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Із доробку досвІдчених краєзнавцІв

«ГеоеКолоГічне КРаєзнаВстВо» – 
ноВа наВчальна ПРоГРама з ПозашКільної осВіти 

Копилець Є. В., 
кандидат педагогічних наук, керівник гуртків 
КЗ «Полтавський обласний центр національно-
патріотичного виховання, туризму і краєзнавства 
учнівської молоді Полтавської обласної ради»

Іще півтора десятиліття тому ми констатували, що геоекологіч-
ний напрям у географії стрімко нарощує популярність, особливо серед 
освітян [2]. Виразним прикладом стало створення у 2017–2018 рр. до-
сить потужного методичного забезпечення викладання геоекології на 
географічному факультеті Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка [4], де за десяток років до цього надавали перевагу 
екогеографії. Упродовж тривалого часу геоекологія представлена у ві-
тчизняній шкільній географічній освіті (хоча, на нашу думку, й не надто 
послідовно). Однак позашкільній освіті України досі бракує навчальних 
програм, спрямованих на геоекологічне вивчення своєї місцевості.

Шукаючи шляхи реалізації освітнього потенціалу геоекології за-
собами позашкілля, ми розробили навчальну програму з позашкіль-
ної освіти туристсько-краєзнавчого напряму «Геоекологічне краєз-
навство». Вона не має загальнодержавних аналогів та спрямована 
на вивчення природи і природокористування Полтавщини, регіональ-
них аспектів екологічних проблем. Відповідно до передбаченого чин-
ною нормативною базою механізму схвалення навчальних програм 
із позашкільної освіти на регіональному рівні, програму погоджено 
науково-методичною радою Полтавського обласного інституту після-
дипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського (протокол 
засідання від 25.05.2020 № 3) та затверджено наказом Департаменту 
освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації (наказ від  
31.07.2020 № 221). 

На нашу думку, продуктивними є два підходи до розробки на-
вчальних програм із геоекологічного краєзнавства. Програму можна 
конструювати з розрахунку на вихованців старшого шкільного віку, які 
вже опанували програму «Географічне краєзнавство», або ж на ді-
тей середнього шкільного віку, які ще не мають базової географічно-
краєзнавчої підготовки і відповідний навчальний матеріал необхідно 
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інтегрувати до програми з геоекологічного краєзнавства. Наша на-
вчальна програма базується на другому підході.

Навчальна програма основного рівня розрахована на опанування 
вихованцями середнього та старшого підліткового віку і передбачає 
навчання упродовж трьох років. На опрацювання навчального мате-
ріалу кожного року відводиться 216 годин, які відповідно до устале-
ної практики підготовки навчальних програм із позашкільної освіти 
туристсько-краєзнавчого напряму [1] розподілені між двома блока-
ми: власне «Геоекологічним краєзнавством» (166 год. для 1-го року 
навчання; 170 год. для 2-го року навчання; 174 год. для 3-го року 
навчання) та «Туристсько-спортивною та фізичною підготовкою»  
(50 год. для 1-го року навчання; 46 год. для 2-го року навчання; 42 год. 
для 3-го року навчання). 

Програму складають розділи «Вступ», «Геоекологічне краєзнав-
ство» (як бачимо, назва розділу збігається з назвою блоку та програми 
в цілому, чого варто б уникати, однак ми використовували шаблон на-
вчальних програм, схвалених на загальнодержавному рівні [1]), «За-
безпечення життєдіяльності учасників туристсько-краєзнавчих мандрі-
вок», «Туристсько-спортивна підготовка», «Фізична підготовка», «Під-
сумки навчального року».

Основні завдання програми, як і в переважній більшості навчаль-
них програм краєзнавчого профілю туристсько-краєзнавчого напряму 
позашкільної освіти, що мають гриф Міністерства освіти і науки Украї-
ни, подані як формування пізнавальної, практичної, творчої та соціаль-
ної компетентностей учнівської молоді у процесі засвоєння навчально-
го матеріалу. 

Програма включає матеріал, який доповнює і поглиблює зміст кур-
сів географії та фізичної культури, що вивчають у закладах загальної 
середньої освіти. Під час укладання програми ми брали до уваги до-
свід створення навчальної програми «Геоекологія» для учнів закладів 
загальної середньої освіти природничого профілю навчання (Г. Ш. Ува-
рова) [3], навчальної програми з позашкільної освіти «Географічне 
краєзнавство» (Є. В. Копилець, Д. Г. Омельченко; блок туристсько-
спортивної та фізичної підготовки – О. Д. Наровлянський, Б. О. Пшін-
ка) [1, с. 33–53, 159–163], низки курсів за вибором, розроблених спів-
робітниками лабораторій екологічного виховання, позашкільної освіти 
Інституту проблем виховання НАПН України. 

У змісті програми поєднано загальне геоекологічне наповнення 
та його регіональну конкретизацію. Якщо навчальний матеріал пер-
шого року навчання значною мірою покликаний забезпечити загальну 
географічну краєзнавчу підготовку вихованців (низка тем щільно коре-
лює із відповідними темами раніше розробленої навчальної програми 
«Географічне краєзнавство»), то на третій рік основу розділу «Геоеко-
логічне краєзнавство» складають теми «Геоекологія на сучасному ета-
пі. Екологічні стратегії людства, їхнє регіональне втілення» (26 год.), 
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«Організація природоохоронної пропаганди» (14 год.), «Підготовка та 
написання пошуково-дослідницької роботи» (50 год.).

Оскільки свого часу ми акцентували, що аксіологічне наповне-
ння геоекологічних курсів не завжди відповідає загальним ціннісним 
основам екологічного виховання [2], першого року навчання у першій 
темі «Взаємодія людства і природи в історичній ретроспективі» розді-
лу «Геоекологічне краєзнавство» передбачено розкрити поняття «цін-
ності природи», охарактеризувати основні суб’єктні цінності природи 
та окремо зупинитися на її самоцінності. Практична частина теми міс-
тить вправляння у ціннісній характеристиці місцевих об’єктів природи. 
Другого року навчання характеристика суб’єктних цінностей природи 
актуалізується, третього року навчання мають бути розглянуті питання 
«Ставлення людини до природи», «Стратегії поведінки людини у при-
роді» тощо з відповідною практичною частиною (вправи, самоаналіз).

До розлогого списку літератури ми включили низку окремих ви-
дань та статей, які допоможуть педагогам розібратися в сутності та 
змісті геоекології (це питання досі лишається дискусійним), а також пу-
блікації, які містять краєзнавчу географічну та геоекологічну інформа-
цію. Представлені у списку літератури і матеріали, які стануть у пригоді 
під час розроблення методики вивчення тієї чи іншої теми програми. 
Окремо акцентуