 1935 року Військово-морський флот США планував новий 
патрульний бомбардувальник, який би підвищив продуктивність і здатність до 
завантаження озброєння з їх нещодавно придбаного консолідованого YP3Y-1. 
Прототипи замовляли від Сікорського в червні 1935 року та консолідації літаків у 
липні 1936 року. Вхід Сікорського, XPBS-1 (бюро № 9995), здійснив свій перший 
рейс 9 вересня 1937 року, консолідований XPB2Y-1 17 грудня того ж року. 
Патрульний бомбардувальник XPBS-1, Bu No 9995, близько 1938 року. 

XPBS-1 оцінювався Національним консультативним комітетом з аеронавтики 
(NACA) у 1938 році, але контракт з флотом пішов на консолідований. XPBS-1 
залишився на військово-морській службі, тимчасово керував Patrol Wing Five у 
Норфолку, штат Вірджинія в 1939 році, потім Patrol Wing Two в Перл-Харбор, Гаваї, 
поки він не був призначений на транспортну ескадру VR-2 на військово-морській 
авіаційній станції Alameda, в 1940 році. 30 червня 1942 року XPBS-1 потрапив у 
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затонулий журнал при посадці в НАН Аламеда. Серед його пасажирів був CINCPAC 
адмірал Честер В. Німіц, який зазнав незначних травм. Один член льотного екіпажу, 
лейтенант Томас М. Роско, помер. XPBS-1 затонув і був загублений. 

ГЕЛІКОПТЕРИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 
1. Vought Sikorsky VS-300(S-46) 
Vought-Sikorsky VS-300 (S-46) – перший дослідний вертоліт фірми 

конструктора Ігоря Сікорського. Номер 300 зафіксував третій побудований 
Сікорським вертоліт, з урахуванням двох, побудованих в Києві. 

14 вересня 1939 року Ігор Сікорський нарешті відірвав VS-300 від землі. Політ 
здійснювався на прив'язі в кількох метрах від землі. Після переробки та ремонту, що 
послідував після аварії (вертоліт перекинувся), 13 травня 1940 року Сікорський 
вперше піднявся в повітря без прив'язі.На початку 1941 року діяльність компанії 
Сікорського була оцінена керівництвом ВПС США, і високі армійські чини 
підтримали розробку гелікоптера і виділили кошти на розробку проекту VS-316 (S-
47), який отримав армійське позначення XR-4, і будівництво одного зразка. До осені 
1943 року VS-300 повністю вичерпав себе як експериментальний апарат. Всього за 
час випробувань VS-300 провели 18 великих переробок машини, кілька сотень 
дрібних змін, ряд серйозних ремонтів після аварій.У жовтні 1943 року VS-300 
передали в Генрі Форд Музеум в Дірборні, штат Мічиган. Він знаходиться там до сих 
пір, за винятком подорожі назад на завод Sikorsky Aircraft для відновлення в 1985 
році. 

2. Sikorsky H-5(S – 51) 
H-5 – американський чотиримісний багатоцільовий гелікоптер, модернізація  

R-4, поліпшена вантажопідйомність, підвищена надійність, швидкість і стеля. S-51 – 
громадянська модифікація гелікоптеру. Побудований фірмою «Sikorsky Aero 
Engineering Corporation». H-5 / S-51 вперше злетів 16 лютого 1946 року. Цей вертоліт 
був вперше оснащений автопілотом, який значно полегшив управління. Всього було 
побудовано 379 вертольотів H-5/S-51. Машина широко використовувалася в збройних 
силах США і ряду інших держав. Вертоліт H-5 (внутрішнє позначення розробника  
R-5) був розроблений як машина з поліпшеними характеристиками. Був збільшений 
діаметр несучого гвинта, подовжений фюзеляж, крісла пілота і пасажира 
розташовувалися тандемом. Було встановлено більш потужний двигун потужністю 
450 к.с. Перший політ виконаний в серпні 1943. Армія США замовила 26 машин для 
випробувань (під позначенням YR-5A), перші поставки почалися в лютому 1945. 
Потім пішло замовлення на сто гелікоптерів (модифікованих для перевезення 
поранених на носилках), з них було випущено і поставлено 34 машини.Через рік, у 
лютому 1946, здійснив перший політ модифікований варіант YR-5A, або S-51 з 
поліпшеними характеристиками. Кабіна була збільшена і вміщала пілота і трьох 
пасажирів. Одинадцять цих машин (позначення R-5F) були закуплені ВПС США, 
дев'яносто – флотом (позначення HO3S-1). Вертольоти експлуатувалися в військових 
відомствах США до 1957. У 1946 ліцензійний варіант вертольота під позначенням S-
51 Dragonfly, оснащений двигуном Alvis Leonides, почав випускатися в 
Великобританії, вироблено 133 машини. 

Отже, підсумуємо. Мені здається, що приклад діяльності І.І.Сікорського 
яскраво визначає ступінь внеску українця, який проживав за межами рідної 
Батьківщини у розвиток світової науки .І головне місце належить мрії І.Сікорського і 
його прагненню досягти своєї мрії. Цей приклад нас вчить стійкості і бажанню йти до 
своєї перемоги. І сьогодні, як ніколи нам це потрібно. Тому що набридло жити в 
країні подвійних стандартів, нерівноправних законів, переваги того у кого гроші, де 
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повсюди процвітає корупція, де нова влада живе за старими принципами, де відсутня 
правова держава. 
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ГІДРОНІМИ МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ 
 

Проїжджаючи територією Запорізької області, ми можемо спостерігати, що 
русла деяких річок пересохлі або дуже обмілілі, порослі очеретом, чагарниками, і про 
річку нагадує, в кращому випадку, хіба що стовпчик із назвою. Як тут не згадати 
добре відомий вірш української поетеси Ліни Костенко «Ще назва є, а річки вже 
нема». Сумне і болісно вражаюче видовище. На жаль, це характерно для багатьох 
місць України. 

Топоніміка– це наука про походження географічних назв (від грецьких слів 
topos – місце й оnyma – назва, найменування, ім'я), але топоніміка – поняття  загальне. 
В сукупності її значень існує своєрідна градація, серед якої виділяють гідроніми –
назва водоймища (річки, озера, ставка, моря, болота)) [1]. Серед гідронімів можуть 
виділятися: лімноніми (назви озер), потамоніми (назви річок), гелоніми (назви боліт) 
[1]. 

Велике значення має етимологія топонімів, тобто пояснення їхнього 
походження, усвідомлення первинного змісту назви того чи іншого об'єкта. Будь-яка 
географічна назва має своє значення. Переважна більшість їх виникла стихійно, проте 
зовсім невипадково: беззмістовних топонімів немає. Хоча багато топонімів розгадати 
не так легко. 

Першими дослідниками Запорізького краю є Дмитро Яворницький, Яків 
Новицький. Дослідженню топоніміки нашого краю присвятили свої праці і О.Волок, 
В.Фоменко, В.Супруненко. 

Взагалі на території Запорізької області протікає 3 середні та 62 малих річки 
(без р. Дніпро). У межі області розташовано 846 озер, 28 водосховищ, 1205 ставків. 

Цікаво, що чим більша річка, тим довше зберігалася її назва. І чим довшою 
була річка і чим більше народів жило на її берегах, тим більше назв мали окремі 
частини річища. Дніпро також мав різні назви: Борисфен – Бористен, Данапріс – 
Данапер, Славута – Славутич. Дніпру присвячено багато досліджень. Проте варто 
зазначити, що в межах Запоріжжя має місце унікальне явище – адже тут Дніпро 
розділяється островом Хортиця на два русла, і із однієї ріки перетворюється на дві – 
Старий  і Новий Дніпро. Новий Дніпро ми частіше називаємо просто Дніпром. 

Крім р.Дніпро, по території міста протікає декілька малих річок – Мокра 
Московка, Суха Московка, Верхня, Середня та Нижня Хортиця, Кабиця та їхні 
притоки. 

Загальна довжина малих річок в межах м. Запоріжжя складає 26 км, струмків – 
11,5 км, балок із водотоками – 22,3 км. 

Наше дослідження охоплює період, який починається з 1770 року. І це не 
випадково. Адже у 1711-1734 роках ці землі перебували під контролем Османської 
імперії. За часів Нової Січі (1734-1775) вони входили до складу Самарської паланки 
Вольностей Війська Запорозького Низового. Через часті напади  турків, ці землі були 
майже не заселені, густо порослі дубовими лісами, а тому перші згадки про назви 
річок, які були засвідчені, починаються з початком будівництва Дніпровського 
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укріплення. 

Влітку 1770 року на правому березі річки Мокрої Московки (сучасний 
Олександрівський район міста Запоріжжя) почалося будівництво Олександрівської 
фортеці, яка була з усіх боків оточена річками. На південно-заході її стіни 
підтоплювалися частково Мокрою Московкою, достатньо довгою і повноводною 
річкою. На півночі та північному заході бастіони впиралися у береги 
наймілководнішої Сухої Московки. Свою назву дві запорізькі річки (Суха і Мокра 
Московка) отримали ще у XVI столітті, тоді тут табором стояли війська Московії.  
В.Фоменко вважає, що назву могли дати московські стрільці за часів перших походів 
у Крим під проводом дяка Михайла Ржевського (1556) або воєводи Данила 
Адашевича (1559). Або ж свою назву вони отримали через те, що у побудові 
Олександрівського укріплення були задіяні багаточисельні солдатські гарнізони 
московітів [10]. 

Річка Мокра Московка є лівою притокою р.Дніпро та найбільшою з малих 
річок міста (довжина у межах м. Запоріжжя – 11км). Мокра Московка бере свій 
початок на південь від села Райське. Тече спершу на північний захід, далі – 
переважно на південний захід. У пониззі тече територією міста Запоріжжя і впадає у 
Дніпро біля парку «Дубовий Гай». 

Інформаційний дорожній знак перед мостом на 
Соборному проспекті в м. Запоріжжя. 

За переказами назва річки Мокра походить від 
українського слова «моква» – мокротеча, низина. 

У межах сучасного міста Запоріжжя р.Мокра 
Московка має три притоки, Перед селищем Карантинка 
до річки вливається проток, що бере свій початок біля 
рогу сучасних вулиць Малахітової та Декабристів. 

Балка, якою протікає цей приток у ХVІІІ ст.. отримала назву Карантинна. На заході 
Мокра Московка мала ще один приток, який не мав назви, але був важливий тим, що 
являв собою західний кордон спочатку Олександрівської фортеці, а згодом і всього 
міста. Сьогодні ця річка не збереглася, тільки невелика бухта, що знаходиться біля 
початків Української та Запорізької вулиць нагадує, що на її місці приток робив 
поворот біля свого витоку та утворював невелике озеро. 

За переказами, які зібрав відомий історик Яків Павлович Новицький  
(1847-1925), до будівництва Олександрівської фортеці та заснування міста вздовж 
річок Суха та Мокра Московка стіною тягнулися дубові ліси, які при вході у долину 
Дніпра зливалися з безкінечним лісом Великого Лугу. Але з початком будівництва у 
1770 році фортеці почалася масова вирубка дубів. Як згадував 87-річний старець 
Василь Іванович Нагірний (Москаленко): «Молоді та старі в обхват двох людей дуби 
рубали безпощадно, рубали на дрова, рубали на будівлі, і до весни 1771 року вздовж 
берегів обох Московок лисіли одні пні. З того 
часу берега на річках Московках залишилися 
голими і вже не буде тут лісу, доки світить 
сонце». 

Суха Московка протікає балкою з такою 
самою назвою і впадає у Дніпро, утворюючи 
широке гирло. Разом з тим Суха Московка 
менш повноводна за Мокру, тому і отримала 
назву «суха». Біля початку вулиці Сонячної до Сухої Московки впадає більш 
повноводна річка Капустянка, що тече в паралельному їй південному напрямку. Річка 
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Суха Московка була північно-західною межею Олександрівська та південно-східною 
– села Вознесенка. 

У гирлі р.Суха Московка та у балці р.Сухої Московки у місці, де зараз 
знаходиться Запорізький ботанічний сад, були закладені Казенні сади 
Олександрівської фортеці. Вони проіснували все ХІХ ст.. та на початку ХХ ст.. стали 
осередками розбудови міста. На місці казенних садів в середній течії р. Сухої 
Московки на початку ХХ ст.. було створено школу-інтернат глухонімих. 

Річку Суха Московка здебільшого називають «річка-краснючка» або «Червона 
річка», а менше століття тому водою з Сухої Московки запоріжці без остраху 
напували худобу. 

У східних укріпленнях у Мокру Московку впадав Кушугум. 
Кушугум – протока, що сполучала Мокру Московку з р. Кінською. Є різні 

думки щодо походження назви протоки. Д.Яворницький вказує на чотири можливі її 
етимології з тюрксько-мовними словами: 1) від „кузгун" – „ворон"; 2) „кочкум" – 
„баранячий пісок"; 3) „коджакум" – „крупний пісок"; 4) „кушмак" – „з'єднувати", 
звідси Кушугум – „місце, де з'єднуються ріки" [10, с. 185-186]. 

М.Трубачов припускає, що в основі назви маємо два тюркізми, а саме: „кучук" і 
„кум", тобто „дрібний пісок" [8, с.207]. 

О.Стрижак вважає, що гідронім слід виводити із тюркського „кушум" 
(„кошум") і тлумачити як „з'єднувач" чи „протока" [3, с.37]. 

Кушумбет - протока. Назва має явно тюркське походження. До її складу 
входять три елементи: „кош", „гум", „бет", що можна перекласти, як „схил піщаного 
кочовища". У тюркських мовах „бет" („бот", „бут") означає „схил гори", „укіс", „бік 
пагорба" [4, с.32]. 

Річка Кушугум, яка дала назву сучасному селищу міського типу Кушугум, 
протікала до створення Каховського водосховища. Нині русло збереглося лише до 
перетину з вулицею Луначарського, а далі до впадіння у Московку безслідно зникло. 
Можливо цьому посприяло будівництво у радянські часи заводу «Комунар» (зараз 
«АвтоЗАЗ»), що знаходиться як раз на місці втраченої долини Кушугума. 

Верхня Хортиця утворюється злиттям річок Березнувата і Хутірська східніше 
Осипенківського житлового мікрорайону. Тече переважно на південний схід. Впадає 
у Дніпро біля острова Байди, що на Старому Дніпрі. Притоки її мають назви за 
назвами балок, поселень, хуторів. Так, річка Хутірська тече вздовж сучасних вулиць 
Адмірала Макарова, Уляни Громової, Стасова (Робітниче селище). Свою назву вона 
отримала, імовірно, через те, що колись там був козачий хутір. Вздовж вулиці 
Узбекистанської (Осипенківський мікрорайон) протікає річка Березнувата. Вони 
з’єднуються навпроти вулиці У.Громової і з цього місця починається власне річка 
Верхня Хортиця. Трохи поодаль з правого боку у неї впадає струмок Кайдацький. Він 
відділяє селище Верхню Хортицю від Осипенківського жилмасиву. Свою назву він 
отримав від однойменної балки, якою протікає (кайдаш – сарай для сіна). Далі річка 
Верхня Хортиця звертає на південь. З правого боку у неї впадає, чи скоріше тече по 
каналу річка Хортичанка, яка відокремлює північну частину Верхньої Хортиці від її 
західної частини, і річка Канцерівка (Канцурівка), вздовж якої була німецька колонія 
Розенталь (Канцерівка), звідки й пішла назва річки. 

З лівого боку з Вовчої балки витікає струмок Вовчий. 
Верхня Хортиця впадає в Дніпро в районі Вирви, навпроти острова Байди. До 

речі, як писав запорізький краєзнавець Іван Бичук, Вирва утворилася у 1845 році в 
результаті катастрофічного паводку, під час якого балка Канцерівська з’єдналася з 
балкою річки Верхня Хортиця. Як тоді говорили, «вирвало» землю. 
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Урочище Вирва. 
Територія Вирви, розміром 500 га, розташована між Дніпром, Канцерівською 

балкою, річкою Сухою (у Хортицькому житловому масиві) та річкою Верхня 
Хортиця. Зараз на цій території знаходиться кар’єр Дніпробуду. 

Річка Середня Хортиця (інша назва – Бабурка) – бере свій початок від села 
Володимирівки. Впадає до Дніпра (Старого Дніпра) навпроти південно-західної 
частини острова Хортиці. 

З давніх часів річка Середня Хортиця відігравала значну роль у війнах 
запорожців з татарами, бо тільки нею та іншими двома Хортицями (Верхньою та 
Нижньою) можна було підступитися до перевозів на острів Хортицю непомітно, адже 
всі береги усіх трьох річок заростали великими дубовими гаями. За часів кошового 
Сагайдачного навпроти Січі, в гирлі Середньої Хортиці, що впадала в затоку з 
піскуватими берегами, стояли всі запорозькі військові чайки. Тут же вони лагодилися 
і навіть будувалися нові. Це підтверджується тим, що на цьому місці і тепер, коли 
весняні води змивають піски берега, з-під піску археологи дістають залишки 
запорізьких чайок. Після знищення Січі й заселення Запорізьких земель іноземцями, 
люди згадували: Середня Хортиця ще багата рибою і вкрита від берегів очеретами. 
Нині річка забруднена і дуже обміліла. 

Нижня Хортиця бере початок у селі Запорізька Балка. Тече переважно на схід 
(частково на північний схід), впадає до Дніпра (у заплавне озеро Лиман) біля 
північної околиці села Розумівки, неподалік від південного краю острова Хортиці та 
місця впадіння Старого Дніпра у Дніпро. 

Краєзнавець Я. П. Новицький 1884 року писав: «При впадінні р.Н.Хортиця в 
Дніпро вона глибока та рибна на протязі коло версти, далі ж у степ, у літню пору, 
вона майже висиха. У весняну повінь вона широка, при гирлі долина річки заливається 
на дві версти і називається лиманом; в цей час з Дніпра заходе багато риби, в 
основному коропів та лящів на терку, тому тут бувають багаті улови. Рибалки 
використовують неводи і сіті, а німці-меноніти полюють з рушницями та 
острогами. Рибалки Розумовки розказували, що у балці зариті запорозькі клади». 

Є у Запоріжжі і озера. 
Озеро Кушугум розташоване у Південному мікрорайоні. 
Історія водоймища: після намиття піску для будівництва майбутнього 

мікрорайону (1962-1989 р.р.), озеро вирішили не знищувати, оскільки його глибина 
достатньо велика і озеро підпитує багато джерел, які в подальшому могли б 
підмивати побудовані будинки. 

Декілька озер є і на острові Хортиця. 
Володимир Супруненко у своїй книзі «Запорожский край. Остров Хортица» 

зазначає, що «на старій карті, позначеній як «План Хортицької Січі», у південній 
частині острова ми бачимо п’ять озер – Прогній, Домаха, Осокорове, Підкручне, 
Головківське. Про них зовсім мало відомо з літературних джерел минулого. «Із озер, 
де водиться риба, Кам’янувате або Головківське – найглибше, у ньому водиться 
багато черепах», - читаємо у Я.Новицького. Вузьке, але довге озеро Прогній названо 
через драглисті гнилі береги («прогноєм» також раніше називали незамерзаюче місце 
на болоті). Слово «домаха» у дніпровських рибаків означає «житло, 
місцеперебування». По берегах озера Осокорового росло багато осокорів. Озеро 
Підкручне розташоване під кручею, на березі Головківського стояв зимівник 
запорожця Головка. 

Є ще багато інших озер. Більшість з них утворилося після того, як у плавні 
прийшла вода Каховського моря. Є у них і свої місцеві назви. Ось як позначає ці 
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водойми дослідник Хортиці запорізький краєзнавець Костянтин Сушко – Ближнє, 
Вербове, Гвардійське, Глибоке, Кам’яне, Коржове, Кругле, Перше Піщане, Річище, 
Рисове, Солоне, Стрільбище, Качине, Черепашине. Назви говорять самі за себе.  
Є, щоправда, і такі, які потребують окремого пояснення. Назви озер Гвардійське та 
Стрільбище пов’язані з солдатами, які деякий час стояли тут. На березі рисового 
пробували вирощувати рис. Деякі озера з’єднуються протоками. Глибина та прямизна 
наводить на думку про їх штучне походження [7]. 

Нами зафіксовано понад 34 гідронімів Запоріжжя. Більшість з них ті, в основу 
яких покладена загальновживана апелятивна лексика.  

Оскільки універсальної класифікації онімів для позначення географічних 
об’єктів на сьогодні не існує, тож всі назви водойм м. Запоріжжя ми розподілили за 
такими  категоріями: 

1. Назви кліматичного походження: річка Мокра Московка (Мокра за 
переказами походить від українського слова «моква» – мокротеча, низина. До того ж 
Мокра Московка була повноводною, часто розливалася, затоплюючи місцевість. 
Назва Суха Московка говорить про ступінь обводнення - річка була маловодною і 
часто пересихала, 

2. Назви ландшафтного походження: р.Верхня Хортиця, Середня Хортиця, 
Нижня Хортиця (назви залежать від їх місцезнаходження), оз.Підкручне (розташоване 
під кручею, урвищем). 

У деяких найменуваннях відображені всі особливості, які притаманні 
конкретним водостокам, а саме: 

Глибина: оз.Глибоке. 
Особливість дна: оз.Кам’яне, оз.Перше Піщане, оз.Прогній. 
Смак: оз.Солоне. 
Конфігурація: оз.Кругле. 
3. Назви, пов’язані із флорою та фауною: оз.Осокорове (по берегах росло 

багато осокорів), оз.Вербове, оз.Рисове; р.Березівка (Березнувата), оз.Качаче, 
оз.Черепашине. 

4. Загальні назви просторової та локальної семантики: оз.Ближнє, оз.Коржове, 
оз.Домаха, р.Хутірська, Вирва. 

5. Назви, пов’язані із військовими, які імовірно деякий час там перебували: 
оз.Гвардійське, оз.Стрільбище. 

6. Назви іншомовного походження: р.Кушугум, р.Канцерівка. 
Назви  відонімного походження:   
− р.Сагайдачна, р.Бабурка (друга назва річки Середня Хортиця), 

оз.Головківське (походять від власних назв – прізвищ козаків); 
− р.Хортичанка (Середня Хортиця) – від назви острова Хортиця; 
− річка Канцерівка, струмки Кайдацький, Вовчий (походять відповідно від  

назви балки). 
Всього назв відонімного походження зафіксовано 7 одиниць, що становить 

20,6% від загальної кількості гідронімів Запоріжжя.  
Отже, можна зазначити, що майже всі назви річок та озер Запоріжжя мають 

українське походження (за винятком р.Кушугум та р.Канцерівка). Вони в цілому 
говорять самі за себе і не потребують окремого пояснення. 

Класифікація назв гідронімів Запоріжжя вказує на те, що їх лексичний склад 
представлений двома різновидами: відонімним та відапелятивним, зі значною 
перевагою другого. 
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У цій роботі виконано поставлене завдання: дослідити і систематизувати 
гідроніми міста Запоріжжя, встановити їх зв'язок з історією цієї території. Можна 
зробити висновок про те, що в цілому гідроніми Запоріжжя (за деякими винятками, 
наприклад, р.Кушугум, р.Канцерівська) мають слов’янське, зокрема, українське 
походження. Цьому є пояснення. По-перше, відсутні назви та джерела, які б могли 
засвідчити назви цих гідронімів у попередні історичні періоди, коли там жили інші 
народи та племена. По-друге, територія сучасного міста Запоріжжя була незаселена, 
адже тут знаходився Великий Луг – густо порослі ліси та луки. Перші поселення 
почалися з побудови Дніпровського укріплення, будівництва Олександрівської 
фортеці у 1770 році, тому річки, які протікали незаселеною місцевістю і мали 
незначну довжину, можливо, і не мали назви. Чого не можна сказати про назви 
гідронімів, що знаходяться нижче Запоріжжя. Ці території деякий час перебували під 
контролем Османської імперії. Тож і значний вплив турецької та інших мов можемо 
спостерігати, досліджуючи топоніміку Нижньої Наддніпрянщини. По-третє. 
Більшість озер Запоріжжя утворилося після того, як у плавні прийшла вода 
Каховського водосховища. А це середина ХХ століття. Отже і назви мають українське 
походження. Вони в цілому говорять самі за себе і не потребують окремого 
пояснення. Наприклад, оз.Осокорове, оз.Підкручне, оз.Прогній тощо. 

Дане дослідження дає можливість ближче ознайомитися з історією свого міста 
через цікаві відомості з української мови. Матеріали можуть бути використані при 
підготовці позакласних заходів, а також  всіма, хто зацікавиться українською  мовою 
та історією рідного краю. 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі. – К., 
1985. 

2. Макидонов А.В.Днепровская пограничная линия в документах середины 
1720-х – начала 1780-х гл. [Текст] / А.В.Македонов. – Запорожье: Книгодар, 2016. – 
516 с. 

3. О.Стрижак О.С. Назви річок Запоріжжя і Херсонщини. – К., Наукова думка, 
1967. – 127 с. 

4. Отін Є. Гідронімія Східної України: Автореф. дис... докт. філол. наук. – К., 
1974. – 20 с. 

5. Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии / 
Н.В.Подольская. – М.: Наука, 1988. – 189 с. 

6. Супруненко В. Хортицкие проток: [озера и протоки хортицких плавней] // 
Миг. – 2012. – 5 апр. (№14). – С. 50. 

7. Супруненко В. «Запоржский край. Остров Хортица». – Режим доступу: 
baburka.zp.ua/suprunenko/ostrov.htm. 

8. Трубачев О. Н. Названия рек Правобережной Украины. – М.: Наука, 1968. – 
289 с. 

9. Чуден Днепр:[Откуда взялись слова «Днепр», «Борисфен», «Киев» и что 
они означают] // Проспект. – 1997. – № 13. 

10. Яворницький Д. Історія запорозьких козаків. –  К. : Наукова думка, 1990. – 
Т. 1. – 577 с. 
  

http://baburka.zp.ua/suprunenko/ostrov.htm


61 
 

Ташенов Данило (учень Державного навчального 
закладу «Запорізький центр професійно-технічної 
освіти водного транспорту»);  
керівник – Кокіна І.А., викладач української мови 
та літератури 
 

ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЄВОГО ЕТИКЕТУ УКРАЇНЦІВ  
(НА МАТЕРІАЛІ ЗБІРКИ  ПРИКАЗОК ТА ПРИСЛІВ’ЇВ М.НОМИСА) 

 
На сьогодні проблема володіння вільним, справді культурним словом є 

особливо актуальною і важливою. Вона потребує своєчасного вирішення і залежить 
як від людей, так і від держави. Наша державна мова – українська. І це не лише наше 
минуле, це наше майбутнє. Уважне ставлення держави до молодого покоління, до 
його мовленнєвої культури – це запорука кращого майбутнього.  

Мовленнєвою культурою вважають складну систему мовних знаків, що 
ґрунтується на мовних і моральних правилах та нормах поведінки. Тож, можна 
сказати, що культура мовлення – це такі якості мовлення того, хто говорить чи пише, 
які забезпечують людині ефективне досягнення мети спілкування з дотримуванням 
правил, етичних норм, ситуативних і естетичних нюансів. До того ж культура 
мовлення передбачає вибір мовцем найбільш доцільних мовних засобів для даної 
конкретної мовленнєвої ситуації. Слово може возвеличити людину й, навпаки, 
образити. Саме в українській фразеології міститься багатий арсенал одиниць з 
оцінним значенням, тому що головним для культури мовлення – це те, щоб будь-який 
вислів вживався відповідно до ситуації спілкування і не виходив за межі дозволеного. 
Не новина, що саме мовленнєвий етикет українців, втілений у системі мовних знаків, 
символів, словесних формул, увібравши найдавніші звичаї й традиції, є одним із 
кодів, які відкривають своєрідність культури мовлення нашого народу. 

Упродовж останнього десятиліття мовознавці (С.Богдан, О.Горват, Д.Гульпа, 
Я.Радевич-Винницький, О.Ткаченко, Й.Тардош, М.Фабіан та ін.) стали більше уваги 
приділяти різноаспектному дослідженню мовного етикету, його впливу на культуру 
мовлення українців. 

Мета роботи – здійснити аналіз форм і засобів вираження мовного етикету в 
прислів’ях. Об’єкт дослідження: українські прислів’я та приказки (904 паремій). 
Джерелом нашого дослідження є збірка М.Номиса «Українські приказки, прислів’я і 
таке інше». 

         
Український мовленнєвий етикет – це національний кодекс словесної 

добропристойності, правила ввічливості. Він сформувався історично в культурних 
верствах нашого народу й передається від покоління до покоління як еталон порядної 
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мовленнєвої поведінки українця, виразник людської гідності та честі, української 
шляхетності й аристократизму духу [15].  

Крім того, український мовленнєвий етикет – явище прогресивне й суто 
національне, бо належить рідній (материнській) мові та відображає національний 
характер українця, його ментальність – склад розуму, самобутній спосіб мислення та 
світосприймання. Він передбачає властиві українцям національно-специфічні правила 
мовленнєвої поведінки, утілені в системі стійких формул та виразів для прийнятих і 
запропонованих суспільством ситуацій чемного контакту зі співбесідником. 

Етикет висуває перед людьми, що спілкуються, певні вимоги. Їх розмова має 
бути ввічливою, пристойною, а самі комуніканти мають виявляти один до одного 
уважність і чемність. 

Мовний етикет українців, як зазначає С.Богдан, є унікальною, універсальною 
моделлю їх мовної діяльності. Знання цієї системи, а ще більше – повсякденна їх 
реалізація, гармонія знань і внутрішнього світу людини, без перебільшень, є 
своєрідним барометром духовної зрілості нації [4]. 

Головне призначення етикету, в тому числі й мовленнєвого, – встановлення 
сприятливого контакту між людьми, регулювання їх взаємин на основі принципу 
ввічливості. Адже мета спілкування – вплив однієї людини на іншу, регуляція 
поведінки об'єкта спілкування суб'єктом. 

Без знання прийнятих у суспільстві правил мовного етикету, не володіючи 
вербальними формами вираження ввічливих взаємин між людьми, особистість не 
може правильно встановити різноманітні контакти з оточуючими, тобто, не може з 
найбільшою користю для себе і для оточуючих здійснити сам процес спілкування. 

Мовленнєвий етикет, як соціально-лінгвістичне явище детермінований з 
функціонального боку, тобто в основі його виділення лежать спеціалізовані функції. 
Н.Формановська нараховує їх близько шести [17]: 

1) контактна функція – встановлення, збереження чи закріплення, 
підтримуваних зв'язків і стосунків, індивідуальних чи соціально-масових. 

2) функція ввічливості – пов'язана з проявами ввічливого поводження членів 
колективу один з одним. 

3) регулююча функція – теж стосується усіх проявів мовленнєвого етикету, бо 
вибір певної форми при встановленні контакту регулює характер стосунків адресата і 
адресанта. 

4) функція впливу – передбачає реакцію співбесідника – вербальну, жестову, 
діяльнісну.  

5) функція звертальна – тісно пов'язана з імперативною, бо привернути увагу, 
означає здійснити вплив на співбесідника. 

6) емоційно-експресивна функція – є факультативною функцією, оскільки вона 
властива не усім одиницям мовленнєвого етикету. 

Існування вказаних функцій доводить, що мовленнєвий етикет не є якимось 
випадковим чи несуттєвим явищем, а навпаки представляє собою своєрідний 
механізм, лише з допомогою якого може відбуватися ефективна комунікація.  

Отже, мовленнєвий етикет є однією із важливих сторін мовленнєвої 
комунікації. Він являє собою сукупність значною мірою стандартизованих висловів, 
що є структурними стереотипами мовлення, готовими формулами з певною 
синтаксичною структурою й лексичним наповненням. 
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УКРАЇНСЬКІ ПРИСЛІВ’Я ТА ПРИКАЗКИ В СИСТЕМІ МОВЛЕННЄВОЇ 
КОМУНІКАЦІЇ 

Мовний етикет українців, втілений у системі мовних знаків, символів, 
словесних формул, жестів, міміки, увібравши найдавніші звичаї і традиції, утворює 
цілісну систему, що слугує їм у найрізноманітніших ситуаціях спілкування і є одним 
із кодів, які відкривають своєрідність національно-мовної картини світу.  
Він національну специфіку і закріплений в системі мовних етикетних формул 
привітань, побажань, просьби, поради, застереження, вибачення, подяки, 
компліментів, тостів, прощання; способів висловлення співчуття, жалю, вини, горя 
тощо, а також слів і висловлювань на позначення згоди, відмови і т. под. 

1. Привітання 
Серед досліджуваного матеріалу було зафіксовано 21 прислів’я на позначення 

привітання, наприклад: Добривечір вам! як ради будете, то й горілочки купите, то й 
спасибі вам [Номис, с.  518]; «День добрий!» – «День добрий з ким добрим, а з вами не 
парадна година!» [Номис, с. 555]; Здоров був, кулика вбивши (куликнувши, 
спіткнувшись, незнать де взявшись) [Номис, с.307]. 

Привітання належать до найчастіше вживаних етикетних виразів, з його 
допомогою встановлюються контакти між людьми, визначаються їхні взаємини, 
підтримуються стосунки. Є такі прислів’я-привітання, які використовують господарі, 
коли зустрічають бажаних гостей, наприклад: Будьте, як дома, а поводьтесь, як в 
гостях [Номис, с. 46] 

І навпаки, серед досліджуваного матеріалу є такі прислів’я-привітання, які  
мають яскраво виражений сарказм та іронію, інколи навіть грубість: Доброго 
здоров’ячка, пані Муйсіева! [Номис, с. 300]; Здоров, дурню, коли намагаесся! [Номис, 
с.  297]; Здоров, сволоче, коли ніхто не хоче! [Номис, с.510]; Чи ще ви живи, чи душею 
не наложили? [Номис, с. 519]. 

О будь-якій порі дня доречними будуть привітання нейтральні щодо часових 
характеристик, як-от: Здоров, Терешко, в новуй сороцці! [Номис, с.300]; Здоров, 
Терешку, в новій сороцці, що мати з рядна пошила! [Номис, с. 631]. 

Окрему групу становлять святкові вітання. Український мовний етикет 
пропонує чимало празникових, святошних привітань – поздоровлення чи побажання 
здоров’я, успіхів, тобто усталені фрази, якими вітають одне одного лише у певні 
свята. Ці словесні формули, як правило, передбачають не тільки стале вітання-
звернення, а й відповідь на нього: Добрий день, здорові будьте з Купайлом [Номис,  
с. 46]; Добридень на Великдень, добривечір на Різдво! [Номис, с. 297]; Добридень на 
Великдень, будьте здорови з Новим годом! [Номис, с.  631]. 

У час свят висловлюються вітання-віншування, наприклад: Віншую вас на 
новий рік, щоб були здорові цілий рік! [Номис, с. 234]. 

Вони тісно пов’язані з побажаннями – висловлені, виражені бажання здійснити, 
одержати, здобути і т. ін. що-небудь, або ж це – словесні мініатюри зичення добра, 
щастя, матеріального статку, наприклад: Дай, Боже, жартувати, аби не хорувати 
[Номис, с. 34]; Дай, Боже, сто кіп, де був торік один сніп [Номис, с. 34]; Жити вам, 
поживати та добра наживати [Номис, с. 121]; Щоб ви і ми щасливі були! Щоб в вас 
і в нас все було гаразд! [Номис, с. 122]; Здоровий носи, скачучи порви [Номис, с. 67] 
(даруючи одяг) та ін.  

Отже, привітання належать до найуживаніших етикетних висловів, від цих 
простих і співзвучних слів, що стали традиційно неодмінними у спілкуванні, 
покращується настрій. У традиційних українських формулах привітання відбивається 
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народна філософія, розуміння того, що для людини є найважливішим – добро, 
здоров’я, щастя. 

2. Побажання 
Серед досліджуваного матеріалу було зафіксовано 159 прислів’їв-побажань, 

серед них 117 – благопобажань і 42 – злопобажань. 
Усі вони передають вимогу, побажання чи прохання промовця-суб’єкта, 

звернені до об’єкта магічної дії: Сохраняй нас, Боже, од пана Кастяна, од вербових 
дров, телячого кожуха, заячоі шапки и свинячих постолів [Номис, с. 363]; Дай, Боже, 
щоб и моїм дітям так! [Номис, с. 226]; Дай, Боже, в дім здоров’ячка, як ви  його 
заслужили [Номис, с.201]; Поздоров, Боже, громаду,- а Бог буде аби-коли [Номис, 
с.475]. 

У благопобажаннях, позначених емоційним ставленням до адресата, 
обов’язково присутня позитивна орієнтація на адресат + емоційне співпереживання, 
враження як вплив емоційного позитивного ставлення до нього: Бувай здорова, як 
риба, гожа, як вода, весела, як весна, робоча, як бджола, багата, як земля святая! 
[Номис, с. 225]; Дай тобі, Боже, спішно й охотно робити; щоб твої думки були 
повні, як криниця водою; щоб твоя річ була тиха та багата, як нива колосом [Номис, 
с.  226]; Пошли тобi, Мати Божа, на все гаразд! [Номис, с. 123]; Хай ваша душка 
буде між солодкими медами, перед пахучими ладанами! [Номис, с.  226]. 

Злопобажання (прокльони) є нічим іншим, як вербальними формулами вияву 
емоційної агресії, що передбачає виразно негативну оцінку адресата: Щоб ти не 
діждав – гречаноі паски істи! [Номис, с. 174]; Бодай так не вадило, ик не поможе! 
[Номис, с. 266]; Нехай тебе не несе дідько, де людей рідко [Номис, с. 278]; Бодай б же 
я неділоньки святоі не діждала, коли не правда (або якого иншого свята, вечора и т.д.) 
[Номис, с. 312]; Щоб тебе побив несвітський сором, як ти нас осоромив! [Номис, 
с.186]. 

Велика кількість вітань та побажань носить гумористичний характер: Бодай вас 
Бог любив, а мене молодиці!; Віншую, віншую бо пироги чую!; На здоров'я, на сто літ 
свині пасти!; Щоб старі вороги рачки лазили, а молодим очі повилазили!. 

Окрему групу складають прислів’я, які виголошують побажання померлими 
вічного спокою. Наприклад: Царство небесне помершим душам, а нам пошли, 
Господи, вік и здоров’я  [Номис, с.510]; Помершим царство, а нам на здоров’я 
[Номис, с. 510]; Помершим царство небесне, вічний покой [Номис, с. 510]; Дідам, 
бабам, батькам, діткам!., а помершим дай, Боже, царство [Номис, с. 510].  

3. Прохання 
Серед досліджуваного матеріалу було зафіксовано 114 прислів’їв-прохань. 
Прохання, як відомо, одне з характерних явищ соціальної взаємодії людей. Для 

його здійснення обов’язковою є наявність двох сторін: тієї, яка просить, і тієї, до якої 
звернене прохання, найчастіше до Бога: Відпусти, Боже, гріха, коли пригода лиха 
[Номис, с. 432]; Пошли, Боже, з неба, чого нам треба [Номис, с. 509]; Дай, Боже, 
щоб молоді любилися, а старих щоб и колом не розважити  [Номис, с. 510]; Пошли, 
Боже, з неба, хліба й са ла, молока й меду [Номис, с. 509]; Дай же, Боже, час добрий, 
щоб моя капусточка приймалась и в головки складалась [Номис, с. 47]. 

Інший варіант просьби через відмову або заперечення, наприклад: Не дай, 
Боже, біди, то и в кваші палець зломиш [Номис, с. 585]; Не карай мене, Боже, нічим, 
як у мене борщ ні з чим [Номис, с. 537]; Не дай, Боже, нещастя, а розум буде! 
[Номис, с. 121]. 

Варто також відмітити, що в прислів’ях найчастіше народ звертається з 
просьбою до Бога (просить дитину, достатку, врожаю, щастя, здоров’я, безпеки для 
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себе і своїх близьких): Дай, Боже, щоб усе було гоже! [Номис, с. 510]; Пошли, Боже, 
з неба, хліба й сала, молока й меду [Номис, с.  509]; Дай, Боже, щоб пилось та їлось, а 
робота й на ум не йшла! [Номис, с. 620]; Дай, Боже, тобі повен живіт здоровья, – 
щоб дихать тобі було тяжко (або: нікуди було дихать)! [Номис, с. 186]; Господи, 
благослови! дай, Боже, час добрий (як рушають у дорогу) [Номис, с. 500]. 

Окрему групу становлять прислів’я-просьби, звернені до Бога, щоб він 
забезпечив їх щасливу старість у своєму домі: Дай Боже вмерти, та не під плотом 
[Номис, с. 372]. 

Отже, оскільки щоденна людська комунікація неможлива без вираження 
прохання, то протягом століть у народній творчості виробилося досить багато його 
усталених форм, які люди у відповідні моменти відтворюють на майже підсвідомому 
рівні. 

4. Поради, застереження 
Серед досліджуваного матеріалу зафіксовано 180 прислів’їв-порад і 70 

прислів’їв-застережень. 
Так вже сталося історично, що українці люблять давати поради 

співрозмовникам, висловлювати пропозиції. Велику групу становлять прислів'я 
повчального характеру, з яскраво вираженим моральним змістом: Шануй честь 
змолоду, а одежу знову [Номис, с. 47]; Сиву голову шануй, аби і сам такої нажив 
[Номис, с. 233]; Живи для людей, поживуть люди і для тебе [Номис, с.230]; Не хвали 
сам себе, нехай тебе інші хвалять  [Номис, с. 239]. 

У них висміюються негативні риси і вади людини і прославляються чесність, 
правдивість, хоробрість, мужність тощо; вони, мов висновки-вироки, перевірені і 
підтверджені віковим досвідом, дають оцінку певним явищам, подіям: Не лякай щуку 
морем, а голого – горем [Номис, с. 43]; Вибирай корову по рогу, а жінку – по роду 
[Номис, с. 65]; Жінку люби як душу, а тряси як грушу [Номис, с. 93]. 

Аналізуючи прислів’я-поради ми виокремили 11 тематичних груп такого роду 
паремій на позначення: 

1) тримати язик за зубами: Слухай багато, а говори мало [Номис, с.269]; Знаєш 
– кажи, не знаєш – мовчи [Номис, с. 294]. 

2) бути чемним, уважним, поважати старість: Не бий старого, если не бере 
чужого [Номис, с. 229]; Не годуй пирогами, а годуй ласкавими словами [Номис, 
с.319]. 

3) не лінуватися: Учися змолоду – пригодиться на старість [Номис, с.318]; Не 
лінися рано вставати, та змолоду більше знати [Номис, с.310]. 

4) тримати дане слово: Краще не обіцяти, як слова не здержати [Номис,  
с. 299]. 

5) бути уважним, шанобливим і чемним: Пальців у двері не пхай і з ніким ся не 
задирай [Номис, с. 259]; Шануй честь змолоду, а одежу знову [Номис, с.47]. 

6) не поспішати: Наперед не виривайся, ззаду не зоставайся, середини держися 
[Номис, с. 276]. 

7) сподівайся на себе і на свої сили: Богу молись, а до берегу гребись [Номис, с. 
43]; Нікому не вірь, то нихто й не зраде [Номис, с. 599]. 

8) не вихвалятися: Не хвались мудрий мудростію, ні сильний силою [Номис,  
с. 302]; Не хвались, тілько Богу молись [Номис, с. 236]. 

9) не бути самовпевненим, не поспішати: Не кажи гоц, поки не перескочиш 
[Номис, с. 149]. 
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10) не зловживати спиртним: Пий, синку, та не похмиляйся [Номис, с.409]; Пий 
та людей бий, щоб знали, чий син [Номис, с. 409]; Пий, та ума не пропий [Номис, 
с.504]. 

11) не красти: Чужого не займай, а свого не покидай [Номис, с. 426]. 
Цікавий матеріал для дослідження становлять і етикетні формули 

застереження: Не женись за великим, бо й мале загубиш [Номис, с.413]; Дивись за 
хазяйством, бо куриця втече! [Номис, с.37]; Перше говори, а опісля покаєшся [Номис, 
с. 288]; Не копай другому ями, бо сам упадеш [Номис, с.196]; Не дуже бреши, бо 
забрешишся [Номис, с. 15]. 

Отже, поради і застереження в  народному мовленні займають не останнє 
місце. Адже менталітет нашого народу такий, що всі люблять давати  поради, інколи  
не дотримуючись їх самі. 

5. Комплімент / Антикомплімент  
Серед досліджуваного матеріалу було зафіксовано 128 прислів’їв-компліментів 

та антикомпліментів. 
В прислів’ях найчастіше хвалять людей за вчинки і  за характер, наприклад: 

Малі тілом, та великі ділом [Номис, с. 413]; Він, як вода, скрізь просочиться [Номис, 
с. 52]; Він такий, що з вареної крашанки курча висидів [Номис, с.454]; Така горда, що 
яйце би їй з голови не впало [Номис, с.393]. 

Антикомплімент навпаки вказує на людські вади характеру, зовнішності та 
под..: Він такий, що його й кури заклюють [Номис, с. 178]; Він такий щедрий, що в 
зимку і сніга в нього не допросишся [Номис, с. 403]; Хитрий – як чорт, дурний – як 
ворона, а упрямий – як свиня [Номис, с. 164]; Такий злий, аж у роті чорно [Номис,  
с. 362]; Слова ласкаві, та думки лукаві [Номис, с.300]; Так одягається, що й корова 
лякається [Номис, с.47]; Така погана, що й жаби б не їли [Номис, с.40]. 

Як бачимо, антикомплімент – це український народний гумор, який прийнято 
вважати м'яким і добродушним, а комплімент українці найчастіше вживають з метою 
підкреслити певні людські якості; для того, щоб отримати від цього задоволення; з 
метою похвалити; для підбадьорення; зробити приємність комусь або коли заздрять, 
щоб виглядати більш щирим. 

6. Вибачення 
Серед досліджуваного матеріалу зафіксовано 8 етикетних формул вибачення: 

Їжте, добродію, суху рибу, а на сиру – вибачайте  [Номис, с.336]; Їжте і мачайте, за 
друге вибачайте [Номис, с.116]; На те просили, що в рот носили, – вибачайте! 
[Номис, с. 43]. 

Спонукальні конструкції вживаються зі словами вибачайте у формі наказового 
способу: Їжте гостоньки, пийте, мачайте, а за решта вибачайте [Номис, с. 116]; 
На те просили, що в рот носили, – вибачайте! [Номис, с.43]. 

7. Втішання, розрада, співчуття 
Серед досліджуваного фактичного матеріалу було зафіксовано 73 паремій, що 

несуть у собі значення розради, співчуття.  
Наведемо форми висловлення співчуття, доречні в разі великого нещастя, горя: 

Бог знає, що робить [Номис, с.40]; Гірке життє, гірка доля – що ж робити, Божа 
воля [Номис, с.140]; Бачить Бог з неба, що кому треба [Номис, с.41]. 

Співчуття цілковито спрямоване на особу адресата. Найголовніша умова для 
вираження співчуття – воно не повинно бути порожнім, нещирим. Справа в тому, що 
люди в горі тонко відчувають брехню, яку в інший час навіть би і не помітили.  

Щоб розрадити  людину в горі українці використовували: Терпи, козак, горе – 
будеш пити мед [Номис, с.139]; Терпи, хлопче, козаком будеш, а из козака попадеш и 
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в отамани [Номис, с.139]; Не зітхай: чого нема, то й так нехай [Номис, с.131]; Не 
вздихай: не остатнє ще зпекли [Номис, с.131]. 

Щоб втішити людину в горі, народ впродовж багатьох віків знаходив і 
передавав такі мовні формули, які б насправді допомогли людині справитися з горем, 
болем, нещастям: Перетреться, перемелеться та й так минеться [Номис, с.73]; Все 
минеться, одна правда останеться [Номис, с.73]; Що минуло, то вже не верне 
[Номис, с.74]. 

Отже, прислів’я на позначення втішання, розради, співчуття несуть у собі 
функцію підтримати, підбадьорити, заспокоїти, налаштувати на краще людину, у якої 
трапилося горе, нещастя.  

8. Подяка 
Серед досліджуваного матеріалу було зафіксовано 36 прислів’їв зі значенням 

вдячності. 
Подяка означає висловити вдячність, бути вдячним за щось. У висловах подяки 

виразніше виявляється функція ввічливості, тому їх використання належить до 
обов’язкових етикетних настанов: Спасибі Богу, усім святим, і вам – за хліб, за сіль 
[Номис, с.329]; Є, спасибі Богу, хліба з душу, грошей з нужу – та й буде з нас! 
[Номис, с.437]; Дякую тобі, мамо, за твою науку, колисала ти мене, колиш й онука 
[Номис, с.123]; Спасибі Богу и мені, а господареві ні: він не нагодує, так другий 
нагодує, а з голоду не вмру (запорозька) [Номис, с.529]. 

Особливо різноманітними є українські етикетні вирази вдячності за гостинність 
господарів, напр.: Поздоров, Боже, того, ми в кого [Номис, с.529]; Спасибі, Богу, усім 
святим, вам – за хліб і сіль [Номис, с.529]; Спасибі цьому дому, підемо к другому  
[Номис, с.529]. 

Таким чином, аналіз матеріалу свідчить не тільки про вихованість українського 
народу, а й про дотепність та почуття гумору. 

9. Тост 
Серед досліджуваного матеріалу тости складають значну частину – 93 

прислів’я. 
Оскільки тост – це промова з чаркою, то його універсальною змістовою 

серцевиною є пропозиція випити з побажанням здоров’я, щастя, благополуччя: На 
здоров’я, на сто літ свиней пасти! [Номис, с. 53]; На здоров’я тому, а хто ворог 
кому [Номис, с. 508]; За здоров’я наше, та в горличко ваше зверху [Номис, с.508]; 
Здоров, трам, – вип’ю я и сам [Номис, с.510]; Хай Бог щастить –  даруй, Господи! 
[Номис, с.500]; Будте здорови, як бурі корови, а я буду пить, як черкаський бик 
[Номис, с.509]. 

Тости тісно пов'язані з побажаннями: Щоб нам добре жилося, щоб колосся 
велося! [Номис, с.426]; Щоб ви міряли гроші мискою, а діти колискою! [Номис, 
с.426]; Хай дім ваш біди минають, а вороги не знають [Номис, с.427]. 

Отже, у тості у відповідь почесний гість виражає вдячність за зроблену 
гостинність, а також взаємну зацікавленість в зустрічі і завірення у взаємності 
дружніх почуттів і т. д.  

10. Прощання 
Серед досліджуваного матеріалу було зафіксовано 22 прислів’я на позначення 

комунікативного акту прощання:  Прощавайте, але на довго не забувайте! [Номис, 
с.521]; Прощавайте, злим словом не пригадайте! [Номис, с.521]; Бувайте здорові, мої 
чорноброві! кліпайте очима (плачте), коли ласка ваша [Номис, с.521]. 

Значну кількість серед прислів’їв даної підгрупи становлять паремії, що 
носять жартівливий характер: На добраніч, усі блохи на ніч! спать до півночі, 



68 
 
витрищивши очі [Номис, с.  521]; Ану, ноги на плечі – та й чухрай! [Номис, с.263]. 

Отже, прощання є важливим і чітко оформленим актом комунікації в мовленні 
українців. Через форму і характер прощання сторони визначають перспективи 
подальшого взаємозв'язку.  

Підсумуємо. Українські прислів’я узагальнюють досвід попередніх поколінь й 
передають його наступним. Їх вивчення має велике значення не тільки для 
збереження спадкоємності духовного розвитку народу, тісного зв’язку між 
поколіннями, але й для формування мовної культури. Правильне й доречне 
використання етикетних формул привітання свідчить про вихованість, чемність і 
високий рівень культури мовця. Правила мовленнєвого етикету утверджувалися 
протягом багатьох століть, вони складають особливу групу стійких формул 
спілкування, що реалізовуються в етикетних мовних формулах: привітаннях, 
побажаннях, просьбі, пораді, застережені, втішанні, співчутті, розраді, 
компліменті/атникомпліменті, подяці, побажанні-тості, прощанні. Вислови 
мовленнєвого етикету створювали поле доброзичливості та поваги, яке допомагало 
жити й працювати, адже у вихованості проявляється єдність внутрішньої і зовнішньої 
культури людини, гармонія між ставленням до людей і формами вираження цього 
ставлення. Прислів’я української мови різноманітні, яскраво експресивні та емоційно 
насичені. Доречно вжиті прислів’я (а саме мовні етикетні формули) впливають на 
слухача, допомагають виразніше передати думку, роблять розповідь яскравішою, 
надають мові емоційного забарвлення, формують в образній формі певної життєвої 
закономірності чи правила. 
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ВНЕСОК МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО У РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО 
ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ 

 
Проголошення незалежності України, становлення громадянського суспільства, 

формування його ідеології відбувається в умовах бурхливого зростання інтересу до 
історичного минулого нашого народу. Виникає закономірність того, що до активного 
політичного життя суспільність може бути готовою завдяки знанням історії, 
культури, усвідомленню ролі своїх провідників та діянь певної історичної постаті. 
Зазначене ставить перед історичною наукою завдання тісно зв’язати минуле з 
сучасним, відтворити шляхи еволюції історичних явищ,  показати історіографічний  
процес в Україні як невід’ємну частину світового розвитку історіографії. 

До блискучої плеяди подвижників української культури і науки, провідних 
ідеологів і лідерів національно-культурного відродження, революційних змагань 1917 
– 1920-х рр. належить перший президент УНР Михайло Грушевський. 

З ім’ям М.Грушевського пов’язані знаменні події в історії української науки, 
культури, національного відродження України. Він є видатним українським 
істориком, провідним організатором академічно-наукoвого життя, відомим суспільно-
політичним діячем українського відродження ХХ століття. 

1. М.Грушевський та його місце в українській історичній науці 
Період революційних змагань за відновлення української державності на 

початку XX століття відкрив цілу плеяду українських політичних і державних діячів, 
справжніх патріотів, які гаряче і безкомпромісно відстоювали право українського 
народу на власну державу, побудову її на засадах демократії. Одним з найяскравіших 
серед них є Михайло Сергійович Грушевський — великий український історик, 
визначний організатор української науки, публіцист, видатний політичний і 
державний діяч. Його з повною підставою називають світочем української 
державності. 

Політична діяльність М. Грушевського розпочалася в Галичині, де він був 
одним із засновників національно-демократичної партії, її діяльність широко 
розгорнулась у центральній Україні під час революції 1905-1907 pp. Зміст її зводився 
до набуття Україною автономії у складі пореформеної Російської держави. 

Засади, на яких спочатку домагався перебудови Російської імперії 
М.Грушевський, мали метою збереження і розвиток усіх народів, що населяли її, а 
засобом досягнення цією мети були національно-територіальна децентралізації 
Російської імперії й утворення культурно-національних автономій. 

Відстоювати такі основи побудови майбутньої Російської держави було 
нелегко, оскільки ідею національно-територіальної децентралізації відкидали не 
тільки керівники російського визвольного руху, які вважали, що малочисельні нації 
повинні розчинитися в російському народі, а й окремі представники тих народів, що 
прагнули незалежності чи автономії, а деякі діячі взагалі не вірили в можливість 
реформування Російської держави. 

Політичною платформою Української парламентської громади була автономія 
України. Відстоюючи її на практиці, М. Грушевський підготував Декларацію про 
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автономію України, яка від імені громади мала бути виголошена з трибуни І 
Державної Думи. Але напередодні, 8 липня 1906 р., Думу було розпущено. 

У тяжкі роки реакції українську державницьку ідею пропагувало засноване у 
1908 р. всеукраїнське політичне об'єднання Товариство українських поступовців 
(ТУП). Як загальновизнаний лідер українства, М.Грушевський став на його чолі. 
Невипадково, що протягом майже десятиріччя ТУП відстоювало позиції 
конституційного парламентаризму в Росії і автономії України. 

ТУП поставило за головну мету обороняти дотеперішні надбання українства і 
вести боротьбу за нові права. До мінімальної програми входили: українізація 
початкової школи, введення до програм середніх шкіл української мови, літератури та 
історії, допущення української мови в усіх громадських установах, суді і церкві.  
У політичних виступах ТУП деколи користувалося допомогою російських 
поступових кіл, але головну надію покладало на організацію українських сил, 
надаючи їм провід у культурному, економічному та політичному житті. Це була 
центральна організація України аж до часу Першої світової війни. 

Нагода, одержана українством у справі національно-державного відродження 
після лютневої (1917 р.) революції, покликала до життя кращі ідеї, вироблені її 
представниками протягом майже двох століть. Провідною з них стало намагання 
«утворити широку національно-територіальну автономію України в складі 
федеративної Російської республіки». Втілення цієї ідеї в життя стає одним з 
головних напрями діяльності М.Грушевського. 

Майбутню федеративну Росію М.Грушевський бачив демократичною 
республікою, оскільки добре усвідомлював, що в противному разі українська свобода 
залишиться мрією. 

Але при цьому М. Грушевський не відмовлявся від ідеї перебудови Росії на 
засадах федералізму й автономії України. Будучи палким прибічником цієї ідеї, він 
після досягнення певного компромісу між Тимчасовим урядом і Центральною Радою 
докладає максимум зусиль до розроблення «Статуту вищого управління України», 
який, на його думку, мав стати «першою Конституцією України». 

Відстоюючи федеративні принципи побудови Російської держави, 
М.Грушевський спрямував свої зусилля на встановлення федеративних зв'язків з 
іншими недержавними народами колишньої імперії, створення такої федерації, в якій 
Україна і решта республік стали б згодом не просто автономними провінціями, а 
державами. Саме з цією метою в Києві у вересні 1917 р. було скликано Конгрес 
представників ряду народів, що проживали в межах Росії, на якому М.Грушевський 
детально виклав свої погляди на федерацію нового типу. 

Жовтневий переворот в Петрограді поставив перед проводом Центральної Ради 
проблему, або визнати більшовицький уряд і поділити його програму, або стати на 
шлях побудови власної, незалежної держави. Українська демократія обрала другий 
шлях, хоча при цьому і не зрікалася ідеї федерації при додержанні певних умов. 
Проголосивши утворення Української Народної Республіки, Центральна Рада заявила 
про прагнення, «щоб уся Російська Республіка стала Федерацією рівних і вільних 
народів». 

М.Грушевський став одним з творців Конституції Української Народної 
Республіки 1918 р. Від імені комісії Центральної Ради з підготовки проекту 
Конституції М.Грушевський сформулював основи документа для членів Центральної 
Ради та населення України, які були оприлюднені в пресі. А за підсумками дискусії 
М.Грушевський назвав головні частини проекту Конституції:  
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1) загальнодемократична, де встановлюються державний характер України, її 
територія та основні права громадян; 2) визначення відносин з федеративною 
Російською Республікою, до складу якої входить Україна; 3) компетенція вищої 
законодавчої влади; 4) визначення виконавчої влади; 5) визначення організації 
виконавчої влади. 

Для остаточного розв'язання проблеми національно-державного будівництва 
готувався проект нового адміністративно-територіального поділу України. 
М.Грушевський як автор цієї концепції запропонував поділ на 30 земель, з яких три 
міста – Київ, Харків та Одеса – вилучалися в окремі округи з приміськими 
територіями. 

Гетьманський переворот 29 квітня 1918 р. поклав край державній діяльності 
М.Грушевського. Проте його потенціал як організатора і вченого бажала 
використовувати Українська Держава в галузі розвитку української науки. Річ у тім, 
що М.Грушевський був поборником ідеї створення найвищої наукової установи 
України – Української Академії наук. Ця ідея виникає в середовищі передової 
української інтелігенції, зокрема М.Грушевського, на зламі ХІХ-ХХ ст. За його 
ініціативи до неї знову повертаються у березні 1917 р. Але вона була реалізована у 
листопаді 1918 р. за гетьмана П.Скоропадського, який хотів бачити М. Грушевського 
на посаді Президента Української Академії наук. «Перед тим, як відкрити Українську 
Академію наук, – згадував П. Скоропадський, – ми довго обмірковували, хто мав бути 
її головою. Я був такої думки – та й усі зо мною погоджувалися, – що це високе і 
почесне місце належить в Україні тільки Грушевському». На жаль, «відповідь  
(М.Грушевського) була категорично негативна». 

Віддаючи повагу М.Грушевському як видатному вченому і публі цисту 
(кількість оприлюднених праць – близько 2000), його справедливо можна вважати 
фундатором української державної етнополітики, який робив все від нього залежне, 
аби нормалізувати стосунки між народами і націями, привести їх у відповідність з 
потребами цивілізованого повнокровного співжиття. Для України з її 
багатонаціональним складом населення це мало неабияке значення. 

2. Погляди  Михайла Грушевського на українську державу 
Важко переоцінити значення особи Михайла Грушевського в історії України. 

Автор багатьох підручників з української історії, геніальний вчений і взагалі 
надзвичайно талановита людина, він був і видатним політичним діячем. З приїздом 
М.Грушевського утворився той стрижень, навколо якого міг згуртуватись 
український рух. 

Обрання Михайла Сергійовича Головою Центральної Ради було, звичайно, 
визнанням передусім його величезних наукових заслуг, беззастережного авторитету 
серед українства. Ґрунтовне знання історії українського народу, його проблем, 
інтересів, вражаюча працездатність та інші видатні потенційні наукові можливості 
явно вирізняли Михайла Сергійовича серед когорти тогочасних діячів, винесених на 
гребінь політики потужною революційною хвилею. Тому за весь час існування 
Центральної Ради жодного разу не виникало питання про можливість заміни 
Грушевського на посту голови. 

Протягом першого місяця перебування в Україні Михайло Сергійович 
зосередив увагу на популяризації рішень Всеукраїнського конгресу, який відбувся 6-8 
квітня 1917 року у Києві, на з'ясуванні потреб національної роботи в організаційній, 
політичній і літературній галузях. Досить детально окреслив Грушевській і риси ладу, 
до якого, на його думку, мають прагнути українці. 
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Можливо, деякі аспекти поглядів вченого на українську державність 
недосконалі і помилкові, але вони були прогресивними на той час і варто ще раз 
переглянути їх зараз, коли ми намагаємося розбудувати демократичну правову 
державу. 

На думку М.Грушевського, найпершим, чого мали домагатися українці, що 
повинно було стати центральним пунктом їхньої програми, є воля, свобода, право 
самостійно розпоряджатись власною долею. Тому повалення самодержавства вчений 
сприйняв як початок визволення, а в підтримці революції вбачав запоруку від 
реставрації старих порядків.  

Основне місце в концепції державотворення, розробленій вченим, займала 
проблема автономії України в складі Російської республіки. У своїй роботі «Хто такі 
українці і чого вони хочуть». Закликаючи до побудови автономії України у складі 
Російської федеративної республіки, М.Грушевський чітко змалював, якою саме 
повинна бути ця автономія, тобто виділив ті основні риси (або принципи), на яких ця 
автономія мала бути побудована: 

1. Свобода, причому не лише для України, але й для всіх народів Росії, свобода 
«висловлювати свої гадки живою мовою і друкованим словом, збиратися на зібрання і 
обговорювати свобідно всякі справи, зв'язуватися в товариства і союзи, не питаючися 
на те нічийого дозволу». 

2. Окрім свободи, необхідною умовою є рівність всіх людей: «однакове право 
повинні мати пани, мужики, просвіщенні і прості, чоловіки і жінки, якого хто б був 
народу і віри». 

3. Загальне, рівне, пряме й таємне виборче право, треба, щоб голосування було 
таємним, «письменним, щоб не можна було знати, хто за кого голосував». 

М.С.Грушевський пропонував перевірений досвідом передових країн механізм 
залучення всього народу до участі в державотворенні, в управлінні державою. Це, 
передусім, запровадження демократичної виборчої системи на основі чотиричленної 
формули: загальні, рівні, прямі і таємні вибори. 

Виборюючи автономію України, провідники української революції водночас 
враховували багатонаціональний склад населення регіону, дбали про те, щоб у 
майбутній демократичній Україні представники будь-якої національності мали 
необхідні умови для свого повнокровного життя, для вільного розвитку.  

Тому М.Грушевський мріє вже не просто про автономію в складі Російської 
республіки, а про Україну Велику, «велику не територією чи багатством, чи 
пануванням над іншими, а велику соціально-моральними вартостями». 

Розглядаючи основні елементи побудови держави та забезпечення її існування, 
які виділяв М.Грушевський, слід згадати перш за все державний устрій, який мав 
базуватись на засадах самоврядування, коли адміністрації надавалися б повноваження 
лише щодо загального контролю, координації й заповнення прогалин, які можуть 
виявлятись в діяльності органів самоврядування. 

Якщо розглянути основні закони, які прийняла Центральна Рада за час свого 
існування, то не дивно, що в багатьох із них ми бачимо відбиття державницько-
правової концепції М.Грушевського, зокрема, його поглядів на федерацію і 
автономію, наприклад, в законах «Про національно-персональну автономію», «Про 
виборче право», «Про громадянство», в Конституції УНР як основному законі та 
інших законодавчих актах. 

Дослідивши зміст Закону «Про національно-персональну автономію» від  
9 січня 1918 p., під яким стоїть особистий підпис М.Грушевського (що свідчить про 
те, що закону надавалося винятково важливого значення), ми бачимо, що цим 
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законом Центральна Рада проголошувала право на самостійне творення свого 
«національного життя в межах УНР невід'ємним природничим правом націй». 

Будь-яка нація могла створювати на територій України власний національний 
союз, якому б належало виключне право представництва даної нації перед 
державними і громадськими організаціями. Структура і склад керівних органів 
Національного союзу визначались Установчими зборами нації, делегати до яких 
обиралися з числа громадян віком понад двадцять років на основі загального, без 
різниці статі і віри, та рівного виборчого права, через безпосередні вибори і таємне 
голосування за принципом пропорційного представництва. 

Про те, що Центральна Рада надавала винятково важливого значення 
національно-культурному розвиткові інших народів, як цього і прагнув Михайло 
Грушевський, говорить той факт, що з першого дня існування Генерального 
Секретаріату і до останнього дня функціонування Ради народних міністрів у їх складі 
існувало генеральне секретарство (міністерство) з міжнаціональних (міжнародних) 
справ і три товариша секретаря (міністра) – з російських справ, з єврейських справ та 
з польських справ. Цілком закономірним є те, що багато поглядів вченого знайшли 
своє відображення в діяльності Центральної Ради. 

Можна погоджуватися чи не погоджуватися із ученим, шукати в його поглядах 
помилки чи недоречності, але незаперечним є його внесок у розвиток української 
держави і права. Можливо, варто звернутися до праць Михайла Грушевського зараз, 
коли ми намагаємося побудувати незалежну демократичну правову Українську 
державу. 

3. Формування образу М.С. Грушевського в масовій свідомості сучасного 
українського суспільства 

За радянських часів українському суспільству свідомо було нав'язане вкрай 
заідеологізоване уявлення про вченого. Ще від кінця 1920-х – початку 30-х pp. 
поширювалося офіційне тлумачення його як буржуазно-націоналістичного політика й 
історика. Творчі основи наукового пошуку дослідника подавалися, як теорія 
«безкласовості української нації», «єдиного потоку» тощо. Праці дослідника не 
перевидавалися, попередні їх видання зберігалися у спецфондах, цитувати і 
покликатися на думки вченого і політика заборонялося, згадувати його можна було 
тільки у негативному контексті. Крім того, оскільки йдеться про певний образ, слід 
враховувати й емоційний аспект сприйняття.  

Тому наприкінці 80-х pp. XX ст. українському суспільству довелося заново 
відкривати для себе Михайла Грушевського. У цьому сенсі заявлена проблема має 
особливу актуальність, оскільки дозволяє відстежувати трансформацію суспільної 
свідомості в досить чистому щодо початкових умов дослідження вигляді. 

Слід зауважити, що українські вчені виявляють помітний інтерес до сучасної 
історичної пам'яті народу, в тому числі й до того, як у ній представлений 
М.Грушевський.  

Отже слід визнати, реальний процес формування образу вченого і політика в 
сучасній історичній пам'яті не обмежується лише становленням національного 
історичного героя, а охоплює інші суспільно важливі процеси, у тому числі й 
загальнолюдські. Тому більш відповідними координатами для Михайла 
Грушевського можна визначити відтворення або ж реформування його образу, який 
сполучає історико-ідентифікуючі складники з морально-етичними. 

Найпотужнішим чинником впливу на стан історичної свідомості сучасного 
українського громадянства були кардинальні суспільно-політичні зміни, пов'язані з 
крахом СРСР і становленням національної державності.  
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Важливо відмітити, зміна ставлення до Грушевського простежується вже на 
самому фініші існування радянського режиму в Україні. Учений та політик стає 
одним із засобів легітимації влади у вже незалежній Українській державі. Принагідно 
слід згадати, що перші кроки її збіглися із 125-річним ювілеєм Михайла Сергійовича 
й влада активно підключилася до його відзначення на державному рівні. Надалі 
святкування наступних його ювілеїв стає постійною традицією. Згідно з указом 
Президента України від 8 січня 1998 p., було створено Раду з питань вивчення 
наукової спадщини та політичної діяльності М.Грушевського. Почала пропагуватися 
офіційна концепція двох коренів сучасної української державності. У сучасній 
Україні науковець отримав не тільки державну, а й достатньо виразну політично-
партійну характеристику. 

Постать М.Грушевського була залучена до актуальної української політики. 
Зокрема це виявлялося в процесі становлення інституту президентства як такого і в 
умовах перебігу окремих відповідних виборчих кампаній. Очевидно, саме в цьому 
полягає реальне пояснення поширення версії про президентство самого 
М.Грушевського. Уперше це питання публічно обговорювали ще під час 
президентської виборчої кампанії 1991 р. Але пік такої політизації припав на 
кампанію 1999 p., коли однією з основних її ідеологем стала ідея про третього 
Президента.  

Безперечно, що суттєвим чинником, який впливає на формування уявлень 
сучасного українського суспільства про Михайла Сергійовича, є розвиток, власне, 
наукових досліджень, як теоретико-методологічних, загальноісторичних, так і 
спеціально присвячених йому. Тут лише доцільно відзначити, що в українській 
історіографії маємо принципово нову ситуацію у ставленні до М.Грушевського, ніж 
це було за радянського часу. Передусім відбулося повернення значної частини його 
наукової спадщини, починаючи від репринтного перевидання «Ілюстрованої історії 
України» (яке наприкінці 80-х pp. збирало величезні черги в книгарнях Києва, Львова 
й інших міст), фундаментальних «Історії України-Руси» та «Історії української 
літератури» до новітнього 50-томного Повного зібрання творів. Важливо, що 
М.С.Грушевський сприймається як класик історичної науки. Але ставлення до самої 
класичної спадщини може бути різним: приймаки її лише як історіографічну, проте 
лише, як антикварну цінність чи базувати на ній сучасні методологічні пошуки. 

Усе ж осмислення постаті вченого та політика можна віднести до ще «гарячих 
тем» української історичної науки та громадської думки. Цей процес ще явно не 
завершився й не усталився. Принаймні, тільки нещодавно з'явилися праці, що почали 
наповнювати біографічну нішу знання про його постать. 

Певні новації щодо ствердження загальнонаціональних постатей 
спостерігаються, на нашу думку, лише у випадку з М.С.Грушевським. Можна з 
великою вірогідністю стверджувати, що завдяки діяльності владних чинників, 
публіцистів і науковців маємо прообраз новітнього «батька нації», прийнятного для 
більшості громадян та регіонів України. Хоча при цьому й відбулася неминуча у 
таких випадках примітивізація його справжнього образу. Як доречно зазначив 
Я.Р.Дашкевич, ренесанс вченого і політика в Україні не був позбавлений ознак часом 
малокритичної ейфорії та перетворення живої постаті на бронзовий пам'ятник. 
Особливо відчутно на цьому процесі позначився політичний аспект – головування 
М.С.Грушевського в Центральній Раді, що давно вже прирівнювалося до 
президентства, стало витоком політичної генеалогії сучасних президентів України й 
тим також сприяло забронзовуванню його постаті. У цьому ж ключі слід розглядати 
спробу створити ширший пантеон історичних героїв, розмістивши їх образи на 
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національній валюті – гривні. Запропонований історичний ряд, побудований на 
комплексному аксіологічно-хронологічному принципі (хоча і не скрізь дотриманому), 
був не одразу сприйнятий всіма громадянами України. З часом подібні закиди 
припинилися. Зображення Михайла Сергійовича на п'ятдесятигривневій купюрі не 
викликало суттєвих заперечень з боку громадськості. 

Отже, Михайло Грушевський – одна з ключових постатей української політики 
і національної гуманітарної науки першої чверті XX ст. Голова Наукового товариства 
ім. Шевченка у Львові, професор Львівського університету, голова Українського 
наукового товариства у Києві, засновник Українського соціологічного інституту у 
Відні, фундатор Історичної секції Всеукраїнської академії наук (ВУАН), академік 
ВУАН (1923) і академік Академії наук СРСР (1929) – ось незначний перелік його 
наукових, науково-організаційних і викладацьких посад та вчених звань. Він також 
наставник молоді й керівник Львівської та Київської історичних шкіл. 

Разом з тим М. Грушевський відіграв помітну роль у політиці та українському 
державотворенні. Чимало зусиль він доклав до розбудови міжпартійного блоку 
Товариства українських поступовців, а у березні 1917 р. – квітні 1918 р. очолював 
Українську Центральну Раду. У своїй державотворчій діяльності суспільствознавець 
керувався принципами законності і моральності, згуртував когорту тих подвижників, 
котрі закладали конституційні засади майбутньої української незалежності. Його 
життя було складним і суперечливим. Він пізнав насолоду від творчої, звитяжної 
праці, досяг європейської і світової слави на теренах науки. Разом з тим за свої 
політичні переконання Михайло Грушевський зазнав репресій від російського 
самодержавства, а також від комуністичного режиму. 

Таким чином, діяльність Михайла Сергійовича Грушевського відображає 
прагнення, яке проявляється у намаганнях, у досить складних політичних умовах до 
створення власної держави, хоча на перших кроках і на правах автономії. Але робота 
не була марною, тому що саме в період 1917-1921 рр. були закладені підвалини 
українського державотворення, і результат ми бачимо сьогодні – Україна незалежна 
держава. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЕТНІЧНОГО СКЛАДУ, ПОБУТУ ТА ДОЗВІЛЛЯ 
МЕШКАНЦІВ ПАВЛО-КІЧКАСУ 

 
Мета даної роботи полягає у здійсненні всебічного цілісного аналізу 

особливостей етнічного складу, побуту та дозвілля мешканців Павло-Кічкасу.  
Для досягнення цієї мети поставлені такі дослідницькі завдання: розкрити 
етнонаціональні та геополітичні передумови виникнення саме такого етнічного 
складу мешканців досліджуваного району; показати роль і місце політичних процесів 
у становленні етнічного складу мешканців Павло-Кічкасу; дослідити вплив 
історичних фактів на соціальні зміни у суспільстві. 

Історія формування багатонаціонального складу населення Південних областей 
України вміщує події кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст., коли тут оселилися, окрім 
українців, росіяни, євреї, німці… 

У районі Кічкаської переправи майже одночасно виникають нові парні 
поселення: Павло-Кічкас і Кічкас. Особливістю було те, що одне малоросійське 
(основною частиною були українці), а друге – німецьке (засноване з переселенців 
німців-менонітів, вихідців з Східної Прусії). 

Слід зазначити, що меноніти, окрім Кічкаської колонії на Правому березі 
Дніпра, заснували ще дві з назвами Ейнлаге і Кронсвейде [7]. 

Знаходячись паралельно та відокремлені лише переправою, с.Павло-Кічкас 
належало до Олександрівського повіту, а німецька колонія Кічкас – до 
Катеринославського повіту. 

Німецькі колоністи користувались найбільшими серед інших іноземних 
колоністів привілеями з боку царського уряду. При його сприянні вони мали на півдні 
України найбільші за розмірами землеволодіння, які значно перевищували середні по 
округах. Культурне ведення господарства, зокрема застосування 
сільськогосподарських машин, високопродуктивної худоби, орієнтація на інтенсивні 
його галузі, а також широке використання найманої праці, забезпечили їм високий 
рівень добробуту. Німецькі села півдня України до 1914 р. були заможнішими за 
будь-які інші. Процент заможних селян серед німецьких колоністів перевищував 80%. 
Перша світова і громадянська війни підірвали економічну міць німецьких колоній. 
Зазнавши утисків з боку уряду, німецькі колонії згодом пройшли через довгі роки 
численних погромів, спустошення й розграбування. Це і спонукало їх до пошуку 
нової місцевості для життя [4]. 

На протязі ХІХ ст. між поселеннями з’явилися не лише економічні стосунки, а 
й переплелись особисті стосунки. Спостерігаючи за архівними джерелами можна 
прослідити, що в деяких українських сім’ях, де батько і мати – українці, дітей 
називали Авраамом, Марком, Самуїлом, Якубом, а в німецьких – Іваном, Андрієм, 
Миколаєм, Семеном. 

Але все ж таки у 20-х рр. ХХ ст. у селищі Павло-Кічкас налічувалось 339 дворів 
при 1742 їдцях, де 85% були українці, 12% – росіяни, 3% – німці та євреї. 
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Вплив індустріалізації на етнічний склад 
Новий етап у формуванні етнічного складу населення розпочався з кінця ХХ ст. 

– індустріалізація регіону. Бурхливі процеси Радянського періоду – будівництво 
Дніпрогесу та промислових гігантів – «Запоріжсталі», «Дніпроспецсталі», 
титаномагнієвого комбінату та інших підприємств призвели до того, що з різних 
регіонів Радянського Союзу почали переїжджати сюди люди (казахи, вірмени, 
молдовани, білоруси, росіяни та інші). Після Другої світової війни на відбудову 
Дніпрогесу, промисловості та сільського господарства була направлена велика 
кількість людей з Радянського Союзу в нашу місцевість, які залишилися жити на 
Павло-Кічкасі. А вже подальше зростання кількості населення йде головним чином за 
рахунок природнього збільшення. 

Таким чином, на етнічну палітру Павло-Кічкасу вплинули географічне 
положення, масові колонізації, які мали місце з кінця ХVІІІ ст., та найважливішим 
фактором залишається історичний період індустріалізації та реконструкції після 
Світової війни. 

ПОМЕШКАННЯ ЯК ОСНОВНИЙ ВІДОБРАЖЧИК ЕТНОСУ 
Основою для вивчення побуту завжди було житло людей. За житловими 

умовами мешканці Павло-Кічкасу умовно поділені нами на три категорії: 
а) власники приватних будинків; 
б) мешканці багатоповерхових будівель; 
в) мешканці бараків. 
Для більшого розуміння такого розподілу докладніше опишемо таку 

категорійність. 
1. Приватні будинки – залишок вольниці та  історичних пам’яток 
Приватні будинки розташовані в пониззі Дніпра до Чорної Гори. Будівництво 

приватних будинків на цій території розпочалося з кінця ХVІІІст.. Першим власником 
селища був генерал-поручик Павло Сергійович Потьомкін, брат відомого фаворита 
імператриці Катерини ІІ Григорія Потьомкіна. Він отримав ці землі як рангову дачу в 
12000 десятин.  

З 1798 року ці землі разом з селянами перейшли до Емануіла Маркуса – 
людини, яка очолювала дворянство в Олександрівську. З цього часу маєток почали 
називати «Маркусево». В наш час деякі старожили згадують цю територію як 
«Маркусево», оскільки через весь Павло-Кічкас протягується балка з цією ж назвою, 
паралельна вулиці Історичній. Зараз балка заросла деревами та чагарниками, а колись 
в ній випали худобу та полювали [8]. 

Перші будівлі були напівземлянки, а потім, з ХІХ ст. з’явилися невисокі хати. 
При будівництві вони ставились безпосередньо на землю і долівкою в хаті була земля. 
До середини ХІХ ст. дах у хатках був чотирьохскатним, покривався соломою або 
очеретом. Але наприкінці століття поширюється двоскатний дах як вплив німецьких 
технологій будівництва. Житло складалося з житлового приміщення – хати, 
неопалюваних сіней та комори. Все це об’єднувалось одним дахом. Декілька хат 
збереглося до наших часів.  

Матеріалом при будівництві житла в українських селах завжди була глина. 
Житло робили з хмизу, зв’язаного очерету або соломи, які з усіх боків обмазувалися 
глиною. На Півдні України, у зв’язку з бідністю лісів, основними будівельними 
матеріалами були камінь та глина з широким використанням вапняку та черепашника. 
Житлові споруди переважно нагадували напівземлянкові форми. Як засвідчували 
історичні джерела, їх здебільшого будували представники козацької бідноти у ХVІ-
ХVІІ ст.. Такі хати мали досить гарні оздоблення: стіни обмащували синюватими, як 



79 
 
високі небеса, відтінками; декоративне кольорування присутнє також на кутах, попід 
стріхою, навколо вікон. Набуло поширення будівництво хат з необпаленої цегли – 
саману або лампачу. Саманом називали відформовану у прямокутні форми суміш 
глини та різаної соломи. Іноді цю суміш не формували і катали в вальки (валькували). 
Такі вальки клали у стіни сирими. І хоч їх довго сушили, але таке житло було теплим 
узимку та прохолодним влітку [6].  

Розташування перших хат стосовно двору і вулиці залишалося традиційним. 
Для українських селищ було характерним розташування житла за огорожею торцевим 
боком до вулиці. При цьому бік із вхідними дверима був зорієнтований на південь. 

Разом з масовим заселенням приватного сектору після Другої світової війни 
людьми із Вознесенівки та інших територій розташування будівель стало більш 
хаотичним, з’явилося безліч провулків, наділи земель зменшилися до 4 соток. 

Будівництво приватних будівель відбувається і зараз, особливо в пониззі 
Дніпра. З кожним роком там стає все більше шикарних двоповерхових домів. 

2. Багатоповерхові аннігілятори особистості 
Щодо багатоповерхівок, то безликі домівки були побудовані на пустощах між 

с.Павло-Кічкас та 11-им висілком за часів Хрущова після Другої світової війни, і 
називаються вони «хрущовками». 

Планування цих будівель однотипне для усього Радянського Союзу, яке мало 
перед собою за мету «надати окремий закуточок із зручностями» працівникам 
індустріальних гігантів м.Запоріжжя. Побут людей, що мешкають у 
багатоповерхівках нічим не відрізняється від побуту мешканців всього м.Запоріжжя. 

Біль Павло-Кічкасу – бараки 
А ось на сході Кічкасу, якщо прямувати по трамвайній лінії до центру району, 

розташовані будівлі, які уособлюють для запоріжців біль та несправедливість – 
бараки. Це двоповерхові будинки, розташовані один проти іншого у невеличких 
двориках. Ці бараки на Павло-Кічкасі побудували полонені німці у ХХ ст. – відразу 
після війни, в 47-му році. Будували як тимчасове житло для переможців, років на 
двадцять. А в переможців, так вийшло, тут вже четверте покоління починає життя. У 
моторошних, можна сказати умовах. 

Німці не винуваті. Бараки вони зліпили з того мінімуму будматеріалів, що їм 
дали. На жартівному фундаменті. Так він і не потрібний був, оскільки стіни робили не 
з цегли, а з дощок. Для утеплення між ними засипали всяке будівельне сміття, зовні 
та всередині набили «дранку», злегка заштукатурили,  і житло готове. Німцям, 
можливо, «спасибі» треба сказати, тому що зведені ними бараки замість двадцяти 
стоять уже шістдесят років. Але всьому є межа. Будови без ремонтів валяться уже 
давно. Зараз у них просто неможливо жити (Додаток 1). 

Як живеться людям в бараках? Тут немає ні гарячої води (крім тих, у кого є 
електробойлери), ні ванн, ні газу. Щоб приготувати їжу включають електроплитки. 
Ранком і ввечері, коли кожний включає плитки, напруги в електромережі не вистачає. 
Територія біля бараків дуже забруднена, засмітнена. У кожному куточку відчувається 
занепад. 

Проблема реконструкції старого житла та відселення мешканців району з 
непридатних для житла будинків є актуальною для Павло-Кічкасу. «Актуальною, але 
не відкладеною «у довгий ящик»», − запевняє нас адміністрація Заводського району в 
газеті «Кічкас». Тому у 2004 році розпочалося будівництво багатоповерхівок по 
вулиці Алмазній. 
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Все ж таки розростається Павло-Кічкас. Майже не залишилося незабудованих 
місць, лише балка «Маркусево» довгою безлюдною смугою розділяє заселені 
території. 

ЕВОЛЮЦІЯ ДОЗВІЛЛЯ МЕШКАНЦІВ ПАВЛО-КІЧКАСУ 
Дозвілля завжди залежало від культурного рівня людей та їх соціально-

психологічних особливостей. Як і різні побутові умови були у мешканців Павло-
Кічкасу, так і по різному в різні часи люди проводили свій вільний час. Але 
розташування краю в прибереговій смузі Дніпра та скопичення чарівних балок 
призвело до того, що в усі часи люди займалися й продовжують займатися 
рибальством та мисливством [11]. 

1. Рибальство − один з найдавніших способів дозвілля на Павло-Кічкасі 
Майже всі старожили в один голос стверджують, що раніше, до Другої світової 

війни, та й після, риби було більше. Найпоширенішими видами були карасі, судак, 
щука, лин, лящ, сом. З гордістю рибалки пригадують, яких величезних сомів вони 
ловили. «…Двоє дорослих чоловіків на плече дрючок покладуть, на якому через зябра 
висить сом, а хвіст по землі волочиться!» [2]. Після утворення Кічкаського заливу 
(затопленням балки «Осо корівки») багато мешканців ходить туди і зараз рибалити. 
Серед рибалок нерідко зустрінеш жінок похилого віку і дітей-підлітків.  

Та все ж таки Дніпро захоплює людей не тільки рибальством, а й красою. Дуже 
чарівні тут види. У 1969 році на Кічкаському заливі було збудовано причал, з якого 
можна було переправитись до Підпоріжнянки, селища, що розташоване через залив. 
Раніше, у 70-х роках – на початку 80-х, сюди заходили «метеори» − річкові судна, які 
потім прямували до Києва. 

В затишному місці на заливі також розташований Кічкаський пляж (Додаток 2). 
Влітку й досі приходить сюди велика кількість людей сховатися від спеки. Старожили 
пригадують, що коли тут пляжу не існувало, то люди ходили відпочивати до Дніпра, 
де зараз проведено берегоукріплення. 

2. Дика природа та мисливство 
Наявність навколо Павло-Кічкаса великої кількості нерозорених балок до 

сьогодні приваблює людей. Відвідуючи за Кічкасом Богатирівську та Криничну 
балки, люди захоплюються цими природними заповідниками. В Криничній балці і 
зараз можна зустріти фазанів, диких качок, а останніми роками білочок. Особливо 
гарно тут восени. Жовті поляни квітучого звіробою переплітаються з синіми та 
голубими кольорами інших квітів. Маленькими білими зірочками розквітає 
перекотиполе, яке потім дійсно зірветься і покотиться по балці. Поодиноко стоять 
дикі груші. Шипшина та глід прикрашають себе червоними ягодами. Для деяких 
сімей є традицією відвідування цих чарівних місць. 

Коли восени відкривається полювання, чоловіки полюють на качок, зайців, 
лисиць та фазанів. Мисливці хваляться, що дуже смачні страви їх дружини готують з 
дичини. А якщо вдається вполювати кабана – то тоді свято на всю вулицю. У 
мисливців й досі лишилися різноманітні повір’я щодо полювання. Наприклад, 
виходити на перші лови слід так, щоб ніхто не бачив, тоді буде тобі везіння впродовж 
мисливського сезону. А деякі мисливці, навпаки, виходять з шумом та великою 
юрбою, щоб відпочити та горілочки попити. 

Та останнім часом краса поступово руйнується. Люди після себе залишають 
велику кількість сміття, а то й ще гірше – вивозять з приватних будівель весь непотріб 
до заливу Дніпра. Мешканцям району потрібно цінувати ту незайману природу та 
безцінні природні скарби, що вони отримали у спадок від давнини, турбуватися щоб 
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їх онуки та правнуки теж могли порибалити та зайнятися мисливством, а також 
просто помилуватися природною красою Дніпровського берега. 

3. Освіта та дозвілля 
Як вже не раз акцентувалась увага, Павло-Кічкас з сільської місцевості 

поступово перетворився в «місто за містом» у Запоріжжі. Основним шаром 
населення є робітники підприємств-гігантів Запоріжжя. 

Та щоб підприємства процвітали, завжди були потрібні кваліфіковані 
робітники, які мають хоч середню освіту. Перші навчальні заклади (школи) існували 
ще до Другої світової війни та війна перервала навчання та мирне життя. Після війни 
багато робітників йшло працювати на завод з початковою освітою. 

Вчителі, які приїжджали працювати сюди за розподілом, пригадують, що 
часто доводилось відвідувати відділи кадрів багатьох заводів та записувати адреси 
робітників, що не мали середньої освіти. Вчителі ходили по домівках та агітували їх 
учитися. Тому по вулиці Вроцлавській була заснована та працювала довгий час у 
другу зміну вечірня школа. 

Потім становище змінилось, ми знаємо, що станом на сьогодні на Павло-
Кічкасі у 12 загальноосвітніх закладах навчається близько 5000 дітей, викладають 
біля 400 вчителів. Функціонує вечірня школа. У дитячій музичній школі №4 
навчається близько 320 учнів. Працюють два палаци культури, Будинок дитячої та 
юнацької творчості. Функціонує дитячо-юнацький клуб «Надія», філія Будинку 
дитячої та юнацької творчості. Досі працюють дві бібліотеки з книжковим фондом у 
140000 книг. 

Та коли спілкуєшся з молоддю, то вона нудьгує на Павло-Кічкасі. 
Підприємства-гіганти намагаються вкласти свої кошти в більш вигідні для міста 
місця (центр міста, проспект), а Кічкас залишається поза увагою. Хоча діє районний 
інтелектуальний клуб «Старшокласник», який має чотири відділення: інтелектуальні 
ігри, районна школа КВК, школа дебатів, районна школа становлення учнівського 
самоврядування «Лідер». У склад фізкультурно-оздоровчого комплексу входить 6 
окремих спортивних споруд: фізкультурно-оздоровчий комплекс, плавальний басейн 
«Салют», зал боксу та шейпінгу, стадіон «Титан», підлітковий оздоровчий комплекс, 
зал атлетичної гімнастики «Здоров’я». Зараз великої популярності набув спортзал 
«Real», де окрім основного тренажерного залу, є гуртки гімнастики, танців та 
фітнесу. В ПК «Вогнетрив» працює жіночий фітнес-клуб, клуб бальних танців, 
гуртки спортивних танців. 

Отже, історичний розвиток південних теренів України зумовив яскравий вияв 
різних культур – і кочових народів, і еллінської Середземноморської цивілізації, і 
кавказців, і слов’ян. Тут поруч з українцями, білорусами, росіянами живуть серби, 
молдовани, греки, німці, вірмени, татари та інші. Проте переважає українська 
традиція. На етнічну палітру Павло-Кічкасу вплинули географічне положення, масові 
колонізації, які мали місце з кінця ХVІІІ ст., та найважливішим фактором 
залишається історичний період індустріалізації та реконструкції після Другої світової 
війни. 

Всі ці зміни відобразилися і нашарувалися на етнографічних показниках, 
таких, як оселя, дозвілля та ставлення до природи, що ми і показали  в нашій роботі. 
Дозвілля завжди залежало від культурного рівня людей та їх соціально-
психологічних особливостей. Як і різні побутові умови були у мешканців Павло-
Кічкасу, так і по-різному в різні часи люди проводили свій вільний час.  
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ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПОШИРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПОЛЬЩІ 
 

На сучасному етапі розвитку й дослідження українського мовознавства щораз 
частіше стає актуальним питання функціонування української мови, що пов’язано з 
різними чинниками. Не будемо заглиблюватися в національні і політичні проблеми, 
які на сьогодні вважаються одними з найдотичніших до стану української мови як в 
Україні, так і за її межами. Аналіз функціонування і поширення мови полягає не 
тільки у вивченні і дослідженні тієї території, де вона локалізована: до уваги також 
треба брати і зовнішні аспекти, зокрема взаємодію мов у часі і просторі. 

Проте сфера поширення і функціонування української мови не обмежується 
тільки Львовом чи Києвом, Черкасами чи Хмельницьким. Не повторюватимемося, що 
“нашого цвіту по всьому світу” і “дe звучить рідна мова, живе український народ”, не 
аналізуватимемо заходи, які здійснює діаспора, локалізована в різних частинах світу, 
а розглянемо тільки один аспект (але багатогранний) – стан і перспективи розвитку й 
вивчення української мови в Польщі. 

Робота є актуальною, оскільки зараз до Польщі в зв’язку з економічно-
політичними обставинами вирушає багато українців в пошуках кращого життя. 

Розпад СРСР і відродження державності в Україні дали поштовх піднесенню 
етнічної свідомості українців східної діаспори. В Москві, Алмати, Єревані, Таллінні, 
Вільнюсі, Ризі відкриваються недільні школи для українського населення, створено 
культурно-громадські товариства й осередки, земляцтва тощо.  

Нині наша держава докладає чимало зусиль для зміцнення зв'язків з нашими 
краянами за кордоном, що сприятиме відродженню й духовному збагаченню 
українського народу, зростанню мовної культури, взаєморозумінню між народами.  

У Польщі українці становлять корінну етнічну групу, оскільки вони 
споконвіків жили на Бойківщині, Лемківщині, Підляшші, Холмщині, Надсянні – 
землях, що входили до складу Галицько-Волинського князівства. Однак 
українофобська операція «Вісла» 1944−1945 років стала причиною того, що близько 
800 тисяч українців було переселено з Польщі в Україну, інших переселили з різних 
місць у Померанію та західні землі, де колись проживали німці. Зараз у Польщі 
проживає близько 300-350 тисяч українців. 

ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 
ПОЛЬЩІ 

1. Лексичні запозичення польської та української мов 
Тривалі політичні, культурні, економічні контакти між польським та 

українським народами, територіальна суміжність, перебування протягом тривалого 
часу в межах однієї держави зумовило взаємопроникненню мовних елементів. 

Запозичення з польської мови почалися ще в доісторичні часи. Але помітними 
вони стали тільки після 1569 p., коли внаслідок Люблінської унії більша частина 
території України опинилася під владою Польщі. 

З польської мови в українську ввійшли такі слова, як уряд, тесля, хлопець, 
в'язень, блазень, міщанин, мешкання, достаток, збруя, забавка, ковадло, залога, 
поєдинок, вирок, хвороба, скарга, прагнення, необачність, шаленство, дідизна, 
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зичити, квапитися, гарцювати, шикувати, керувати, пильнувати, бавитися, обіцяти, 
вельможний, досконалий, прикрий, розмаїтий, кепський. 

Через польську українською мовою було засвоєно низку чеських слів: влада, 
праця, брама, табір, бавовна, гасло, ганьба, вагатися, власний, огидний, наглий, 
смутний. Таким само шляхом прийшли в українську мову й деякі німецькі слова  
щоправда, їх поширювали переважно євреї, переселені в XVI- XVIІІ ст. із Німеччини 
в Україну): кушнір, бровар, слюсар, дріт, дратва, кельма, дах, верстат, стамеска, 
фуганок, цукор, цибуля, крам, коштувати, рахувати, друкувати, трапитися тощо [4]. 

У свою чергу, чимало українських слів потрапило в польську мову: жнива, 
гречка, крашанка, розлука, галас, яр, череда, табун, ватага, черемха, черешня, 
чуприна, хата, садиба, гуляти та інші. 

Поширеним явищем стають українізми, тобто слова, запозичені з української 
мови іншими мовами світу, які повноцінно функціонують у мовах різних куточків 
земної кулі. Найбільше, звичайно, їх у тих народів, які найближче до нас 
територіально – у польській, російській, білоруській, румунській мовах. 

До польської мови запозичені з української такі слова, як гопак, богатир, 
ватага, гарбуз, гук, гукати, голота, дужий, череда, черешня, гречка, годувати, маячити, 
собор та інші [5]. 

Українізми зустрічаються і в інших мовах. Але питання про зв’язки української 
мови з багатьма мовами світу поки що ще мало досліджене. 

2. Українська мова в системі освіти в Польщі 
Багато хто з нас під час різних дискусій стверджує, що освіта, – піклування про 

неї, її розвиток, – має бути одним з найголовніших завдань українських громадських 
організацій. Бо від виховання молодого покоління залежить наше майбутнє. Добре, 
що ми усвідомлюємо це. 

Важливими для розвитку і функціонування українських шкіл у Польщі, а також 
методичної науки в Польщі, є контакти з Україною. Проте, самі виїзди в Україну не 
вирішать проблеми: мусить бути допомога з боку батьків, вищих шкіл в Україні, 
зрештою, активність і бажання вчителів прищепити любов до рідного слова, 
культури, історії. Поряд із цим надзвичайно важливим є національне виховання дітей 
і молоді. Для цього створені художні і самодіяльні гуртки, завдання яких полягає в 
згуртуванні молодшого покоління при проведенні літературних вечорів, відзначенні 
національних і релігійних свят, що, своєю чергою, має сприяти розвиткові 
національної самосвідомості. 

На сьогодні в Польщі функціонує п’ять шкільних осередків і кількадесят 
пунктів навчання, зокрема: 

а) Комплекс загальноосвітніх шкіл ім. М.Шашкевича в Перемишлі, в якому 
навчається 247 учнів. Школа співпрацює зі школами Західної Європи в рамках 
програми «Сократ» і налагоджує співпрацю з українськими школами Львова і 
Мостиськ [1]; 

б) Комплекс загальноосвітніх шкіл у Лігниці, де навчається 71 учень. Тут 
створено всі умови для навчання і розвитку: класи, житло, їдальня, бібліотека, 
учнівська світлиця і учнівський клуб, діє гурток художньої самодіяльності. Крім 
української мови, по-українськи ведуться заняття з історії та географії України;  

в) українські школи ім. Т.Шевченка в Білому Борі згуртували 141 учня; 
г) Комплекс шкіл з українською мовою навчання в Гурові Ілавецькому  

(283 учні);  
ґ) у початковій школі і гімназії ім. Лесі Українки в Бартошицях навчається  

139 учнів [1]. 
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Оскільки українська нацменшина є розпорошена по Польщі, виникає проблема 
з вивченням української мови в селах і містечках. У деяких населених пунктах самі 
українці не виявляють активності, а керівники освіти цим не переймаються (тобто 
нічого не роблять у цьому напрямку), щоб сільським дітям створити умови для 
вивчення рідної мови. Як додаткові заняття уроки української проводяться в 
Кошаліні, Слупську, Лемборку, Щеціні, Члухові, Битові, Мястку, Старгарді 
Щецінському. 

Якщо йдеться про українську мову у вищій школі в Польщі, то можемо 
зазначити таке. На сьогодні україністика функціонує у Варшавському, Ягеллонському 
(Краків), Вармінсько-Мазурському (Ольштин) і Люблінських (унів. ім.Марії Кюрі-
Склодовської і Католицькому) університетах. Як другу слов’янську мову українську 
вивчають у Вроцлавському університеті, курс української є в університеті ім. 
А.Міцкевича (Познань) та в університеті у Щеціні. Крім того, функціонують 
українознавчі спеціальності в Сосновці (Сілезький університет) і в Державній Вищій 
професійній школі (Сянок) та започатковуються річні курси економіки України [7,8]. 

Перспективи розвитку і поширення української мови в Польщі відносно 
задовільні, що, своєю чергою, впливає на те, яке майбутнє в україністики. Його 
(майбутнє) студенти оцінюють по-різному, ставлячи на перше місце суспільно-
політичну ситуацію в Україні і міжнародні відносини між Україною і Польщею.  

І хоча ми знаємо, що “на сьогодні в Польщі українська мова не є популярною”, 
а “україністика – це екзотична спеціальність”, проте всі переконані, що поступово 
ситуація зміниться в кращий бік, і це передовсім пов’язано зі щораз більшим 
зацікавленням культурою і літературою східних сусідів. Щодо останньої зазначають, 
що “українська література часом є набагато цікавіша, ніж західна, тому потрібні 
перекладачі – знавці української мови, − щоб перекласти тексти польською”. 

У будь-якому разі, якщо Україна і Польща співпрацюватимуть як на 
політичному і економічному, так і на культурно-науковому рівнях, то є сподівання, 
що україністика не обмежуватиметься тільки Краковом і Варшавою, а українську 
можна буде почути не тільки в аудиторіях на заняттях з граматики чи української 
літератури, а й у ширших колах.  

3. Засоби масової інформації 
Питання мас-медіа для нацменшин завжди є актуальним, особливо якщо 

йдеться про українську нацменшину в Польщі, яка є однією з найбільших.  
На сьогодні для українців у Польщі видаються такі газети і журнали, як «Наше 

Слово», «Над Бугом і Нарвою», «Благовіст», «Перемиські дзвони», що допомагає 
одночасно зберегти і пропагувати мову і культуру. Однак якщо розглянути це явище з 
різних боків, то можна виявити проблему, яка полягає не в тому, що польська 
інформаційна політика вороже чи негативно налаштована до українців, а в тому, що 
українці проживають майже в усіх частинах Польщі; таким чином, для цієї 
нацменшини ще не вдалося створити загальнопольської радіопрограми, як, 
наприклад, є вони німецькою мовою (Ополє і Катовиці), білоруською і литовською 
(Білосток). 

Польські радіопередачі для нацменшин ведуться двома мовами: польською і 
мовою нацменшини. Радіопередачі мовами нацменшин паралельно перекладаються 
польською мовою, що сприяє тому, щоб поляки краще розуміли проблем нацменшин. 
У Жешові (Ряшеві), Ольштині і Білостоці транслюються такі радіпрограми польською 
мовою. На хвилях Радіо Ольштин можна почути “Вісті з Польщі, діаспори та 
України” (десятихвилинні ранкові інформаційні передачі від понеділка до суботи), 
“Україна в світі. Світ про Україну” (двадцятихвилинні передачі від понеділка до 
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п’ятниці), “Від неділі до неділі” (півгодинна інформаційно-публіцистична програма). 
Також на хвилях цього радіо від 8 лютого 2004 року розпочався перший український 
хіт-парад “Гаразд музика – безперестанку” – спільний проект тижневика “Наше 
Слово” та української редакції Радіо Ольштин [7,8]. 

Якщо йдеться про телеефір, то для української нацменшини адресовано 
“Теленовини” (Telenowyny). Для нацменшин (українців, зрештою, теж) є ще “U 
siebie” i “Etniczne klimaty”. 

Підсумуємо. Мова – це душа народу і ми повинні зрозуміти те, що за стан своєї 
мови і в Україні, і в Польщі ми відповідаємо самі; перспективи її розвитку і 
функціонування теж залежать від нас, українців. Адже слушно зауважують поляки, 
що спочатку в Україні має бути стабільна мовна ситуація, щоб українською мовою 
почали більше цікавитися за кордоном. Додамо, що не тільки мовна, а й політична і 
економічна. І якщо ці три чинники гармоніюватимуть, то можемо сподіватися і бути 
впевненими, що українська мова – це не тільки Західна Україна чи діаспора, а й 
європейські університети, зацікавлені мовою, літературою, історією і культурою 
нашої держави. 
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ФОРТИФІКАЦІЙНІ СПОРУДИ УКРАЇНИ: ПРО ЩО МОВЧАТЬ ПРАДАВНІ 
КАМ'ЯНИЦІ? 

 
...попри все іщене впала 

фортеця, що нагадує мені, 
де  України неньки слава... 

  О. Бондарчук 
У жителів сьогодення історичні теми рідного краю викликають з кожним днем 

все більшу зацікавленість, тим паче зараз, коли українці шукають і відновлюють своє 
коріння, коли ведеться розбудова держави і питання сучасні віддзеркалюють у собі 
події минулого. 

Багата наша земля на історичні об'єкти, гідні уваги та пильного історичного 
вивчення. Одні з таких перлин – фортифікаційні споруди в різних регіонах України. 
Про фортеці і замки України вже створено чимало наукових праць, розвідок, 
туристичних часописів. Вивченням питання збереження замків займалися вже у ХІХ 
ст., а їх предметним дослідженням займались А.Чоловський, М.Балінський, М.Бевз, 
І.Могитич, Б.Возницький, О.Мацюк та інші вчені. В 30-х роках ХХ ст. інженером-
архітектором Єжі Сєнницьким був підготовлений список пам'яток західних і 
центральних земель України, які підлягали реставрації. У 80-х роках О.Мацюк став 
ініціатором створення Товариства прихильників замків і палаців, які з власної 
ініціативі долучались до реставрації і збереження давніх споруд, ним був виданий 
один з вагомих путівників "Замки і фортеці Західної України". 

Але більшість матеріалу таких досліджень стосується замків і палаців, про 
власне фортеці відомостей мало в силу їх природної та часової руйнації і цілковитого 
зникнення, бо дуже мало фортифікаційних споруд в Україні піддаються реставрації. 
Авторів цієї роботи зацікавили питання, які, на наш погляд, розглядалися лише 
поверхово в розрізі подачі матеріалу для широкої аудиторії.  

На прикладі декількох фортифікайних укріплень в різних регіонах України 
дослідити час і причину їх зведень, умови будівництва, відмінності у забудові і 
схожість у призначенні. Виявити особливості кожної з фортець, гідні пам'яті та 
пристрасної уваги сучасників. 

Найдавніші фортеці України 
Практично у кожній області України можна знайти стародавні споруди. Про 

багато з них ми знаємо давно, в інших навіть встигали побувати, але є й такі, які 
ховаються від наших очей і саме вони викликають найбільший інтерес. Які ж були 
причини зведення таких могутніх захисних об'єктів, хто і коли заклав перші 
підвалини цих велетнів? 

Звернімося, власне, до самого поняття фортеця. Форте́ця (від італ. Fortezza) 
або твердиня – укріплена фортифікаційна споруда з міцними капітальними 
спорудами, постійним гарнізоном, великим запасом провіанту та озброєння; 
призначена для протидії довготривалій облозі та перебування у круговій обороні.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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З винаходом нових видів озброєння і застосуванням нової тактики ведення бою 
значимість фортець як основних оборонних пунктів послабла. Зазвичай, це територія 
обнесена фортечним муром та/або куртиною з бійницями та зубцями. У комплекс 
споруд фортеці могли входити цитадель, муровані замки з донжонами, фортечні вежі 
та бастіони. Також у фортецях будували церкви, а для гарнізону фортеці – казарми. 
Фортеці були добре захищені системою земляних укріплень, таких як рів з водою, або 
без неї та валом. З розвитком військової справи і будівництва, фортеці змінювали 
обриси. До перших фортець можна віднести земляні вали, ряди з частоколу, якими 
огороджувалися невеликі поселення. 

З'ясуємо, які ж фортець найстарші за часом свого виникнення. 
Меджибіж. У Хмельницькій області на території Державного історико-

культурного заповідника "Меджибіж" знаходяться залишки однієї з найдавніших 
оборонних споруд краю. Перша згадка про місто датується 1146 роком, коли 
поселення згадується під назвою Межибоже в Іпатіївському літописі. Відомо, що в 
ХІІІ столітті Меджибіж мав дерев'яну фортецю, яку оточували земляні вали, проте у 
1241 році її було знищено під час боротьби Данила Галицького з монголо-татарами. 
Після перемоги литовского князя Ольгерда над монголо-татарами Меджибіж входить 
до складу Великого князівства Литовського. У той час ставленики Ольгерда брати 
Коріятовичі відбудовують та розширюють фортецю. 1331 року був зведений замок – 
одна з небагатьох ренесансних споруд на Поділлі. Фортеця була військовою 
одиницею в оборон-ному комплексі, мала 3 башти по кожному з кутів, товсті стіни 5-
8 метрів, висотою 17метрів, а також стратегічні ходи в глибокому підземеллі. 

Розповідають, що фортеця мала сполучення у вигляді переходу під руслом 
річки Бужок, який поєднував ії із загадковим замком VII століття. Оскільки твердиня 
розташовувалась на перехресті Чорного і Кучманського шляхів, то в той час фортеця 
була одним з основних оборонних форпостів для навколишніх земель. 

У ХV столітті Меджибіж переходить до польських володінь, а замок отримав 
звання королівського. Ймовірно, саме тоді з'явились перші кам'яні укріплення. 
Стрімкий розвиток замку розпочався у 1540 році, коли його отри-мав коронний 
гетьман Микола Сенявський. Саме в той час твердиня набула готико-ренесансних 
рис, тоді ж на замковому подвір'ї з'явився двоповерховий палац. Вперше була 
використана в роботі цегла. У часи володіння Меджибожем Сенявськими ці землі 
мало не щороку зазнавали татарських нападів, проте не кожного разу нападники 
наважувались на штурм фортеці, часто обмежуючись лише навколишніми селами, а 
більшість штурмів замку все одно були невдалими. У роки польсько-козацьких воєн 
замок кілька разів змінював господарів. 1831 фортецю зайняли російські війська. В 
середині ХІХ століття замкові стіни покрили білим вапняним розчином, що дало 
твердині нову назву – Білий  Лебідь. Після Другої світової війни відбулась найбільш 
руйнівна акція щодо замку, коли місцева влада дозволила населенню розбирати 
споруду на будівельний матеріал. Дослідження замку тривають з 1970-х років по 
сьогодні, а реставраційним роботам не видно кінця краю. Силует замку відображений 
на його гербі. 

Невицький замок – найдавніша архітектурна споруда Ужгорода, яка 
розташована на маківці живописного пагорба. За припущенням вчених він був 
збудований уХІІІ столітті на місці дерев'яної фортеці. Аутентичність замка не має 
аналогів у всій Європі. Краса природи в Невицькому переплітається із романтикою 
минулого. Сиві мури древнього замку вінчають крутий скелястий пагорб над 
долиною. Трьома зяючими бійницями дивиться він на гори, що оточують його, на 
зелену долину Ужа. У документах даний замок згадується у 1317 р., хоча очевидно 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B6%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2_(%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB_(%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB_(%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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виник раніше. Народні перекази і легенди приписують спорудження замка 
слов’янській княгині ще до приходу угорських племен в Придунайську низовину. 
Замок, за легендою повинен був захищати перш за все наречених, від чого й пішла 
назва замка. Наречена (місцевою говіркою) – невістка. Потім слово "невістський" 
перетворилося на слово "невицький". Інша легенда приписує спорудження замка 
княжні на ім’я Погана діва. Перші згадки про Невицький замок датуються 1274 
роком. У той час він виконував роль контролюючої споруди важливого торгівельного 
шляху на перевал Ужгорода. Пізніше він був своєрідною фортечною огорожею для 
феодалів закарпатського краю, які протестували проти правління Карла Першого 
Роберта. Графи Дугети володіли Невицьким замком майже 300 років, перебудували 
його за італійським зразком. У часи одного з царських правителів (Амадея Фінті) 
Невицький замок процвітав, у часи інших – на багаторічні камені лилася кров 
міжусобиць. Під час громадянської війни в Угорщині (1440-ві роки) стало 
зрозумілим, що замків такого значення в Угорщині більше немає. В 1644 році в 
період релігійних змагань з Австрією Невицький замок частково був зруйнований 
трансильванским князем Юрієм Першим Ракоці. 

До наших днів зберіглась так звана башта-донжон квадратної форми, 4 башти 
по кутах і одна над ворітьми. Ця споруда – зразок фортифікаційної архітектури 
закарпатських земель, в якій можна побачити елементи бойової техніки й 
фортифікаційного будівництва 13-16 століть. Фортеця частково була реставрована за 
радянський час, але більшість об'єктів замку в поганому зруйнованому стані. Проте, 
сьогодні Невицький замок – один з популярних туристичних об'єктів Закарпаття, 
куди щорічно приїжджає велика кількість туристів. 

Ужгородський замок. Історія Ужгородського замку починається ще у IX 
столітті – часу, коли на території Закарпаття, ймовірно, жили білі угри. Як описують 
літописці, вони мали своє князівство на чолі з князем Лаборцем і свою фортецю. Від 
найдавніших історичних часів і до кінця Першої світової війни цей замок і місто мали 
назву Унг, Унгвар. «Унг» із тюркської мови – ріка, вода та «вар» з угорської – 
укріплення, замок. Фортифікації збудовані на невисокій горі, що колись була 
вулканом. Спокій миролюбних слов`ян порушували мадяри, які давно збирали 
військо із наміром захопити Ужгород. І от, коли на князівство напали, місцеві стали 
до боротьби. Та перевага була на боці мадяр. Нападники не пошкодували оборонців й 
фортеці. Вогонь поглинув її в одну мить, адже укріплення було лише дерев`яним. 
Історики вважають, що до нашестя татар у 1241 році більшість закарпатських 
фортець були земляними, а тому і не могли витримати облог кочівників. Ймовірно, 
тоді ужгородське укріплення було зруйноване вщент, після чого його відновили вже в 
камені. 

День за днем по тому на горі, що згодом назвуть замковою, стіна за стійною, 
будувався новий величний замок. Угорське королівство, під владу якого перейшла 
велика частина Закарпаття, дбало про потужний захист земель, остерігаючись 
татарської навали. То був кінець Х століття, який і вважається часом заснування 
Ужгородського замку – одного із найстаріших замків українськихаземель. Із 1312 
року та протягом наступних трьох з половиною століть замком володіє італійська 
династія Другетів. Ужгород, разом із фортецею був просто подарований їм угорським 
королем. Епоха Другетів стає новим етапом у розбудові замку. Із винайденням нових 
видів зброї виникає потреба укріпити замок. Італійські інженери зміцнюють стіни 
каменем та будують височезні бастіони. Споруджують в`їзний міст, який проводив 
через одну із оборонних ліній оборони – глибокий рів. Найбільшого розквіту фортеця 
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досягла за часів графа Міклоша Берчені, котрий обновив внутрішній замок і обставив 
небачено розкішнимиаречами. 

1704 рік став роком селянського повстання проти місцевих панів. На території 
фортеці є залишки дуже старої церкви св. Юрія, про яку письмово згадували ще у 
1248 році. Прикрашають замкове подвір`я старовинні скульптури. Найцікавіша з них 
– скульптура  хижого орла (турула). Міфічний птах стародавніх угрів, що відтворений 
у бронзі, є символом непереможності духу народу. За легендою, саме він приніс 
ватажку національного повстання шаблю, якою той боровся проти поневолювачів. 

Більшість збережених до сьогодні укріплень замку була зведена у XIV столітті. 
Зовні він має вигляд могутньої оборонної споруди у формі трапеції. Головною 
частиною замкового комплексу є палац – масивна  двоповерхова споруда у стилі 
ренесансу, яка має близько 40 залів. У приміщенні палацу замку сьогодні діє 
Закарпатський краєзнавчий музей. 

Захисні споруди західної і центральної України. 
Якщо в попередні періоди головним завдання фортифікацій був захист міст і 

прилеглих селищ або ж створювались форти для невеликого гарнізону, то в епоху 
Середньовіччя саме фортеця стає головним оборонним об'єктом. Фортифікаційні 
оборонні вали зливаються із власне будівлею замку і являють собою одночасно і 
фортецю, і житлові приміщення, і дозорний пункт, який у разі потреби приймав під 
свій захист жителів прилеглих селищ. За характером забудови замки того часу мають 
схожі риси у планування і витримці обов'язкових елементів споруд. 

Як наприклад, центральне місце в таких фортифікаціях відводилось донжону – 
головній і найкраще укріпленій вежі замку. Навколо нього будувалась цитадель – 
захисна  фортеця із самостійною обороною. Зовнішні кутові башти були округлої  або 
квадратної форми. Зсередини для їх зведення використовували не камінь, а дерево і 
штукатурку. Це був "запасний" варіант на випадок захоплення башти або атаки 
зсередини. 

Хотинська фортеця – одне з найвражаючих історичних та архітектурних чудес 
України. На древніх руських землях за князювання Володимира Святославича східні 
слов’яни спорудили дерев'яну фортецю. Укріплення було споруджено на 
кам'янистому мисі, утвореному високим правим берегом Дністра і долиною 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B6%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0)


91 
 
впадаючої дрібної притоки. На початку воно являло собою 
замкнений земляний вал з дерев'яними стінами і оборонними 
спорудами. Завданням форту було оборона поселення Хотин 
і переправи через річку. Перша кам'яна фортеця була 
невеликою. Вона була розташована на самому мисі, там де 
сьогодні стоїть північна башта, і простягалася на південь до 
теперішнього комендантського палацу. Впродовж століть її 
неодноразово піддавали реконструкції та розширенню, вона 
потерпала і зазнавала руйнації від рук завойовників і знов 
відбудовувалася. 

Наприкінці ХІ ст. Хотин належав до Теребовлянського 
князівства. У 1140-х роках він перейшов до Галицького, а з 
1199 року – Галицько-Волинського князівства. У 1250-1264 
роках князь Данило Галицький і його син Лев 
перебудовували фортецю. Навколо неї з'явилися семиметрова кам'яна стіна та рови 
шириною до 6 метрів. У північній частині фортеці звели нові невеликі укріплення.  
З ХІІІ ст. Галицько-Волинське князівство опиняється під владою войовничих 
європейських держав – Венгрії і Польщі, чиє господарювання було встановлене над 
Закарпаттям і Галичиною. У другій половині ХІІІ ст. її перебудовували генуезці, 
надавши фортеці рис пізнього Середньовіччя. 

Хотинська фортеця входила до складу Угорського королівства, Молдавського 
князівства У ці часи,в кінці XV століття, було зведено прикрашений геометричними 
орнаментами мур шириною 5-6 і висотою 40 метрів, три башти, рівень двору фортеці 
підняли на 10 метрів та розділили на Княжий двір і двір Воїнів; були вириті глибокі 
підвали, які служили приміщеннями для вояків.  

Турки з 1711 р. почали широкомасштабні роботи по створенню зовнішньої лінії 
оборони, загальною площею в 22 гектари. У цей період вали Хотинської фортеці були 
укріплені бастіонами і в’їзною баштами, яких було три. Османська Порта вирішила 
перетворити Хотин у головний форпост на Дністрі, фортеця стала одним із 
найнеприступніших бастіонів тодішньої Центрально-Східної Європи. Навколо 
старого замку спорудили Нову фортецю, яка Саме після цієї реконструкції Хотинська 
фортеця практично повністю набула свого сьогоднішнього вигляду. Фортеця 
нараховує 5 башт, які вінчають високі шатра, вкриті гонтою. На сьогодні унікальність 
фортеці в тому, що це одна з найкраще збережених фортець Європи XVI ст. В ній 
збереглись і оборонні споруди, і внутрішні будівлі з каменю, виконані в пізньому 
готичному стилі. Хотинська фортеця – одне з семи чудес України. 

Мукачівський замок «Паланок» – давня військова фортеця в місті Мукачево 
Закарпатської області. Це один із найчастіше відвідуваних туристами об'єктів. Замок 
«Паланок» добре видно здалеку – підґрунтям йому служить пагорб, а точніше – 
згаслий вулкан, що досягає у висоту близько 68 метрів. Цей пагорб називають 
Замковою горою. У літописах XI століття про нього є згадки. Зокрема, мова про 
Мукачівську фортецю йде в угорській хроніці «Діяння угрів». Справа в тому, що в 
той час Закарпатські землі входили до складу держави Київська Русь. Замок 
«Паланок» будувався як фортифікаційна споруда, він був покликаний захищати 
кордон Київської Русі від нападів кочових племен – угрів та половців. Вже тоді він 
славився своєю неприступністю. Замок займає площу біля 14 тис. кв. м. Замок 
складається з трьох частин і розміщений на трьох терасах. З ХІV століття при 
подільському князі Федорі Корятовичі відбуваються значні перетворення, зміни в 
архітектурі фортеці. Він звів перше повністю кам`яне укріплення. Був побудований 

http://uateka.com/uk/article/society/heritage/1220
http://uateka.com/uk/article/personality/warfare/29
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так званий Верхній замок, в якому розташовувалася резиденція князя. Гармати, 
встановлені на його бастіонах, захищали замок від вторгнення. У внутрішньому дворі 
Мукачівського замку був виритий колодязь глибиною 85 метрів. У цей колодязь 
можна було спускатися східцями. За одним із переказів про Мукачівський замок в 
колодязі був потаємний хід, що вів до міста. Весь пагорб із замком був оточений 
ровом та укріплений дерев'яним частоколом – паланком, звідси й пішла назва замка. 
Фортеця мала потрійний захист, і в останньому (третьому) розташовувався замок.  
У замку були також глибокі підвали в скелях, куди могло сховатися населення, де 
зберігали харчі, порох, необхідне для довготривалої оборони. Замок «Паланок» не раз 
опинявся в епіцентрі військових подій. Протягом майже трьох років (1685-1688) його 
брали в облогу австрійські війська. Це була найтриваліша облога в історії 
Мукачівської фортеці. Оборону тримала жінка – Ілона Зріні, дружина Ференца 
I.Ракоці. Незважаючи на капітуляцію замку, це була воістину героїчна оборона.  

Переможці австрійці не знищили фортецю, навпаки, провели реконструкційні 
роботи та стали використовувати її у військових цілях. Весь замок і кожна його 
частина оточені кам'яними кріпосними стінами 3-3,5 м завтовшки, сухими ровами 
глибиною 10-12 м, через які були перекинуті дерев'яні, колись підйомні, мости. 
Охороняють замок 8 могутніх бастіонів, прибудованих у XVII ст. по кутах всіх трьох 
частин замку, на яких в давнину була розміщена артилерія. До верхнього замку 
можна піднятися сходами зліва і справа. Зліва – це сходи квадратної вежі кінця ХV ст. 
Справа - це так званий "хід-пастка", вирубаний під південно-східною вежею у кінці 
XVII ст. 

Верхній замок, колишня резиденція його володарів, має закритий з усіх сторін 
двір, дво-триповерхові будівлі – колишні розкішні князівські палати XVI-XVII ст., 
три круглі вежі XIV ст. добудовані у XVII ст., замкову каплицю XVII ст. З північної 
сторони Верхній замок захищають два бастіони. З кінця XVIII ст. в замку 
розташовувалась в'язниця. Зараз у замку ведуться реставраційні роботи, він 
пристосований  під музейно-туристичний комплекс. 

Кам'яниці півдня України 
Однією з найдавніших архітектурних пам’яток Півдня України є Генуезька 

фортеця, яка розташованана Кримському півострові умісті Судак. Фортеця зведена на 
стародавньому кораловому рифі, що є конусоподібною горою, біля Судацької бухти 
Чорного моря. Диво-будівля споруджена генуезцями в період з 1371 по 1469 роки, як 
опорний пункт своєї колонії. Фортеця розташовується на Фортечній горі, висота якої 
становить 157 метрів. Площа фортеці – майже 30га. З боку моря фортеця надійно 
захищена скелястими урвищами. З інших сторін її оточує півкільце оборонних 
споруд, розміщення яких продиктовано рельєфом місцевості. Більшість будівель 
Судацької фортеці, що збереглись до наших днів, належать до генуезького періоду  
(з 1371 по 1460 pp.), тому її називають Генуезькою. Фортеця стояла століттями. Вона 
була непідвладна природним стихіям, оскільки камені будівель були скріплені 
спеціальним еластичним розчином, і тому її стінам не були страшні землетруси. 

Фортеця була побудована в найкращих традиціях західноєвропейського 
середньовіччя, вона вражає досконалістю інженерної думки. Її площа – 29,5 гектара. 
Фортеця має два яруси оборони: нижній, який захищав власне місто, і верхній 
(цитадель). Нижній ярус становить собою зовнішню масивну стіну висотою 6-8 
метрів і завтовшки 1,5-2 метра. Стіна укріплена чотирнадцятьма бойовими 15-
метровими вежами й комплексом Головних воріт. 14 бойових башт фортеці до 15 
метрів заввишки названі на честь консулів, за яких вони булиазведені.  
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Цитадель складається з трьох елементів: Консульського замку, двору на 
південний захід від нього і Дозорної баштина самій верхівці гори. Консульський 
замок (або замок св. Хреста) являє собою оточений стінами двір, основною спорудою 
якого є Консульська башта – рідкісний для України зразок башти-донжона, в якому 
містився зал для прийомів, житлові приміщення, а також цистерна для води. Двір на 
південний захід від замку, затиснений між оборонним муром та урвищем, був у 
давнину густо забудований; головною спорудою тут є Георгіївська башта. Далі на 
південний захід мур цитаделі піднімається по схилу гори, захищаючи трасу підйому 
до Дозорної башти. Вона споруджена на найвищій точці гори, на висоті близько 150 
м, і також мала цистерну для води. Зі сходу й півдня цитадель була неприступна, із 
заходу – важкодоступна, з північного сходу доступ перегороджував глибокий рів. 

На території Судацької фортеці немає джерел води. Археологічними 
дослідженнями встановлено, що з джерел на схилі гори Перчем воду подавали 
керамічними трубами до водозбірних споруд у фортеці. З південного заходу до 
фортеці прилягала портова частина міста, яка мала окремі укріплення. З них добре 
збереглась башта Фредерико Астагвера, біля якої знаходиться маленька церква (у 19 
ст. вона отримала назву церкви 12-ти апостолів). В цілому збережені споруди фортеці 
представляють італійську школу оборонної архітектури 14–15 ст. Вони важливі ще й 
тим, що в самій Італії таких оборонних споруд збереглосяадоситьамало.  

До наших днів із веж північно-східної ділянки нижнього оборонного поясу 
найкраще збереглася триярусна, відкритого типу (тристінна) вежа Пасквале Джудіче, 
побудована 1392 року. Нині у фортеці Судака можна побачити лише частину 
будівель, які свідчать про її колишню незламність і велич. 

Аккерманська фортеця. Аккерман (Одеська область) – одне з найдавніших міст 
світу, де часто змінювалося населення – і часто змінювало назву поселення. Встиг за 
свою історію Білгород побути і Аккерманом, і Офіуссою, і Тірасом, і Фегер-варом. 
Майже на всіх мовах у назві так чи інакше фігурувало слово "білий". Через те, що ми 
зараз називаємо Білгородом, у давнину проходили найважливіші торгові шляхи із 
Заходу на Схід та навпаки. Фортеця будувалася на залишках грецького міста Тіра. За 
часів могутності Київської Русі слов'яни називали це місто Білгородом. Засновниками 
фортеці більшість істориків вважають генуезців, що прийшли у Причорномор'я в ХІІІ 
столітті. Цікаво, що ця територія входила в той час до складу Золотої Орди. Офіційно 
Білгород був татарським містом, але правили в ньому генуезці. Фортеця мала 
контролювати Дністровський лиман. Основні фортифікаційні елементи були 
закінчені до 1440-х років. Довжина навколишніх укріплень досягала понад два 
кілометри. У фортеці налічувалося 34 башти. Висота деяких з них сягала 20 метрів. 
Ззовні твердиню обнесли глибоким ровом, стіни якого виклали каменем. Однією 
стіною фортеця виходила на лиман, протилежну захищав глибокий рів, викладений 
каменем. Стіни й башти завершувались зубцями-мерлонами, були вкриті шатровими 
ґонтовими покрівлями. Будували фортецю із білого вапняку, розчином для якого 
служили яйця, товчений мармур, вугілля і кремній. Також у склад будівельних 
матеріалів входило просо, яке дозволяло підтримувати нормальний гідротермічний 
баланс у стінах. Найбільш давньою у фортеці є цитадель, яка має форму 
чотирикутника з чотирма наріжними круглими баштами. У південній оборонній стіні 
влаштовано в'їзну браму. Башти поєднані між собою відкритими бойовими 
галереями. Кожна вежа мала підвальне приміщення, де зберігали боєприпаси, а верхні 
яруси використовували за призначенням (комендатура, скарбниця, в'язниця). 

У 1896 її оголошують історико-архітектурною пам'яткою. З того часу це 
цивільний об'єкт. З чотирьох округлих башт збереглися лише три, в багатьох місцях 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8F
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%27%D1%8F
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D1%8F%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BD_(%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%83%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%96%D0%B9
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https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/1896
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зруйновані стінові укріплення. Час невпинно рушить старезні фортеці. З 1944 
Білгород перейменували у Білгород-Дністровський, а фортецю зробили музеєм-
заповідником. Аккерманська фортеця переживає не найкращі часи. Але все ж вона 
чудова. 

Сучасний стан стародавніх фортець 
Україна нараховує близько 5 тисяч фортець і замків. Але не всім фортецям 

пощастило: деякі на сьогодні зовсім щезли, залишивши по собі слід в пам'яті, деякі 
перебувають у стані руйнації, і лише окремі можуть похизуватись відновленим 
обличчям, як наприклад, широко відомий Луцький замок, чиє зображення відбито на 
200 гривневій купюрі. Збережені до початку ХХ ст. фортифікації із будовами як 
правило не використовувались за прямим призначенням. В них розміщували склади, 
навчальні і медичні заклади, гарнізони і в'язниці. Місцеве населення часто-густо 
розбирало будівельний матеріал, руйнуючи при цьому столітні вали і стіни, а 
територія часто перетворювалась просто на смітник. Так було зруйновано багато 
об'єктів назавжди. Лише в поодиноких випадках на території давніх фортець 
розміщували музеї, а приміщення підтримувались у належному стані. Досліджуючи 
обрану тему, перед нами постало питання: в чому ж причина поступового вимирання 
стародавніх кам’яниць? Хочемо подати своє бачення цієї проблеми.  

Отже, в процесі нашого дослідження ми з’ясували, що найперші 
фортифікаційні укріплення сягають ІХ століття і були зведені з урахуванням 
ландшафту того краю, де вони розбудовувались. Першочерговим їх призначенням 
була оборона жителів певної території від нападу завойовників. У різних регіонах 
України фортеці мають загальні правила забудови і схожі елементи в спорудах, 
розташуванні оборонних стін і валів. Є, звичайно, і відмінності, які залежали від 
володарів фортець в різний час. Кожна прадавня кам’яниця має свою неповторну 
бойову історію, а також свою не менш  цікаву легенду. Кожній фортеці є чим 
здивувати відвідувачів, треба лише доторкнутися до мовчазного каміння і відчути 
звирований дух століть…  
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ОБРАЗ СУЧАСНОЇ ЖІНКИ-ПОЛІТИКА В УКРАЇНСЬКОМУ ПАРЛАМЕНТІ 
 

«Поки жінки з’являються у світі політики по одній, час від часу, їх 
сприймають тільки як жінок. Ми хочемо, щоб жінок у політиці було стільки, аби 

можна було вибирати між їхніми програмами» 
Мері Вілсон, 

президент The White House Project, 
захисниця інтересів жінок протягом 30 років 

 
Проблема дослідження образу жінки-політика є актуальною, оскільки Україна 

й досі є країною, де влада належить переважно чоловікам, які дуже неохоче 
делегують чи розподіляють її з жінками.  

Україна серед європейських країн має один з найнижчих рівнів представництва 
жінок у владі. Показник не перевищував 4-8 % з моменту набуття Україною 
незалежності. У попередніх парламентах діяли такі яскраві жінки-політики як Юлія 
Тимошенко, Наталія Королевська, Наталія Вітренко та інші, але їх було мало, та вони 
не були, окрім Тимошенко, лідерами громадської думки.  

На сьогодні ми маємо найвищий за всю історію незалежності нашої країни 
показник представництва жінок у владі – 12 %, це звичайно не відповідає показникам 
розвинених країн, де частка жінок-політиків становить до 40 %, але збільшення квот у 
нашому парламенті призвело до збільшення кількості жінок та відповідно 
збільшилась кількість жінок в парламенті, що дає підстави казати про можливе 
збільшення кількості образів, які використовують у своєї діяльності жінки-політики. 

Мета цього дослідження – дослідити особливості українського менталітету 
щодо участі жінок у політичних процесах, з’ясувати негативні та позитивні сторони 
залучення більшої кількості жінок до вирішення державних справ. 

З часу проголошення державної незалежності України проблеми участі жінок у 
політиці, образу жінки-політика стали темою чисельних наукових дискусій, 
конференцій, семінарів, окремих соціологічних досліджень. Розробкою цієї 
проблематики займались, зокрема, політологи Л.Кормич, Г.Саєнко, Л.Лисенко, 
Г.Ткаченко; соціологи І.Жеребкіна, О.Іващенко, М.Линовицька, Л.Морозко, 
Е.Плісовська; історики О.Козуля, О.Лабур, М.Смоляр; Л.Петришина, етнолог 
Г.Бондаренко; соціальні педагоги Л.Карпова, Ж.Рабчинський та ін. 

Чимала увага приділяється проблемі рівності прав чоловіків та жінок, боротьбі 
проти дискримінації за статевою ознакою участі в суспільно-політичному житті 
(О.Іващенко, О.Кусайкін, Л.Стефаненко, Г.Терещенко, Г.Ткаченко та ін.).  
У зв’язку з цим жіночі політичні об’єднання розглядаються як інститути громадсько-
політичної діяльності, як джерело політичної активності жінок, яка спрямована на 
захист їхніх прав та реалізацію статутних завдань, на посилення ролі жінок у 
демократизації суспільства (Л.Кормич, Л.Стефаненко, О.Цуницька, О.Ярош та ін.). 

Джерельну та фактологічну базу дослідження становлять положення 
Конституції України, Закони України, Постанови Верховної Ради України, Укази 
Президента України, документи Кабінету Міністрів України, міністерств, що містять 
програми та концепції щодо підтримки жінок, утвердження їх соціального статусу. 
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Джерелознавчий характер носить також опитування, котре було нами 
проведено у ДНЗ «Запорізький професійний ліцей сервісу» серед учнів та викладачів. 

УЧАСТЬ ЖІНОК У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ІСТОРИЧНИЙ 
ДОСВІД 

Ще за часів Київської Русі ми знаходимо приклади високого соціального 
статусу жінок1. У ролі жінок-політиків виступали представниці родової знаті 
(наприклад, київська княгиня Ольга). 

В ХІХ – на початку ХХ ст. в Україні тип жінки-лідера нерозривно пов’язаний з 
національними потребами, тому загальна політична спрямованість українського 
жіночого руху того часу відбувається в національно-демократичному обсязі2.  

Досвід політичного лідерства українських жінок має чітке професійне 
наповнення: політичні запити реалізуються через конкретні професійні сфери – 
освітянську, культурну, громадську діяльність (О.Кобилянська, С.Русова, 
М.Грушевська, Х.Алчевська, Л.Старицька-Черняхівська та ін.). 

Згодом з’являється термін «жіночі партії», який досить поширений у західній 
літературі, проте у закритих суспільствах, як-то СРСР, таке трактування виключалась. 
Оскільки і вибори були формальністю, то після розпаду системи молоді держави не 
успадкували жодних традицій активної участі жінок у політиці, а партії традиційно 
залишаються для них закритими. Саме для цих країн поява «жіночих» партій 
викликана терміновою необхідністю відкриття політичної сфери для жінок3. 

Але історичні передумови все ж залишають місце для використання досвіду 
різних країн у досягненні паритетності в політичній сфері. У Скандинавських країнах 
традиційні стереотипи в політичних партіях поступово знівельовувалися протягом 25-
30 останніх років, і завдяки активній діяльності організацій жінки інтегрувались у 
політичну сферу спершу на рівні членства у партіях, а згодом ставали їх лідерами.  
У парламенті Великої Британії взірцем паритетності вважають Лейбористську партію, 
що суттєво додає їй голосів виборців4. Було переглянуто певні ідеологічні позиції 
партії, і надалі чималу увагу приділяли виробленню стратегії залучення жінок до 
діяльності партії. 

Незважаючи на всі складнощі, пов’язані зі створенням, підтримкою іміджу 
жінки-політика, її неприйняття у політиці як рівної з чоловіками, багато жінок не 
тільки прагнуть займатися політичними процесами, але й підкорюють їх на свій лад, 
обходячи при цьому тисячі чоловіків-політиків. Є багато думок щодо того, чи 
лідерами народжуються, чи лідерські якості формуються протягом життя. Але факт є 
фактом: лідери існують усюди, і саме лідерам вдається належним чином, розумно та 
раціонально керувати країною не залежно від статті. Про що й свідчить світовий 
досвід, який презентує нам таких відомих особистостей як Маргарет Тетчер.  
Її називали «найсильнішою жінкою Європи», «великим прем’єр-міністром і великою 
жінкою», «відьмою, яка може перевернути», «найсильнішим чоловіком в НАТО», 
«кращим і єдиним чоловіком в британському кабінеті», «залізним чоловіком» і 
«залізною леді». 

                                                           
1 Леонтьєва Л. Стереотипи, або дещо про місце жінки у суспільстві // Ї. – 2003. – 27 число. 
2 Трофименко Л.С. Жіноче політичне лідерство як стиль політичної діяльності // Держава і право. 
Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К. : Інститут держави і права 
ім.В.М.Корецького НАН України. - 2001. - Вип.14. - С.446-453. 
3 Клименко І. Як народжуються, живуть і вмирають «жіночі»партії // Ї. – 2003. – 27 число. 
4 Чикалова И. Партии и власть в США и Великобритании: ґендерная политика в 1970-1990. – Минск: 
Тесей. – 2000. – С. 165-267. 
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Гідним прикладом також є Ангела Меркель. Вона стала першим в історії 
Німеччини канцлером жіночої статі. Деякі політологи пояснюють успіх німкені її 
«жіночою логікою». «Вона ділить чоловіків на дві групи, – пише публіцист 
Олександр Осанг у статті «Залізна леді», – на тих, хто сприяє її кар’єрі, і тих, хто 
відчуває себе використаними, на гордих і заздрісних». Інші відзначають здатність 
Меркель філософськи формулювати проблему. 

На американському континенті відзначилася Кондоліза Райс, що була першою 
жінкою на найважливішому посту радника президента США по національній безпеці. 
Не дивлячись на достатньо жорстку манеру поведінки, завдяки якій вона здобула собі 
прізвисько «принцеса-воїн», Райс завжди була одним із найпопулярніших у народі 
членів адміністрації Буша та його опорою5. 

Міжнародний досвід участі жінки в політичному житті своєї країни є 
надзвичайно важливим для українських жінок, українського суспільства та влади. 
Понад 100 років жінки намагаються вибороти своє право не лише голосувати, а й 
обиратися на різні важливі посади в суспільстві нарівні з чоловіками. Сьогодні 
Україна ледь балансує між країнами з безумовним домінуванням чоловіків і країнами 
з винятково низьким представництвом жінок у парламенті. Більшість жінок у 
Верховній Раді переважно звикають працювати на другому плані, скромно 
допомагаючи чоловікам-політикам6. 

Сьогоднішні реалії свідчать, що увесь минулий досвід розв’язання жіночого 
питання в Україні не призвів до подолання підлеглого становища жінки в системі 
суспільних відносин, тобто їхньої патріархальності. На жаль, і сьогодні, всупереч 
обраному напрямкові демократичної розбудови суспільного життя, українське 
суспільство не визнає ще всієї гостроти та невирішеності проблеми нерівноправності 
жінки. 

ОБРАЗ ЖІНКИ-ПОЛІТИКА В УКРАЇНСЬКОМУ ПАРЛАМЕНТІ 
Людина запам’ятовує і відчуває цей світ в образах. Ми розуміємо образи як 

поєднання почуттів та сприйняття людини. Жодна людина не може прожити без 
«автоматизмів» у сприйнятті та мисленні, а тому ми часто прибігаємо до стереотипів 
та укорінених образів, як шаблону сприйняття навколишнього середовища. 
Споглядаючи за явищами та подіями, що відбуваються в дійсності, людина на їх фоні 
формує у своїй уяві певні образи, що допомагають їй орієнтуватися при виборі або 
прийнятті якихось рішень7. 

Жінка в українській політиці – це явище неординарне і завжди привертало до 
себе увагу, викликаючи безліч питань, головне з яких: «Як їй це вдалося?». Однак в 
останні роки більшість українців звиклися з тим, що жінки почали активно займатися 
політикою. 

Яка ж вона жінка-політик? Які існують образи жінок-політиків в українському 
парламенті? На ці питання ми спробували дати відповідь у своєму дослідженні.  

                                                           
5 Трофименко Л.С. Жіноче політичне лідерство як стиль політичної діяльності // Держава і право. 
Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К.:Інститут держави і права 
ім.В.М.Корецького НАН України. - 2001. - Вип.14.- С.446-453. 
6Бондаренко О. «Жінки за реформи». Жінки в політиці: міжнародний досвід для України / За заг. ред.: 
Яни Свердлюк та Світлани Оксамитної // За матеріалами міжнародного наукового семінару «Жінки в 
політиці: міжнародний досвід для України», Київ – НаУКМА – 7 жовтня 2005 року. – К.: Атіка, 
2006.– 272 с. 
7 Гриценко О. Культура і влада. Теорія і практика культурної політики в сучасному світі / 
О.Гриценко. – К.: УЦКД, 2000. – С.189-191. 
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Жінка-політик, на нашу думку, передусім, це сучасна, фінансово незалежна, 
успішна, дещо нестримана, проте владна особистість. Більш схильна до компромісів, 
а тому, на відміну від чоловіків, може програвати дрібні бої, але вигравати великі 
політичні битви. Масова свідомість вимагає від жінки-політика бути незвичайною, 
здатною творити дива. Це публічна особа, яку важко уявити в образі традиційної 
жінки, берегині домашнього вогнища. 

Отже, образ – це безпосередньо або навмисно створене візуальне уявлення, 
враження про особистість чи соціальну структуру. Саме враження, а не оцінка як 
раціональний факт діяльності свідомості8.  

Важливу роль у формуванні образу жінки-політика відіграють ЗМІ. Вони 
зазвичай замовчують професійні якості жінки-політика, а привертають увагу до її 
вбрання та зачіски. Натомість чоловіки-політики постають як сильні та рішучі особи, 
які можуть прийняти важливе і незалежне рішення. 

Про це висловлюються і самі політики. Так, екс-спікер парламенту Володимир 
Литвин у своєму інтерв’ю (2009 р.) висловився, що не сприймає своїх колег-жінок, бо 
на його думку, у політику йдуть «нещасні, обділені увагою і турботою». Такої ж 
думки дотримувалася тоді Ганна Герман, в житомирському телецентрі вона заявила: 
«Найвища місія жінки – це готувати обіди, щось там удома робити, берегти дім»9.  

Доволі довгий час таку саму репутацію мала Юлія Тимошенко. Їй довелось 
багато працювати і доводити колегам-чоловікам, що вона є нічим не гіршим 
політиком, а інтелектуальні здібності ніяк не пов’язані зі статтю. 

Упередженою думкою є те, що тільки чоловікові властиві «серйозні якості», 
такі як раціональність, лідерство, логічне мислення, а також орієнтація на роботу, або 
ж кар’єру. Натомість для жінки характерні: емоційність, пасивність, перевага інтуїції 
над раціональністю та орієнтація на дім та сім’ю. ЗМІ намагаються показати 
цілковиту залежність жінки від чоловіка. Для аудиторії створюється декілька образів 
такої жінки: 

− жінка-матір. Для неї головним стає її сім’я, а найважливішим – турбота про 
дітей та чоловіка;  

− образ жінки-господині, яка більш за все полюбляє свій дім. Для неї радістю є 
процес доглядання за цим будинком, всі новітні елементи побутової техніки, а ввечері 
– телевізор;  

− третім образом є прикраса. Тобто прикраса для чоловіка. Всім своїм образом 
вона несе цю красу.  

Саме через такі штучно створені образи виникають упереджені погляди в 
суспільстві стосовно ролі і місця жінки.  

Окремо вирізняють поняття «політичного іміджу», як образу, що 
цілеспрямовано формується й покликаний справити емоційно-психологічний вплив 
на певних осіб з метою популяризації, політичної реклами. Населення формує своє 
уявлення про політика не на підставі безпосередніх контактів, як при звичайному 
знайомстві, а на основі його символічних уявлень у межах суспільних комунікацій. 
Імідж політика включає різноманітні якості: особисті (рішучість, певна агресивність, 

                                                           
8 Шепель В.М. Имиджелогия. Как нравиться людям / В.М. Шепель. – М.: Народное образование, 
2002. – С. 255-257. 
9 Синявська І. Жінки і політика. Сучасне становище. // «Жінки за реформи». Жінки в політиці: 
міжнародний досвід для України / За заг. ред.: Яни Свердлюк та Світлани Оксамитної // За 
матеріалами міжнародного наукового семінару «Жінки в політиці: 168 міжнародний досвід для 
України», Київ – НаУКМА – 7 жовтня 2005 року. – К.: Атіка, 2006. – 272 с. 
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привабливий зовнішній вигляд); організаторські, управлінські здібності 
(компетентність, уміння полемізувати, участь у процесах прийняття рішень); 
характеристики, що зближують лідера з електоратом (виходець з низів, невибагливий 
у побуті) й інше10. 

До іміджу жінки-політика її особисті якості, характеристика як зразкової 
дружини, турботливої матері додадуть балів, чим вдало користуються такі політичні 
діячки як Ірена Кільчицька, Ірина Бережна й інші. 

Вважається, що жінка-політик має більш складний імідж, ніж політик-чоловік. 
Вона повинна мати в своєму іміджевому портреті певні «чоловічі» риси. Але на загал 
у неї повинні переважати суто жіночі риси11. 

Образ жінки політика – це спеціально сформована система візуальних знаків в 
очах різних соціальних груп, що транслює індивідуальність цієї особистості, а також 
її соціальну роль та комунікативні установки. Образ виникає не спонтанно, а завдяки 
цілеспрямованим зусиллям як самого політика, так і його команди. Але іноді він 
виникає і всупереч їх волі як результат діяльності інших недружніх політиків за 
допомогою різних засобів і насамперед засобів масової інформації12. 

Показовим у розгляді даної проблеми є присутність жінок у Верховній Раді 
України. У нинішньому парламенті найбільша за всі роки незалежної України 
кількість жінок – 50. Вони відповідають за гуманітарний блок роботи Верховної Ради 
України, більше виступають та активніше долучаються до творення законопроектів.  

Загалом в нинішньому парламенті 50 жінок, або ж 11,85 % від загального 
складу. Це найбільша кількість жінок серед усіх попередніх скликань парламенту. 
Однак до загальноєвропейського показника ще далеко. Адже в середньому по Європі 
показник участі жінок у політиці складає 23,4 %. Тільки в сусідній Румунії 
спостерігається нижчий, аніж наразі в Україні, показник представленості жінок в 
парламенті (9,65 %). 

У керівному складі фракцій представлені дві жінки, а саме: Юлія Тимошенко – 
голова фракції ВО «Батьківщина» та Вікторія Сюмар – заступниця голови фракції 
«Народного Фронту». 

Новий український парламент можна розглядати у двох вимірах. 
Перший – новий парламент, як новий за скликанням, тобто Верховна Рада 

України VIII скликання, яка була обрана на позачергових виборах 26 жовтня 2014 
року та депутати якої набули повноважень 27 листопада 2014 року. 

Другий – новий парламент має нові якісні характеристики, оскільки відбір 
проходив за новими квотами, а отже збільшилася частка жінок, вперше жінок обрали 
віце-спікерами (Оксана Сироїд та Ірина Геращенко). 

Наразі можна виокремити такі образи серед сучасних українських жінок-
політиків, що відповідають їх політиці та біографії: солдат, віце-спікер, миротворець, 
красуня, журналістка. Кандидатки, що відповідають цим образам – Надія Савченко, 
Оксана Сироїд, Юлія Тимошенко, Наталія Королевська, Чорновол Тетяна, Геращенко 
Ірина. 

Одним з найвідоміших жіночих облич нинішнього парламенту є Надія 
Савченко. Льотчиця, офіцерка Збройних сил України, колишня політична полонена у 

                                                           
10 Бебик В.М. Політологія для політика і громадянина. – К.: МАУП, 2004. – С. 325. 
11 Мельник Т. М. Гендер у політиці: Основи теорії гендеру: навч. посіб. [текст] / Т.М. Мельник. – К., 
„К.І.С.”, 2004. – С. 537  
12 Масова комунікація: Підручник / А.З. Москаленко, Л.В. Губерський, В.Ф. Іванов, В.А. Вергун. – К.: 
Либідь, 1997. – С. 116. 
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Росії, а зараз депутатка українського парламенту; її життєва історія – надзвичайна. 
Щоб отримати можливість вчитися на льотчицю, Савченко довелося подолати багато 
перешкод – посади, які жінки можуть займати в українській армії, обмежуються 
законом13. Однак у публічних обговореннях Савченко, що почалися після її 
визволення з російського полону, цим складнощам не приділялося багато уваги.  

Українські мейнстрімні медіа воліють зосереджуватися на «нежіночній» 
зовнішності Савченко, а не на її професійній діяльності. Але на особистому житті 
Савченко роблять наголос не тільки медіа. У серпні 2016 року її колега з політичної 
діяльності, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, порадив Савченко 
залишити політику, завести родину й «зайнятися влаштуванням свого особистого 
життя». Здається, тиск щодо створення традиційного жіночного образу виявився 
ефективним, принаймні частково – Савченко вдягнула вечірню сукню та пішла на 
телевізійне побачення з журналістом, щоб розкрити «Савченко як жінку». 

Сприйняття Савченко як символу конфлікту на Донбасі та української 
нескореності тривало недовго. Навіть у тих випадках, коли її сприймають як 
унікальну героїню, до неї ставляться скоріше як до образу. Реальний досвід Савченко 
– її служба у складі української миротворчої місії в Іраку, або труднощі, з якими вона 
зіткнулась у спробі потрапити до університету повітряних сил – здебільшого 
ігнорується. 

А от образ, іншої відомої жінки політика, Юлії Тимошенко, на думку львівської 
дослідниці-феміністки Оксани Кісь, ґрунтується на вмілому поєднанні двох панівних 
моделей нормативної жіночності в Україні – Берегині та ляльки Барбі, які корелюють, 
відповідно, з національним і космополітичним різновидами жіночності. Зовнішність 
Тимошенко відповідає її стилеві політичної комунікації, який апелює до почуттів та 
емоцій, а не раціональних аргументів. Він має зваблювати, а не переконувати. 

Незважаючи на присутність жінок в українському парламенті, все таки 
залишаються певні перепони у побудові жінкою кар’єри політика. Головною 
перешкодою, що заважає жінкам займатися політикою – традиційні соціальні 
погляди. 72 % українців згодні з тим, що жінка має право бути керівником.  
Не сприймає «політиків у спідницях» лише 19%14. 

Український виборець нагороджує жінок-політиків такими рисами, як 
близькість до життя простої людини, розуміння щоденних проблем кожної сім’ї, 
готовність боротися з корупцією. Тим не менш, у свідомості українців політична 
сфера в нашій країні настільки агресивна, що жіноча м’якість і поступливість 
можуть перешкодити їй відстоювати інтереси виборців. У цьому головна причина 
деякої упередженості суспільства до жінок-політиків. І, тим не менш, опитування, 
яке було проведено Національним демократичним інститутом вже після останніх 
парламентських виборів, показало, що суспільство хоче бачити в політиці нові 
обличчя15. І жінки мають можливість зайняти «це святе місце». Найуспішніший 
образ політика, який набрав найбільшу підтримку серед українців, ‒ це жінка 
середнього віку з успішними професійними якостями.  

                                                           
13 Савченко Н. В. Сильне ім’я Надія. — Київ: Юстініан, 2015. — 328 с. 
14 Круглий стіл в МЦПД на тему «Жінка у суспільно–політичному житті: упередження, можливості, 
перспективи» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://icps.com.ua/kruhlyy-stil-v-mtspd-natemu-
zhinka-u-suspilno-politychnomu-zhytti-uperedzhennyamozhlyvosti-perspektyvy/ 
15 Круглий стіл в МЦПД на тему «Жінка у суспільно–політичному житті: упередження, можливості, 
перспективи» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://icps.com.ua/kruhlyy-stil-v-mtspd-natemu-
zhinka-u-suspilno-politychnomu-zhytti-uperedzhennyamozhlyvosti-perspektyvy/ 
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Ми також провели власне опитування серед учнів та викладачів ліцею. 
Результати продемонстрували готовність преважної більшості до того, щоб жінка 
займала найвищі посади на українському політичному Олімпі.  

Отже, кажучи про новий образ сучасної української жінки-політика в новому 
парламенті ми маємо на увазі появу нових сторін позиціонування жінкою себе як 
політика, що формує нову система візуальних знаків в очах різних соціальних груп за 
допомогою ЗМІ та зусиллям команди політика. 

В Україні тип жінки-політика нерозривно пов’язаний з національними 
потребами, тому політична спрямованість українського жіночого руху відбувається в 
національно-демократичному напрямку. Досвід політичного лідерства українських 
жінок завжди мав чітке професійне наповнення. Політичні запити реалізуються через 
конкретні професійні сфери – освітянську, культурну, громадську діяльність. Кращі 
зразки лідерського політичного виявлення початку століття слугують сьогодні 
прикладом для державної діяльності сучасних політичних лідерів та виступають 
матеріалом для опрацювання творчого досвіду жіночого політичного лідерства в 
українській історії.  

Наразі можна виокремити такі образи серед сучасних українських жінок-
політиків, що відповідають їх політиці та біографії: солдат, віце-спікер, миротворець, 
красуня, журналістка. Кандидатки, що відповідають цим образам – Надія Савченко, 
Оксана Сироїд, Юлія Тимошенко, Наталія Королевська, Чорновол Тетяна, Геращенко 
Ірина. 
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Постригач Дарина (учениця Державного 
навчального закладу «Запорізький професійний 
ліцей сервісу»);  
керівник – Чувал Ж.П., викладач української 
мови і літератури 
 

«ПОВОДИР» І «ПЛЕМ’Я» ЯК ВІДРОДЖЕНА ВІРА  
В УКРАЇНСЬКЕ КІНО 

 
Кіно – синтетичне за своєю природою, адже поєднує елементи літератури, 

театру, живопису, музики, хореографії. Цей вид мистецтва володіє власними 
специфічними засобами  та прийомами, зокрема: ракурсом (кут зору кінокамери), 
зміною планів (загальний, середній, та великий), монтажем, що об'єднує окремі кадри 
у логічній послідовності, та дає змогу передати емоційне й психологічне напруження 
епізоду  

На сьогодні існує безліч українських фільмів які варто подивитися та 
поцікавитися відгуками кінокритиків. Однак, є й такі сучасні фільми, які не були 
проаналізовані, адже тема відродження українського кіномистецтва ще не була 
наукою осмислення, в чому і полягає новизна моєї роботи. 

Актуальність дослідження зумовлюється тим, що український кінематограф 
досягає нового етапу, створюючи фільми, що досягають світового визнання тим 
самим викликаючи інтерес до історії та культури нашої Батьківщини. 

Метою моєї роботи є виявлення етапів розвитку вітчизняного кіномистецтва, 
визначення головних проблем виробництва українських фільмів, детальне 
ознайомлення з екранними творами (фільми «Поводир» Олеся Саніна та «Плем'я» 
Мирослава Слабошпицького), які утворюють фонд українського мистецтва та 
сприяння національної свідомості для підтримання власного кіновиробництва  

Витоки українського кіно. Кіномистецтво – галузь художньої творчості, сфера 
здійснення творчого пошуку та творчої  самореалізації особистості. Кіно, що виникло 
як виробнича галузь, із часом набула ідеологічного значення. За певних умов 
кіномистецтво перетворилось на засіб донесення важливих ідей в художньо – 
образній формі, на засіб потужного впливу на людські маси. Кіномистецтво є глибоко 
вкоріненим у соціальне життя людства, тому вивчення історії мистецтва українського 
кіно без огляду на соціально-політичні та загальнокультурні аспекти не можливе, 
адже розвиток українського кіно, якому на сьогодні більше ніж сто років, відбувався 
на тлі суперечливих подій. 

Передісторія українського кінематографу починається з 90-х років  XIX ст., 
коли багато досвідчених і допитливих українських художників-фотографів 
наполегливо і небезуспішно працювали над тим, щоби створити «Рухливі світлини». 

У 1893 році головний механік Одеського Новоросійського університету Йосип 
Тимченко винайшов і сконструював прототип сучасного кінознімального апарату та 
апарату для кінопроекції. Тоді ж він здійснив перші в світі кінозйомки – зафільмував  
вершників і метальників списів. Із 7 листопада по 20 грудня 1893 року ці дві стрічки, 
«Верхогони-кавалеристи» та «Метальник спису», демонструвалися в отелі «Франція» 
в Одесі.  

Говорячи про художнє кіно, варто зауважити, що перший український 
повнометражний фільм «Запорізька січ» було знято 1911 року Данилом Сахненком. 
Перші українські фільми пов'язані з діяльністю українського національного 
театру,корифеї якого вбачали в кіно важливий засіб популяризації сценічної 
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творчості. Ще в 1909-1910 рр. Данило Сахненко разом із відомим майстром сцени 
Миколою Садовським зняли такі популярні спектаклі, як «Наталка Полтавка» Івана 
Котляревського, «наймичка» Івана Карпенка-Карого і «Богдан Хмельницький» 
Миколи Старицького, в яких брали участь видатні українські артисти Марія 
Заньковецька, Іван Мар'яненко, Любов Ліницька та інші актори групи Миколи 
Садовського. 

Проте український письменник Микола Бажан зазначив, що «переробки ці  
бувають погані, що ми маємо часто густо просто погану кінематографію… Перейти з 
поля одного мистецтва до поля іншого… це значить дещо загубити але й дещо 
придбати. Безумовно, можна придбати лише тоді, коли кінематографія є мистецькою 
кінематографією, а не накручуванням плівки» [5, с. 49]. 

Однак Марія Заньковецька писала: «Я вірю в майбутнє рідного народу, я вірю, 
ні – я певна, що свобідний геній цього народу створить нове, вільне мистецтво, яке 
перебуватиме в глибокому органічному зв'язку з інтересами народних мас, сприятиме 
їх розвитку всебічному, їхній боротьбі за краще майбутнє, за красиву духовно і 
сильну людину» [5, с.59]. 

Після цього кінематограф почав активно розвиватися. 1922 року було 
засновано Всеукраїнське фотокіноуправління, якому вдалося реконструювати одеське 
і ялтинське підприємства, а 1928 року ввести в дію Київську кінофабрику, одну з 
найбільших та найсучасніших на той час у світі. 

Перший фільм кіностудії – «Ванька і месник» режисера Акселя Лундіната 
оператора Андрія Майнса. З початком зйомок перших же фільмів студія зажила 
повноціним творчим життям. На кіностудію прийшли талановиті, уже досвідчені 
майстри екрану: режисери – Олександр Довженко, Арнольд Кордюм, Павло Долина, 
Леонід Луков, Іван Кавалерідзе, Фавст Лопатинський, Ігор Савченко; оператори – 
Данило Демуцький, Юрій Єкельчик, Микола Топчій, Йозеф Рона, Іван Шеккер, 
Олексій Панкратьєв; літератори – Микола Бажан, Олександр Корнійчук, Гордій 
Брасюк. Це одразу ж позначилося на кількості і якості творів, розмаїтті жанрів. 

Однак уже в 1930 році виникли агітаційно-пропогандистські фільми, для яких 
характерно: відсутність сюжету, схематизм образів, зовнішня тенденційність, 
жанрова неоформленість. 

Такі фільми виникли як твори, призначені спочатку з пропагандистською 
метою. Це була форма словесної (але не образної) агітації засобами кіно за 
індустріалізацію та колективізацію народного господарства. 

«… Завойовуючи радянського глядача, охоплюючи все ширші і ширші його 
верстви, український радянський фільм не може замкнутися у вузьке коло лише 
національних тем. Виходячи із форми національної, він є зачинателем 
інтернаціональної культури трудящих, він є зброєю в їхніх руках», – так писав один із 
провідних кінокритиків тих років  Микола Бажан [5, с.50]. 

Проти практики агітпропфільмів виступив Олександр Корнійчук, який 
працював тоді редактором Одеської кінофабрики «Художні фільми, – писав він у 
журналі «Кіно», – мусять мати глибоке, проблемне значення, типу «Землі», 
«Арсеналу» [2, с. 10]. Саме «Арсенал» був першою роботою Олександра Довженка на 
Київській кінофабриці, присвяченою робітничому повстанню проти Центральної 
Ради, яка була сповнена ще виразнішою метафоричністю, художнім узагальненням 
екранних образів. А «Земля» стала шедевром світової кінокласики. У Європі фільм 
мав неабиякий успіх. Після прем'єри в Берліні про Олександра Довженка з'являється 
48 публікацій, у Венеції. Італійські кінематографісти називають його «Гомером кіно». 
«Коли побачиш цей фільм, то відпадає можливість говорити про розподіл фільмів на 
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документальні та ігрові, тому що глядач мимохідь відчуває документальність цієї 
стрічки», – говорив присутній на одному з перших її переглядів голландський 
кінорежисер-документаліст Йорис Івенс [2, с. 20]. 

1930 рік став початком звукового кіно в Україні. Саме тоді з'являється  перший 
звуковий фільм – документальна стрічка Дзиги Вертова «Симфонія Донбасу», а 
наступного року глядачі почули голоси акторів у художньому фільмі Олександра 
Соловйова «Фронт». 

До найбільших досягнень звукового кіно слід віднести кінотвори третього 
напрямку, зокрема фільми «Іван» та «Коліївщина». У цих картинах використано 
образну народну мову, із екрана звучить народна українська музика, яка вже мала 
драматургічну функцію і поглиблювала художнє розкриття національного характеру 
українського народу. Однак, за часів Другої світової війни українське кіно, частково, 
евакуйовані на схід, було переважно підпорядковане ідеологічним завданням воєнної 
доби. Разом із тим, у цей час були зняті й справжні кіно шедеври. До них можна 
віднести фільм «Райдуга» Марка Донського за сценарієм Ванди Василевської, який з 
надзвичайною художньою силою передає трагедію окупованого фашистами 
українського села. Перші роки війни були дуже обмеженими у плані випусків 
фільмів.  Більше того, це примусило багатьох досвідчених кінематографістів кинути 
кіновиробництво. Проте вже в другій половині 1950-х років українська кінопродукція 
починає стрімко зростати. З'являються фільми, які досі користуються великим 
глядацьким успіхом: «Весна на Зарічній вулиці» (1956, режисери Марлен Хуцієв і 
Фелікс Миронер), «Спрага» (1959, Євген Ташков), «Івана» (1960, Віктор Івченко), 
«Сон» (1964, Володимир Денисенко), «За двома зайцями» (1961, Віктор Іванов). 
Стрічка «За двома зайцями» взагалі стала безсмертною – значною мірою завдяки 
таланту виконавців  головних ролей – Маргарити Кринициної та Олега Борисова. В 
оригіналі фільм був знятий українською мовою, але через російськомовну політику 
Радянського Союзу дубльований російською. Але, відзначаючи професіональне 
зростання окремих майстрів, створення цікавих фільмів, необхідно все ж визнати, що 
якісний стан українського кіномистецтва в цілому залишав бажати кращого. 

Українське поетичне кіно. Період  (1960-х – 1990-х рр.) 
Особливе зацікавлення викликає кіно, що звертається до загадкової сфери ідей, 

образів, мотивів, які відіграють важливу роль у формуванні свідомості, як 
«загальнолюдської» так і національної. Одним із таких фільмів стала стрічка Сергія 
Параджанова «Тіні забутих предків», яка була задумана як екранізація, але цій 
картині судилася інша доля – вивести український кінематограф із творчого безсилля, 
стати початком і стимулом для нових, мистецьки вартісних фільмів. Завдяки 
режисеру Сергію Параджанову, оператору Юрію Іллєнко, художнику Георгію 
Якутовичу, композитору Мирославу Скорику, акторам Івану Миколайчуку, Ларисі 
Кадочниковій. Юрій Іллєнко через 24 роки по тому писав: «Не знаю, як йому вдалося 
зібрати таку знімальну групу – не просто однодумців, а людей, які воювали за ідею, за 
фільм, за майбутнє. Які воювали  люто, на смерть. Для мене, молодого тоді митця, це 
був урок відкриття правди. Досі вважаю атмосферу, що панувала в групі 
Параджанова, єдино нормальною. Тоді в мене і склалося уявлення, як все ж таки 
робиться мистецтво, як народжується щось зовсім невловиме, непередбачуване, те, 
що лишається за межею людських знань» [4, с. 6]. Вплив цього фільму на подальший 
розвиток українського кіно важко переоцінити. «Тіні забутих предків» не тільки 
отримали 39 міжнародних нагород та 28 призів на кінофестивалях, а й стали 
маніфестом цілого напряму, який отримав назву «поетичного кінематографа». 
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Поетичне кіно – це кіно, у якому панує художній образний світ, побудований 
на метафорах, гіперболах, паралелях і асоціаціях. Формується під знаком української 
поезії та поетичної прози, представляє традиції національної культури. 

Роль окремого символічного складника виконують декорації – простір  дії, що 
також створює емоційне тло твору, формує у своїй сфері його сприйняття. Такий 
характер має занесене піском село у «Криниці для спраглих»і що за задумом Юрія 
Іллєнка, мало підкреслити контраст між традиційним образом українського села та 
його реальним станом. У фільмі використовується «flashback» – зображальний 
прийом, який надає розповіді більшої свободи і гнучкості, дозволяючи порушувати 
хронологічну послідовність. Послідовність подій тоді будується не на 
хронологічному, а на причинному зв’язку. 

«Для екранізації я беру не довільний твір літератури, а той, за допомогою якого 
я можу висвітлити ті проблеми сучасності, що мене хвилюють… мені найбільше 
хотілось би проникнути у глибинну суто таких людських цінностей, як почуття 
патріотизму, любов до землі, в яку вросли корінням… людина може розпізнавати 
справжнє у житті, якщо змалку навчиться цінувати землю, на якій народився» – 
говорив Леонід Осика [8, с. 82]. Саме тому він і звернувся до проблеми еміграції 
селянства на початку ХХ ст. у своєму фільмі «Камінний хрест», котрий на 
кінофестивалі православного кіно «Золотий Витязь» у 1995 році був удостоєний 
найвищою нагородою. 

Проте політика Радянського Союзу суперечила національним ідеям 
українського поетичного кіно. У роки «застою» воно було визначене архаїчним та 
відірваним від життя, а задля витіснення зайвого патріотизму почалося активне 
переслідування українських режисерів. Через ідеологічну цензуру заборонили до 
показу такі українські кінострічки, як фільм Володимира Денисенка «Совість», 
мелодраматичну стрічку Кіри Муратової «Довгі проводи». Однак саме Кіра Муратова 
стала володаркою спеціального призу Берлінського кінофестивалю, а за великий 
особистий внесок у світову культуру вона (єдина з кінорежисерів України) удостоєна 
російської незалежної премії «Тріумф». 

Деякі українські режисери завдяки своїй сильній творчій особистості, все ж не 
опускали рук і пробивалися через весь бюрократизм радянського кіно. Так, режисер і 
актор Леонід Биков у 1972 році зняв драматичний воєнний фільм «В бій ідуть одні 
«старики»», який отримав першу премію наVII Всесоюзному кінофестивалі в Баку за 
виконання головної ролі, виконавцем якої був сам Леонід Биков. 

У 70-80-ті роки XX ст. розквіт переживало українське неігрове кіно-випущена 
серія науково-популярних фільмів про тварин та про можливості людського 
організму режисера Фелікса Соболева. Також процвітало українське анімаційне кіно 
Давида Черкаського «Пригоди капітана Врунгеля» та «Крила», Леоніда Зарубіна 
«Солом'яний бичок», Володимира Гончарова «Чумацький шлях». А популярним 
навіть сьогодні залишається серіал режисера Володимира Дахна «Як козаки...». 

Криза кіномистецтва та сучасне кіно в Україні 
Кіно – це мистецтво й індустрія водночас, і тому його розвиток нерозривно 

пов'язаний не тільки зі станом культури, а й зі станом економіки країни. Пишучи про 
кіно 90-х років, не можна оминути економічної ситуації в Україні цих років. 

Пік кіновиробництва 90-х припадає на 1991-1992 роки. Тоді, як говорив Василь 
Цвіркунов «знімати кіно почали всі. Помічники режисерів, асистенти, піротехніки. 
Їхню продукцію можна порівняти  з фотографіями любителя до родинного альбому.» 
Натомість у другій половині 90-х знімається лише 4-6 художніх фільмів на рік, що 
пов’язано зі скороченням державного фінансуванням кіногалузі. Державний бюджет 
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на розвиток кіногалузі послідовно не виконувався: «96-го-на 45,2%, 98-го-на 27,2%, а 
99-го уряд Пустовойтенка і зовсім поставив рекорд, відзначивши цифрою 14,4%»  
[7, с. 15]. 

Стрімка інфляція 1993-1996 років підірвала економіку остаточно, дала простір 
для наживи корумпованим грабіжникам. Все це позначалося і на кіногалузі. Робота 
над фільмом стала подвигом для окремого індивіда. 

Одним із перших українських режисерів, хто почав докладати зусиль до 
пошуку іноземних партнерів, був Юрій Іллєнко. Наприкінці 80-х років він 
знайомиться з американцем українського походження Вірком Балехєм-композитором, 
спеціалістом з українського кіно, театру та музики. Фільми Іллєнка справили 
враження на Балея і він допоміг тому потрапити на міжнародний кінофестиваль у 
Сан-Франциско, здійснити невелику подорож по США та Канаді в 1987 році. 

Згідно з даними Європейської аудіовізуальної обсерваторії, фільми спільного 
виробництва мають більший успіх: за період 2001-2007 рр. Їх переглянуло в 2,7 рази 
більше глядачів, ніж фільми, зняті європейськими країнами самостійно. 

Наприкінці 1990-х років в українських кінематографістів після семи років 
стагнації кіновиробництва і витіснення з прокату українських фільмів не залишилося 
ілюзій щодо майбутнього. Покоління, яке прийшло в українське кіно у 2000-х, 
з'явилося всупереч тотальності ринку, переповненого іноземним товаром. 2000-й рік 
прославив українських акторів, які представили свій талант у закордонних 
кінофільмах. 

Надзвичайною подією для українців був вихід історичного фільму польського 
режисера Єжи Гофмана «Вогнем і мечем». У ньому зіграв славетний актор Богдан 
Ступка у ролі гетьмана Богдана Хмельницького. Від дорослих до малечі – всі 
дивились фільм і відчували гордість за рідного Богдана Сильвестровича, який відтоді 
став головним гетьманом українського екрану. Йому належать також ролі в 
історичному серіалі «Чорна рада» Миколи Засєєва-Руденка (2000) та фільмі Юрія 
Іллєнка «Молитва за гетьмана Мазепу» (2001). 

У 2001-му в пресі з'явилося ім'я режисера, чий фільм став спочатку відомим 
закордоном, а потім в Україні. Це була ігрова короткометражка «Тир» Тараса 
Томенка, яку відмовився показувати Київський міжнародний кінофестиваль 
«Молодість», але нагородили на «Берлінале». Яскраве враження справляли 
документальні фільми Олеся Саніна, того ж року «Гріх» здобув «Золоту медаль  
Люм'єрів» у Москві, а його ігрова стрічка «Мамай» номінувалась на «Оскар». 
Анімаційна десятихвилинка Степана Коваля «Йшов трамвай №9» здобула «Срібного 
Ведмедя» на «Берлінале». І так 2005 рік став для українського кінематографу 
невеличким, але тріумфом. Короткометражний документальний фільм «Подорожні» 
режисера Ігоря Стрембіцького став першою українською стрічкою – переможцем 
Канського кінофестивалю. Проте не тільки одним Канським фестивалем жила 
Україна в 2005-му. За півроку, що минули, перемог здобуто немало. Наприклад, 
Міжнародний кінофестиваль у Клермон-Феррані, головний приз якого отримав фільм 
«Проти сонця» режисера Валентина Васяновича. У 2006 році відбулася прем’єра 
першого українського трилеру «Штольня», продюсер та оператор Олексій Хорошко, 
режисер Любомир Кобильчук. У 2008 році вийшов фільм «Ілюзія страху» 
українського кінорежисера за мотивами однойменного твору Олександра Турчинова. 
Того ж року у конкурсній програмі Міжнародного кінофестивалю у Роттердамі 
відбулася світова прем’єра «Las Meninas», режисер Ігор Подольчак. Фільм брав 
участь у 27 міжнародних кінофестивалях. 
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Варто згадати і українського режисера та сценариста Оксану Байрак, яка 
створила більше 18-ти кінофільмів, останні з яких «Чоловіча інтуїція» (2007), 
«Кардіограма любові» (2008), «Це я» (2009), що стали популярними через підняття 
актуальної життєвої проблематики. 

Вагомий внесок в українську кінематографію внесли фільми, які претендували 
на премію «Оскар» у 2012 році. Головними претендентами стали дві стрічки – 
«Будинок з башточкою» Єви Нейман та «Той, хто пройшов крізь вогонь» Михайла 
Іллєнка. Фільм «Будинок з башточкою» отримав головний приз конкурсної програми 
«Від Сходу до Заходу» на 47-му Міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах. 
Кінорежисер Михайло Іллєнко, в свою чергу, називає перемогу українського кіно на 
фестивалі «додатковим аргументом у реанімації кінематографа». Він зауважив, що ця 
ситуація парадоксальна, адже українські фільми, які отримують визнання на 
міжнародних кінофестивалях, на Батьківщині практично нікому не відомі. 

Тож, говорячи про світове кіно, маємо усвідомлювати, що українське кіно є 
частиною світового мозаїчного панно. Воно має притаманні йому характеристики та 
ознаки, які вирізняють його як специфічний феномен, і разом з тим українське кіно 
відображає тенденції світового. 

Фільми «Поводир» і «Плем’я» як крок до ренесансу українського 
кінематографу. Історія, як узагальнена колективна пам'ять, завжди посідала вагоме 
місце в суспільній свідомості. У попередні епохи цей далекий відгомін долинав 
переважно зі сторінок романів і хронік, з оперних і театральних сцен, музичних творів 
і полотен живопису.  

У XX столітті виникла екраноцентричність історії. І вже в перші роки розвитку 
кінематографу історична тема стала однією із провідних – свідчень цьому в світовому 
кіно безліч . 

Історичний фільм – жанр місткий і дещо розпливчастий. Ознакою його є не 
тільки сюжет, а й відповідні до зображуваної епохи костюми й матеріальне 
середовище. Рівень історичності, цінності з погляду відтворення на екрані історичної 
доби залежить від завдання, яке ставлять перед собою автори. Наприклад, через 
колізії історії можна заявити актуальні проблеми сучасності. Деякою мірою, схоже 
завдання поставив перед собою режисер та сценарист фільму «Поводир» Олесь Санін. 

Ідея створення цієї стрічки виникла ще у 2003 році, коли митець перебував у 
Голлівуді, де представляв свій фільм «Мамай», котрий був номінований на «Оскар». 
Перебуваючи там, митець був запрошений на зустріч з великим американським 
актором, володарем «Оскара», українцем, справжнє ім’я якого було Володимир 
Палагнюк. Джек Пеланс тоді дуже зацікавився творчістю Саніна і попросив розказати 
йому про творчі плани, показати можливі сценарії – він хотів знятися в українському 
фільмі. 

Але все, що Санін йому показував, Пелансу не сподобалося та він сказав 
режисерові: «Ти повинен зняти щось особливе, таке, що допомогло б світові 
зрозуміти хто такі українці та що таке Україна!». 

Більшість людей, які знають історію народження фільму, думають, що Джек 
Пеленс хотів знятися у ролі кобзаря, але це не так. Пеланс повинен був зіграти роль 
американського хлопчика Пітера Шемрока, але вже у зрілому віці. 

Він повинен був стати тим, хто б розказав це людям з екрана. На жаль, Джека 
Пеланса не стало ще до початку зйомок. Санін не захотів його ніким заміняти – тому 
сценарій трошки змінився. Маючи літературний сценарій (основу художнього 
фільму), митець запросив Ірену Роздобудько, яку вважав фантастичним експертом 
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жіночих історій. Саме вона допомогла знайти і зрозуміти жіночу долю в цьому 
фільмі. 

При написанні сценарію режисер також звертався до Пола Волянські – 
американського сценариста українського походження. Він допоміг довести цю 
історію до індустріального варіанту, який мусіли б побачити мільйони людей. Втім 
останньою стала версія Олександра Ірванця, котрий багато працював для театру, 
проте досвід роботи у кіно був перший. За три місяці їм вдалося удосконалити 
повнометражний сценарій 120-хвилинного фільму. Завдяки роботі численних 
талановитих сценаристів фільм дотриманий цілком у голлівудських правилах, усі 
персонажі чітко окреслені: якщо тут є злодій, то він злодій до кінця, без варіантів і без 
промінця людяності в душі, якщо герой – то також до кінця: він перемагає ворогів 
силою духу та людяністю. 

Проте режисер і сценарист фільму «Плем'я» Мирослав Слабошпицький довів, 
що навіть без допомоги інших досвідчених сценаристів можливо зробити доволі 
цікавий фільм, що став сенсацією тогорічних Канн. Свій проект митець задумав як 
експеримент у царині кіномови. 

Сценарій фільму було розроблено за підтримки фонду Губерта Белса (Hubert 
Bals Fund) Ротердамського міжнародного кінофестивалю. Однак задум цієї стрічки 
з’явився завдяки короткометражному фільму «Глухота», де знімались справжні 
глухонімі актори.  

Кінокартина була представлена у конкурсі на Берлінському фестивалі, на 
фестивалі в Роттердамі. І тоді у режисера виникла ідея зняти повнометражний фільм. 
Мирослав Слабошпицький безжально занурює глядача в огидний та жорстокий світ. 
Багатьох пещених європейців, які не звикли до подібних реалій, взагалі пройняло до 
кісток. Митець не скупився.  

У фільмі представлено і безмірне насилля, і еротичні сцени на грані фолу, і  
фізіологічні випорожнення, а ще – феєрична сцена підпільного аборту, яку режисер 
«смакував» кілька хвилин. Фільм показує, що цілковите зникнення ідеологічного 
виміру мови може призвести не до соціального звільнення, а до панування 
жорстокості. 

Новаторство фільму «Плем'я» Мирослава Слабошпицького стало однією з 
причин вдалого фестивального старту стрічки. Фільм повністю знятий мовою жестів, 
без субтитрів та закадрового голосу. До українця таких сміливих експериментів у кіно 
не робив ніхто. Найскладнішим для режисера після написання сценарію був підбір 
акторів серед непрофесіоналів. Шукали серед учнів, студентів спеціальних інтернатів 
для глухих. Був оголошений кастинг із широкою рекламою. Режисер особисто 
відвідав кілька інтернатів для глухих . 

«Найбільшим досягненням кінокартини є те, що цей фільм зможуть побачити 
незрячі, адже з допомогою спеціального радіопристрою вони матимуть змогу почути 
звукову доріжку», – наголосив режисер фільму Олесь Санін. 

Вагомою ознакою успіху стали відгуки іноземців, які тепер розуміли чому 
українці стояли на Майдані, чому ми такі дивні люди, які в XXI ст. готові брати 
камінь, пляшку з запальною сумішшю і з дерев'яним щитом іти проти режиму, який 
нас це влаштовує. 

«Фільм торкається чуттєвих струн і говорить про несправедливість, яку ми 
сьогодні переживаємо. Цей фільм актуальний, хоча в ньому йдеться про сталінський 
терор, ми сьогодні теж переживаємо агресію з боку Кремля. Тому цей фільм резонує в 
глядацьких емоціях», – сказала відомий кінокритик Лариса Брюховецька. 
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Окрім численних позитивних відгуків, фільм мас й деякі нагороди, серед яких: 
Спеціальний диплом оператору Сергію Михальчуку за візуальне рішення фільму 
«Поводир», «Золотий Дюк» в номінації «Краща акторська робота» Станіславу 
Боклану. 

9 вересня 2014 року Український Оскарівський комітет оголосив, що цього 
року на здобуття премії «Оскар» Американської кіноакадемії в номінації «Фільм 
іноземною мовою» висуває від України драму «Поводир» Олеся Саніна. Всього у 
цьому відборі брали участь три українські стрічки; історична драма «Поводир», 
експериментальний фільм «Плем’я» і дитячий музичний фільм «Трубач». 

Рішення Оскарівського комітету викликало бурхливу емоційну реакцію в 
українській кіноспільноті. Творча група «Племені» 11 вересня направила відкритого 
листа в Український Оскарівський комітет із проханням провести повторне 
голосування. Режисер фільму Мирослав Слабошпицький висловив недовіру членам 
комітету, а також звинуватив їх у необ'єктивносп. 

9 грудня 2014 року Американська кіноакадемія оприлюднила короткий список 
премії «Оскар» в категорії «Найкращий фільм іноземною мовою». Висунутий 
Україною фільм «Поводир» не потрапив до зазначеного переліку з дев'яти стрічок. 
Хоча жоден з фільмів не й потрапив до списку премії «Оскар», однак «Плем'я» стало 
сенсацією тогорічних Канн.  Повнометражний дебют українця став 
найобговорюванішою прем'єрою серед фестивального бомонду. За оцінкою «Forbes» 
(2015), Мирослав Слабошпицький входить у десятку кращих кінорежисерів України, 
посідає друге місце після Кіри Муратової. А видання «Rolling Stonе» назвало 
«Плем’я» найпотужнішою стрічкою 2014 року за рівнем впливу на глядача. На кінець 
червня 2015 р. фільм отримав 40 призів та інших нагород міжнародних фестивалів, 
серед яких найпрестижніший приз «Європейське відкриття» (вважається 
європейським Оскаром) Європейської кіноакадемії за кращий дебютний 
повнометражний фільм. А далі – три призи конкурсної програми «Тиждень критики» 
в Каннах (2014), зокрема, гран-прі. 

 В Україні, згідно з указом Президента Петра Порошенко, Державну премію 
України імені Олександра Довженка присуджено авторові сценарію, режисерові-
постановнику Мирославу Слабошпицькому і оператору-постановнику Валентину 
Васяновичу – «За видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва». Видання 
«The Film Stage» за інноваційністю мови порівняло фільм Мирослава 
Слабошпицького з «Хрещеним батьком» Френсіса Копполи Журнал «АnOther 
Magazine» зарахував стрічку до головних революційних фільмів за всю історію кіно. 
Одне з найвідоміших видань світу «New York Times» інформує своїх читачів про 
фільм як сенсацію на найпрестижніших міжнародних фестивалях і відзначає той 
факт, що фільм без субтитрів, але його можуть розуміти в будь-якій країні. 

Отже, саме кіно дозволяє нам, простим глядачам, поринути у новий незвіданий 
світ – світ фантазій, історій та мрій. Сьогодні навіть важко уявити життя без кіно. А 
українське кіно – це особливі кінострічки. Вони зняті на Батьківщині, в них 
проглядається історія нашого народу, сяють українські кінозірки, творять українські 
режисери. Це наша гордість і наша надія. Фільм, як усім відомо, починає своє життя 
не тоді, коли його знято і змонтовано, а коли він зустрічається зі своїм глядачем. Якби 
в наш час глядач і фільм рухались назустріч один одному, не було б проблем. Але 
вони рухаються паралельно. 
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В’ЯЧЕСЛАВ ЧОРНОВІЛ: БОРОТЬБА ПРОТЯГОМ ЖИТТЯ 
 

Актуальність теми обумовлена двома факторами: сучасними суспільно-
політичними реаліями нашої держави та відзначенням 24 грудня 2017 р. 80 років з 
дня народження В.М. Чорновола. На сьогоднішній день, в умовах російської агресії і 
нападках на українську історію та національну ідентичність, існує нагальна потреба 
звернення до історичної пам’яті українства. Автор роботи пропонує розглянути 
процес становлення сучасної української держави через призму суспільно-політичної 
діяльності В’ячеслава Максимовича Чорновола та прослідкувати його внесок в 
утвердження України як незалежної держави. 

Країна не може існувати без справжньої нації, а вона в свою чергу не існує без 
національної ідеї, частинами якої виступають національні герої, провідники. Таким 
провідником для українців через темряву національного нігілізму був В’ячеслав 
Максимович Чорновіл, який своєю активною соціально-політичною діяльністю 
пробудив українство до змін. Він навчив українців бути українцями. На жаль, через 
трагічну загибель, так і не зміг довести свою справу до кінця, але зумів закласти 
фундамент, на якому ми маємо побудувати власне майбутнє. 

Об’єктом дослідження є соціально-політичні процеси в СРСР та Україні другої 
половини ХХ ст. 

Предметом дослідження є правозахисна та державотворча діяльність 
В.М.Чорновола. 

Хронологічні рамки дослідження охоплюють періоди життя В.М.Чорновола з 
1937 по 1999 роки, де нижня хронологічна рамка дослідження – це дата народження 
політика, а верхня – дата смерті.  

В’ячеслав Чорновіл народився в сім’ї українських педагогів, які змалку 
виховали в ньому любов до знань, рідної мови та культури. З беззаконням та 
свавіллям приспішників радянської влади зіштовхнувся з дитинства, коли репресії не 
оминули його батька, дядька. На нашу думку, ще з тих молодих років у В’ячеслава 
Максимовича формується недовіра до радянської системи й особливо тих питань, які 
стосуються правосуддя. Однак незважаючи на політичні гоніння та переслідування, 
батьки таки створили всі умови для того, щоб їх син отримав освіту. Сам же 
В’ячеслав Максимович віддячив їм відмінним навчанням та вступом до університету. 

Вступивши до Київського державного університету імені Тараса Шевченка на 
філологічний факультет та провчившись там два роки, В’ячеслав Максимович 
переводиться на факультет журналістики [15].  

Після того, як у факультетській газеті було опубліковано його статтю «про 
нестандартне мислення», він був вимушений перервати на рік навчання щоб 
уникнути відрахування. Батьки болісно сприйняли цю новину, адже хотіли, щоб їх 
син успішно закінчив навчання. Але часу В.М. Чорновіл не гаяв і під час «відпустки» 
відправився до Маріуполя, де працював у багатотиражці будівельників.  

Повернувшись з «перерви», успішно складає академічну заборгованість і пише 
дипломну роботу на тему «Публіцистика Бориса Грінченка» й успішно захищає її [3]. 
Цікавою видається тема, яку обрав В’ячеслав Максимович. Роботи  Бориса Грінченка 
ще донедавна були заборонені в СРСР, тим не менш він, вже знаходячись під 
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прицілом контрольних органів тоталітарного режиму, обирає одного з найяскравіших 
представників української творчої інтелігенції, який активно займався збереженням 
та поширенням надбань української культури, працював в умовах суворої цензури та 
імперського терору. Звернувши увагу на цей факт у біографії Чорновола, стає 
зрозумілим, звідки він черпав натхнення та з кого брав приклад. 

У 1964 році Чорновіл В.М. складає кандидатський мінімум і успішно 
проходить конкурс до аспірантури Київського педінституту. Але захистити 
дисертацію йому так і не судилось, адже настане його новий етап життя – це боротьба 
проти режиму [15]. 

Перший мітинг зумовлений відкриттям пам’ятника Тараса Григоровича 
Шевченка Чорновіл проводить у селі Шешорах в Карпатах. На мітингу виступом 
В’ячеслав Максимович зачарував всіх своїм виступом і розрядив обстановку, яка 
загострилась між міліцією та місцевими гуцулами. Сутички вдалось уникнути [13]. 

Після усунення від влади Микити Сергійовича Хрущова, знову активно 
запрацював репресивний апарат радянського режиму, відбувались масові арешти 
представників української інтелігенції. У вересні 1965 року на прем’єрі фільму Сергія 
Йосиповича Параджанова «Тіні забутих предків» виступив Іван Дзюба з інформацією 
про масові таємні арешти української інтелігенції. Виступ підтримав В’ячеслав 
Максимович Чорновіл. Його заклик до протесту підхопив Василь Стус.  

Відповідь режиму не змусила чекати довго.  В’ячеславу Чорноволу оголосили 
сувору комсомольську догану, запропонували залишити посаду в газеті «Молода 
гвардія» та відрахували з аспірантури Київського педагогічного інституту.  

Сам В’ячеслав Максимович про ці події скаже: "Це був той самий приступ 
принциповості – якщо не я, то хто ж? Так мене дуже давно штовхнули у політику". 
Саме з цього моменту Чорновіл сам починає відлік своєї активної політичної 
діяльності [13].  

У 1966 році Чорновіл фігурував свідком у справі братів Горинів, але від самого 
початку заявив, що не має наміру брати участь у незаконному суді, так як суд був 
закритим, а цього не мали права робити. За свою принциповість отримує перше 
судове покарання у вигляді 3 місяців примусових робіт [3].  

У 1967 році у Франції публікується книга Чорновола «Лихо з розуму (портрети 
двадцяти «злочинців»)». Вона викликала неабиякий резонанс. Міжнародна спільнота 
оцінила її журналістською премією ім. Н. Томаліна (Велика Британія, 1975 р.).  
В СРСР В’ячеслава Максимовича чекала інша нагорода від тоталітарної влади – 3 
роки концтабору за статтею 87-1 (наклепницька діяльність на радянський суспільний 
лад) [13]. 

Таким чином, вступивши на філологічний факультет Київського державного 
університету імені Тараса Шевченка юний Чорновіл ймовірно не здогадувався, що це 
приведе його на шлях боротьби з комуністичним режимом, й навряд чи він про це 
думав, коли перевівся на факультет журналістики, що саме цей крок стане для нього 
доленосним. Перші проблеми з владою виникли під час навчання в університеті. Вже 
тоді він зрозумів, як боїться радянський режим слова – вільного, відвертого, без 
купюр та настільки готовий карати кожного за найменший прояв непокори. 

Після звільнення (було амністовано) у 1969 році, В’ячеслав Максимович 
зіштовхнувся з проблемою працевлаштування: ніхто не хотів брати в свої лави 
скандального та впертого журналіста. Спочатку прийняли на роботу спостерігачем на 
метеостанції на Закарпатті, згодом влаштувався землекопом в археологічну 
експедицію, яка на той час проводила дослідження на території Одещини, потім 
змінив ще кілька інших робіт не пов’язаних з журналістською діяльністю [10].  
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З 1970 року Чорновіл починає видавати підпільний часопис «Український 
вісник», на сторінках якого публікується інформація про злочини радянської влади 
проти громадян СРСР. У ніч з 12 на 13 січня 1972 року його беруть під варту й 
засуджують на шість років колонії суворого режиму і три роки заслання, які він мав 
відбути у Мордовії та Якутії відповідно [13]. 

22 травня 1979 року стає членом Української Гельсінської групи, але вже у 
квітні 1980 року його знову заарештовують за сфабрикованими звинуваченнями у 
спробі зґвалтування [15]. 

Варто відзначити, що подібні вироки були не рідкістю перед московською 
олімпіадою 1980 року, частину української інтелігенції захлиснула хвиля звинувачень 
та арештів [10].  

На суді під час останнього слова В’ячеслав Максимович Чорновіл звинуватив 
правоохоронні органи у фальсифікації та закликав суд не брати участі в судилищі. 
Суд виніс вирок – 5 років позбавлення волі, але згодом строк скоротили до трьох, без 
права виїзду до України. Був вимушений працювати кочегаром на заводі у 
м.Покровськ [15]. 

Під час ув’язнення В’ячеслав Максимович поводив себе мужньо та гідно. 
Згадуючи сумісне ув’язнення Паруйр Айрікян, вірменський дисидент, згодом напише 
про нього:«Пригадую такий епізод – у нашу зону перевели Славка Чорновола.  
Він тримав голодовку. Виявляється, що в 17-й зоні контролером був Чекмарьов–
особливо шкідливий тип. Політв'язні, які встали проти цілої імперії, були змушені 
виступити проти однієї людини. Вони оголосили голодування, але мента не прибрали, 
а Славка перекинули до нас. 

Я думаю, що вони хотіли, щоб він припинив голодування, і тому перевели до 
Василя Стуса. Саме тут ми й познайомилися. Він був наче напханий енергією, він 
навіть у зоні бігав, займався спортом. Багато читав, писав, покладену норму – ми 
шили рукавиці – виконував не за вісім годин, а за три години – решту часу він був 
зайнятий сам собою. Ми планували певні дії. Звичайно, в центрі був Чорновіл – тоді 
він уже розробляв ідею статусу політв'язня» [15]. 

Повернувшись в Україну у 1985 році, В’ячеслав Максимович знову 
зіштовхнувся з проблемою пошуку роботи. Вдалось влаштуватись лише кочегаром у 
Львові. Відразу ж поринув у активну політичну діяльність. В 1987 році відновлює 
видання «Українського вісника». У 1988 році після того як він дав інтерв’ю іноземній 
журналістці Марті Коломієць, проти нього відразу влада розгорнула репресивний 
апарат й прагнула видворити з СРСР його з соратником М. Горинем. Чорновола 
відразу було звільнено з роботи. У відповідь М.Горинь та В. Чорновіл звертаються до 
урядів усіх держав з проханням не приймати їх.  

Весна-осінь 1988 року Україну сколихнули перші мітинги, співорганізатором 
яких був В’ячеслав Максимович. В цьому ж році починає видаватись оперативне 
експрес-видання «Експрес-випуск «Українського вісника», тиражі якого побили всі 
рекорди самвидавів. Також починає активно налагоджувати міжнародні зв’язки, за 
його ініціативи проходить міжнаціональна нарада з представниками Естонії, Литви, 
Грузії й Вірменії [15]. 

Таким чином, вже після першого арешту життя Чорновола відразу 
перетворилось на постійну боротьбу та переслідування з боку радянської системи. 
В’ячеслав Максимович ні на мить не переставав вірити в істинність своїх поглядів, 
він боровся з свавіллям правоохоронних органів. Відмовився від адвоката і сам почав 
захищати себе під час судового процесу, але достукатись до здорового глузду судової 
системи в СРСР для нього було марною справою, хоча слідство і не мало прямих 
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доказів порушення закону Чорноволом, судді все одно виносили вирок «винен». 
Винен в тому, що не зрадив поглядам, винен в тому, що не підкорився системі, винен 
в тому, що не зрікся українства. У 1980 році, коли відбувся новий покіс української 
інтелігенції, не забула радянська влада і про Чорновола, на якого зшили білими 
нитками нову справу про начебто спробу зґвалтування.  

Автор даної роботи схильний вірити саме словам В’ячеслава Максимовича 
[13], а не його опозиції,  в лавах якої була влада, суд, міліція, КДБ та підставні 
жертви. Такі дії підтверджують думку, що Чорновола просто намагались усілякими 
методами утримати подалі від України, аби той не вносив дисбаланс в ідеальне 
покірне радянське суспільство своїми ідеями боротьби.  

У червні 1988 року В’ячеслав Максимович Чорновіл став одним з ініціаторів 
створення Української Гельсінської спілки, що стала першою в Україні організацією 
партійного типу, яка була в опозиції до радянської влади. Вже 7 липня 1980 року на 
мітингу у Львові Чорновіл оприлюднив Декларації принципів Української 
Гельсінської спілки та став її співголовою [10].  

У цей же час відновлює свою діяльність «Український вісник», який В’ячеслав 
Максимович розпочав із різкого звернення до М.Горбачова. Щоб пробудити 
українство, Чорновіл їде до Риги та Вільнюса, де публікує часопис та відправляє його 
примірники до України через Білорусь.  

У 1989 році Чорновіл організовує демонстрацію у Львові, яка зібрала близько 
200 тисяч однодумців [11].  

У тому ж році було створено Народний Рух України, головою якого з 1992 року 
став В’ячеслав Чорновіл. Сам Чорновіл скаже про організацію наступне:«Ідея 
створення Руху виникла спонтанно, вона йшла знизу. Прийшов час «розвалу імперії», 
так званої перебудови. Він закликав низи до дії, а серед інтелігенції, колишніх 
політв'язнів, політичних діячів виявилися люди, які вирішили очолити цей рух. Я 
пригадую, як 17 вересня 1989 року ми вивели на вулиці Львова 200-250 тис. осіб. Це 
була природна потреба різко змінити ситуацію, яка на цей момент склалася в країні: 
ішло розвалювання комуністичної системи, дуже активізувалися народні маси, і це 
треба було оформити. Перша спроба створити у Львові «Демократичний фронт 
сприяння перебудові» була літом 1988 року, але нас тоді розігнали собаками й 
ОМОНом. Наприкінці 1988 року, зайнявши національно-патріотичні позиції, нашу 
ідею підтримала більшість членів Спілки письменників України. Завдяки цьому нам 
легше було захищатися від свавілля влади. Ми змогли виголосити програмні 
положення НРУ. Почалося інтенсивне зростання організацій Народного Руху в 
областях. У вересні 1989 року відбулися установчі збори НРУ. 1993 року НРУ був 
перереєстрований на політичну партію, бо, будучи громадсько-політичною 
організацією, ми не могли брати участь у виборах»[5]. 

Згодом 22 січня 1990 року за безпосередньої участі В’ячеслава Максимовича в 
Україні організовується живий ланцюг до річниці Акту злуки ЗУНР і УНР. Того ж 
року до 500 річчя українського козацтва організовано ходу в м. Запоріжжі. Під час 
заходів майоріли прапори, які були заборонені урядом [13].  

24 липня 1990 року було проведено мітинг на честь підняття Національного 
Прапора над Київською міською радою [5]. 

Ще восени 1990 року Чорновіл з великим відривом від опонентів перемагає на 
виборах до Верховної Ради та Львівської облради, після призначення на пост голови 
облради починає здійснювати реформи, відроджуються національні святині, традиції 
та символи, запроваджується житлова, адміністративна та аграрні реформи, вбачаючи 
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позитивні зміни Львівської області, аналогічні заходи проходять в Тернопільській та 
Івано-Франківській областях[15]. 

У 1990 році у Верховній Раді формується опозиція, яка виступає за 
демократичні зміни, вона отримала назву Народна Рада. У її складі було радикальне 
крило, очолюване Чорноволом. У липні 1990 року Народна Рада добивається 
ухвалення Декларації про державний суверенітет України, а 24 серпня 1991 року 
прийняття Акту проголошення незалежності України та заборону комуністичної 
партії. 

У прийнятті цих ключових державотворчих документів України важливу роль 
відіграв саме В’ячеслав Максимович Чорновіл, адже  він перший віддав вказівку 
захопити обком, коли ще не були знищені всі компрометуючі комуністів документи, 
й надав докази участі компартії в перевороті. 

Далі Чорновіл взявся до налагодження міжнародних зв’язків: він товаришував 
із «залізною леді» Великобританії Маргарет Тетчер, за його участі було розроблено 
програму навчання рухівців у школі молодого політика в Лондоні [15]. 

Можна сказати, що не дарма «червона імперія» боялась Чорновола, адже саме 
він був один із тих, хто забив останній цвях в її домовину. Своєю завзятістю та 
сміливістю він в прямому сенсі бере міста, запалює людські серця. Як стратег він 
чітко розумів, що зламати систему згори буде майже неможливо, більш важливо 
завести «низи» на боротьбу за українство, за державність. Зробити це допомогла, як 
він особисто зазначив, «спонтанна ідея» створення Національного Руху – організації, 
яка б консолідувала українців у їхній боротьбі. На початку політичної кар’єри 
В’ячеслав Максимович зарекомендував себе як гарний реформатор, зміни, які він 
привніс під час свого головування у Львівській області, позитивно відобразились на 
соціально-економічному розвитку регіону. Як депутат Верховної Ради, він бере 
активну участь у створенні демократичної опозиційної сили – Народної Ради, 
ефективна робота якої сприяла прийняттю важливих державотворчих документів для 
України. 

У 1991 році В’ячеслав Максимович Чорновіл балотується на пост Президента 
України. Його головним опонентом був колишній завідувач ідеологічного відділу 
комуністів Леонід Маркович Кравчук. До бюлетеню також було включено питання 
про підтвердження незалежності України. Успіх Чорновола був половинчастим, з 
одного боку 90% громадян позитивно поставились до проголошення незалежності 
України, а з іншого – 61, 59 % обрали президентом Л.М. Кравчука, що означало його 
перемогу в першому ж турі виборів. Чимало дослідників вважають, що саме цей вибір 
у 1991 р. розвернув Україну не на той вектор національного становлення та зумовив 
глибоку прірву між Україною з її відсталим соціально-економічним та політичним 
рівнем розвитку з одного боку та країнами колишнього СРСР (Латвія, Литва, 
Естонія), соцтабору Центральної Європи з іншого. 

Після реформи, здійсненої урядом, Чорновіл був змушений піти з поста 
очільника Львівської обласної ради, так як мав би бути на послугах у Президента 
України Кравчука.  

Сконцентрувавшись на роботі в парламенті (із лютого 1992 р. – заступник 
голови постійної Комісії Верховної Ради України з питань гласності та масової 
інформації; із березня 1994 р. – народний депутат Верховної Ради України 2-го 
скликання, голова підкомісії з питань охорони історико-культурної спадщини 
постійної Комісії з питань культури і духовності),  В’ячеслав Максимович 
перетворює Народний Рух України на чітку структуровану конкурентоспроможну 
політичну партію з чітко визначеною програмою. Але середину 90-х рр. ХХ ст. в 
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Україні можна охарактеризувати як політичне болото. Були проблеми також і в партії 
Чорновола: від неї постійно відокремлювались скандальні угрупування, що звісно не 
могло не позначитись на репутації НРУ та Чорновола в тому числі. 

Порівнюючи боротьбу за незалежність 1988 – 1991 рр. та політичні процеси 
середини 90-х ХХ ст.. Чорновіл говорив наступне: «Ми всі тоді були просякнуті 
єдиною ідеєю (1988-1991 рр. прим. – авт.). Зараз ті крила опустилися. Лідерів 
заїдають амбіції. Чи немає амбіційних людей в Америці, Франції, Німеччині, Великій 
Британії? Але там є чітко вироблена політична структура: людина знаходить своє 
місце, знаючи, що не всі можуть бути першими. У нас по-іншому. Але вірю – це 
мине. Україна прийде до єдності національно-демократичних сил» [11].  

На парламентських виборах в 1998 році очолюваний ним Народний Рух 
України посів друге місце, поступившись лише комуністам, які зіграли на ностальгії 
за «стабільністю» часів «застою» та старому доброму популізмі.  

У січні 1999 року наростає опозиція до Чорновола в межах партії і група Юрія 
Костенка наважується на розкол. Для того, щоб амортизувати удар від розколу, 
Чорновіл вимушений їздити по всій Україні і знову згуртовувати своїх однопартійців. 
В цьому ж році В’ячеслав Максимович збирався балотуватися на посаду Президента 
України на чергових виборах [15].  

25 березня 1999 року, повертаючись з Кропивницького, автомобіль, в якому 
знаходився В’ячеслав Максимович, зіштовхнувся з автомобілем КАМАЗ, який 
виконував розворот. В наслідок ДТП В’ячеслав Максимович та його водій Євген 
Павлов загинули на місці [13]. З приводу загибелі Чорновола й досі багато 
припущень, питань.  

В 1991 році українське суспільство зробило важливий рішучий, доленосний 
крок – вибороло незалежність. Зробити другий – не наважилось.   

Президентом було обрано людину системну, партійного функціонера за часів 
СРСР Леоніда Марковича Кравчука. 

В’ячеслав Максимович Чорновіл, програвши на виборах, занурився у 
парламентську діяльність, відмовившись продовжувати головувати в Львівській 
облраді. За короткий строк йому вдалось перетворити Народний Рух України на 
партію, спроможну вести політичну боротьбу. Почав підготовку до президентських 
виборів 1999 року. І як не дивно, саме в цей рік всередині партії організовується 
розкол на чолі з Юрієм Костенком, але Чорновіл швидко оговтався від такого удару, і 
це не дивно. Його не зламали більше десятка років в ув’язнені. Хоча, як зазначав син 
В’ячеслава Максимовича, Тарас Чорновіл – це для нього стало ударом.  

Таким чином, В’ячеслав Максимович Чорновіл став однією з ключових фігур в 
епоху розбудови Української держави. Він став не тільки ідеологом відродження 
національної ідентичності, але й зробив чимало важливих кроків щодо консолідації 
всіх свідомих національних сил в Україні та у всьому світі. 

На сьогодні В’ячеслава Максимовича Чорновола часто цитують, але є одна 
цитата, яка підкреслює принципи його державотворчої діяльності: «Не договорами 
буде вирішуватись доля України, це все папірці, а нами з вами, нами з вами, від 
боротьби за незалежну Україну, постане Незалежна Україна». 
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ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ЩО У ЄВГЕНА ПЛУЖНИКА БУЛО ТРИ ЖИТТЯ? 
 

У сучасній програмі української літератури є чимало визначних постатей, 
творчість яких вивчається нещодавно. Одним із таких представників є Євген 
Павлович Плужник, якому у цьому році виповнюється 120 років з дня народження. 
Тому актуальність даної роботи полягає в аналізі життєвого і творчого шляху поета 
як відображення філософських, естетичних, моральних переконань автора, але в той 
же час є прикладом справжнього патріотизму та любові до рідної Батьківщини, що, на 
наш погляд, є дуже важливим для сучасної молоді. 

У різні роки літературознавці досліджували творчість Є.Плужника по-різному в 
залежності від політичної ситуації в країні – О.Дорошкевич, Ю.Меженко, 
М.Рильський, – у 20-ті роки ХХ століття; B.Державин, Ю.Лавріненко – у міжвоєнний 
період в українській діаспорі за кордоном; Б.Антоненко-Давидович, Л.Новиченко, 
Л.Череватенко – у 1960-70-ті роки в Україні, М.Неврлий – за її межами; І.Дзюба, 
М.Жулинський, М.Ільницький, В.Неборак, Л.Новиченко, Л.Скирда, Л.Череватенко та 
інші – у 1980-90-ті.  

В одному зі своїх віршів Ігор Римарук написав: «Час вирушати, о лицарство 
вперте, / пристрасті наші були замалі, / наша сторінка дописана – verte: / «Ми не 
поети. / Поети – в землі» [2, с. 4]. Для вісімдесятників Поетами було покоління так 
званого «розстріляного відродження», а писав Римарук конкретно про одного з них, 
якого багато хто з його оточення вважав Поетом із поетів – про пристрасного і 
таємничого Євгена Плужника, який за неповні сорок років спромігся прожити аж три 
життя. 

Перше життя – театральне. 
Один із найвизначніших українських поетів ХХ століття, «король української 

рими», Євген Плужник народився 26 грудня 1898 року, тобто цього року виповниться 
120 років з дня його народження. Народився він в слободі Кантемирівка Воронезької 
губернії. Звідси псевдонім – Кантемирянин, яким підписував Є.Плужник свої перші 
поетичні спроби [1, с. 62]. 

Його батько хотів дати своїм дітям гарну освіту, і тому віддавав наймолодшого 
сина Євгена аж до чотирьох закладів у чотирьох містах – Кантемирівці, Богучарові, 
Воронежі, Ростові, але хлопець жодного з них так і не закінчив, – самостійне 
навчання та проводження часу в бібліотеках приваблювало його більше ніж лекційні 
зали та уроки [8, c.15]. 

У 1921-ому Євген став студентом ветеринарно-зоотехнічного інституту, але 
швидко покинув його, бо  ненавидів фізику й математику, тому і не вчив їх. А його 
«вільна» навчальна програма, яку він сам склав для себе, включала в себе літературу, 
історію й відвідини кінотеатру. У тому ж році вступає до Київського музично-
драматичного інституту імені М.Лисенка. Скромний і тихий, Є.Плужник намагався не 
привертати до себе уваги [9, c. 5]. Коли його, здібного слухача музично-драматичного 
інституту, обнадіяли великим театральним майбутнім, Є.Плужник перестав 
відвідувати лекції – боявся марнославства і випробувань визнанням: «Я завжди мріяв 
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бути скромним трудівником у театрі. Як тільки Сладкопєвцев отруїв мені душу 
славолюбством, і я побачив, що ним посіяне проростає, я визнав за краще одразу 
позбутися спокуси» [4, c. 36]. Утім, як ми дізналися, справжньою причиною був 
туберкульоз, що якраз почав прогресувати, а відтак Плужник змушений був 
попрощатися з театром. 

В інституті молодий поет закохався в недосяжну красуню Галину Коваленко, 
якій пророкували блискучу театральну кар’єру. З усіх боків її оточували 
шанувальники, поміж якими, як стверджували сучасники, Плужник виглядав доволі 
безнадійно – без роботи, без освіти, без житла… І все ж Євген спромігся закохати в 
себе дівчину, і 1923-го року вони побралися [8, c. 52].  

Про свою любов дев’яностолітня Галина Коваленко згадувала так: «Я 
молоденька була, мамі кажу: «Мамочко, ти знаєш, за кого б я заміж вийшла? Як я 
заплющу очі й на всьому світі буде тільки одна людина, то та, що мені суджена». Нас 
не вінчали, нічого ж бо того вже не можна було, хоч батько мій священик. Приїхали 
ми, …я постукала, вийшла мама… 

О, моє Галенятко приїхало! А це хто? 
Кажу: «Мамочко, ти вже мене поцілувала, а тепер його поцілуй». 
А чого я його буду цілувати? 
Бо то, – кажу, – тепер мій чоловік. 
А це той, що на всьому світі один?» [2, c. 4] 

У тому ж, 1923 році, з’являються перші поезії Плужника, і, як ми з’ясували, 
майже всі вони присвячені дружині. 

Річний пісок слідок ноги твоєї 
І досі ще – для мене! – не заніс… 
Тремтить ріка, і хилиться до неї 
На тому березі ріденький ліс… 
Не заблукають з хуторів лелеки, – 
Хіба що вітер хмари нажене… 
О друже мій єдиний, а далекий, 
Який тут спокій стереже мене! 
Немов поклала ти мені на груди 
Долоні теплі, і спинилось все: 
І почуття, і спогади, і люди, 
І мертвий лист, що хвилями несе… 
Немов ласкаві вересневі феї 
Спинили час, – і всесвіт не тече… 
І навіть цей слідок ноги твоєї 
Вже не хвилює серця і очей… 
Бо я дивлюсь і бачу: все навіки 
На цій осінній лагідній землі, 
І твій слідок малий – такий великий, 
Що я тобі й сказати б не зумів! 

Писав Євген постійно, однак публікуватися не зважувався, доки одного разу 
дружина не взяла таємно зошити з його поезіями й не принесла їх літературознавцеві 
Юрію Меженку, прочитавши їх той сказав: «Ви принесли вірші такого поета, якого 
ми в житті будемо довго чекати і дай нам Бог, щоб ми дочекалися» [5, c. 8]. 

Удвох вони склали потаємний план «виманювання й оприлюднення» 
Плужникових віршів: Меженко начебто випадково зустрів Євгена й завів його на 
чергове засідання літературного угруповання «Аспис», де поета змусили прочитати 
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свої твори. Успіх був беззаперечний, що матеріалізувалося у вигляді збірки «Дні» 
1926-го року видання [1, c. 64]. 

Друге життя: учень, який перевершив учителя. 
Своїм учителем Євген Плужник називав Максима Рильського, хоча сам 

Рильський вважав, що Плужник – із тих учнів, які багато в чому переростають 
учителя. Укладаючи разом із Дмитром Лебедем авторитетну хрестоматію української 
літератури XX ст. «За двадцять п’ять літ», Максим Рильський серед п’ятдесяти двох 
письменників одразу помістив нового талановитого поета. Плужник єдиний серед цих 
авторів ще не мав бібліографічної довідки, адже був зовсім молодий і поки що майже 
не друкувався [3, c. 51]. Проте, як ми впевнились, відтоді літературне життя 
закрутило Євгена. Він став членом угруповання «Ланка» разом із Антоненком-
Давидовичем, Косинкою, Підмогильним, Осьмачкою та іншими. 

Ознайомившись із дослідженнями, ми дізнались, що усього десять років 
тривала літературна діяльність Євгена Плужника. У 1927 році вийшла друга і остання 
прижиттєва збірка письменника «Рання осінь». У 1928 – роман «Недуга», за рік 
з’явилися дві п’єси: «Професор Сухораб» та «У дворі на передмісті», Є.Плужник 
писав сценарії, перекладав М.Гоголя, Л.Толстого, А.Чехова, працював над тритомною 
«Антологією української поезії» [8, c. 75]. Сестра Галини Коваленко зберегла 
підготовлену до друку автором третю збірку поезій «Рівновага», яка побачила світ аж 
у 1966 році. 

Третє життя: замість смертної кари – сухоти й Соловки. 
Атмосфера в країні ставала все більш напруженою. Жорна сталінських 

репресій планомірно знищували українську інтелігенцію. Ми дізналися зі спогадів 
сучасників, що Є.Плужник був готовий до арешту. Після безпідставних ув’язнень 
його друзів Григорія Косинки, Дмитра Фальківського, Олекси Влизька, колег із 
літературних угруповань «Ланка» і «Марс» для нього це не було б несподіванкою, 
найбільше гнітило тільки одне: коли це станеться?: 

Уночі його вели на розстріл. 
Хтось тримав ліхтар, мов смолоскип. 
На неголенім обличчі гострі 
Волоски… 
Віддалік, немов цілком байдуже, 
Офіцер димок цигарки плів. 
Тільки неба хмарний, темний кужіль 
Чув нудне і коротеньке – плі! 
Відбулось. Мета моя далека, 
Я такої смерті не боюсь! – 
Зійде кров, немов всесвітня Мекка, 
Для твоїх майбутніх синіх блуз! 

У грудні 1934 року Є. Плужника заарештували, звинувативши у терорі в справі 
вбивства Кірова, а 25 березня 1935-ого – засудили до розстрілу, який згодом замінили 
на десять років каторги. 

«Я пишу тобі, а надворі за вікном сонце – і мені, їй-богу, так важко стримати 
себе, щоб не скрикнути: яке хороше життя, яке прекрасне майбутнє в людини, що на 
те майбутнє має право», – писав коханій дружині Євген, починаючи третє, 
найкоротше своє життя [8, c. 127]: 

Знаю, сіренький я весь такий, 
Мов осінній на полі вечір… 
– Тягарем минулі віки 
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На стомлені плечі! 
Серце здушили мені – мовчи! 
О, майбутнє моє прекрасне! 
Чуло серце тебе вночі, 
Що ж, – нехай собі серце гасне! 
Хтось розгорне добу нову – 
І не біль, і не гнів, не жертва! 
Воскресінням твоїм живу, 
Земле мертва! 

Ознайомившись із дослідженнями, ми впевнились, що Плужник усе життя 
повторював, наче заклинання слова спокій, щирість і їх похідні. Обов’язковими у 
його аутотренінгу стали витримка, розважливість, той недемонстративний стоїцизм, 
що не зрадив йому і в останні хвилини життя. Кожне його поетичне слово було 
наповнене відповідальністю, він вірив у справедливе і людяне майбутнє і водночас 
відчував, що довго не житиме: 

Дивлюсь на все спокійними очима 
(Давно спокійним бути я хотів) – 
І вже не тішить вишукана рима, 
А біль її шукати – й поготів! 
Коли дійшов за ранній біль розплати – 
Збагнув усю непереможність днів, – 
Чи потребуєш час твій марнувати 
На лад закінчень, суфіксів і пнів? 
Ні, на вуста усмішкою гіркою 
Ляга мовчання мудрого печать… 
Дар нелегкий ваш, досвіде й спокою, 
Дар розуміти, знати і мовчать! 

Щастя подружнього життя виявилося надто коротким. Після смерті чоловіка 
Галина Коваленко як дружина репресованого була вислана без права жити в Україні: 

Вона зійшла до моря. Хто вона – 
Навіть самій їй байдуже віднині… 
…Хіба не всі ми – єдності луна 
В скороминущій і пустій відміні? 
Лінивий рух – і ось під ноги ліг 
Прозорий вінчик – кинута намітка, 
І на стрункім стеблі високих ніг 
Цвіте жарка, важка і повна квітка – 
Спокійний торс, незаймано-нагий! 
Спадає вал… Німують береги… 
І знову плеск… І затихає знову… 
То пальцями рожевої ноги 
Вона вгамовує безодню бірюзову. 
І відкрива обійми їй свої 
Ця велич вод, усім вітрам відкрита, – 
Здається, повертає Афродіта 
У білий шум, що породив її! 

Використавши електронні ресурси та мережу Інтернет ми дізналися, що у 2001 
році в Україні заснована Мистецька премія “Київ”, однією з номінацій якої у галузі 
літератури є премія «Київ» імені Євгена Плужника.  
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Підсумуємо. У поданому науковому дослідженні нами визначено основні віхи 
життєвого і творчого шляху видатного українського поета Євгена Павловича 
Плужника, що дозволило зробити такі висновки: видатний український поет Євген 
Плужник прожив дуже коротке, але яскраве життя, яке умовно можна поділити на 3 
періоди. Детально нами було проаналізовано 5 поезій зі збірок, написаних у різні 
періоди життя поета («Знаю, сіренький я весь такий..», «Уночі його вели на розстріл» 
зі збірки «Дні», «Дивлюсь на все спокійними очима», «Річний пісок» зі збірки «Рання 
осінь» та «Вона зійшла до моря. Хто вона…» зі збірки «Рівновага»). Це дає нам 
підстави стверджувати, що життєвий шлях Євгена Плужника є відображенням 
філософських, естетичних і моральних переконань, які висловлені у його ліричних 
творах.  

На наш погляд, ліричні твори Євгена Плужника є актуальними і сьогодні, бо 
вони мають велике значення для виховання у молодого покоління почуття 
патріотизму, відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, активної 
громадянської позиції.  
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керівник – Михайлова Н.В., викладач історії 
 

ДОЛЯ ЛЮДИНИ. С.С.ЩИРОВ 
 

Мелітопольщина – це райський куточок країни. Тут здавна переплелися шляхи 
історії, культури різних народів і епох. Зараз ми чітко усвідомлюємо, що вся ця краса 
могла б просто щезнути з лиця землі від рук фашистів, якби не мужність нашого 
народу. 

Доля країни… Доля роду… Доля родини… Доля кожної  окремої людини… 
Все, навіть найменша крихітка будь якої історії бере свій початок в далекому 
минулому. Кожен з нас має знати і розуміти, що люди, які нас оточують, події що 
відбуваються, з плином часу відходять у минуле, стаючи історією… Але існує чимало 
таких сторінок, які навмисне намагалися стерти. Та в історії все ж таки, не буває 
забуття. В історії бувають паузи активної пам’яті. Іноді пам'ять намагаються отруїти, 
а іноді – відродити.  

Вибір теми «Доля людини. С.С.Щиров» вважаємо актуальною, тому що 
намагалися відновити справедливість щодо постаті Героя Радянського Союзу. Під час 
дослідження даної теми, нам допомогли архівні дані, таким чином ми дізналися що 
льотчик C.С. Щиров зробив великий внесок у справу Перемоги над фашизмом, 
одночасно вів непримиренну боротьбу з радянською владою за власну честь і 
гідність. 

Ім’я сімнадцятого героя замовчувалося до кінця 80-х років ХХ століття.  
І тільки за часів горбачовської «гласності» в СРСР згадали про льотчика-винищувача 
Сергія Сергійовича Щирова.  

Про життя Сергія Щирова можна написати захоплюючий роман. Це був умілий 
і хоробрий льотчик, що у жорстоких повітряних боях збив більше двох десятків 
фашистських літаків. Він нагороджений багатьма орденами та медалями, став Героєм 
Радянського Союзу. 

Перед молодим льотчиком відкривалися блискучі перспективи кар’єрного 
росту. Його визивають до Москви, призначають на високу посаду. Та в одну мить все 
руйнується… Вчорашній герой стає бранцем сталінського концтабору. 

З самого дитинства доля до Сергія не була занадто милостивою. Він рано 
залишився без батька. З рідної Якимівки, де народився, переїздить до Севастополя. 
Закінчує школу планеристів та у 1935 році отримує направлення у Мелітопольський 
аероклуб. 

У листопаді 1936 року державна комісія прийняла залік у курсантів, їм вручили 
свідоцтва про закінчення аероклубу. Серед найкращих випускників був Сергій, його 
зарахували до складу інструкторів з пілотування. Так колишній курсант почав сам 
навчати літати нове поповнення. 

Восени 1937 року Щиров стає курсантом Качинської військово-авіаційної 
школи, де вчиться літати на нових винищувачах. 

У серпні 1938 року Сергію Щирову було присвоєно звання молодшого 
лейтенанта, і він отримав призначення до військової частини. 

Початок війни 22 червня 1941 року Сергій Щиров зустрів на одному з 
аеродромів Південно-Західного фронту, який в той день розбомбили фашисти. 
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Вже в грудні 1941 року Сергій командував авіаційною ланкою, захищав небо 
Підмосков’я. Розробив тактику  повітряного бою в умовах переваги фашистських асів 
у техніці та озброєнні. Сенс у швидкій маневрененій тактичній хитрості та 
прицільним вогні з малих дистанцій  

Влітку 1942 воював у небі Кавказу вже у якості командира авіаційної 
ескадрильї, капітана. 

До листопада 1942 року льотчик здійснив чимало бойових вильотів і у 38 
повітряних боях особисто збив 14 ворожих літаків та ще 3 у групі з іншими 
льотчиками. 

У жовтні 1942 року у повітряному бою Щиров був тяжко поранений, а в грудні 
1942 року він дізнався, що Указом Президії Верховної Ради СРСР йому присвоїли 
звання Героя Радянського Союзу 

Після лікування у госпіталі С. Щиров був призначений інструктором з техніки 
пілотування 236 авіаційної винищувальної дивізії. 

Воював у небі Донбасу, а на початку осені 1943 року крила його літака 
розправилися над рідними приазовськими степами. 

Радянські війська вийшли на новий рубіж «зимової лінії  оборони рейху». Цей 
рубіж називався лінією «Вотан». Бої тут точилися запеклі і затяжні Сергій Щиров 
громив фашистів у небі над Мелітополем, рідною Якимівкою та річкою Молочною.  

Після ліквідації Нікопольського плацдарму Щиров був командиром 611 
авіаційного полку, потім був терміново викликаний до Москви до Головного штабу 
ВПС.  Його направили до Югославії де був нагороджений орденом «Партизанська 
Зірка» першого ступеню, це одна з найвищих югославських нагород. 

Восени 1944 року  після співбесіди у Москві С. Щирову присвоюють звання 
підполковника і мали призначити на посаду інспектора в Головний штаб ВПС. У цей 
час він одружується з красунею-москвичкою Софією Вольською. Та родинне щастя 
виявилося крихким і коротким… 

На красуню – Софію накинув оком сам Л.Берія, і його ніскільки не обходило,  
що молода жінка була заміжня. Головний постачальник жінок для Л.Берії Саркісов 
сказав, що Вольська Софія Йосипівна значилась у «картотеці» любителя «сунички» 
під №117, що його  патрон постійно шантажував, залякував. Він казав жінці, що будь-
якої миті може її «героя розтерти на порох, варто йому лише поворухнути мізинцем». 

У 1947 році Сергія переводять до Москви. Софія після телефонних дзвінків 
зникала з дому. Сім’я руйнувалася. Стосунки з дружиною зіпсувалися остаточно. Його 
серце краялося. Він вирішив звернутися до партійної організації, поскаржившись на 
«стосунки» власної дружини з Берією. Його миттєво звільнили з посади інспектора 
ВПС і невдовзі призначили начальником Ташкентського аероклубу. До Ташкенту 
Сергій відбув один. 

7 квітня 1949 р. – з цієї дати почалася особиста справа № 038061 "Протокол 
особистого обшуку... затриманого порушника державного кордону Щирова Сергія 
Сергійовича, 1916 р.н.". Справа в тому, що Щиров вирішив імітувати спробу переходу 
державного кордону. 

Мета у нього була одна: буде суд, де він виступить і все розповість про Л.Берію. 
Але були допити, під час яких при кожному згадуванні цього імені його жорстоко 
били. 

Суду С.С.Щиров так і не дочекався, йому зачитали те, що вважав за потрібне 
написати слідчий: "Постанова. Москва. 1949 рік, жовтня 25 дня. Я, старший слідчий з 
особливо важливих справ МГБ СРСР майор Левшин, розглянувши матеріали справи 
№ 2508 за звинуваченням С.С.Щирова. 
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Знайшов: Щиров заарештований 7 квітня 1949 за спробу зради  Батьківщині. 
Слідством встановлено, що Щиров вирішив втекти за кордон. На підставі 
викладеного, постановив: «Щирова, як зрадника Батьківщини, направити в особливий 
табір». 

Цим особливим табором став "Речлаг" у Воркуті Щирова С.С. за зраду 
Батьківщині ув’язнити у ВТТ строком на 25 років, вважаючи термін з 7 квітня 1949 
року. 

Особисту справу Щирова закінчено 5 березня 1954 році, але ці п'ять років 
стрімко вели бойового льотчика до трагічної розв'язки. 

У таборі це був непокірний, відчайдушний і, одночасно, чуйний товариш по 
відношенню до своїх соратників по нещастю. На цьому наголошували всі, хто 
спілкувався в табірні роки з С.С.Щировим. 

Документи особової справи рясніють розпорядженнями про напрямки в карцер 
або в штрафний барак то за непокору, то "намагався не виконати вимоги наглядачів і 
грубіянив", то "за грубу поведінку з зам.прокурора табору (в ШІЗО на 2 місяці)", а за 
спогадами колишніх табірників – це "надійний товариш". 

14 вересня 1951 р закритому судовому засіданні у Воркуті С.С.Щиров і четверо 
його співтабірників були звинувачені у створенні "Повстанської антирадянської  
організації" "Всеросійський народно-трудовий союз". 

С.С.Щиров знову був засуджений до позбавлення волі з вмістом в ВТТ на 25 
років. Тепер термін відбуття нових 25 років позбавлення волі почали відраховувати з 
28 квітня 1951. 

30 жовтня 1951 р С. Щиров був відправлений з Воркути в Інти, в Мінеральний 
ВТТ, звідки після арешту Берії, в серпня 1953 р. льотчик був терміново етапований до 
Москви, де слідчі розбиралися в законності отримання С.Щирова такого великого 
терміну. Після московських допитів його знову повернули в Інти. 

У лютому 1954 р з Прокуратури СРСР начальнику Мінерального ВТТ МВС 
СРСР надійшов лист: "Прошу оголосити укладеним Щирова С.С., 1916 р.н. про те, що 
його скарга прокурору перевірена. За протестом Генерального Прокурора СРСР 
Військова Колегія Верховного Суду СРСР 17 лютого 1954 р змінила вирок 
Військового трибуналу військ МГБ Комі АРСР від 14 вересня 1951 року та Постанова 
ВЗГ при МДБ СРСР від 12 листопада 1949 р знизивши Щирову С.С. термін покарання 
по обидві справи до 5 років позбавлення волі зі звільненням його з-під варти і зняттям 
з нього судимості відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 27 березня 
1953 року "Про амністію"  Гос.радник юстиції 3-го класу Терехов. 

5 березня 1954 р Сергій Сергійович Щиров був звільнений. Це була вже 
зломлена людина, з розтерзаною психікою. Після звільнення з табору Щиров 
зрозумів, що в Москві йому немає чого робити – красуня, яка зламала йому життя, до 
того моменту вже вдруге вийшла заміж, і Сергій Сергійович їде в рідну Якимівку де 
влаштовується фотографом в місцевому ательє. Пізніше, влада не зважаючи на 
заслуги Сергія Сергійовича, заарештувала його і відправила в одну з кримських 
психіатричних лікарень. Звідти герой втік. 

На той час питання про реабілітацію С. Щирова прокуратурою не ставилося. 
Щиров домагався своєї реабілітації та покарання справжніх винуватців, так як 
слідство у його справі велося під керівництвом В.С.Абакумова і В.І.Комарова, 
засуджених у справі Берії та вже розстріляних на той час як ворогів народу. 

Щиров вимагав покарання всіх причетних до його лихові (включаючи 
тюремних чинів в місцях відбуття ув'язнення), замість реабілітації у нього за наказом 
влади діагностували «спорадичний психоз», у зв'язку з яким він був вдруге 
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примусово поміщений в психіатричні установи закритого типу в Одесі та Казані, де 
він утримувався до своєї смерті 7 квітня 1956 р. 

Більше тридцяти років після смерті на ім'я Сергія Щирова тоталітарним 
режимом була накладена заборона. Немає його імені ні в двотомнику про Героїв 
Радянського Союзу, ні в історії, ні в книгах про тих, хто ратним подвигом у роки війни 
прославив Запорізький край. Тільки в кінці 80-х – початку 90-х років минулого 
століття з'явилися публікації журналістів про трагічну долю Сергія Щирова. 
Першими, хто підняв питання про відновлення доброго імені воїна-патріота були 
члени Ради ветеранів і однополчани. Чимало сприяла цьому і книга його бойового 
соратника Миколи Ісаєнко «Бачу противника», видана в Києві у 1981 році, а також 
публікації в газетах Ю. Феофанова, А. Голікова та інших журналістів. У 1989 році 
Сергія Щирова повністю реабілітували, відповідним Указом йому повернуті звання 
Героя Радянського Союзу і відібрані під час арешту нагороди. Частина з них 
зберігається в краєзнавчому музеї. А в його рідній Якимівці є вулиця імені 
С.С.Щирова.  

Отже, сьогоднішнє молоде покоління захоплюється західними країнами, їх 
героями. Але справжні герої поряд з нами – це наші земляки. Ми будемо 
продовжувати вивчати історію рідного краю, проводити дослідження і знайомитися з 
видатними особистостями, які жили та боролися на нашій малій Батьківщині. 

Наші діди і прадіди віддавали своє життя за свободу  Мелітополя, Якимівки, 
України, Європи. За свободу нас з вами. Ми у постійному боргу перед ними, і повинні 
свято поважати і зберігати пам’ять наших рятівників. Любити свій народ і захищати 
Батьківщину. 

Тільки поважаючи  історію нашої мелітопольщини, пам’ятаючи і шануючи 
наших великих предків, зможемо гордо називати себе патріотами, справжніми 
українцями, які шанують пам'ять героїв тих страшних подій. 
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Бойко Роман, Горбова Валентина (учні 
Державного навчального закладу 
«Мелітопольське вище професійне училище»);  
керівник: Кардашова Н.Г., викладач української 
мови та літератури 
 

СОБОР ОДКРОВЕНЬ ОЛЕГА ГОНЧАРЕНКА 
 

Література рідного краю – це письменство Отчого порога, яке найбільш дієво 
впливає на зміцнення духу українства, на утвердження високої моралі, на посилення в 
краще майбутнє. І цей нетлінний чинник місцевого євшан-зілля потужно підсилює не 
лише патріотизм, а й естетичні відчуття. Поезії Олега Гончаренка відрізняються 
небуденністю, можуть стати джерелом радощів і натхнення, дозволяють заглибитися 
в дивовижний світ природи, його прапервісність, відчути себе, своє духовне «Я». 

Олег Гончаренко –наш сучасник. Як добре, що про талановитого митця можна 
говорити не в минулому, а в теперішньому часі. На зустрічах із читачами він 
наголошує: «Я не збирався бути поетом, не знаю, чи й став ним». Однак його твори, 
тепер уже репрезентовані кількома книжками, бентежать, викликають подив, 
захоплення. 

Ключ розуміння Гончаренком сучасності – у його художньо – історичному та 
філософському мисленні, у такому поетичному способі відображення реалій буття, 
який дає можливість сприймати красу і потворність, добро і зло, миттєвість і вічність 
крізь призму національного й загальнолюдського. Прагнення дійти суті, осягнути все, 
що пережив наш народ, чим живе сьогодні та яким буде його прийдешнє, спонукає 
автора до усвідомлення себе не лише сином сучасності, а й сином історії: скіфом, 
русином, козаком... 

Українська література межі XX і XXI століть безмежно цікава й неоднозначна: 
оригінальна і традиційна, лірична й епатажна, акцентована на змісті. Ця література 
твориться саме тепер, і ми, певним чином, є свідками її народження. Одним з таких 
найвидатніших творців літературного фонду сьогодення є мелітопольський поет і 
письменник Олег Гончаренко. 

Гончаренко Олег Миколайович – український поет, прозаїк, публіцист, 
перекладач, громадський діяч. 

− Член Національної спілки письменників України (1993).  
− Член Національної спілки журналістів України (2014).  
− Член Міжнародної літературно-мистецької академії України (2015).  
− Член Асоціації українських письменників (2017). 
− Генерал-хорунжий Чорноморського Козацького війська, Українського 

Козацтва (2018). 
− Нагороджений медаллю мелітопольської міської Ради «За внесок у розвиток 

міста Мелітополя». 
− Нагороджений медаллю Івана Мазепи Міжнародної літературно-мистецької 

Академії України (2016); медаллю Олександра Довженка (2017). 
− Нагороджений медаллю Міністерства оборони України «За сприяння 

збройним силам України» (2017). 
− Нагороджений медаллю мелітопольської міської Ради «Волонтер України. За 

покликом душі» (2017). 
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Творчість Олега Гончаренка помітно виділяється на загальному фоні 
могутнього слова України своєю самобутністю. У поезії автора, наче в барвистому 
віночку з духмяних польових квітів, переплетено народні мотиви, історичні факти, 
біблійні притчі, художній вимисел. Його мова відрізняється широтою й глибиною, які 
наче вихлюпуються з глибин генної прапам’яті. 

Більшість віршів Олега Гончаренка  це своєрідне чистилище, пройшовши через 
яке, душа відроджується, набирає первісної чистоти і сили.  

Олег Миколайович Гончаренко народився далеко від України, у легендарному 
Казахстані, у місті Теміртау Карагандинської області 5 серпня 1959 року. Втім, 
прожив там недовго. Україна покликала батька. І сім’я переїхала до Мелітополя. У 
1974 році закінчив вісім класів. У 1976 році закінчив технічне училище № 5 міста 
Запоріжжя. По закінченні училища працював складальником корпусів металевих 
суден у Чернігівському річному порту . Паралельно, без відриву від виробництва, 
закінчив середню школу робітничої молоді. У 1977 році був призваний до армії. 
Служив танкістом у місті Потсдамі, в Німеччині. Лейтенант запасу. Після 
демобілізації в 1979 році повернувся до Мелітополя. Працював слюсарем, 
ливарником, майстром, оператором котельні. Навчався в Мелітопольському 
автомоторному технікумі та Мелітопольському педагогічному інституті, але за 
сімейних обставин змушений був припинити навчання. 

Нині Олег Миколайович на творчій роботі, а ще «вільний ремесленик»: 
столярує, теслює. Нас постійно вчили, що всі професії почесні. Воно й справді так, 
але професія теслі, столяра видається особливо благородною. Згадати б хоча 
Вознесенського, котрий говорив, що «Поэзия не прихоть попугая, а хищный глазомер, 
простого столяра матёрый глаз…». А ще більш щемливі асоціації приходять од 
Тютюнникових «Трьох зозуль з поклоном», де Михайло пише з Сибіру: «Часто 
сниться мені моя робота. Наче роблю вікна, двері фільончасті, столи ослони. І так 
мені руки потім засвердлять, що, буває, ложки хлопцям ріжу на дозвіллі... А руки як 
не свої...» 

Отож і Олег Миколайович ріже двері, вікна. І пахне йому в його степовому 
черешневому «Медограді» сосна поліська і смерека карпатська. Ті чудові запахи 
України вливаються в його нові просто прекрасні вірші: 

Зелений світ – маленька Батьківщина! 
Тут відчуваєш сонечком душі 
Земне тяжіння – магнетизм піщинок, 
Упертий поклик юних споришів... 
Світло душі української, або роздуми над збіркою «Собор одкровень» 
Про цю унікальну книгу говорити так, ніби про щось буденне, просто 

неможливо. 
Як неможливо, один раз взявши її до рук і переглянувши кілька віршів, 

відкласти туди, де вже лежить купа книжок. Її хочеться вкотре читати й перечитувати, 
знаходячи щоразу нові Одкровення, декламуючи для самих себе й друзів окремі 
поетичні перлини, як молитву, долучаючись душею до Божественного Храму голосів. 
У ній невичерпна глибина думок, щось сакральне, небуденне – таке, що підносить 
кожного до вершин святості, очищає душу. Таке, що єднає із Всевишнім, дає 
усвідомити неперебутність нашого роду, який сягає в сиву давнину. 

Мова йде про збірку поезій «Собор одкровень» Олега Гончаренка, котра 
побачила світ у промисловому місті Мелітополі. Це вже друга частина задуманого 
автором епічного твору буття людського (перша «Храм голосів» – з’явилася раніше, а 
ще до них передувало десяток поетичних книжок, в яких Гончаренко утвердився як 
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самобутній Поет), де душа ліричного героя (Саметойя) невгамовна в пошуках істини, 
в осягненні помилок нашого народу в історичному зрізі , нашого гріхопадіння, болить 
за все й за всіх, просить світла храму, кличе до єдності, прозріння, до повернення на 
шлях чесного та совісного життя, «щоб не лишить на батьківськім току, в ріллі, зерна 
неправди за собою»... 

У цій книзі напрочуд зримо постають, ніби фрески в Соборі, два світи. Перший 
– світ істини, ідеалу та добра, дарований Богом у віровченні Христа – Святе 
Євангеліє, опоетизоване автором, де переконливо, без будь-яких відступів, 
філософськи виважено, вигранено в «золото вірша» кожне Господнє слово. 

...Ви кажете, що я прийшов сюди від татя?.. 
Кому ж запродали і душу ви, і плоть?! 
Сини засудять вас і учні біснуваті:  
за них і їх ім’ям засудить вас Господь. 
Даремно ви мене стрічаєте вороже:  
по Божому персту чиню діла святі. 
І значить це, що я приніс вам Царство Боже. 
Надія ваша я, остання в цім житті! (Йоан 8, Лука 7) 

Це рядки з вірша «Ісус навчає прощати». А ось як звучить уривок із притчі про 
фарисея і митаря, де Господь розкриває істину праведного життя: 

Кажу вам, совість – це найкраще у людині. 
Отож, і не гасіть дарма серця свої: 
Отець принизить тих, хто тут обрав гординю, та вивищить того, хто 

зрікся тут її... 
А це вже заримовані рядки Нагірної проповіді Ісуса Христа:  Бездумно не 

робіть і поруху чи кроку:  
прискорити життя не вдасться все одно. 
Найбільше бійтесь ви брехливих лжепророків:  
то є лихі вовки, обряджені в руно. 
Лукавий бузувір страшніше, гірше звіра, бо ситий же хижак не 

вчинить вам біди, як вчинить лицемір... 
Словам не майте віри: слова – то пустоцвіт, а справи – то плоди... 

Інший світ – сучасний, той, у якому живемо, який витворили самі, відступивши 
від Господніх заповідей, в книзі представлений як кількарівневий: в широкому 
розумінні – все людство, у вужчому – Україна, ще у вужчому – ліричне «Я» 
(Саметойя), особистість. Композиційно книга вибудувана так, що дозволяє авторові 
якнайглибше розкрити та донести до читача свою ідею та філософію. Слід сказати, 
що в цьому плані велику роль відіграють епіграфи, вдало підібрані автором до 
кожного вірша. Вражає широта осягнення й осмислення ним світоглядних 
висловлювань багатьох достойників світу цього. 

Вірші під заголовками «Святого Євангелія читання» та «Саметойя» 
чергуються, ніби відбувається перегук двох світів, які за своєю суттю, на жаль, не 
гармонійні, а звучать дисонансом. Бо сучасний світ швидко змінюється в противагу 
ідеальному, набирає чимдуж негативних форм, духовно деградує. Він стає 
агресивним і непередбачуваним, наближається до межі, за якою хаос. А може, – 
космічний пил? Бо вже 

І по руслах котиться не Ріка – 
 суховій на долю там наріка. 
Стоїш – і вологи, що – на щоці... 
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Хитаються гойдалки, як мерці на мертвому дереві... Вітер 
свище... 

«Агов-агов, братики! Ви живі ще?!» 
Як бачимо, в останньому рядку не стільки іронії, як трагізму, застереження 

нашому невігластву. Вочевидь сьогодні людина рубає сук, на якому сидить. Цей 
стрімкий зліт технологій уже не викликає захоплення. Надто потужне інформаційне 
поле поглинає нашу волю, нівелює інтуїцію. Ми більше покладаємося на розум, тим 
самим втрачаємо в собі Бога. 

Душа ліричного героя не може змиритися з тим, що людина втрачає зв’язок з 
природою, стає дедалі більш прагматичною, лукавою, байдужою до ближнього, 
безликою та неситою до розваг і наживи. Вона вже не живе, а проживає свій короткий 
проміжок, бо душу скувала пустота. 

Ох, скільки ж нас із Богових долонь  
Лелека наносив на землю грішну! 
Електорат, що жлуктить «Оболонь»... 
Героїв, геніїв торги за «сніг торішній»... 
Ганебна яв – ганебна смерть мети. 

Болить їй, коли цинізм і словоблуддя беруть гору над правдою, коли 
«шаманська маячня ефіром рине», «сивіють Ярославни на панелях», коли довкола 
суцільне лицемірство. 

Наче й молиться люд, церкви будує, а віри не має: «І немає чудес, тільки мухи 
рояться все дужче біля древніх ікон, що від наших цілунків слизькі». 

Ну де позичити любові і натхнення,  
щоб, як німий, не плакав кров’ю час?! 
Усяк харчить: «Я кречет і ручай я!» 
Йому на славу губляться світи. 
Знов мовчимо у відчаї печально, 
на грані зречення від пісні і мети... 

Поезії Олега Гончаренка – це не тільки живопис зовнішніх (споглядальних) 
атрибутів життя, його колір чи звук, а внутрішній голос (пориви і сумніви): 
«Наснився пращур... Був отой номад ким?! / А серце й досі в теплий степ зове...» Це 
бунт душі ліричного героя, яка є складником душі цілого народу, закоріненого в сиве 
Трипілля та скіфські степи. Бунт проти нашої «малості» й закостенілої байдужості до 
самих себе, до своєї землі, історії духовних оберегів. Чи почують той голос блудні 
сини, чи повернуться «у кордони свої», під корогви новітньої Січі, чи так і лишиться 
він волаючим у пустелі? 

Замість села – пустеля... 
«Власті» винні? 
А чується крізь млу десятиліть: 
«Ось не чіпай гніздечко ластовине! 
Порушиш, синку, – хата вмить згорить,  
бо ластівки – то душ людських багаття,  
пригашені Всевишнім до нори.» 
... Бездомні люди і... бездомні ластівки. 
Пече провина! І везу я сина (на прощу!)  
на цвинтарні п’яді ті, де бачив ще гніздечко ластовине  
– під «стрішкою» на братовім хресті... 

Чари Гончаренкових віршів незбагненні. Мова символізована, міфічна. Думки 
стислі, мов вибухові пристрої, де кожний рядок – афоризм, кожне слово – образ.  
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В одному з них автор пише: «Четвертий вимір всесвіту – Душа». Для О.Гончаренка 
вона – Господній дар. І тому духовне «Саметойя» (Саме той я), що слугує заголовком 
для кожного вірша, не просто образ ліричного героя, а істина, совість – те, що (поки 
що) співіснує в нашому єстві й бореться зі злом і хаосом, те, що страждає, кричить у 
нас, змушує бути кращим, не дає нам впасти в неправду. Він, як Мудрий Сторож, 
пильнує і не дозволяє переступити межу між добром і злом. Щодо українського 
народу – це його сутність: звичаї, обряди, повір’я, які тримали людину в певних 
кордонах моралі, захищали від впливу потойбічних сил і які ми розгубили. 

Було ноги спустиш в «ріку-Удай»,  
хитнеш – враз: «Лукавого не гойдай!» 
І завмреш налякано на мосту 
(хай той Міст Калиновий – лиш поріг)... 
А уже колиску гойднуть пусту –  
взагалі вважалось за смертний гріх. 
Нагадають зразу ж мале й старе,  
що водяник братика забере 
 і оберне маму на Мертву Вишню, 
 а воду в криниці – на Млу Кромішню... 
Диким Полем нині кудись іду. 
Хто її і вигойдав – цю біду?! 

Слід сказати, що поет не моралізує, не шукає тих, на кого б можна обернути 
гнів, бо всі ми винні в занепадництві та запустінні свого Поля. Його окаянна душа 
болить за все, бо потерпає від нашої бездумності не тільки людина, а й природа. Для 
нього Господнє Слово, Україна, Рідна мова, Душа – то священні орієнтири. Бо зв’язок 
їх космічний. І початок всього – із біблійного рядка: «Першим було Слово. І Слово 
було у Бога...», із голубого, як оксамит, неба над скіфськими степами та Дніпром-
Славутою. 

...Умирав я, в долоні затиснувши хрест... 
Але знов на чабанському возі воскрес! 
Рідне слово збудило, і Бог допоміг. 
Тільки їм завдяки я від лих не поліг. 
Дивувався: «Як сонце над світом цвіте!.. 
Бережіть ще нас, Боже і Слово святе!!! 
Дайте слави нам, рідні Поля і Гаї!!!” 
їхав здалеку я у кордони свої... 

Як глибоко й талановито мовлено про наш народ! Скільки в цих рядках любові, 
безмежної гордості від усвідомлення того, що ти нащадок тих безсмертних пращурів, 
воїнів – боронителів, землеробів, котрі жили на цій землі, прославили її і лишили нам 
у спадок. 

Для Поета Христове вчення – основа життя. Людина повного мірою мусить 
збагнути короткий плин земного буття, усвідомити своє гріхопадіння й навернутися 
до Бога. Бо вже всі попередження пройдені. Тільки віра та покаяння в гріхах, 
служіння ідеалам правди і а справедливості («Хай так вже повелось, що за добро не 
платять, та світ немов розцвів і... люди трохи в нім») порятують від «падіння», під 
остаточного пробудження у нас «Звіра». 

Саме ці думки пронизують наскрізь усю книгу. 
...Життя, забудь мене і дай мені відстрочку... 

Душа ліричного героя спокутує, просить прощення в Бога («І це життя? О, 
Господи, прости! Прости за ґвалт, виття, гарчання, вереск, за що людську банально-
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вічну єресь...»), шукає Світла і сама стає Світлом для тих, хто занурився в «темряву», 
бореться, «дарма, що болю і скорботи, як осоту», бо боротьба – то свобода. І ще не 
все втрачено: «Щ не кінець... Ще битві – не кінець! Ще поки наші даль і вись – 
заграва!» Тому: 

...Огризайся! 
Прорийсь і донеси крізь Темно-ліс  
Усе, що «від горобчика і зайця», 
 хмільним, колись додому не доніс. 

І таки пробивається росточок надії крізь депресивний образ сучасного світу – 
люд повернеться за тим благосним ковтком Води – вірою. І Ще буде, ще... «Пройдеш 
весну – ввійдеш і в літо. Ще, може, проковтнувши схлип, удасться знову впасти в 
жито й хлебтати, наче Воду, хліб...»  

Отже, важко збагнути поетичний дар О.Гончаренка – він потужний і рідкісний. 
У його поезіях нерв душі, біль і світло. Для підсилення думки й образу автор вдається 
до багатовимірності форм, словосполучень, літературних термінів, символіки, 
використовуючи історичні постаті, відомі персонажі української та світової 
літератури, народної творчості («...колобродить тебе, де голодний блука Вій...»). Рима 
сучасна, вразлива, як звук скрипки. 

Кожне поетове слово, мов світло, осяває темні закутки нашої плоті, оживляє 
дух; дає можливість глянути в глибину вічності. Глянути в самого себе, у свою душу 
й побачити, скільки накопичилося там бруду, скільки в ній лукавства та заблудства. І 
нарешті збагнути, що людська душа – не комора для зберігання добра, а Божий Храм. 
Тож маємо тримати її в чистоті і святості. 

Кожний вірш у «Соборі одкровень», текстова частинка, що звучить від імені 
Саметойя, є самодостатньо довершеним, високохудожнім твором. А разом з тим, усі 
вони пов’язані спільною ідеєю, філософською та національною направленістю, 
доповнюють один одного, створюють цільну епічну поему, яка кличе нас до пошуку 
істини, до спасіння. 

Оце і є та новітня література європейського значення, з глибоким і міцним 
національним підґрунтям, яка може повернути втрачений останнім часом інтерес до 
поетичного слова. Справжня поезія, як і пісня, стає часткою душі народу, якщо вона 
вистраждана поетом, пройшла через його серце. 

Сьогодні про книгу «Собор одкровень» Олега Гончаренка маємо говорити, як 
про небуденне явище, духовний порив, який обов’язково дасть свої позитивні плоди. 
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Носань Сергій (учень Державного навчального  
закладу «Багатопрофільний центр професійно-
технічної освіти»);  
керівник – Ручкіна І.В., викладач української 
мови та літератури 
 

«УКРАЇНА ЧЕКАЄ ВЕСНИ!..» 
(ЛІТЕРАТУРНИМИ СТОРІНКАМИ ТОКМАЧЧИНИ) 

 
Хай квітує травнем Україна 

В тихім шумі молодих садів –  
Найдорожча в світі і єдина 

Батьківщина велетнів-синів! 
Раїса Полякова 

 
Любов до Батьківщини, до свого рідного краю – це одне з найсвітліших 

почуттів, яке людина відчуває протягом всього свого життя. Кожна людина любить і 
пишається своєю Батьківщиною, місцем, де вона вперше почула мамин голос, де 
вперше усвідомила себе особистістю, де відчула велич і красу рідного краю. 

Сьогодні зростає інтерес до вивчення історії та літератури рідних міст. Люди, 
особливо молоде покоління, намагаються глибше і всебічно дослідити історичне 
минуле своєї малої Батьківщини. Бо, як відомо, без минулого немає і майбутнього.  
А письменники і поети – це, безперечно, біографи народу. 

Розвідка присвячена дослідженню творчої спадщини поетів і письменників 
Токмаччини, які, на мій погляд, є самобутнім явищем загальноукраїнської культури. 
У роботі розглядається образ України у творчості поетів і письменників Токмацького 
краю. Актуальність обраної теми обумовлена сучасним піднесенням демократичних 
процесів в Україні, коли погляди українського суспільства все більше спрямовуються 
на регіони. 

У кожної людини є Батьківщина, країна, яку вона любить і якою пишається. 
Батьківщина – це рідна земля. Словосполучення «рідна земля» для мене означає дуже 
багато, бо синонімами до цих слів є слова Батьківщина, Вітчизна, рідний край. Але в 
кожного з нас є ще й інша, так звана «мала Батьківщина». Для мене – це місто 
Молочанськ.  

Моє місто має свою історію. Воно було засновано у 1803 році менонітами і 
мало назву Гальбштадт (у перекладі з німецької – напівмісто). Протягом багатьох 
років це було високорозвинене аграрне місто. Відомий письменник нашого краю 
Микола Гомон пише у своїй документальній історико-краєзнавчій розповіді «Край 
Токмацький» таке: «Гальбштадт перетворився на квітучий оазис, що потопав у садах. 
Тут була необхідна для аграрного господарства промисловість. Поблизу нього, через 
річку Молочну, заснувалась Пришибська колонія (євангельсько-католицьке 
поселення). А недалеко від них виросли села Мунтау, Тігенгаген, Шенау, Фішау, 
Лінденау, Ліхтену, Пітерсгаген та інші. Німці-колоністи розселилися і в інші околиці 
району – на південь, на схід і на захід». 

Зараз моє місто не таке багаточисельне, як колись. Багатьох об’єктів 
господарювання вже давно немає (наприклад, грензаводу). Через закриття багатьох 
підприємств, населення змушене шукати роботу за межами нашого містечка. Але я 
вірю в майбутнє свого краю. У місті працює дві загальноосвітніх школи, школа-
інтернат для дітей-сиріт, дитяча школа мистецтв, юнацька спортивна школа, дитячі 
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садки. І Державний навчальний заклад «Багатопрофільний центр професійно-
технічної освіти», де я навчаюсь за спеціальністю «електромонтер». 

Під час навчання у Центрі професійно-технічної освіти я зацікавився 
краєзнавством Токмацького району, зрозумівши що без знань історії рідного краю 
немає його майбутнього. Звертаючись до різних джерел (Інтернет-ресурси, 
підручники з історії, довідники), я зрозумів, що літературні твори земляків нададуть 
найбільш вичерпну інформацію. 

У вже згаданій документальній історико-краєзнавчій розповіді Миколи Гомона 
«Край Токмацький» є дані про виникнення та заснування Токмака, Молочанська та 
багатьох навколишніх сіл. Автор багато уваги приділяє подіям Другої світової війни, 
які відбувалися на території нашого краю. Також розповідає про видатних та 
талановитих земляків. 

«Фрагменти з літопису заснованих і зниклих поселень на теренах Токмаччини 
– ось головний лейтмотив історико-публіцистичного нарису», – так визначає свою 
роботу Віктор Глянь. Книжка має назву «Посеред Дикого поля» і присвячена 
відомими і невідомим фактам з історії міст і поселень Токмацького району. 
Наприклад, саме з цього нарису я дізнався, що у середині минулого століття моє рідне 
місто хотіли затопити у зв’язку з будівництвом Молочанського водосховища. 

Краю мій Токмацький, 
Рідний серцю край,  
Широчінь степів за обрій 
І ланів розмай. 

Так пише про свою малу Батьківщину Зінаїда Павлівна Федан, поетеса та 
майстер декоративно-прикладного мистецтва. Про свою творчість вона каже: «В 
поезії, як і в житті, все мною зміряне любов’ю. Любов’ю до найрідніших для мене: 
сина, мами і онука; до України, рідного краю, його природи і довкілля». Гордістю, 
вірою у майбутнє свого міста пройняті рядки її віршів: 

З’явився перший дизель тут могутній, 
І прокладали наші трактори дорогу у майбутнє. 
Звістка про цю приємну новину летіла світом,  
Відомим стало наше місто всьому світу. 

Відомий токмацький поет, публіцист та гуморист Василь Лукич Пальоха, 
пропрацювавши багато років в місцевій школі завучем, а потім директором, написав 
багато творів, присвячених рідному краю.  

Вірші, зарисовки, нариси, матеріали для досліджень з історії рідного краю – це 
не повний перелік світу його захоплень. 

Друкувався в обласній та районній пресі. Керівник літературного об’єднання 
«Світанок», що створене при міській газеті «Таврія», пристрасний пропагандист 
української мови Василь Пальоха присвячує своєму рідному місту багато творів. 
Серед них – «Пісня про Токмак», де пейзажні замальовки переплітаються з 
патріотично-громадськими мотивами, де автор захоплюється і пишається працею і 
досягненнями земляків: 

І нехай до столиць не доріс ти, 
Але нам не забути того: 
Перший трактор – це твій, моє місто, 
Перші крила – це сина твого. 
 
Ми тебе полюбили навіки, 
Отчій дім на вкраїнській землі –  
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Знають наші молочнії ріки 
І ще більше твої дизелі. 

У віршах токмацької вчительки Ольги Олександрівни Яценко відчувається 
тепле і ніжне ставлення до рідної землі. Від пейзажних замальовок поетеси сяє 
чимось до болю рідним, чистим і добрим: 

Токмаче мій, ти – рідне місто, 
Де народилась я й живу. 
Тут хати, мов чиєсь намисто, 
Стоять біленькі, мов в раю. 
Росте калина, цвітом сяє, 
І річка тихо гомонить. 
Люблю, коли буяють трави 
І неба чистого блакить. 

Письменниця і поетеса Токмаччини Раїса Полякова з теплотою та любов’ю 
змальовує у своїх творах рідний край. Вона присвячує свої прозові твори реальним 
людям, які живуть і працюють у місті Токмак. Авторка звеличує та захоплюється 
працею своїх колег, вчителів. На сторінках її нарису «Світлиця добра» проста 
вчителька постає як справжня берегиня українських традицій, справжній патріот своєї 
рідної землі. 

Багато пісень присвячено містам Токмаччини. Серед них – «Гімн Токмака», 
який написав Сергій Локотков, та «Песня про Молочанск» (російською мовою), яку 
написав і виконує Микола Стаднюк. Автори прославляють рідну землю, бажають їй 
процвітання і мирного неба. 

Отже, проаналізувавши твори поетів і письменників Токмаччини про рідний 
край, я зрозумів, що ці талановиті люди живуть проблемами сьогодення. Основним 
лейтмотивом їх творів є людина сильної волі, людина праці. Ідея, яка об’єднує всі ці 
твори – це навчити читача жити по совісті, любити рідну землю, радіти життю. 

УКРАЇНА У ТВОРЧОСТІ ПИСЬМЕННИКІВ ТА ПОЕТІВ РІДНОГО КРАЮ 
1. Сторінками прозових творів  

Токмаччина… Чудовий куточок нашої безмежної Батьківщини. Це край, де ми 
живемо. Це – мій рідний край. Красивий він своєю природою, працьовитим і мужнім 
народом, традиціями, які передаються з покоління в покоління. 

Славу Токмаччини творили і творять люди, що не мислять життя свого без 
рідної землі, без своєї квітучої України. Славна історія нашого народу, його героїчне 
минуле і сучасне відображене в творах токмацьких письменників. 

Тема рідної землі, уславлення героїзму українського народу під час Другої 
світової війни, спогади про рідних та однополчан провідні у творах нашої землячки 
Марії Педенко. Мужність рідного народу у боротьбі з фашистськими загарбниками за 
визволення Чорноморського узбережжя та Криму оспівані у «Фронтовому 
щоденнику», захоплюючій історії, яка не викликає жодних сумнівів  в її реальності. У 
своєму зверненні «Дівчатам України» Марія Петрівна писала: «На захист 
Батьківщини віддамо всі сили, уміння, знання, а коли треба, то і життя – найдорожче 
в людини… А віддати життя за правду, за свободу, за народ, за Батьківщину – це 
щастя». Майже вся її літературна творчість була присвячена любові до України, до 
Батьківщини, до рідного краю. 

Подіям Другої світової війни присвячена документальна повість Олександра 
Доненка «В горнилі пекла». Це правдива розповідь фронтовика про бої за Великі 
Луки, Москву, Сталінград, Ленінград і Естонію, в яких автор брав активну участь. 
Розповідь ведеться від першої особи і передає весь настрій та атмосферу, яка 



136 
 
панувала в лавах наших військ. «Вісті про події на Калінінському фронті облетіли всі 
війська: наші і німецькі. Наші війська піднеслися духом, а німецькі розгубилися, їх 
охопила невпевненість в своїх силах, а подекуди і паніка». Автор приділяє велику 
увагу деталям, характерам, описам подій. Письменник оспівує героїзм простих 
людей, звичайних солдатів, які боронили Вітчизну і які є справжніми героями-
патріотами. 

Кирило Гордусенко – молочанський письменник. Писав російською мовою. 
Його проза присвячена відновленню та становленню рідної Батьківщини після Другої 
світової війни. Збірка «Голос защиты» містить, за визначенням самого автора, 
оповідання, спогади, нарис-етюд, пошуки-дискусії, бувальщину. У цих творах 
зображено Україну повоєнного часу, проводиться паралель між минулим і сучасністю 
автора: повоєнна Україна і Україна кінця 90-х – початку 2000-х років. Його твори «Из 
побеждённого Берлина уходим с тревогой», «От мира лжи и насилия к миру дружбы, 
изобилия и счастья» пронизані вірою у краще майбутнє нашої Вітчизни. 

2. Поети Токмаччини про Україну 
Епіграфом до моєї роботи стали рядочки з поезії токмацької вчительки-поетеси 

Раїси Полякової, чия творчість пронизана патріотизмом та любов’ю до рідної неньки 
України. Протягом багатьох років учителька Раїса Полякова виступає на сторінках 
газет Токмаччини, випускає збірки. Те, як вона пише, підкуповує глибиною почуттів і 
переживань, філософським осмисленням життя. 

Чудовий світ її поезії і прози. Багато чого вбирає цей світ, де схвильовано і 
поетично виражається любов до рідної землі, її людей і природи: 

У вінках барвінкових портрети, 
Діти в вишиванках і стрічках. 
Задзвеніли дзвоником куплети,  
І немов заслухались поети –  
Наша гордість, слава у віках. 

Вірою у світле майбутнє нашої країни, у її щасливу долю пронизані ліричні 
твори Раїси Полякової: 

Ще під силу козацькому роду 
Зберегти свій народ у негоду. 
Ще засяє наш зоряний шлях! 
Не замерзне веселка в снігах! 
Нам шепочуть провісники-сни: 
«Україна чекає весни! 
Наша правда на світі жива! 
Ще для пісні знайдуться слова!» 

2016 року вийшла в світ поетична збірка «Вірші та гуморески» Олександра 
Слабоспицького. І першим твором у цій книжці є «Дума про Україну», де в 
алегоричній формі з авторського погляду змальовано події періоду становлення 
незалежної України. Поет порівнює Україну з «лісовою красунею», «чарівною 
смерічкою», яку хочуть зрубати лісоруби. Не зважаючи на всі негаразди сучасності, 
автор вірить у майбутнє України і закликає до співпраці: 

Як півсотні літ тому, нам потрібно знову 
Піднімати Україну, будувати нову. 
Працювати плідно, з наукою дружити, 
Тоді нашим дітям буде краще жити. 
Стояти за правду, наче брат за брата, 
Буде Україна квітуча і багата. 
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Як американці, німці, італійці, 
Будемо пишатись, що ми Українці. 

Отже, Україна – моя рідна країна, моя Батьківщина, Батьківщина моїх 
батьків… Батьківщина – це місце, де я народився і виріс, де вперше пішов до 
школи… І важко сказати, яка Батьківщина дорожче – велика чи маленька. Для мене 
вони однаково важливі. Більш того: для мене – це неподільне ціле. Для мене все 
навколишнє – це моя єдина Україна! 

Саме до такого висновку я прийшов, аналізуючи творчість письменників і 
поетів  Токмаччини.  

Дослідивши історико-краєзнавчі твори наших земляків, я зрозумів, що наш 
край має цікаве історичне минуле, до вивчення якого з інтересом залучаються не 
лише письменники, а й мої однолітки. Це сприяє заохоченню вивчення історії рідного 
краю, а це дуже актуально і необхідно для сучасної молоді. 

Багатий на таланти Токмацький край пишається не лише своїми 
письменниками-краєзнавцями, а й поетами, які оспівували у своїх поезіях рідний 
край, свою Батьківщину. Зі сторінок їх творів Україна постає величною, могутньою, 
єдиною державою, яка водночас схожа на ніжну, чуйну, добру жінку, що піклується 
за своїх синів і дочок. І хочеться вірити, що скоро настане той світлий час, коли 
запанує мир і добробут на нашій неньці Україні.  
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мови 
 

МОВА – ДУША І ГОРДІСТЬ НАЦІЇ 
 

Мова – "найважливіша частина нашої особистості, нашої поведінки, нашої 
думки, вона – тіло цієї думки, визначає ступінь нашої свідомості, є своєрідним її 
мірилом, – наголошує мовознавець О.Сербенська. – Мова якнайтісніше пов'язана з 
духовним світом, сферою почуттєвого, з "розумом серця" – і усвідомлення того, що 
таке мова, як і за якими ознаками вона живе, що зберігає, а що руйнує її організм, яка 
її роль у житті людини і народу, виробляє здатність не піддаватися впливам 
середовища, якщо воно затягує. І насамперед за мовною ознакою людина шукає собі 
подібних, або, як кажемо, ідентифікує себе". 

Українська мова – національне надбання українського суспільства, вона 
повинна охоронятися та підтримуватися державою. Мовна політика як одна із 
складових частин державної має бути спрямована на забезпечення оптимального 
функціонування української мови в усіх сферах життя українського суспільства, їх 
подальшого розвитку та взаємодії. Українська мова, виконуючи інтеграційну 
функцію, є важливим чинником зміцнення державності, забезпечення культурного та 
економічного розвитку нашої країни. 

Мова – духовний скарб нації. Це не просто засіб людського існування, це те, 
що живе в наших серцях, – наша сутність, первозміст нашого буття. Саме мова 
формує і визначає свідомість, творить людину, культуру, історію. 

Яка чудова українська мова! Виплекана колоссям, виспівана птахами, 
звеличена письменниками. Мабуть, не було жодного майстра слова, який би від 
усього серця не висловив до неї палкої любові і своєї тривоги, який би не покладав на 
неї найбільших надій, бо долю свого народу бачив невідривною від долі рідної мови. 

Перші слова... Вони – з матусиної колискової, бабусиної легенди. Саме вони 
відкривають кожній людині безмежний світ зеленої діброви – мови. У сповиточку 
рідне слово дитина чує від матері, за нею перші ніжні слова ласки промовляє – ті 
слова, які проказувала прамати над колискою, може і в глибоку давнину. Вони 
наповнені почуттям, мов квітка нектаром. Отже, мова – спів, мова – казка. 

Моя рідна мова така мелодійна та неповторна, бо увібрала в себе гомін полів і 
лісів, степів і дібров землі вкраїнської. Вона переткана калиною, барвінком і 
вишневим цвітом. Кожна її ниточка вимочена у криницях і струмках людської 
звитяги. Вона – з голосу буйного тура, скрипу дерев'яного рала, стогону вола в 
борозні, золотого колосся, осмаленого війнами і торкнутого полином Чорнобиля. Вся 
з тучі і грому, з води і роси. У ній – сиві віки і день прийдешній. 

Українське слово увібрало помисли народу, сподівання на кращу долю. Воно 
зберегло й донесло з глибини минулих століть народну звичаєвість, обрядовість. 
Змочене удовиними слізьми, повите дівочою тугою на невольничих торгах, воно 
вмирало з голоду і будувало, плакало за засудженими, але відроджувалось, і доки в 
народу залишається це драгоцінне надбання, “воно оживає і сміється знову”. 

Рідною мовою належить уважати мову своєї нації, мову предків, яка пов'язує 
людину з її народом, з поперед – німи поколіннями, їх духовними надбаннями. «До 
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основних кваліфікаційних якостей громадянина входить активне володіння рідною 
мовою» (У.Аммон). 

Нормальним є, коли рідну мову діти засвоюють від батьків. Однак специфічні 
умови існування нашого народу і породжувані ними фактори страху і холуйства часто 
руйнують цей природний у цивілізованому суспільстві процес, а тому в історії 
України звичні випадки, коли до рідної мови значна частина українців повертається 
лише у зрілому віці – якщо взагалі повертається.  Що ж до двох «рідних мов», ідея 
яких так інтенсивно донедавна насаджувалась серед неросійських народів, то друга 
«рідна» мова – явище таке ж природне, як друга голова в чорнобильських телят-
мутантів. 

Про дві рідні мови можна говорити хіба що стосовно окремих змішаних сімей, 
однак наукою зафіксовано, що вже в третьому поколінні тут залишається одна мова. 

Існують нації, складові частини яких користуються різними мовами 
(наприклад, швейцарці – німецькою, французькою, італійською, романською), є 
також різні нації, що послуговуються однією мовою (наприклад, іспанською 
користуються, крім іспанців, чілійці, кубинці, аргентинці, мексиканці та ін.). Однак 
це не більше, як виняток, що підтверджує правило: назва народу і його мови мають 
той самий корінь. 

Українська мова є мовою українською народу, отже, вона і тільки вона повинна 
бути рідною для кожного, хто вважає себе приналежним до української нації. «Без 
мови нашої, юначе, й народу нашого нема» (В.Сосюра). 

Історія розпорядилася так, що чимала кількість українців як в Україні, так і 
поза її межами, зберігаючи свою духовну спорідненість з українською нацією, не 
мала можливості опанувати рідну мову. Щоб уникнути повної денаціоналізації – 
власної і своїх дітей, – ці люди перш за все мають оволодіти українською мовою як 
найголовнішим каналом зв'язку з рідним народом, його культурою та устремліннями. 

Рівень розвитку рідної мови відображає рівень духовного розвитку нації: 
словник – це те, що нація знає про світ, а граматика це те, як вона про цей світ 
говорить. 

Мова – це серце нації. 
Українська мова – це святі скрижалі української нації, тому її слід берегти, 

пишатися нею, завжди пам’ятаючи про її значення, про її цілющу, відроджуючу силу: 
Ми з нею відомі усюди, 
Усе, що треба, нам є 
А хто свою мовузабуде, 
Той серце забуде своє. 
Вона, як зоря пурпурова, 
Що сяє з небесних висот. 
І там, де звучить рідна мова, 
Живе український  народ (В. Сосюра) 

«Найбільше і найдорожче добро в кожного народу – це мова. Ота жива 
схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє 
життя, і свої сподіванки, і розум, і досвід». 

Якщо в народу відібрати його мову, він зникне, втративши культуру та історію. 
Ось як про це свого часу сказала Ліна Костенко: «Нації вмирають не від інфаркту, 
спочатку їм відбирають мову». 

Один давньогрецький філософ казав: «Заговори, щоб я тебе побачив». Це дуже 
символічний вислів із глибоким змістом. Якими побачать українців інші народи, 
залежить від самих українців. Ми хочемо бути багатомовними та освіченими, хочемо, 
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щоб про нас знав увесь світ, хочемо шанувати та любити рідну мову. Українська мова 
– це святі скрижалі української нації, тому її слід берегти, пишатися нею, завжди 
пам’ятаючи про її значення, про її цілющу, відроджуючи силу. 

Мова – це серце нації, а нація – це особистість, вона має обличчя, свій характер, 
темперамент, свою культуру, мораль, честь і гідність, свої святощі, своє минуле, 
теперішнє і майбутнє. Мова – це невичерпна духовна скарбниця, в яку народ 
безперервно вносить свій досвід, всю гаму свого розуму і почуття. Мова – це канва, 
на якій людина вишиває узори свого життя. 

Із сивої глибини віків бере початок наша мова. Шлях її розвитку – це тернистий 
шлях боротьби. Багато, дуже багато жорстоких літ і століть пережила наша рідна, 
наша невмируща мова, мужньо витерпівши наругу і найлютіших царських сатрапів та 
посіпак шляхетно-панських, і своїх панів та підпанків. Перетерпіла вона і дикунський 
циркуляр царського міністра Валуєва, який заборонив друкувати книги українською 
мовою, окрім творів художніх, і ганебний із най ганебніших Емський указ 1876 року, 
який зовсім заборонив друкувати книги українською мовою. 

Українська мова невіддільна від українського народу, від його історичного 
розвитку, від самої держави, від рідної землі. 

Українська мова – мова української нації. В ній тисячолітня історія нашого 
народу – історія тяжка, кривава, із злетами і падіннями, осяяна духом свободи та 
незалежності Української держави, бо ж український народ віками змушений був із 
зброєю в руках оборонятися і відстоювати своє право на вільне життя. Тому в 
українській мові ми відчуваємо брязкіт схрещених шабель уславлених на весь світ 
козаків запорожців , незламних опришків і гайдамаків, заповзятих січових стрільців, 
феноменально мужніх юнаків-лицарів, які смертю хоробрих загинули під Крутами, 
відчайдушних воїнів УПА. 

Нашою мовою Маруся Чурай складала пісні, які додавали козакам снаги, нею 
звучали накази славнозвісного полководця і гетьмана П.Сагайдачного, який вів на бій 
козацькі полки. Це мова запорізьких козаків. 

Українська мова – це мова великого народу, великої культури, нашої історії. 
Українською мовою написані невмирущі твори Котляревського і Шевченка, Франка і 
Лесі Українки, Нечуя-Левицького і Коцюбинського. 

Любов до Батьківщини не можлива без любові до рідного слова. Тільки той 
може осягти своїм розумом і серцем красу, велич і могутність Батьківщини, хто 
збагнув відтінки і пахощі рідного слова, хто дорожить ним, як честю рідної матері, як 
колискою, як добрим іменем своєї родини. Людина, яка не любить мови рідної матері, 
якій нічого не промовляє рідне слово – це людина без роду і племені. 

Українська мова ввібрала в себе все найкраще, найніжніше, найвеличніше, 
наймудріше, найблагородніше, найпоетичніше і найболючіше – перший голос 
немовляти, яким воно сповістило про свою появу на світ, і останній розпачливий зойк 
прощання людини з білим світом, голосний сміх щасливої дитини і зворушливий плач 
сироти, невимовний біль чумака в далекій дорозі і тягар каторжника на важкій 
підневільній праці, солодке задоволення від творчої праці та побратимської вірності і 
велике розчарування від холодної людської байдужості, блакить високого неба і 
золотого сонця пшеничних ланів, сяйво світлого місяця і ясних зір, багрянець 
світанкових заграв і срібло цілющо-перлистих рос, могутність бурхливого Дніпра і 
оспіваного в піснях тихого Дунаю, міць столітніх дубів, що символізують силу 
української нації і мінливо-веселкові переливи хвиль Чорного моря, тихий шепіт 
шовкових трав і таємний шум замріяних смерек, красоту опоетизованої червоної 
калини та хрещатого зеленого барвінку, гіркоту поневіряння на чужині і відчуття 
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піднесеності в молитві до Бога за рід свій, за Україну, за мир, добро і спокій на всій 
планеті. 

Розмаїте і щедре наше українське слово. Мабуть, не всім відомо, що на 
міжнародному конкурсі в Парижі в 1934 році воно зайняло третє місце після 
французької та перської мов. За барвистістю наша мова посіла друге місце. 

Слово надто багато важить у людському житті. Воно вмить змінює настрій, 
робить щасливим або нещасливим, радісним чи пригніченим. 

Слово – найтонше доторкання до серця, воно може стати і ніжною запашною 
квіткою і живою водою, що повертає віру і добро, і гострим ножем, і розжареним 
залізом, і брудом. 

Мудре і добре слово дає радість, нерозумне і зле, необдумане і нетактовне – 
приносить біду. Словом можна вбити і оживити, поранити і вилікувати, посіяти 
тривогу і безнадію, одухотворити, розсіяти сумнів і засмутити, викликати посмішку і 
сльози, породити віру в людину і заронити зневіру, надихнути на працю і скувати 
сили душі. Зле, невдале, нетактовне, просто кажучи, нерозумне слово може образити, 
приголомшити людину. 

Про українську мову і українське слово можна говорити безкінечно. 
Століттями гнана і переслідувана все ж існувала вона в піснях і думках, казках і 
переказах, гострилася і виточувалася в переказах і прислів’ях. 

Мова – один з видів культури. 
Мова створена людиною для потреб спілкування і для утворення в пам’яті 

людства банку даних колективного досвіду у пізнанні світу. Та зрештою й сама 
людина є продуктом своєї діяльності, адже як справедливо зазначав Ф.Енгельс, 
“спочатку праця; а потім і разом з нею членоподільна мова стали двома 
найголовнішими стимулами, під впливом яких мозок мавпи поступово перетворився в 
людський мозок. Оскільки в основі культури лежить спільне прагнення людства до 
перетворення навколишнього середовища в сферу життєдіяльності, у засіб розвитку 
людського суспільства, то слід визнати, що немає і не може бути природної мови, 
первинною функцією якої не було б обслуговування процесу творення культури. 
Отже, мова – один з видів культури, покликаний разом із працею творити всі інші 
види культури. Більше того, мова є не тільки засобом творення культури, але й, що 
треба підкреслити, одним із її складових компонентів.  

На думку Є.М.Верещагіна і В.Г.Костомарова, “національна мова входить у 
поняття національної, бо природні умови, географічне положення, рівень і 
спеціалізація народного господарства, тенденція суспільної думки, науки, мистецтва 
– всі великі й малі особливості життя народу знаходять відбиття у мові цього народу”. 

Незаперечною аксіомою є те, що мова є своєрідним генетичним кодом нації, 
складовою частиною і засобом творення національної культури. Світова наука має 
аргументовані докази того, що українська мова є одна з найстаріших і найяскравіших 
мов за своєю мелодійністю та виразністю. 

Говорити про мову протиукраїнських племен можна лише гіпотетично. Адже 
писемних пам’яток, які дійшли до нас, ще не достатньо для повноцінного 
дослідження мови. 

Тому будь-які хронологічні віхи виникнення і первісного розвитку української, 
як і взагалі будь-якої іншої мови, встановити неможливо. Безперечно лише, що 
українська мова є однією з найдавніших індоєвропейських мов. Про це свідчить і 
наявність архаїчної лексики, і деякі фонетичні та морфологічні риси, які зберегла 
наша мова протягом віків. Давність української мови доводили ряд вітчизняних та 
зарубіжних учених: Павло Шафарик, Михайло Красуський, Олексій Шахматов, 
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Агатангел Кримський та ін. Ще у 1879 р. польський вчений-лінгвіст Михайло 
Красуський у своїй праці "Давність української мови" наголошував, що українська 
мова не тільки старіша від усіх слов’янських, а й від санскритської, грецької, 
латинської та інших арійських. 

Про давність української мови свідчать і реліктові фольклорні твори, особливо 
календарно-обрядові пісні. Наприклад, український мовознавець Олександр Потебня 
стверджував, що веснянка "А ми просо сіяли" існувала в Україні вже у І тисячолітті 
до н.е. Невже вона співалась якоюсь іншою мовою? А колядки про сотворіння світу 
птахами (тобто ще з дохристиянських часів) навряд чи перекладалися з якоїсь 
давнішої мови на українську, адже християни не мали в тому потреби. 

Тарас Шевченко був переконаний, що поки жива мова в устах народу, доти 
живий і народ, що нема насильства більш нестерпного, як те, яке прагне відняти 
народу спадщину, створену численними поколіннями його предків. Ці Кобзареві 
думки перегукуються з роздумами визначного педагога К.Ушинського: 

"Відберіть у народу все – і він усе може повернути; але відберіть мову – і він 
ніколи вже більш не створить її; вимерла мова в устах народу – вимер і народ. Та 
якщо людська душа здригається перед убивством однієї недовговічної людини, то що 
ж повинна почувати вона, зазіхаючи на життя багатовікової особистості народу?" 

Отже, будучи творінням людини, мова весь час перебуває під її впливом. 
Традиції нормування мови існують, мабуть, стільки, скільки існує людство. Кожна 
мова засвідчує в своєму складі слова, які “оцінюють” характер мовлення: промовляти 
“говорити чітко, урочисто”, мовити “користуватися мовою”, ректи “урочисто 
виголошувати істини”, говорити “здійснювати акт говоріння”, белькотати “говорити 
плутано, невиразно”, лебедіти “говорити з почуттям любові до співбесідника” і т.д.  
У розвинутому в кожній мові синонімічному гнізді дієслів мовлення криється 
уявлення людини про мову вироблену й невироблену, “високу” й “низьку”. 

Отже, мова народу – показник його свідомості. Вона дзвінкова криниця на 
середохресній дорозі нашої свідомості. Її джерела б'ють десь від магми, тому й 
вогняна така. Читаю літературні твори і бачу всю історію рідного краю, осмислюю всі 
історичні віхи. Скільки ж довелося пережити страхіть, принижень і загроз! А мова 
знову розцвітає. У ній одухотворяється весь народ, вся Батьківщина, втілюється 
творчою силою в описі природи, криниці, червоної калини, білої берези. І хоча тепер 
не легкі для простого народу часи, держава не завжди стоїть на його захисті, однак 
продовжує лунати рідна пісня, звучать рідні серцю мелодії. Все це можна назвати 
духовністю. 

Окрім того, українська мова – національне надбання українського суспільства, 
вона повинна охоронятися та підтримуватися державою. Мовна політика як одна із 
складових частин державної має бути спрямована на забезпечення оптимального 
функціонування української мови в усіх сферах життя українського суспільства, їх 
подальшого розвитку та взаємодії. Українська мова, виконуючи інтеграційну 
функцію, є важливим чинником зміцнення державності, забезпечення культурного та 
економічного розвитку нашої країни. 

Я українка – і цим пишаюсь! Мову рідну люблю і шаную. Що можу зробити 
для її розквіту? Виконуючи поетову настанову, берегтиму, “як парость виноградної 
лози”. Продовжуватиму та плекатиму її традиції, бо мова для мене є материнською 
піснею над колискою, радістю кохання. Я черпатиму глибини її багатства щоденно, 
оберігатиму цей неоціненний скарб, буду патріотом своєї держави.  

Завжди пам'ятатиму Шевченкові слова: 
Ну що б, здавалося, слова... 
Слова та голос – більш нічого. 
А серце б'ється, ожива, Як їх почує... 



143 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
1. Левченко Т. Мова і духовність нації // Українська мова і література в школі. 

– 2003. – № 5. – C. 67-69 
2. Ляхоцька Л. "Хочеш добра своїй нації – не нехтуй рідною мовою..." 

(І.Огієнко і мова) // Початкова школа. – 1997. – № 12. – C. 1-5 
3. Невгодовський А. У мові – пам'ять народу. Мова – код і паспорт нації : 

Українознавча робота в школах-родинах // Початкова школа. – 2000. – № 6. – C. 29-
32. 

4. Сідько Н. Українська мова: джерело нації і державності // Вісник Книжкової 
палати. – 2005. – № 10. – C. 55. 

5. Скільський Д. Українська мова-духовна основа української нації // 
Визвольний шлях. – 2001. – № 9. – C. 38-43. 

6. Степанишин Б. Генетичний код нації, або Мова про мову // Вітчизна. – 2002. 
– № 5-6 . – C. 123-130. 

7. Усик Н. Рідна мова – найбільший скарб нації // Українська мова і література 
в школі. – 2005. – № 8. – C. 61-64. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



144 
 

Кикош Олександр (учень Державного навчального 
закладу «Пологівський професійний ліцей»);  
керівник – Данілова Л.А., викладач історії 
 

КРОКУЮЧИЙ ЗА ОБРІЙ 
 

Забудеш рідний край – твоє всохне коріння. 
П. Тичина 

 
Батьківщина – це найдорожче, що є у людини. Не даремно вона співзвучна 

слову «батьки». 
Моя Батьківщина – це Україна. Я вважаю її найкращою країною у світі. Але, як 

і для кожного з нас, Батьківщина для мене – це насамперед місце, де я народився і 
живу, де живуть і працюють мої батьки, це – місто Пологи. Саме тут відбулось моє 
перше знайомство з навколишнім світом, тут я сказав перше слово, зробив перший 
крок, пішов до школи, знайшов вірних друзів. Тільки у рідному місті мені вільно 
дихається, легко й радісно жити. 

У кожної людини своя Батьківщина, і кожен має право любити та пишатися 
нею. На мою думку, любити рідну землю означає ставитися до неї з повагою. Кожна 
людина повинна не просто любити рідний край, а й знати його історію. Минулого 
року моє рідне місто відзначило свій 130-й ювілей, а 7 березня 2018 року виповнилося 
95 років Пологівському району. Його справжньою окрасою є Кирилівська фортеця, 
будівництво якої розпочалося у 1770 році, Басанська вода, яка має цілющі 
властивості, споруджена у 1913 році у селі Кінські Роздори Спасо-Преображенська 
церква висотою 30 метрів та інші «чудеса» Пологівщини.  

Проте  візитівкою району є одне із найстаріших  на його території промислових 
підприємств, яке нині має назву «Гірничо-добувна компанія «Мінерал». Наступного 
року підприємство відзначатиме 90 років з моменту свого створення. Тож я і вирішив 
присвятити свою роботу вивченню історії цього підприємства, тим більше, що на 
ньому все своє трудове життя пропрацювали мій дідусь і прадід. 

1. Шукали в Пологах коня золотого… 
Не кожен район області може похвалитися наявністю на своїй території 

покладів корисних копалин. Пологівському району у цьому відношенні пощастило. В 
його надрах приховані значні поклади добре відомої глини Положського родовища. 

Цікава легенда пов’язана з відкриттям родовища. 
1897 році в Пологах у родині кравця Семена Карповського народилася донька, 

якій дали дивовижне ім’я Перл. У 22 роки вона вступила до більшовистської партії, 
завідувала жінвідділом Запорізького міськкому та стала делегатом з’їзду жінвідділів у 
Москві. Там вона познайомилась із своїм майбутнім чоловіком В’ячеславом 
Молотовим, відомим партійним діячем і членом уряду. 

Легенда говорить, що Перлина Семенівна розповіла чоловікові, буцімто 
Конкою йшли колись турецькі судна, на одному з яких везли золотого коня. Корабель 
затонув недалеко від її рідних Поліг. Молотов поділився звісткою зі Сталіним і той 
наказав провести розвідку. Солдати довго копирсалися поблизу Поліг. Коня не 
знайшли, проте виявили поклади каолінів та вогнетривкої глини. Попереду була 
індустріалізація і Сталін наказав організувати розробки. 

У 1924 році геологи Харківського тресту «Союзкаолін»  відкрили Положське 
родовище, що послужило створенню потужного у подальшому підприємства. 
Родовище простягається смугою в 30 км при ширині 5 км на обох берегах річки 
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Конки від села Кінські Роздори на сході через село Пологи до села Новокарлівка на 
заході. Спочатку запаси каоліну були визначені у 7 млн. тонн. Потім ці дані 
уточнювалися і у 1971 році були затверджені запаси в обсязі 17,7 млн.тонн. 

2. Від дільниці – до управління 
Біля хутора Янцена, що в 7 км від Поліг, у 1926 році була утворена Янцевська 

дільниця, що входила до складу Південно – Волновахської групи підприємств тресту 
«Продасилікат». У шурфах та колодязях, під землею йшло видобування сировини 
вручну, а «на-гора» вона піднімалася діжками.  

На більш – менш промисловій основі видобуток корисних копалин почався у 
1929 році. На руднику проклали вузькоколійку, встановили транспортери, закупили 
трактори, автомобілі і почали проводити видобуток сировини відкритим способом. 
Він складав на той час 5 – 6 тисяч тонн на рік. 

Важлива подія сталася у жовтні 1930 року. Підприємство одержало перший 
паровий екскаватор потужністю ковша півтора кубометра. Районна газета 
«Колективні лани» так писала про цю подію: «6 жовтня на каолінових розробках 
було свято. Колона робітників в купі з техперсоналом вийшли зустрічати 
екскаватор, що прибув з розробки. Урочистий настрій. Прибув екскаватор. Загальна 
його продуктивність  - півтора кубометра на хвилину. Цим же екскаватором 
вскриватимуть цілину, діставатимуть каолін, а також вогнетривку глину».  

За допомогою цього дива техніки у наступному році було добуто вже 19 тис. 
тонн каоліну та більше 6 тис. тонн різних видів глини. Але нарощувати 
продуктивність та далі розвивати підприємство можна було тільки шляхом 
збільшення парку машин та механізмів. На жаль, домінувала ручна праця: гірські 
породи навантажували у вагонетки, на брички, які відвозили видобуте на залізничну 
станцію Пологи.  

Проблему частково вирішили у 1934 році, коли було прокладено широку колію 
до станції Челюскін. У 1936 році на підприємстві стала до ладу власна 
електростанція. Першим її машиністом був Сиваш Т.К.  

У середині 30 – х років на підприємстві, як і скрізь по країні, широкого розмаху 
набув рух передовиків, відомий як стаханівський. Історія зберегла імена тих 
передовиків виробництва, які значно перевиконували виробничі норми: С.Прокуда, 
І.Маслюк, Н.Грицаєнко, В.Дворський, Я.Гугля, В.Товстоус, А.Потоцький, В.Курилов, 
П.Гасенко, Г.Тихий, Г.Жолудь, Г.Очерет, Ф.Калашник, Е.Сур, М.Галаш, С.Малявка, 
С.Білодід, Т.Павловська та ін. (див. фото 1.) 

 
Фото1. Група передовиків Янцевського кар’єру. 30-ті роки 
Але самі собою високі показники не змогли б держатися довго. Без постійної 

професійної підготовки працівників далі розвивати та удосконалювати виробництво 
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було б важко. З цією метою на підприємстві діяли курси механізаторів, було 
налагоджено навчання токарів, слюсарів, водіїв, екскаваторників. Напередодні Другої 
світової війни Приазовське рудоуправління стало одним із найбільших підприємств у 
районі. Цьому сприяла наполеглива праця тисяч невтомних рук під керівництвом 
Артема Марюхи, який був першим директором рудоуправління.  

5 жовтня 1941 року у Пологи ввійшли німецькі війська. Протягом двох років 
окупації ворог майже повністю вивів з ладу рудоуправління: були зруйновані мости 
через Конку, дробильний цех, електростанція, залізничні колії, парові екскаватори та 
ін.. З перших днів війни пішли на фронт 240 працівників Приазовського 
рудоуправління, 115 із них не повернулися з поля бою. Ті ж, хто вижив у жорстокому 
двобої із ворогом, після війни пов’язали свою трудову біографію з рідним 
підприємством. На відбудову Приазовського рудоуправління, розуміючи важливість 
цього промислового об’єкта, з державного бюджету було виділено 16 
млн.карбованців. Далі справа була за працівниками підприємства. І вони чудово 
впоралися із своїм завданням, хоч працювати доводилося у найтяжчих умовах. Уже у 
1944 році було добуто понад 12 тисяч тонн каоліну. Ось як згадує про цей період 
ветеран підприємства Павловська М.І.: 

«У страшну голодну весну 1947 року я закінчила школу. Моїм подальшим 
закладом навчання став гірничий цех рудоуправління, куди мене, 18 – річну дівчину, 
прийняли рядовою робітницею у бригаду. Виснажливою, тяжкою була робота. 
Знаряддям праці були кайло, лом, молот, черпак і лопата. Ввечері падала знесиленою. 
Але ж була картка на гарантовані 400 грамів хліба». 

У перше повоєнне десятиріччя в управління стала надходити нова техніка, що 
дозволило механізувати розкривні роботи. Парк оновився дизельними екскаваторами, 
бульдозерами, з’явились більш потужні паровози СО, ЕМ, а у 1962 році  – перший 
тепловоз ТГМ-1. У 1960 році колектив цеху залізничного транспорту очолив 
Г.Ю.Хачхарджі, племінник першого директора підприємства, продовжувач славної 
династії Хачхарджі. Машиністами тоді працювали М.Ніколаєнко, І.Лобода, І.Крот, 
Я.Прошута, О.Овсяник, А.Шмаровоз, В.Садовий, ін..  

У 60- ті роки рушійною силою у розвитку підприємства стала енергетика. Коли 
в Пологах стала до ладу електростанція від системи «Дніпроенерго», рудоуправління 
одержало додаткове джерело електроживлення. Це означало новий виток у 
механізації трудомістких процесів. Почалося використання екскаваторів з 
електротягою.  У березні 1967 року почав працювати крокуючий екскаватор ЕШ 
10/60 потужністю до 2 млн. кубометрів на рік. 

Підприємство продовжувало активно просуватися шляхом технічного 
прогресу. Постійно оновлювався залізничний транспорт, замість старих вантажівок 
почали працювати на «БєлАЗах», удосконалювалась ремонтно-технічна служба: 
з’явились нові вертикально – фрезерувальні, токарні, стругальні верстати, пересувні 
компресори та зварювальні апарати, пневмомолоти, кранбалки та ін. 

Завдяки технічним новаціям, старанній праці колективу та кмітливості Георгія 
Шамрая, Володимира Поліщука та Євгена Каленика, які саме в цей час керували 
підприємством, на кінець 80-х років обсяги відвантажень каоліну та вогнетривкої 
глини виросли в рази. 

3. Підприємство на межі століть 
У 1986 році Приазовське рудоуправління очолив Георгій Хачхарджі молодший. 

Як і на долю дядька, на плечі племінника лягла нелегка ноша. Якщо Георгію 
Хачхарджі старшому довелося відбудовувати підприємство після війни, його 
племінник зміг вивести рудоуправління з тяжкої кризи 90 – х років та реорганізувати 
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у закрите акціонерне товариство «Мінерал». Очолюваний ним колектив однодумців 
завжди перебував у постійному пошуку нових технологій виробництва, ділових 
партнерів. Проте найвищою цінністю для керівника підприємства являлися люди, до 
інтересів яких він завжди ставився із розумінням і повагою. 

«Якщо працівнику добре на підприємстві, він завжди сумлінно ставитиметься 
до своїх обов’язків та дорожитиме робочим місцем.  Звідси – висока продуктивність 
праці та стабільні прибутки, які дають впевненість у тому, що на нас чекає чудове 
майбутнє», – запевняв своє оточення прогресивний керівник, кавалер багатьох 
нагород Георгій Хачхарджі молодший. 

ЗАТ «Мінерал» міцно став на ноги без сторонньої допомоги. А відмовляти у 
допомозі іншим – аж ніяк не в традиціях підприємства. Сфера його благодійності 
досить широка – медицина, освіта, спорт, культура. У підшефній ЗОШ №2 гірники 
обладнали перший у районі комп’ютерний клас, до цього часу постійно беруть участь 
в організації різних заходів, ремонті школи. Постійну турботу підприємства 
відчувають районні ЗМІ, дитячий притулок «Світанок».  

На початку ХХІ століття розпочалося зниження обсягів виробництва в 
металургійній, а відповідно, і у видобувній галузі. У 2005 році підприємство очолив 
Віктор П’ятигорець.  

Він був генеральним директором товариства до 2013 року, здійснив низку 
антикризових заходів у 2010 – 2013 р.р., завдяки яким вдалося стабілізувати 
становище з видобутком та подальшою реалізацією продукції ТОВ «Гірничодобувна 
компанія «Мінерал». 

Зараз підприємство, яке набуло статусу товариства з обмеженою 
відповідальністю, очолює Василь Тимошенко. 

Як і будь-який розсудливий керівник, він вважає, що будувати наполеонівські 
плани в нестабільних умовах сучасного ринку, коли ситуація може щогодини 
змінитися, вкрай безглуздо. Тому, як і колишні керівники, звик завжди тримати руку 
на пульсі подій та життя.  

Протягом останніх 10 років в Україні виявлено чимало нових родовищ каолінів 
та вогнетривкої глини. Конкурувати з цими молодими підприємствами дуже важко. 
Але колектив «Мінералу» не втратив впевненості, вийшов на нові ринки збуту, 
заохотив до співпраці суб’єктів малого і середнього підприємництва у межах свого та 
навколишніх районів.  

У своїй вітальній промові з нагоди святкування Дня працівників 
гірничодобувної та металургійної промисловості у 2017 році генеральний директор 
підприємства В.В.Тимошенко зазначив: «І навіть сьогодні, коли наша країна 
переживає складні часи, коли на нашій землі йдуть бойові дії, «Мінерал» працює, 
розвивається, платить податки. Сьогодні наша мета – збільшити обсяги продажу 
своєї продукції та зберегти робочі місця».  

Як і раніше, колектив підприємства сприяє культурному життю всього району, 
а у Будинку культури «Гірник»  працюють танцювальний колектив «Терпсихора», 
який на Міжнародному фестивалі дитячої творчості «Алегро Карпат», що проходив з 
24 по 28 лютого 2018 року в Яремче, як і завжди, показав високі результати, 
фольклорна група. Але, мабуть, найзнаменитішим та славнозвісним серед усіх 
творчих колективів БД «Гірник» є народний театральний колектив, очолюваний 
заслуженим працівником культури України  К.Кодак, якому під силу втілення різних 
театральних жанрів – від трагедії до водевілю. 

Ще одна сторінка у життєдіяльності ГДК «Мінерал» – це спорт, особливо 
футбол. Команда «Мінерал» відома  далеко за межами району. 
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4. Від покоління до покоління 
Навряд чи знайдеться багато сучасних українських підприємств, які зможуть 

похвалитися такою людською відданістю. Дуже сумбурний час нам довелося 
пережити. Різні фактори заважали стабільності. Люди шукали легкої роботи, більшої 
зарплати, кращого життя. 

Радянська економіка завжди відчувала дефіцит робочих рук. Таке поняття, як 
безробіття, було відсутнє взагалі. Підприємства охоче приймали не лише досвідчених 
фахівців, але й «зелену» молодь, маючи надію виростити з неї високопрофесійні 
кадри. 

А потім радянська імперія розпалась на суверенні держави. Зв’язки єдиної 
промислової системи в якийсь момент розірвались. Деякі спритні керівники 
продавали майно підприємств, яке ще нещодавно називалося народним добром, 
переслідуючи миттєву користь. Інші керівники боролися із ситуацією, відстоювали 
право рідного підприємства на життя. 

А люди металися. Народ на деякий час перетворився на шукачів заробітків з 
єдиним бажанням вижити. Однак ринок навчив господарюванню. Почали працювати 
підприємства, а люди, що найголовніше, почали цінувати свої робочі місця. 

Династії в будь – якій сфері людської діяльності завжди схвалювалися. Родинні 
зв’язки зміцнюють прихильність до спільної справи та авторитет. Від покоління до 
покоління передаються знання, досвід, великі і малі професійні секрети. Дослідивши 
історію  «Мінералу», я дійшов висновку, що він «сімейне», «родинне» підприємство. 
Тут набереться не один десяток династій. Це династії Хачхарджі, Сивашів, Тоцьких, 
Чумаченків, Мащенків, Шмаровозів, Овсяників та  ін. 

Про династії пологівських гірників можна говорити багато і довго. Історій, що 
розповіли їх представники, достатньо не на один том видання. У теперішнього 
покоління пологівських рудокопів дуже багате і цікаве минуле.  

ВИСНОВКИ 
Як говорить легенда, починалося все у далекі двадцяті роки минулого століття 

із пошуків золотого коня, який затонув під час перевезення разом із турецьким 
судном, що прямувало Конкою. Легенда викликала жвавий інтерес верхівки молодої 
радянської держави. Коня так і не знайшли, проте виявили великі поклади каолінів та 
вогнетривкої глини і почали вручну їх видобувати. 

Не кожна людина здатна прожити 89 років. А щодо підприємства – цей термін 
не занадто великий, хоча протягом зазначеного часу ТОВ «Гірничодобувна компанія 
«Мінерал» встигло багато чого пережити. Спостерігалися періоди занепаду і 
стрімкого розвитку. Змінилося чотири покоління працівників. Тепер замість кирок та 
лопат цінні глини видобувають потужні екскаватори. Замість кінних повозок готову 
продукцію транспортують залізничні вагони та сучасні багатотонні вантажівки. 

Пологівське родовище каоліну досліджується та експлуатується, а декілька 
поколінь геологів та гірників своєю наполегливою і важкою працею зміцнюють  
виробничий  потенціал країни, поповнюють районний бюджет і вносять серйозний 
вклад в економічний розвиток нашого краю.   
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ЗАПОРІЗЬКИЙ КРАЙ У ПОЕЗІЇ В. ЧАБАНЕНКА 
 

Віктор Антонович Чабаненко – видатний громадський діяч, учений, 
письменник, член Національної спілки письменників України. Як істинному 
патріотові, йому завжди боліла душа за рідний край. Все, що відбувалося на рідній 
землі, він пропускав крізь своє серце. В.Чабаненко мав ліричну душу, завжди 
цікавився поезією і сам писав вірші. Тому його особистість була б схарактеризована 
однобічно, якби науковці залишили поза увагою його літературну спадщину. Вона 
надзвичайно багата на життєвий матеріал і різноманітність форм його художнього 
вираження. Вона характеризується гуманістичною спрямованістю, широтою 
тематики. Тематика поезій письменника найрізноманітніша: це громадянська лірика, 
патріотична, це і вірші про кохання.  

Поезія В.Чабаненка дозволяє отримати об’єктивне уявлення про його 
світоглядну позицію, художньо-естетичні уподобання та творчу індивідуальність 
митця. 

Актуальність нашого дослідження зумовлена недостатнім висвітленням у 
вітчизняному літературознавстві поетичного доробку В.А.Чабаненка, бо на сьогодні є 
лише поодинокі дослідження творчості письменника. Це статті Т.Хом’як [8], 
Т.Шевченка [9], О.Слижук [4] тощо. Але ці праці торкаються тільки окремих аспектів 
літературного й літературознавчого доробку В.Чабаненка, але не дають цілісного 
уявлення про його тематику. Тому в даній роботі зроблено спробу дослідити поезії 
про запорізький край у поетичному доробку В.А.Чабаненка, що сприятиме зростанню 
інтересу до більш детального дослідження творчості митця. 

Об’єктом дослідження є лірика Віктора Чабаненка, зокрема поетичні збірки 
«Собор душі моєї» (1998), «В гостях у юності твоєї» (1999), «У вічному двобої» 
(2000), «Оратанія» (2001), «Січ духовна» (2007). 

1. ДЖЕРЕЛА ПОЕТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ В. ЧАБАНЕНКА 
Творчість кожного митця невіддільна від часу, на який вона припадає. У ній так 

чи інакше відбиваються суспільні та громадські явища, історичні  події. 
Але є митці особливої долі й особливого життєвого призначення.  

Це особистості, які не втратили генетичного коду своєї нації. 
До таких особистостей належить доктор філологічних наук, професор, 

Заслужений діяч науки і техніки України, член Національної спілки письменників 
України Віктор Антонович Чабаненко.  

Віктор Антонович Чабаненко народився у простій селянській родині. Батьки, 
незважаючи на усі випробування більшовицьким режимом, зберігали українське 
національне коріння. Виховували у своїх дітей почуття любові й поваги до рідного 
козацького краю, бо саме на Запоріжжі минули дитячі роки В. Чабаненка.  

Народився письменник в селі Єлизаветівці (Балківська сільрада) 
Василівського району Запорізької області 12 вересня 1937 року. Закінчив у 1959 році 
Запорізький педагогічний інститут (філологічний факультет), деякий час учителював, 
служив у війську. З 1962 по 1965 року був аспірантом кафедри української мови 
Запорізького державного педагогічного інституту, з 1966 – кандидатом, а з 1984 року 
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– доктором філологічних наук, із 1987 року – професором. Протягом 1985-1996 років 
працював деканом філологічного факультету, з 1984 року – завідуючим кафедрою 
загального і слов’янського мовознавства Запорізького державного університету. 
Професор опублікував більше 500 наукових праць (монографій, словників, статей).  
У 2005 році обраний академіком АН Вищої школи України. Лауреат премій імені 
П.Чубинського, Д.Яворницького та Я.Новицького. Упорядкував і видав кілька збірок 
фольклору Нижньої Наддніпрянщини, зокрема видання «Савур-могила. Легенди та 
перекази Нижньої Наддніпрянщини». До останнього Віктор Антонович працював у 
рідному, національному університеті. Пішов з життя В.Чабаненко 9 лютого 2014 
року після тяжкої хвороби [3, с. 335]. 

Ще навчаючись у школі Віктор Антонович написав свій перший вірш, бо 
поезія, як неодноразово згадував сам письменник, є другим крилом його душі, його 
єства. Це те, чим він постійно жив з дитячих років [2]. Поезія була для нього, як 
зазначає О.Слижук, «способом мислення, передавання своїх думок іншим, 
закарбовування їх у пам’ять поколінь. Поетичне слово Віктора Чабаненка 
патріотично виснажене, вагоме, тому що обмірковувалося, відшліфовувалося, 
гартувалося протягом багатьох років життя і лише на схилі віку вилилося на папір…» 
[4, с. 126]. 

Творчий доробок В. Чабаненка складають поетичні збірки «Собор душі моєї» 
(1998), «В гостях у юності твоєї» (1999), «У вічному двобої» (2000), «Оратанія» 
(2001) та «Січ духовна» (2007). Як пише у своїй статті О. Слижук: «З особистих 
розмов з Віктором Антоновичем знаємо, що його поетичний доробок не обмежується 
цими книгами. Насправді поезія йшла з ним поруч усе його життя» [4, с. 125].  

І дійсно, поезії пронизані особистими переживаннями, вони душевні, щирі, 
вражають незвичайним багатством життєвого матеріалу. Джерелом його поетичної 
творчості стала любов до рідного будинку, села, краю… Як згадував сам Віктор 
Антонович у інтерв’ю на «Письменницькому порталі»: «Все тут було, про що співала 
моя мама, а вона дуже гарно співала про луг, про калину, про вербу, про могили, про 
степ, про Дніпро. Мені здавалося, що це – зосередження всього українського життя й 
світу в нашому селі. Тут переплелися надзвичайна краса мого краю та якась його 
приреченість. Усе це, мабуть, і дало перший поштовх тому, що я почав на світ 
дивитися критичним оком. Так сталося, що ще молодим, коли ходив у старші класи 
школи, вирішив залишити в пам’яті людей, наскільки зможу, все те, що я пережив, 
що бачив, і як воно йде у вічність і його вже ніколи не буде» [2]. 

Поетичний доробок В.А.Чабаненка, який скільки творів написав про 
запорізький край заслуговує ґрунтовних наукових досліджень. 

2. ЗАПОРІЗЬКИЙ КРАЙ У ПОЕЗІЇ В. ЧАБАНЕНКА 
Поетичний доробок В.Чабаненка вражає надзвичайною широтою тематики. 

Однак, як вважає Т.Хом’як, «серцевиною поезії є модель світу-України, пошук 
істини, правди, глибоке розуміння духовного в житті людини» [8, с. 158]. 

Ми ж у своїй роботі хочемо зупинитися на поезіях митця, присвячених 
Запорізькому краєві, бо провідним мотивом лірики В.Чабаненка, як вважає Слижук 
О., «є любов до «малої» Батьківщини – землі, де ти народився й виріс» [4, с. 127].    

У своїх віршах поет оспівував споконвічно національні символи – Дніпро, 
Хортицю, Великий Луг, степи, кургани. 

Перша збірка В. Чабаненка відкривається поезією «До України», яка, як 
впевнено стверджує Хом’як Т., є програмною не лише для цієї збірки, а й для всієї 
творчості митця [8, с. 158]. 

У цьому  вірші дуже ніжно звучить звернення поета до Запорізького краю:  
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Як Дніпро обіймає голубими руками  
Хортицю,  
Так і я обіймаю тебе голубими мріями,  
Вітчизно  кохана [11, с. 152].  

Ліричний герой, якого можна сміливо асоціювати тут із поетом,  засвідчує свою 
нерозривну єдність із Запорізьким краєм, який дуже дорогий йому:  

Я течу повсякчас біля лона твого, 
Я струмлю повсякчас біля серця твого… [11, с. 152]. 

«Мала» Батьківщина поета, як вважає Т.Хом’як, тісно пов’язана із Каховським 
морем [8, с. 159]. Віктор Чабаненко, різко засудив рішення створити Каховське 
водосховище, він одним із перших глибоко осмислив трагічні наслідки варварського 
знищення Великого Лугу передусім для духовності нашого народу. У своєму 
інтерв’ю на «Письменницькому порталі» він згадував: «Часто їздив у плавню з 
батьком, бачив, як ішла підготовка до затоплення, як усе рушилося. Коли вже 
затоплювали, я стояв на Шпиль-горі й дивився – це було схоже на кінець світу» [2]. 

У поезії  «Ватаг-рятівник» ліричний герой страждає від величезної втрати, 
руйнування рідного краю: 

Тієї осені помер Великий Луг, 
Пішла на дно сплюндрована Гілея, – 
Розгнівався загачений Дніпро 
Й розлився на півсвіту мутнохвиллям…[11, с. 22]. 
Страшна картина руїни змальована також  в однойменній поезії:  
Святії могили безжально розриті, 
По кручах біліють розкидані кості,  
А там унизу, у Каховськім кориті,  
Клекочуть і піняться води зі злості [11, с. 18]. 

У цьому вірші автор виявляє особисту зневагу до безжального знищення 
владою козацької вольниці – Великого лугу. Він осмислює недолю свого рідного 
краю, називаючи водосховище «Каховським коритом», емоційно увиразнюючи 
поезію епітетами «круки страшні, хижодзьобі » та гіперболою «води зі злості». Тим 
самим висловлює співчуття рідному краєві, «де діди спочивали».  

Продовжує поет цю тему у вірші «Над морем Каховським». Тут він згадує про 
козацьке минуле рідного краю: «Вогнями-шаблями в імлі грозовій Лютує прокляття 
козаче»,  про сплюндровані могили пращурів: «Розриті могили… Кістки повезли На 
інше, чуже кладовище». 

Цей мотив   притаманний   також віршам  «О. Довженкові», «Буремне море», 
«Ой моренько, ой горенько!», «Приснилося» та іншим.  

Особлива образність цих поезій  засвідчує надзвичайну чутливість автора і 
блискучий дар її реалізації. 

Поезія «Хортицькі дуби» оспівує велич і красу легендарної Хортиці. «Мені 
здається, що граніт Хортиці – це затверділе від болю, від наруги серце України, й 
Дніпро його ніби кров’ю омиває, а воно, гранітне, стоїть», –згадував Віктор 
Антонович  [2]. Дуби в його поезії постають захисниками Хортиці, її охоронцями:  

Стоять звитяжці вікові. 
Їх сила часу не зборола. 
Щити черлені у траві,  
Відкриті сонцю заборола [11, с. 14]. 

Ці дуби поєднують минувшину із сьогоденням, вони є запорукою вічного 
існування Хортиці. 
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У своїх творах поет часто звертається до Дніпра, називає його прудким конем, 
що біжить із лісів до моря. В  поезії В. Чабаненка Дніпро має свій вимір, свій дух. Він 
наділений великою  силою, з ним пов’язується все найсвятіше й найдорожче з життя 
поета. Дніпро виступає джерелом любові до рідної землі, з нього черпає він почуття 
вдячності та гордості, він стає своєрідним центром як внутрішнього життя поета, так і 
стосунків зі світом зовнішнім. Поет називає його батьком, бо він споріднений з 
рідним краєм автора:  

А підведись, Дніпре, 
Високо, аж  до неба, 
Та вдар по гранітах, 
Хортиці-ковадлу, 
Та викуй нам, тату, 
Викуй нову славу, 
Нову святославу 
І мечі новії!.. [11, с. 153]. 

Автор нагадує своїм нащадкам, щоб не забували про своє походження, про свій 
рідний край: 

Із вод Дніпра, з євшанових легенд  
Ми вийшли в це страшне десятивіччя [ 11,  с. 73]. 
Саме через поетичне слово міг висловити наболіле В. Чабаненко: 
Ой, не течи, Дніпре, 
Побіля мого серця 
Та не ятри, батько, 
Мої старі рани…[11, с. 73]. 

У поезії «Моя ріка» поет також свій гнів і свою печаль порівнює з водами 
Дніпра: 

Отак моя печаль і мій вулканий гнів 
Течуть Дніпром підземним потаємно... [11, с. 165]. 

Особливу увагу В. Чабаненко приділяє історичному минулому рідного краю. 
Він розповідає нащадкам про славне минуле України, щоб виховувати справжніх 
патріотів рідної землі.  

Поезія «Гайманова могила» розповідає про оборонців рідного краю. Гайманова 
могила – це символ народних страждань, бо наші земляки-воїни були змушені 
вмирати в безглуздих війнах на чужині: 

Ой синочку ж мій, солдате! 
Звідки ждати виглядати? 
А чи з Волги, а чи з Дону,  
Чи з німецького полону?.. [11, с. 27]. 

Автор вчить нас не забувати своїх захисників, які стояли за нас до кінця. Віктор 
Антонович виражає свою журбу по загиблих захисниках: «На Гаймановій могилі, 
квилять чайки посивілі...».  

У своїй одноіменній поезії він називає могили «дзвонами вічності», які можуть 
піднятися вгору і викликати громи розпачу в «безбожному світі». Так само звучать 
дзвони болю й туги у поезії «Серед степу безмовно стоїть…»: 

Серед степу безмовно стоїть 
Самотою висока могила,  
А над нею в чеканні повис 
Дзвін таврійського мідного неба… [11, c. 25]. 
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Почесне місце в поетичному доробку В.Чабаненка займають  твори про степ – 
колиску нашого краю.  

В аналізованих поезіях образ степу розглядається на рівні степ-земля батьків. 
Тому доля прадавнього українського степу ніколи не була чужою поетові. Так як він 
запорожець, йому дуже знайоме це відчуття волі, неосяжного простору:  

Розкрийте вікна всіх консерваторій  
І слухайте симфонії оті, 
Що там звучать, на вольному просторі, 
Де хвилі жита сходять золоті («Степова симфонія») [11, с. 36]. 

Образ запорізького степу є одним з головних у поетичному світі митця. Він 
наявний у таких поезіях як «Серед степу безмовно стоїть…», «Степовий вітер», 
«Степове диво», «Край шляху степового…» тощо. Поет закоханий у свій степ, він у 
нього «рідний», «гарячий», «таврійський», «осяяний», «німотний», «горем 
переораний» [11]. Ці епітети увиразнюють авторський образ степу, розгортають його 
первісний смисл. Вони увиразнюють в думці читача поняття «степ – «мала» 
Батьківщина», місце народження, викликає в душі степовика, відчуття щему в серці, 
чогось рідного, знайомого до болю.  

І як зазначає О.Слижук, це не випадково, бо «степ – основа життя кожного 
українця, який народився і виріс у південно-східній частині України, він займає 40 % 
її території. Степовик не мислить себе без гарячого сонця, свіжого й запашного вітру, 
безмежного моря хлібів, запаху полину й чебрецю, високих могил у далині, голубого 
високого неба. Усе це оспівано в поезіях Віктора Антоновича, це все – свята його 
Батьківщина, символ України» [4, с. 128-129]. 

Читаючи поезії В. Чабаненка, перед нами вимальовується образ нашої «малої 
Батьківщини» – Запорізького краю. Його поезія є часточкою життя кожного 
запорожця. Вона сповнена духовності, роздумів, налаштовує на пошук себе. 

Отже, творча спадщина В.А.Чабаненка заслуговує на детальне вивчення. Вона 
може стати в нагоді учням та вчителям, нею можуть скористатися й у вчених колах. 
Тому що завдяки вивченню поетичного доробку Віктора Антоновича Чабаненка ми 
дізнаємося про славне минуле Запорізького краю, щоб стати справжніми патріотами 
своєї «малої» Батьківщини.  
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мови та літератури 
 

ТВОРЧІСТЬ ІВАНА КУШНІРЕНКА 
 

Література Гуляйпільщини багата оригінальними талантами, але не всі вони 
відомі читачеві. Сучасне уявлення про літературу Гуляйпілля було б неповним без 
всебічного осмислення доробку Івана Кириловича Кушніренка (1947 р.н.), який 
справедливо названий “літописцем Гуляйпільського краю”. 

І.Кушніренко – письменник, журналіст, краєзнавець, автор понад 60 книг, до 
яких увійшли лірика, твори для дітей, оповідання, повісті, роман, історико -краєзнавчі 
та  літературно-краєзнавчі дослідження. 

Вивчення доробку зводилося до портретно-оглядових статей (Л.Біла, Т.Борт, 
І.Степаненко, Л.Геньба), рецензій та відгуків на окремі книги (М.Зима, Г.Кліковка, 
І.Науменко, І.Нежижим, Є.Отін, О.Муха, А.Рекубрацький). Основний акцент 
зроблено на журналістських та краєзнавчих публікаціях, тематиці, витлумаченні 
ідейних моментів, притаманних літературній творчості І.Кушніренка, відсутній аналіз 
поетики його творів; об’єктом спеціального дослідження його творчість ще не була. 

ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ ІВАНА КУШНІРЕНКА 
І.К.Кушніренко є автором збірок  оригінальних оповідань “Клин зеленого 

жита” (1995), “Жайворонки над степом” (1996),”Співуча криниця” (1997), “У степу” 
(2003), збірок повістей “Запах прив’яленого літа” (1996), “У степовій глибинці” 
(2008) та роману “Сиві жита” (2006), у яких описав неповторну красу степового краю, 
рідний куточок землі, де народився, набрався сил і снаги. 

Іван Кушніренко – “педагог і журналіст за фахом, письменник і краєзнавець за 
покликом душі” [3, c. 34] – вийшов із глибини Запорізького козацького краю, його 
корінь у ньому, і тому у творчості спостерігається постійний зв’язок із землею 
прадідів, дідів, батьків. У становленні І.Кушніренка як особистості, як митця 
визначну роль відіграли нев’янучі перлини фольклору, душа степовиків, їхній 
характер, історія.  

У центрі прозових творів – життя  степовиків-краян, чесних і щирих, духовно 
багатих, які почувають себе господарями на рідній землі. Поет Іван Сухар у “Слові 
про земляка”, дякуючи за високе слово, синівську любов та повагу до України, та її 
простих людей трудівничих, зазначав: «Як добре, що не збідніла наша земля 
жайворами над степом, запахом прив’яленого літа та клинами зеленого жита» [35]. 

Степ вражав уявлення наших предків своєю безмежністю, неосяжністю, 
простором. Разом із освоєнням степу його образ пов’язувався з родючістю, 
багатством і красою землі, її життєдайної сили, основи існування людини. І ще одне 
значення є у слові степ: він виступає символом волі, необмеженого ніякими 
перепонами існування. Основні компоненти символічного значення – “безмежність”, 
“неосяжність”, “воля”, “свобода” [4, c. 31]. Степ виступає джерелом любові до рідної 
землі, з нього І.Кушніренко черпає силу, почуття вдячності, гордості, він став 
своєрідним центром як внутрішнього життя автора, так і стосунків із зовнішнім 
світом. Не випадкові назви збірок “Жайворонки над степом”, “У степу”, “У степові 
глибинці”, “Степовики”. 

Жан Кучмій у присвяті журналісту і письменникові І.Кушніренку пише: 
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Кому море... тобі – степ 
І хлібів роздолля, 
І краян у праці злет, 
Їх щаслива доля [21, с. 602]. 

Незалежно від тематики, крізь призму душі героїв, він розглядає цілий 
комплекс екзистенційних проблем: добро і зло, життя і смерть, пам’ять і сенс буття, 
честь і слава, щастя і свобода, обов’язок і сумління, людські взаємини в 
екстремальних ситуаціях. Звідси і розмаїття тематичних обріїв автора: колективізація 
і розкуркулення, голодомори тридцятих і сорокових років, німецьке поневолення 
нашого краю з дорогою ціною за визволення, тяжка праця у зруйнованому в роки 
війни господарстві, життя селян-степовиків у 80 – 90-ті роки ХХ століття та 
сучасників, яке не менш складне для трударів, краса високих почуттів кохання. 

Як зазначає у відгуці  на  першу збірку оповідань “Клин зеленого жита” 
І.Науменко, сюжети позбавлені зовнішньої ефектності, прості, як бувають обставини 
в житті незманіжених людей, і водночас складні своєю психологічною сутністю – 
вибір між вірністю і зрадою, добром і злом. “Немає в оповіданнях ані найменшого 
докучливого моралізаторства, й автор дає можливість самому читачеві зробити 
висновок.  І його симпатія на боці тих, хто красу вірності ставить понад усе, як це 
прекрасно відтворив незабутній О.Гончар і як це століттями підтримувалося 
українським народом, його правічною чистою моральністю”(“Клин зеленого жита”, 
“Зелений вітер”) [27]. У дусі народних традицій змальовуються ситуації, коли в 
молодих серцях зароджується ніжне почуття першого кохання (“Шосте поле”, “Пучок 
ромашок”, “У сяйві примерклого місяця” та ін.) Про почуття, які випробовуються 
часом, складними життєвими  обставинами йдеться в оповіданнях “Заздрість”, 
“Тюхтій”, Поминальний день”, повістях “Запізнілий яблуневий цвіт” та “У степовій 
глибинці”. В останній перед нами постають сильні характером і красиві душею Петро 
Скирта і Віра Коляда, чисте і вірне кохання яких пройшло випробування часом, 
людськими заздрощами і пересудами.  

У повісті “Запах прив’яленого літа” письменник розгортає реалістичне полотно 
життя простих сільських людей села Яблунівка в перше повоєнне літо: туга за 
рідними, які загинули в Другій світовій війні, тяжка праця у зруйнованому 
господарстві, напівголодне життя і невлаштований побут. Проте вражає їхня 
самовідданість, трудовий героїзм і віра в краще майбутнє. 

Збірка оповідань “У степу” має три розділи. У “Полиновому причасті” вміщено 
оповідання про суворе минуле – колективізацію і розкуркулення (“Помста”, “Смерть 
куркуля”, “І день горбатився, як віл”), фашистське поневолення (“Полин – трава 
гірка”, “Спогади літнього дня”), голод 1947 року (“Криваві стерні”).” У розділі  “Ода 
дню” оповідання про життя степовиків сьогодення – час не менш жорстокий, 
наприклад для колишнього колгоспного агронома Митяя (“Жива мішень”),  
безробітного токаря Леся Мостового (“Вітер гнав опале листя”), сільської вчительки 
Галини Іванівни (”Пляма”), які опинилися на межі виживання. Гуманістичної 
спрямованості, наповнені степовими мелодіями оповідання “Голубі віконниці”, 
“Добра вода”, “Літа на осінь”, в яких автор освідчився в любові землякам.  

Роман “Сиві жита” гуляйпільська поетеса О.Муха назвала широкою 
панорамою життя українських селян, потужним кроком автора на шляху до 
самовдосконалення, до художньої майстерності [25]. Роман складається з трьох 
частин “Весна надій”, “Жорна” і “Трудні дні”, присвячений батькам Івана 
Кириловича. Твір про те, що довелося пережити старшому поколінню українців, коли 
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повоєнні жорна тоталітаризму перемололи не одне життя, відірвали від отчого дому і 
погнали у безвість. 

Прозові твори І.Кушніренка прості за побудовою, події відображені в них, 
зрозумілі і близькі кожному, пройняті любов’ю до людини, написані мовою говірки 
Нижньої Наддніпрянщини. Автор любить своїх героїв - різних за вдачею, характером, 
але чесних, відкритих, незахищених перед злом, несправедливістю – “степовиків-
краян”. Колоритні характери, гарна народна мова, насиченість діалогами, тонке 
відчуття психологічних настроїв героїв, любов до рідного степу і людей праці – 
визначальні особливості  прози Івана Кушніренка. 

1.2.Лірика 
Поетичні твори вміщено у збірці “Відгоріла зоря”(1996) та антологіях творів 

літераторів Запорізького краю “Січовий Парнас” (2000), “Обрус”(2008).  
Ліричні твори відбивають особисті почуття і переживання автора. “Його 

дитинство було сповнене дихання степу та гомону вітру, звабливого запаху зелених 
трав та зораної землі, стрекотання цвіркунів та дивовижної сині безмежного неба”, – 
зазначає Л.Біла [1, c. 7]. 

Ліричному герою до болю дорогі ідеали людства, нашої землі, заповіти роду і 
народу. Образи “Степ –  хата – рідна домівка – мати – добро” пов’язані в одне ціле. 
“Несу крізь життя Вас і хату край степу, Бо ваше життя – то моє джерело”, – 
звертається поет до матері [12, c. 22].  

Не мислю України без Дніпра, 
Як хати я не мислю без матусі. 
Не мислю світ без торжества добра, 
І де б не ґелґотіли наші гуси. 
Не мислю світ без правди на землі, 
Як щастя я не мислю без Вкраїни, 
Не мислю, щоб були народи злі, 
Я вірю в доброту людини [12, с. 21] 

Україна – мати, мати – свята,  щастя – жити на рідній землі, хата – рідна 
домівка дає наснагу  на життя. Рідна домівка – “край сонячних степів”. 

Як зазначає С.Макаренко, для української літератури, її розуміння й 
трактування особливостей поетики, важливим є вичленення образу степу як 
особливого архетипу. Образ степу досить-таки поширений у поезії наших земляків: 
В.Діденка, Г.Лютого, Л.Геньби та ін. [24].  

І.Кушніренко відчуває свою приналежність до “краю сонячних степів” [12, c. 
27]. Звернення до образу степу у творчості Кушніренка не випадкове, а несе в собі 
певне смислове навантаження, є своєрідним ключем, який допомагає проникнути в 
скарбницю духовності предків, відчути нерозривний зв’язок із пращурами, 
надихнутися їхньою потужною енергією. 

Образ степу вирізняється з-поміж інших оригінальністю, підтекстовим 
звучанням. Від постійного епітета “степ широкий” [12, c. 23] до “наших безкрайньо-
святешних степів” [12, c. 32]. 

Звертаючись до такого традиційного для української літератури образу 
журавля, поет підкреслює: “А ви додому, до степу, Вертались кожної весни 

І знову в сонячному леті Лунали голоси ясні“ [12, с. 15] 
Інтимна лірика (розділ “Крила любові“) – щира, прониклива, овіяна мотивом 

невзаємності: “Розірви“ ланцюг байдужості, Затопчи його, кохана, І хлюпни у душу 
дужості Океанами» [12, c. 9], “Наді мною безхмарне небо, Журавлина лиш тінь снує, 
А у мене твоє “Не треба“  Віщим птахом в душі кує” [12, c.10]. У вірші “Любові“ 



159 
 
переживання ліричного героя  підсилює анафора “Любов моя, моя пресвітла муко...” 
та  дієслово-неологізм “вулкань”: 

Любов моя, моя пресвітла муко, 
 Вулкань в мені, дратуйсь і не згасай, 
Печаль очей, не простягай їй руку, 
Тепло сердець палких, не вичахай! 
Любов моя, моя пресвітла муко, 
Без тебе я на світі – лиш бур’ян [12, c. 7]. 

У творах пейзажної лірики проглядається одухотворення природи через 
своєрідне злиття стану душі та стану довкілля: 

Стояло холодне самотнє дерево, 
Його обминали навіть сичі, 
А от як повіяло синім березнем, 
Змінилось одразу воно в вночі. 
Прокинулись в ньому живущі соки, 
Ті соки, що кличуть нас до життя,  
І засміялись бруньки, як докір, 
І стало дерево малим дитям  [12, c. 25]. 

Для створення яскравих образів поет використовує епітети, метафори, 
порівняння, фігури  поетичного синтаксису, прийоми звукопису. І.Кушніренко прагне 
до свіжої, точної метафори, порівняння, епітета, які сприяють увиразненню 
зображуваного: 

Відгоріла зоря твоїх уст нецілованих. 
Відболіла гроза тихим-тихим дощем. 
Ну, здавалося, все вже у серці поховано, 
Тільки чому в очах тихий поклик і щем? 
Тільки чому стоїш і зажурена й звеснена? 
Тільки чому в очах по іскрині пече? 
Я думками гребу, наче синіми веслами, 
Та до серця, мабуть, не причалити ще... [12, c. 4]. 

У поезії “Що не кажіть, а все таки здорово..” епітети  “кирзові чоботи”, “туга 
рілля”, “чорні крупини степу”, “чорні шкоринки Всесвіту”, метафори “Сонце грузне  
в ріллі”, “Весна босоніж прошкує по степу”, порівняння “земля, ніби складає  зимову 
сесію” допомагають зрозуміти читачеві, що всі ми вийшли від землі, важкої праці на 
ній, і повинні працювати над собою, щоб стати Людиною, стати собою: 

Що не кажіть, а все таки здорово.. 
Бути Людиною на землі. 
Сонце у чоботах кирзових 
Грузне в тугій ріллі. 
Весна босоніж прошкує 
По чорних крупинах степу...  
“Людина ... розламує чорні шкоринки Всесвіту”.  
І завершує “Людиною – дуже важко, 
Ще тяжче бути собою” [12, c. 25]. 

Підсилення звучань зримого образу роботящої родини пізнього вечора 
досягається за рахунок нагромадження цілої низки метафор: 

Вже повернулись і батько, і мати, 
День, натрудившись, заліг спочивати, 
Вийшла на небо зоря-зоряниця, 
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Та й задивилась на світло криниці. 
Вітер чукикає соняхи сонні, 
Сплять уже й груші на тихім ослоні. 
Й квіти притихли на клумбі високій –  
ніч завітала у степ наш широкий [12, c. 23]. 

Напруженню психофізичного стану читача, нагнітанню переживань ліричного 
героя (“час не згриз камінці добра”) сприяє вживання метафор, персоніфікація та 
анафора: 

Небагато дощів протьопає 
По наїждженому шляху 
І розвалиться літом створена 
Чиясь доля або дорога, 
Непомітно так, не замічено 
Час висмикує камінці, 
І летять вони сторч головою, 
Як безхмарні колись вожді. 
Вічність котиться, 
Вічність грозиться, 
Вічність лячно в колисці плаче, 
Вічність виросте і розгладяться 
Рвані рани – людські окопи... [12, c. 31]. 

Для створення гармонійного, яскраво виписаного образу поет користується й 
прийомами звукопису, наприклад, алітерація сонорних і губних звуків: “Коні батька 
мого Кирила Через поле біле бігли” [9, с. 33] 

Індивідуальна творча манера поета – це його уміння обирати свій темпоритм, ті 
тропи, ту лексику, образи, в яких по-справжньому реалізуються його духовні ідеали. 
Домінуючі риси поетики І.Кушніренка – це емоційна заглибленість, кольористика 
словесного живопису. Осмислення буття, образна уява у творах І.Кушніренка є 
виразно особистісними. 

Твори для дітей 
Поетичний творчий доробок для дітей уміщено у збірках “Відгоріла зоря” 

(1996) у розділі “За літом літо гра ластів’яче” та “Подарунок осені” (2003) – розділ 
“Дощик-сопілкар”. Поезії для малят дошкільного віку – короткі, легкі для 
запам’ятовування. Діти знайомляться із природою (“Йшла весна”, ”Очі розкрила 
квітка”, “Сонечко і донечка”, “Дощик-сопілкар”, “Їжачок і піджачок”) і світом (“В 
дитсадок”, “На роботу мама йде”, “Художниця”), вчаться  дружити (“Закотився 
м’ячик”, “По гриби”), допомагати батькам (“Помічниця”), любити батьківщину  
(“В саду вже осінь дозріває”). 

Збірка оповідань “Добрий знак” (1996) написана для дітей молодшого 
шкільного віку. Автор з теплотою і ніжністю  вимальовує образи  уважних, 
працьовитих дітей (“Граки”, “Відлуння”). Вони залюбки навчаються, допомагають 
старшим, ведуть пошукову роботу, доглядають  обеліск на кручі(“Сиваш”, “Обеліск 
на кручі”). Зрозуміло, що виростуть розумними, свідомими, працьовитими 
громадянами, справжніми патріотами України, бо люблять свій народ, не забувають 
минулого. 

Із коротких оповідок для дітей дошкільного віку другого розділу збірки 
“Подарунок осені” постає дитячий світ радощів і турбот. Діти дізнаються про співучу 
криницю і чому посміхалися кульбаби, і як Наталочка допомагає бабусі й мамі 
мазати хату (“Буде наче молода”), і які гарні квіти нарвали для тата-комбайнера 
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Миколка з Оленкою (“Сокирки”), і як чотирирічна Ніна допомагала збирати ягоди 
(“Дикі ягоди”), і як малий Іванко заробив собі кавуна з баштану (“Іванкова 
зарплата”). 

У творах для дітей, переповнених мовними засобами інтимізації, відчувається 
любов автора-педагога до маленьких громадян, турбота про їхнє щасливе завтра. 

Літературно-краєзнавчі праці 
Характеристика творчої діяльності І.Кушніренка була б неповною, якби не 

були висвітлені такі грані його творчості, як літературне краєзнавство. Він у 
співавторстві із краєзнавцем-земляком Володимиром Жилінським ретельно дослідив і 
оприлюднив різні явища і факти, які розкривають сторінки історії літературного руху 
Гуляйпільщини, висвітлюють особливості взаємин гуляйпільських літераторів з 
видатними майстрами красного письменства з середини ХІХ століття до наших днів. 

До літературно-краєзнавчих праць відносимо “Чисті джерела” (1999), 
“Література Гуляйпільщини (На пругких вітрах)” (2003), “Василь Діденко. Поет, 
громадянин, редактор” (2007). 

У “Чистих джерелах” дослідники простежили  розвиток літературного життя в 
краї, висвітлили його найвагоміші сторінки (історична розвідка  розділу “Витоки”). 
Одним із шляхів висвітлення літературної історії краю стали дослідження місцевих 
газет, які протягом півстоліття подавали на своїх сторінках здобутки поезії і прози 
місцевих авторів. У схвальних відгуках на дослідження Є.Отін та М. Зима вказують і 
на недоліки – відсутність оціночних суджень про того чи іншого письменника, про їх 
твори [5, c. 30]. 

“Література Гуляйпільщини” складається з 21 статті, за жанром – це 
літературні портрети. Кожний із них має вибране зі своєї спадщини. Віт Косовцов, 
Грицько Кернеренко, М. Тардов, В.Лісник, М.Гайдабура, В.Діденко, І.Сухар, 
Р.Іванченко – творчі портрети яскравих особистостей та перші рядки творчого 
життєпису юних обдарувань В.Забави, Я.Яковенко та ін.. І.Нежижим називає книгу 
своєрідною хрестоматією літературної Гуляйпільщини, яка приваблює зацікавленістю 
авторів показом живого літературного процесу, чіткістю позиції, широтою залученого 
до аналізу матеріалу [28]. 

У книзі “В.Діденко. Поет, громадянин, редактор”, підготовленій до 70-річчя від 
дня народження автора відомої пісні “На долині туман”, уміщено вибрані поезії, 
неопубліковані вірші Василя Діденка, подається біографія обдарованого,  
недооціненого за життя митця, аналізується його творчість (“Поетичний світ  ніжного 
лірика”). У нарисі “Мої зустрічі з поетом” Іван Кушніренко зазначає, що саме твори 
В.Діденка вплинули на його долю, збудили творчу енергію в  серці і воно заспівало 
поезією: “З мелодією діденківських поезій вирушив юний селюк з батьківського дому 
у широкий світ” [8, с. 180]. 

При висвітленні літературно-краєзнавчих проблем  автор є точним у наведенні 
фактів, називає конкретне джерело інформації, є лаконічним у висновках. 

Історико-художнє дослідження “І вічно тополі шумлять...” 
Результатом аналізу документів, спогадів, літератури про події громадянської 

війни на півдні України в 1918-1921 роках (понад 60 джерел) стала книга “І вічно 
тополі шумлять...”(2008), створена у співавторстві із краєзнавцем Володимиром 
Жилінським. Дослідження присвячене пам’яті Нестора Махна, неперевершеного 
командира Революційної Повстанської Армії України. 

Автори зауважують, що Махно і махновщина – суперечливе і трагічне явище в 
історії громадянсько війни в Україні. Махно воював проти всіх, хто з’являвся на 
території, що була під його владою. Він виявив себе талановитим організатором і 
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самобутнім військовим командиром. Під його керівництвом об’єднувалися десятки 
тисяч селян. Постать Махна не ідеалізується. Дослідники прагнуть зрозуміти витоки 
“махновщини”, проникнути у внутрішній світ лідера Революційної Повстанської 
Армії України, показано його суперечливість, трагізм його долі і найближчих йому 
людей – дружини та дочки. 

Цікавим, на нашу думку, є художнє обрамлення твору. Знову постає архетип 
степу як символу свободи і нескореності на початку: “Степ... Широкий-широкий. 
Попалений серпневим сонцем, а над ним бездонне голубе небо. І в ньому орел 
розкинув крила-вітряки.“ [9, с.6] та у кінці: “В степу гуляє вітер-козак, а в бездонному 
небі, оповитому темно-сірими хмарами, де-не-де та й зрине степовий орел, який в 
далекі серпневі дні 1921 року проводжав загін вершників-втікачів, що перейшли річку 
Дністер...” [9, с. 254]. У розділі “Заповіт” автор наголошує, що хоче, щоб читач 
запам’ятав Нестора Івановича бунтівливо-непокірним, а не пригнічено-жалюгідним, 
запам’ятав Махна як “людину, яку хвиля революції підняла на височину дев’ятого 
валу і так же нещадно кинула на її дно і намагалася знищити безслідно, як хвиля 
сліди на піску, але  історія вберегла його для нащадків..” [9, с. 253]    

Відчуття рідної землі, турбота про майбутнє свого роду-народу, патріотизм – 
цими поняттями пройнятий творчий доробок письменника – краєзнавця  Івана 
Кушніренка. 

Отже, в творчості І.Кушніренка наскрізною є тема рідного краю. На глибокій 
спорідненості з рідним краєм, на закоханості в життєдайну, отчу землю базується 
концепція творчого світу митця, якого не безпідставно можна назвати співцем “малої 
батьківщини”. Іван Кушніренко  спрямовує своє художнє слово до пошукової 
активності, до орієнтації на вічні цінності, прагне знайти свій індивідуальний стиль, 
через який простежуються його світоглядні принципи. Вся творчість пройнята 
сильним струменем публіцистичності, міцно пов’язана із життям. 

Аналіз художніх творів та літературно-краєзнавчих праць дає підстави 
підкреслити основну рису його творчості – художнє осмислення у творах яскравих 
сторінок історії рідного краю, створення історично правдивого образу Гуляйполя, а 
також образів непересічних земляків, моральні якості яких розкриваються в 
екстремальних життєвих обставинах. Звернення до образу степу у творчості 
Кушніренка є своєрідним ключем, який відчути нерозривний зв’язок із пращурами, 
надихнутися їхньою потужною енергією.  

Визначальними особливостями прози є любов до рідного степу і людей праці, 
тонке відчуття психологічних настроїв героїв. Проблеми добра і зла, життя і смерті, 
пам’яті і сенсу буття, честі і слави, обов’язку і сумління, людських взаємин 
письменник розглядає  через  призму душі героїв. Виявом майстерності його поетики 
є гармонійне вплітання в структуру твору тропів, фігур поетичного синтаксису, 
використання прийомів звукопису. 
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Шевченко Кирило (учень Державного 
навчального акладу «Якимівський професійний  
аграрний ліцей»);  
керівник – Штейц Н.А., викладач історії  
 

ЯКИМІВСЬКА СТАНЦІЯ МЕХАНІЗАЦІЇ  
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В 1912-1930 рр. 

 
У 2017 році виповнилось 105 років від часу заснування першої в Україні, а на 

той час (1912 р.) у південноросійському регіоні Росії, наукової установи по 
механізації сільського господарства – Якимівського відділення Бюро по 
сільськогосподарській механіці, наступницею якого стала в 1930 р. Якимівська  
дослідна станція механізації сільського господарства. 

У 2012 році ця наукова установа припинила існування. Сьогодні надзвичайно 
важливо зібрати, дослідити, узагальнити матеріал з історії станції, зробити його 
надбанням майбутніх поколінь. 

ЗАСНУВАННЯ ЯКИМІВСЬКОЇ  МАШИНОВИПРОБУВАЛЬНОЇ СТАНЦІЇ  
«У той час, коли в закордонних розвинутих країнах трактори знаходили в 

сільському господарстві широке застосування, у Росії на період 1912 р. вони були 
тільки в окремих маєтках, таких як С.Б.Фальц-Фейна Херсонської, Ливена – 
Полтавської губерній і деяких інших. Найбільше застосування знайшли парові 
молотарки. Усього Росія мала в сільському господарстві 23, 9 млн. к. с. енергетичних 
потужностей і тільки 0,2 млн. к. с. (1) приходилось на механічні двигуни, а 23,7 млн. 
к. с. – це потужності волів і коней». 

Варто мати на увазі що навіть у тих країнах, де робили трактори і представляли 
їх на випробування, у сільському господарстві в той час перевагу мало тягло на 
тваринній силі. У ділових колах сільськогосподарських виробників йшла дискусія про 
вигідність мотокультури чи тварин. Дорожнеча тракторів і с.-г. машин до них, 
дорожнеча й обмежена кількість палива, ущільнюючий вплив тракторів на ґрунт; 
складність в експлуатації, що потребує механіків високої кваліфікації, – усе це 
вимагало ретельних багатофакторних досліджень. З цією метою періодично 
проводилися конкурсні випробування різних типів тракторів у регіонах Америки, 
Європи, Африки й Азії. 

Розвиток технічних засобів на Заході і в США змушують російських 
промисловців, вчених-аграрників узагальнювати і вивчати зарубіжний досвід для 
того, щоб створити вітчизняні машини і трактори, освоїти їх виробництво. Для цього 
закуповуються різноманітні с. г. машини і трактори, в різних регіонах організуються 
їх порівняльні випробування. 

В 1907 в Росії створюється науковий центр – Бюро по сільськогосподарській 
механіці при Головному управлінні землеустрою і землеробства Росії. 

Головне завдання Бюро по сільськогосподарській механіці – на основі 
світового досягнення тракторного і сільгоспмашинобудування створити виробництво 
вітчизняних сільськогосподарських машин для різних грунтово-кліматичних зон 
Росії. Очолив Бюро відомий вчений Д.Д. Арцибашев (див. фото). 
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У вересні 1909 року Бюро по с.-г. механіці 
представило у Вчений комітет і Департамент 
землеробства Росії проект «Організація 
Катеринославської випробувальної станції для 
сільськогосподарських машин». Місце розташування 
станції спочатку визначалося в районах міст 
Катеринослава або Олександрівська. 

На адресу Управління державним майном 
Катеринославської і Таврійської губерній 
направляється лист (липень 1911р.) «Покірно прошу 
повідомити, чи не є в найближчій від  
м. Александрівське відстані ділянки казенної землі, на 
якій могла бути влаштована станція для випробування 

сільськогосподарських машин і знарядь. 
Необхідними умовами є близькість до залізниці і Александровська, типовий і 

можливо рівний грунт. Ділянка вимагала б приблизно 30-40 десятин. 
                 Зав Бюро по с.-г. механіці, 

                                                                      Арцибашев Д.Д.     
                 Головне Управління землеустрою 

                  і землеробства 
                 Санкт-Петербург, Василівський острів» (3 с.16) 

Відповіддю на цей лист повідомляється про те, що поблизу 
Олександрівська відповідної ділянки казенної землі для організації машино 
випробувальної станції немає. Арцибашев звертається вдруге. На цей лист 
управління повідомляє, що поблизу станцій залізниць Мелітополь, Пришиб і В-
Токмак вільних земель також немає. Єдиною вільною і більш придатною є ділянка 
поблизу села Якимівка і віддалена від станції «Якимівської Південної залізниці на 5 
верст, в районі станції недавно побудований чавунно-ливарний завод, що 
виготовляє різні с.-г. знаряддя. 

Дмитро Дмитрович Арцибашев, як глава Департаменту Землеробства, Бюро по 
сільськогосподарській механізації ініціює написання клопотання до Вченого Комітету 
Головного управління землеустрою та землеробства про відкриття дослідно-
випробувальної станції безпосередньо в Якимівці.  

Вчений комітет Головного управління землеустрою і землеробства затверджує 
клопотання Бюро по с.-г. механіці організувати в Південно-російському 
промисловому регіоні машино випробувальну станцію з метою випробувань с.-г. 
машин і знарядь, як зарубіжного так і вітчизняного виробництва. Рішення датується 
10 березня 1912 року. Затверджується Бюджет витрат майбутнього Якимівського 
відділення Бюро по с.-г. механіці (3с.18). 

Земельна ділянка площею 109,5 десятини (119,6 га) була відведена з оброчної 
статті Азберда Мелітопольського повіту на весь час діяльності випробувальної 
станції. 

Для огляду і оформлення земельної ділянки з Петрограда в Мелітопольський 
повіт відряджається Арцибашев Д.Д. Слідом за ним 25 квітня 1912 року в Якимівку 
був відряджений технік Бюро Медведєв В.Н., який винаймає приміщення для 
співробітників, зберігання обладнання і приладів, проводить підготовчі роботи по 
випробовуванню техніки. 

1 червня 1912 року Якимівська дослідно-випробувальна станція 
сільськогосподарських машин була відкрита. Це була найбільша в Російській 
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імперії дослідна станція з трьох існуючих. Їй відводилася ключова роль у створенні 
експериментальної технічної бази для якнайшвидшого освоєння 
південноукраїнських степів для виробництва зерна.  

У стислі терміни керівники відділів Бюро с.-г. механіки Коваль В.Д., 
Пігулевський М.Х., Лінтварьов Б.О. і інші організовують в Якимівці агрономічну 
лабораторію, лабораторії випробувань тракторів і збиральних машин, 
ґрунтообробних і посівних машин, метеостанцію, дослідне поле. Лабораторії 
оснащуються приладами і обладнанням, надходить на випробування техніка, 
ведеться будівництво виробничих приміщень і житла. До 1914 року було 
побудовано 5 одноповерхових будинків і виробничих будівель. 

Крім наукових досліджень на станції проводилися сезонні практичні 
польові роботи, на які залучалося до 80 осіб. 

Всі роботи фіксувалися урядом Російської імперії, так як Центр Бюро по 
сільськогосподарській механізації знаходився в Санкт-Петербурзі.  

Війна і особливо революція позначилися і на техніці, і на збереженні 
моторів і двигунів. Звернулися наукові дослідження вчених. Частина рукописів і 
узагальнюючих досліджень були просто втрачені, і, можливо назавжди. 

У неймовірно складних умовах 1917-1920-х років довелося вести свою 
діяльність Якимівській дослідницькій станції. В цей час станцією керував  
А.А. Архангельський, який прагнув будь-якою ціною зберігати накопичений раніше 
потенціал. 

М.М. Лєтошнєв, пізніше писав «…Якимівське відділення розташоване якраз 
в тому районі, де події громадянської війни розвивалися з особливою 
інтенсивністю, природно виявилося відрізаним від свого центру,що знаходився в 
Ленінграді, і тому було цілком надано своїм силам і коштам. Задоволення 
нагальних потреб відділення йшло виключно майже за рахунок господарства, яке з 
великими труднощами вдавалося підтримати в більш або менш стерпному стані і не 
дати йому, а отже і відділенню, як такому, руйнуватися остаточно. Робота 
проводилася з великим напруженням сил і більша її частина виконана тракторами: 
завдяки останнім відділення мало можливість пережити голодний рік, поліпшити 
значною мірою стан площі, що обробляється, довести обробку землі під озимі і 
ярові культури до 86 десятин». 

Складну ситуацію, яка склалась для станції в ті часи, можна простежити і на 
прикладі листування Д.Д. Арцибашева з В.І. Вернадським.  

Причина такої ситуації навколо випробувальної станції полягала в тому, що в 
1917 році Бюро сільськогосподарської механізації було перетворено у відділ 
сільськогосподарського машинознавства і ставало експериментальною базою 
державного інституту дослідницької агрономії Петрограда. А станція знаходилась в 
Україні. Влада в Україні в свою чергу прагнула зробити дослідну станцію установою 
місцевого значення. 

У листі від 4 жовтня 1918 року В.І. Вернадському Д.Д.Арцибашев зазначає, 
«Полная нецелесообразность этого и невозможность видна хотя бы из того, что 
станция эта, как самодовлеющая, работать не может и не будет. Вся сила ее 
заключена в том персонале, который работает в Петербурге, обрабатывает там 
материал и приезжает в Акимовку, так сказать, на гастроли, для постановки 
специальных опытов и работ. Акимовская станция интересна и плодотворна 
постольку, поскольку она связана с Петербургом и другими отделениями (местными) 
отделами машиноведения». 
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Складні події частої зміни влади в 1918 році відкривають процес пошуку будь-
якої української організації або установи, до яких можна було б прикріпити дослідну 
станцію в Якимівці. Порятунком для Якимівки може бути тільки Академія наук, 
створена в Україні: «… Украинская Академия Наук примет наши учреждения, в 
частности и Акимовскую станцию под свое покровительство и даст нам возможность 
спокойно работать». 

Але навіть в умовах Першої світової війни революції, громадянської війни в 
Україні (1914-1920 рр.) наукова база Якимівської машиновипробувальної станції 
дозволила проводити науково-дослідні роботи. На листопад 1920 р. на дослідній 
станції працювало 19 чоловік, а з ними 37 членів їх сімей. З вчених в той час 
працювали Пігулевський М.Х., Лєтошнєв М.М., Классен Я.Я., Скуратов В.Ф., 
Міневич М.Б., і інші. Обов’язки завідуючого з 1917 по 1921 рік виконував 
Архангельский А.А. 

Співробітниками станції були збережені не тільки прилади, але і 17 тракторів, 
10 молотарок, 17 жаток, снопов'язалок і сенокосилок, 22 плуга, лущильники, борони, 
культиватори, сіялкі, буккери.(3 с. 48) (Таблиця 2.2) 

Розуміючи перспективність установи, відразу ж по відновленню радянської 
влади в Якимівці машиновипробувальна станція 22 листопада 1920 року взята на 
облік як радянський маєток.  

ВНЕСОК СТАНЦІЇ В ОСВОЄННЯ ПЕРШИХ ЗАКОРДОННИХ ТА 
РАДЯНСЬКИХ ТРАКТОРІВ, КОМБАЙНІВ ТА СІЛЬСЬКОГОС-ПОДАРСЬКИХ  
МАШИН І ЗНАРЯДЬ 

Найбільші міжнародні конкурси й випробування тракторів та моторних плугів 
були проведені в 1913-1914 рр., у яких брали участь 89 фірм з різних країн. Самі 
представницькі з них: США – 38, Франція – 17, Німеччина – 14, Англія – 9. 

«Росія тоді вперше брала участь у міжнародних випробуваннях тракторів. Вони 
проходили в трьох регіонах: у Петрограді, в Паляниченцях поблизу Фастова – 
випробування тракторів «Катерпіллер», «Hart- Parr», «Pioner» і моторного плуга 
«Stock»; в Якимівці – індивідуальне випробування при Бюро по с.-г. механіці 
тракторів « Холт-Катерпіллер» і моторного плуга «Комник»». 

Після демонстративного показу на ІV міжнародній автомобільній виставці в  
С-Петербурзі в травні 1913 р. в Якимівку для польових випробувань були поставлені 
трактор «Hart-Parr», гусеничний трактор «Катерпіллер» (США) і моторний 
(самохідний) плуг «Комник» (Німеччина). За результатами демонстраційних показів 
на виставках в Петрограді та Києві і випробувань в Якимівці трактор «Катерпіллер», 
нагороджений великою золотою медаллю російського імператора. На основі цього 
трактора 1918 – 1922 рр. був створений перший радянський гусеничний трактор 
«Більшовик» на колишньому Обухівському заводі в Петрограді. 

Випробовування кращих на той час гусеничних тракторів «Холт- Катерпіллер» 
(США), Ганомаг (Німеччина), аналіз і оцінка випробувань вченими Арцибашевим 
Д.Д., Лінтварьовим Б. О., Барановським А.А., Трейвасом А.Б. і іншими визначили 
перспективу створення і серійного виробництва перших радянських тракторів на 
гусеничному ходу «Більшовик» (Петроград 1918р.) і «Комунар» (Харків1924 р.) 

У роки Першої світової та громадянської війни роботи в Якимівській 
машиновипробувальній станції не припинялися. З 1913 по 1920 рр. на випробування 
надійшло більше 20 тракторів, до 30 різних плугів,10 молотарок і іншої техніки.  

Всі трактори зарубіжного виробництва. Важкі трактори з великою потужністю 
двигунів «Клейтон» – 100 к. с., «Могул» – 60 к. с., «Кейс» – 60 к. с. «Рустон» – 90 к. 
с., трактори з середньою потужністю «Стальний мул» – 30 к. с., «Віліс» – 45 к. с., «Біг 



168 
 
– Фори» – 55 к. с., «Кейс» – 25 к. с., «Майней бург» – 35 к. с. і інші, а також трактори 
малої потужності двигуна «Евері» – 16 к. с., «Могул» – 25 к. с., «Фаулер» – 8 к. с. та 
ін. 

У роботі Лєтошнєва М.М. приводяться результати узагальнення застосування 
тракторів в рядовій господарській експлуатації в Якимівці. Як висновок слідує про 
важливість тракторів для сільського господарства того періоду. Відсутність коней, 
неврожаї останніх років, післявоєнна розруха і в зв’язку з цим, як показує досвід, «на 
трактор доводиться дивитися як на одну з реальних можливостей, що мають шанси, 
якщо не відновити, то сприяти відновленню сільського господарства. 

У 1927 р. на Якимівську тракторну випробувальну станцію надходять на 
випробування трактори зарубіжного виробництва «Інтернаціонал» (США) 
потужністю двигуна 20-30 к.с., «Ойль Куль» – 25 к.с. (США), «Ганомаг» – 28 к.с. 
(Німеччина). 

Високу оцінку отримав трактор «Інтернаціонал-30». З усіх перевірених 
тракторів, він був самим економічним по витраті палива, краще був пристосований 
для оранки на важких ґрунтах. Але він не дозавантажувався існуючими сівалками і 
боронами. Рекомендувався для великих господарств. 

Трактор «Інтернаціонал» послужив основою конструкції радянського трактора 
СТЗ-15/30, виробництво якого почалося в 1930 р. на Сталінградському тракторному 
заводі. 

Найбільше навантаження по випробуванню тракторів в Якимівській тракторо-
випробувальній станції доводиться на 1928-1929рр., в часі це співпадає з початком 
процесу суцільної колективізації. Тоді були перевірені по загальноприйнятій 
методиці 11 тракторів. Позитивні висновки були зроблені на трактори: «Фордзон-
Путіловець» – 20 к.с. заводу «Червоний Путіловець» м. Ленінград; гусеничний 
«Катерпіллер» – 30 к.с., США; «Джон –Дір» – 27 к.с., США; «Валліс» – 20-30 к.с., 
Канада. 

Закупівля зарубіжних тракторів, яка проводилася в ХХ роках радянським 
урядом не могла вирішити проблему повного оснащення сільського господарства 
країни механізованими засобами. За даними Народного Комісаріату землеробства 
УСРР у 1922 р. в республіці нараховувалося всього 405 тракторів, а в 1925р. їх було 
вже 3208, з них 3070 іноземного виробництва і 138 вітчизняних виробництва марки 
«Запорожець». Стояла гостра необхідність власного виробництва тракторів і 
сільськогосподарських машин. 

Початком виробництва радянських тракторів можна вважати 1923-1924 рр., 
коли почався серійний випуск тракторів типу «Фордзон» на Путіловському заводі. 

З розрахунку на одноосібні господарства ставилося завдання створити 
селянський трактор – дешевий і простої конструкції. У 1921 р. на невеликих 
Кічкаських держзаводах №14 і №11під керівництвом інженера Л.А.Унгера був 
створений дослідний трактор «Запорожець», який в 1923 р. на І Всесоюзній с.г. 
виставці був удостоєний золотої медалі.  

У першій половині 1925 р. на Якимівській 
машино випробувальній станції ці трактори 
проходили випробування, якими керував 
співробітник державного інституту дослідної 
агрономії Редькін Я.І., відповідальним виконавцем 
випробувань був співробітник станції  
Классен Я.Я., зчіпні якості тракторів досліджував 
Лінтворьов Б.О. За висновком станції трактор 
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«Запорожець» не міг бути застосований ні для оранки, ні для весняно-польових 
робіт. Рекомендовано його доопрацювати, оснастивши двома направляючими 
колесами. Хороші результати на випробуваннях показав трактор «Фордзон-
Путіловець».  

З освоєнням промисловості власних тракторів, а також закупівлі великої їх 
кількості за рубежем, укрупнюються завдання Якимівської станції механізації 
сільського господарства в напрямі комплексного вирішення багатогранної роботи в 
галузі. Виникли проблеми агрегатування тракторів, підбору с.г. до них, нормування 
механізованих польових робіт і ремонту тракторів і с.г. машин, становлення норм 
витрати паливно-мастильних матеріалів і ін.. Почався новий період діяльності станції.  

У 1927 р. за пропозицією секції Ґрунтознавства сільськогосподарського 
Комітету України ґрунтознавцем Левенгауптом А.І. було проведене обстеження 
ґрунтового покрову полів Якимівської машин-випробувальної станції. Були складені 
ґрунтові карти з описом ґрунтів, на основі яких була вибрана типова ділянка для 
дослідного поля агротехнічної лабораторії. 

З огляду на важливість питань використання комбайнів і боротьби з втратами 
станцією в 1931-1932 роках були проведені дворічні спостереження за однофазним і 
двофазним способами збирання зернових з метою вивчення втрат зерна в залежності 
від терміну збирання. Були обгрунтовані строки збирання при прямому і роздільному 
комбайнуванні і розроблена методика визначення раціональних строків збирання 
цими способами. 

Роботи станції по вивченню і вдосконаленню технології збирання зернових 
культур послужили підставою для широкого впровадження роздільного двофазного 
способу збирання зернових.  

На станції була створена волокуша з автоматичним підйомом пальців. Вона 
випускалася промисловістю під маркою ПВТ-1,0.  

У 1931 році на станції вперше почали вивчати квадратно-гніздовий посів 
кукурудзи. Співробітник станції М.М. Сошальський здійснив дослідну перевірку 
запропонованого ним механізованого способу розміщення гнізд насіння при посіві по 
полю. 

Роботи станції в цьому напрямку (науковий співробітник П.А. Біньковскій) 
завершилися створенням в 1937 році квадратно-гніздової сівалки з коригувальним 
диференціальним механізмом. У 1941 році вперше в СРСР було розпочато 
промислове виробництво квадратн-гніздових кукурудзяних сівалок, широко відомих 
під маркою СШ-6. 

Станцією в 1935 році були проведені поглиблені випробування комбайнів 
«Комунар», С-1 та С-2 з метою їх удосконалення. Матеріали поглиблених 
випробувань комбайнів, проведених Якимівської станцією, були використані при 
вирішенні питання про постановку на виробництво поліпшеного комбайна марки С-6. 

У 1929 році побудований новий та просторий лабораторний корпус.  
01.07.1930 р. – відбулося відкриття Українського науково-дослідного інституту 

механізації сільського господарства згідно наказу по Народному комісаріату 
Земельних справ УРСР від 12.07.1930 р. Після заснування інститут був 
підпорядкований Народному комісаріату земельних справ України. Згідно наказу по 
Народному комісаріату земельних справ УРСР від 30.08.1930р. інституту передано 
Якимівську тракторновипробувальну станцію. 

У 1930 році на базі станції відкривається однорічна школа механізації 
сільського господарства, де навчалося 115 учнів. Головне призначення школи - 
максимально забезпечити села Якимівського району кадрами механізаторів. 
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Викладачами школи стали співробітники дослідної станції. Так розпочалась історія 
Якимівського аграрного ліцею, який в 1945 році став окремим самостійним закладом. 

Отже, з розвитком сільськогосподарського машинобудування в Росії все 
гостріше ставало питання про створення випробувальних полігонів для 
сільськогосподарських машин.  Почалися пошуки в степових регіонах вільних для 
цього земель зі зручним розташуванням.  

Створення випробувальної станції в Якимівці було визначено, тому що на 
території Катеринославської губернії, ні в районі Олександрівська, Мелітополя, 
Пришиба або Великого Токмака вільних земель не виявилося. Саме в Якимівці були 
найбільш прийнятні умови. Починаючи з 1913 р. на станції велися наукові 
дослідження в галузі використання в сільському господарстві тракторів, самохідних 
фрез, зернозбиральних комбайнів та іншої мобільної техніки, робились висновки і 
рекомендації, а також узагальнення практичного характеру. У неймовірно складних 
умовах 1917-1920-х років довелося вести свою діяльність Якимівській  дослідницькій 
станції. Незважаючи на це, співробітниками станції були збережені не тільки 
прилади, але і 17 тракторів, 10 молотарок, 17 жаток, снопов'язалок і сінокосилок, 22 
плуга, лущильники, борони, культиватори, сіялки, буккери. 

Всі трактори, які використовувались в сільському господарстві України в 
двадцятому столітті проходили випробування в Якимівській дослідній станції. 
Важливе значення для розвитку сільського господарства мали також роботи станції 
по вивченню і вдосконаленню технології збирання зернових культур, квадратно-
гніздового посіву кукурудзи і інші. 
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Чураєв Артем (учень Державного навчального 
закладу «Мелітопольський професійний аграрний 
ліцей»);  
керівник: Кірей Ю.В., викладач української мови 
та літератури 
 

ОПОЕТИЗОВАНИЙ «СМАК ЖИТТЯ»У ЗБІРЦІ ПОЕЗІЙ О.ГОНЧАРЕНКА 
«КАТРЕНИ ОГОЛОШЕНИХ КАРТИН  

(НАВІЯНІ ЖИВОПИСОМ ІВАНА МАРЧУКА)» 
 

У контексті української літератури нашого часу творчість О.Гончаренка, 
самобутнього поета Мелітопольщини, прозаїка, публіциста, перекладача, члена 
Національної спілки письменників України, є актуальним, непересічним явищем. 
Вибір об’єкта дослідження – поетична збірка Олега Гончаренка «Катрени оголошених 
картин (навіяне живописом Івана Марчука)» – зумовлений кількома причинами: по-
перше, злободенною актуальністю порушених автором проблем; по-друге, 
унікальною репрезентативністю текстів. Поезія Олега Миколайовича завжди 
відрізняється прагненням істини, пошуком відповідей на вічні питання, поставлені 
бурхливим сьогоденням перед людиною. Проте, вона досі залишається недостатньо 
поцінованою дослідниками і читачами. Взявши за предмет дослідження 
опоетизований «смак життя», ми виходили з того, що художній твір по-різному 
сприймається читачами, по-різному інтерпретується критиками, а текст залишається 
незмінним, ймовірність суб’єктивних інтерпретацій невичерпною. Уже сама назва 
збірки поезій «Катрени оголошених картин (навіяне живописом Івана Марчука)» 
сприймається як інтригуючий літературно-живописний експеримент, а доданий до 
книги електронний варіант живописних полотен І.Марчука, синхронізований із 
віршами, ще більше посилює своєрідну інтригу. Ми ж робимо спробу дослідити 
поетичні твори збірки «Катрени...» без дослідження асоціативних проекцій на 
картини І. Марчука.  

Наукова література, присвячена розробці загальних і окремих теоретичних 
аспектів поетики О.Гончаренка, нараховує невелику кількість розвідок, статей. Вдалі 
наукові спроби теоретичного осмислення жанрової специфіки поетичної творчості 
О.Гончаренка пов’язані з іменами Н.В.Зайдлер, В.Г.Зотової [8-9], Л.Я.Дергаль [14], 
Г.І.Атрошенко [2], Н.Ю.Акулової [1], О.В.Бабакової [3], О.Даниліної [6] та інших.  

Книга О.Гончаренка «Катрени оголошених картин (навіяне живописом Івана 
Марчука)» – це неповторно талановите взаємодоповнення образотворчого мистецтва 
мистецтвом поезії, бо вірші слово-образом розкривають такі грані картин, які іноді 
постають досить-таки несподівано й для самого автора художніх полотен. Вірші 
О.Гочаренка звучать абсолютно самодостатньо, і найголовнішою ознакою того є те, 
що вони потребують роздумів читача й самозаглиблення. «Катрени...» – це провідник 
у своєрідне світобачення неординарного, таємничого, почасти містичного світу, в 
якому живуть своїм життям персонажі художника і поета. 

На нашу думку, О.Гончаренку це вдалося зробити проникливо і щиро. Він, 
всебічно осмислюючи, мовою передав голос душі і таланту творця картин, славетного 
художника з Тернопільщини Івана Марчука. Проте, у колі наших нинішніх 
зацікавлень тільки поетичні твори – без дослідження асоціативних проекцій на 
картини І.Марчука. 
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Поет у житті керується словами І.Франка: «Не мовчи, коли, гордо пишаючись, 

велетенська брехня гомонить...» і робить свою справу, бо О.Гончаренко – поет- 
борець. «Я волію мислити благовісно, бо мисль все-таки матеріальна, а більшість 
моїх читачів, – запевняє автор збірки, – майбутні Будителі прекрасного і світлого» [5]. 
Вірші збірки «Катрени...» переконують у тому, що поет серед тих, хто бореться. Він 
справжній будівничий на шляхах пробудження, відродження та розбудови 
національної свідомості. Найбільшою силою на шляху його творчості є сила любові. 
Поезії О. Гончаренка, уміщені в збірці «Катрени оголошених картин...», – це, 
безперечно, твори мистецтва. «Навіяні живописом Івана  Марчука», вони не тільки 
розкривають «суголосся душ» двох митців, але й показують уміння поета фіксувати 
перебіг найскладніших людських почуттів, а також різноманітність розв’язання 
проблем сьогодення, детермінованих складностями суспільно-політичного, 
громадського та культурного життя в Україні. 

У збірці поезій О.Гончаренка, на думку Л.Я.Дергаль, досить повно розкрито 
вузлові параметри виявів світобачення поета, зокрема й тих його граней, які 
розкривають етико-естетичну сутність поняття "смак життя". У широкому сенсі 
мотиви смаку життя, краси буття є головними чинником збірки. Поет закликає "до 
вершин гармонії", винісши це гасло в назву поезії. Якщо гармонії віддати "все 
недодане роками", повернути її "в безмежжя голосне", то "вона, воскресла, 
осмілілими руками / й тебе на звучне верхогір'я поверне" [4, с.447]. Естетично 
поцінований увесь спектр думок ліричного героя оформився в авторській світомоделі 
в "смак життя", що в художньому освоєнні дійсності простежується на всіх рівнях. 
Ліричне "я" поета об'ємне, особисте наповнене надособистим, його світ огранений 
етико-естетичними філігранями, на кожній з яких піднесено Людину. На нашу думку, 
у збірці О.Гончаренка «Катрени...» простежується несподівана гармонія його музи з 
громадським настроєм. У віршах збірки «Катрени...» поет змальовує філософію явищ 
нашого сьогодення, такого невизначеного, розмитого в ідеях, розхристаного вітрами 
глобалізму, наживи, егоїзму, облудністю «високих слів» про народ, націю, 
відродження: «А найбільше тепер я боюся побачити / згірклі води, устелені рясно 
людьми» [4, с.98]; «Церкви товаром захлинаються: «Купи!» Зневажуються істинні 
споконні. / Нехай людей вихрещують попи, / а ми лошатко вихрестимо в коні»  
[4, с. 119]; «Нас до праотчих меж і рубежів / приперли так, що дихати знемога»  
[4, с. 232]; «Вам і Господь очей не розморозить, / гріхів не спише, не додасть снаги, / 
поки належні всі не виплачете сльози - погиблим предкам не повернете борги»  
[4, с. 340] . 

Збірка О.Гончаренка – це своєрідний відбиток двох світів – великого, у якому 
людина явлена світові, і малого, у якому живе, працює, радіє, сумує та страждає його 
ліричний герой. Чільне місце на шкалі його моральних цінностей посідає   
зображення власної гідності та піднесення гідності рідного народу: «Живи! Я 
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житиму! І наші ще онуки / возноситимуть наші прапори! / Ми горді!» [4, с.492]. 
Занурюючись у цей світ, поет розкриває неоднозначність "я" ліричного героя. 

Шукаючи відповіді на складні проблеми сьогодення, поет пояснює їхні витоки 
минулим: "Втоптали хрест... Піднесли серп і молот... Сіяли вітер – ураган накрив... 
/Може, тому й настав цей Чорний Голод, /що ми зреклися і пісень, і крил?" [4, с.115]. 

У зображенні внутрішнього світу ліричного героя акцентовано низку етичних 
роздумів: "Таки пора в душі навести лад" [4, с. 488]; "Гріхи тавром лишаться й для 
нащадків" [4, с.481]; "душ запасних у Господа немає" [4, с.480], а також висловлено 
тверде переконання в необхідності "позбутися вини / за зриті криласи й розтоптані 
пюпітри" [4, с. 58]. 

Митець не мириться з тим, що крізь високість почуттів і величність учинків 
одних людей пробиваються духовна ницість і моральна мізерність інших. Зіставимо: 
"Життя святити полум'ям непросто" [4, с.386] чи "Були невтомні ми і войовничо- 
горді! /Підносили до хмар добро і зло!" [4, с.397], а натомість – "Не знаю, що й 
сказати наостанку, – / так безпросвітно й боляче тепер" [4, с. 163]. 

Вірші поета надзвичайно змістовні, глибинні, образні. Кожне слово в них – це 
вся його душа, така ранима, чутлива до тривог і проблем навколишнього світу, але 
при тому дивовижно сонячна, просвітлена, пісенна, тому що Олег Гончаренко любить 
свою неньку-Україну натхненно, на грані самозречення й, оспівуючи її у своїх 
жагучих віршах, виповідуючи її теперішні болі й радості, передає любов іншим, 
наснажуючи захололі серця на добро, на віру, на простий щоденний труд заради 
кращого – світлого майбутнього, заради справжньої України. 

Крім того, чимало поезій книги присвячено природі та її явищам, в якомусь їх 
химерному, містичному переплетенні з існуванням людини, аж до чогось цілісного, 
нерозривного по своїй суті. Але, знову ж таки, й тут чуються застереження щодо того, 
що людство уперто йде шляхом порушення цієї одвічної гармонії: «І ...схаменулися, 
що Диво було поряд, / що Диво просто звалося - життя» [4, с. 33]; «Та ж Сонце 
крутиться довкруж святого хліба! / Й довкола нього ж кругла крутиться Земля!» [4, 
с. 104]; «Забудеш друга й ворога провини, / події смутні і сумні часи: /за мревотиху 
пісню солов’їну, /весні на відкуп душу віддаси» [4, с. 400]. 

Сутність поняття «ненависть» у збірці поезій «Катрени оголошених картин...» 
Олег Гончаренко розкриває через призму власних поглядів: "Ворог розхлюпає десь 
лють, я – ненависть» [4, с. 135]. Тож поглянемо, що він ненавидить, тобто викриває, 
засуджує, розвінчує, проти чого протестує: "В димному ідеологій розмаї / легко 
піддати надію нарузі. / Гірших же і ворогів немає, / ніж знавіснілі вчорашні друзі..." 
[4, с. 7]; "Нудьга, тривога, безсоромна сірість..." [4, с. 42]; "Сумніви із кров'ю в 
жилах ллються" [4, с. 42]; "Так хочеться "завжди", "всього" і "зразу", / та, зрештою, 
гибієш в тім, що є, / бо втома вже пускає метастази / навіть в хотіння сонячне 
твоє " [4, с. 52]. 

Поета бентежать: байдужість ("Вже не шукати невидиме, сховане. / Просто 
забути набридле-щоденне» [4, с.158]), самообман ("Уже звикли давно ми ходити по 
чорному / і брехати "по-чорному" навіть собі" [4, с.131]), моральна сліпота і 
бездіяльність, адже світ наче перебуває в якомусь химерному «анабіозі»: «Сплять..., 
мов не буде сьогодні ночі... / Сплять.., мов не спали вже тисячу літ...", "Мабуть, не 
надто тямущий у диві я: / жду, поки "гибель клінічна" мине. / Сонного царства 
трагічна ідилія /злим "пацифізмом" лякає мене" [4, с. 164]).; безпорадність людини: 
вона втрачає духовну опору, життєву мету, що вбиває в людині людину ("не вірять у 
дива, та вірують у здобич" [4, с.271]), наближає людство до неминучої катастрофи, 
компенсує трагічне відчуття наближення Апокаліпсису: «Талапаються в млі ті, хто 



174 
 
обрав пітьму / (то, може звідти й ті, кого звемо "людцями"?)", та "в тім то й 
парадокс, що якось саме з них / (вже після Катастроф...) почнеться знов 
Відродження” [4, с. 271]. 

Поета хвилює сучасна людина, яка багато чого не помічає в реальній дійсності: 
"Вирва з'явилася – ледь опустили погляд. / У вирві тій крутилися вири! / Всі 
здивувалися: "Як виявилось, поряд / було це Диво-Чорног-Діри!" / Гуло страхіття, 
просочившись крізь віки. / А люди мліли, як ведмеді уві сні [4, с. 33]. 

Митця обурюють наслідки людської бездіяльності, сучасної моралі і цінностей. 
Наприклад, вірші, у яких осмислюється чорнобильська трагедія: "Країною промчався 
смерчу гриб, /усі волали: Диво, подивіться!" [4, с. 122]. Тому автор із сумом 
констатує: "Закінчилась епоха "миру сонного"... / Всім нам далася доля непроста", 
"нема ні в кого нині "диво-завтра" [4, с. 78]. Характерно, що мотив псевдодива 
пов'язується із мотивом духовної сліпоти: відбувається фатальна підміна понять, 
люди більше не здатні "од "бутоньєрок" відрізнити Вічні Речі" [4, с. 222]. У такому 
контексті зі сторінок збірки неодноразово лунає заклик митця "відпустити душу в 
політ": "/ досить межи крил душі пручатись, / означившись "припертим-до- стіни"!" 
[4, с. 186]. 

Сучасна цивілізація в автора наділена характерними рисами: злість, порожнеча, 
дріб'язковість, відчай, зневіра, байдужість, утома, сумніви, страх – це та призма, крізь 
яку постає аналізований мотив: "Замість любові - залишкові злюби... / Подвигів 
замість - реєстр пільг... / "Зуб за зуб!" - і ми в світі беззубих. / "Око за око!" - і ми в 
світі сліпих" [4, с. 149]. Митець означує свою добу, як "час кардинальності. Час 
корвалолу. / Час написання листів-без-адрес" [4, с. 158], коли кожен відчуває 
тотальну самотність і відчуження, адже людські життя, мов "дві паралелі", випадково 
сходяться лиш на мить для того, щоб знову розійтись «у окремішність без кінця»  
[4, с. 284]. Криза ідеології переросла спочатку в екологічну, а потім у політичну 
кризу, що підвела історичну рису під минулим та пробудила до життя нечуваний 
донині масовий дух спротиву влади. Тяжкі випробування та розпачливі роздуми 
розбурхали у збайдужілому суспільстві приспану совість. Чорнобиль став 
апокаліптичним знаком нової доби і нечуваних потрясінь. Саме ці події дали імпульс 
до написання віршів «Мадонна», «Чорнобильська мадонна», «Перестрога», 
«Чорнобиль-86», «Замовкли звуки», «Пісню осінь проспівала», «Кінцева зупинка» та 
інші. 

Отже, вірші збірки Олега Гончаренка «Катрени оголошених картин (навіяне 
живописом Івана Марчука)» – це неповторно талановите взаємодоповнення 
образотворчого мистецтва мистецтвом поезії, це його філософське осмислення, 
розгадки таїни творчості майстра пензля засобами творення образу словом. Поезії 
митця, уміщені в збірці «Катрени оголошених картин...» – це твори мистецтва. 
«Навіяні живописом Івана Марчука», вони не тільки розкривають «суголосся душ» 
двох митців, але й показують уміння поета фіксувати перебіг найскладніших 
людських почуттів, а також розв’язання різноманітних проблем сьогодення, 
детермінованих складностями суспільно-політичного, громадського та культурного 
життя в Україні. 

О.Гончаренко – яскравий приклад митця, духовні шукання котрого 
віддзеркалюють невичерпну багатоманітність людського духу та мінливість і 
непередбачуваність сучасного світу. Його поетичний світ зітканий із любові. 
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ПІСЛЯМОВА 

 

І кожен фініш – це, по суті, старт… 
Ліна Костенко 

 
Впродовж цілого року ми всі готувалися до ІІ науково-практичної конференції 

учнів професійних (професійно-технічних) закладів освіти «Україна очима молоді» і 
ось 18 квітня довгоочікуваний захід відбувся! І ця збірка доповідей є результатом 
кропіткої роботи багатьох людей – учнів та їх керівників. 

Цьогорічна конференція розширила свої «кордони»: працювало дві секції  
(І секція: українська мова; українська література; література рідного краю; ІІ секція – 
історія України; історичне краєзнавство). У дружньому колі однодумців зібралося 32 
доповідача зі своїми керівниками з 23 професійних та професійно-технічних закладів 
освіти Запорізької області. 

Про важливість цього заходу й годі говорити. Адже професійно-технічна освіта 
є найважливішим чинником розвитку економіки, трудових ресурсів та якості робочої 
сили. ЇЇ освітянський продукт – це конкретна людина, підготовлена до активної 
високопрофесійної діяльності в різних галузях промислового, сільськогосподарського 
виробництва і сфери послуг. У зв’язку з цим  професійна підготовка повинна 
передбачати поглиблене ознайомлення майбутнього фахівця з науковими основами й 
технологією обраного виду праці, формування психологічних та моральних якостей 
особистості, важливих для роботи у певній сфері людської діяльності. Сучасні 
роботодавці зацікавлені у фахівцях, які не лише здатні кваліфіковано виконувати 
професійні завдання, але й вміють самостійно мислити та вирішувати різні  проблеми; 
володіють критичним і творчим мисленням; володіють багатим словниковим запасом; 
здатних до самоосвіти. Тому професійна підготовка майбутніх кваліфікованих 
працівників у ПТНЗ повинна бути значно ширшою і обємнішою, ніж простий набір  
професійних знань, умінь та навичок. Тому учнівська конференція є тією складовою у 
підготовці фахівців, що дозволить розширити межі пізнання та збагатити усіх 
учасників новим досвідом.  

Але це ще не все... 
Для того щоб учень виявив бажання працювати над науковим дослідженням, у 

нього необхідно пробудити це бажання, сформувати дослідницьку мотивацію і з цим 
завданням успішно справилися всі керівники учнівських робіт. Велика подяка тим, 
хто не шкодуючи свого часу і знань, приділяє увагу вихованню підростаючого 
покоління – нашого з вами майбутнього! 

Маємо надію, що учнівська науково-практичної конференції «Україна очима 
молоді» з кожним роком буде збирати все більше і більше науковців-початківців, щоб 
дати їм гідний старт у житті: 

Хай буде все небачене побачено,  
Хай буде все пробачене пробачено.  
Єдине, що від нас іще залежить, –  
Принаймні вік прожити як належить (Л.Костенко) 

До нових зустрічей! 
 

І.А.Кокіна, голова творчої експертної групи викладачів  
української мови та літератури м. Запоріжжя «Берегиня» 
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Доповіді учасників ІІ науково-практичної конференції «Україна очима 
молоді» серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. – 

Запоріжжя : НМЦ ПТО. – 2018. – 174 с. 
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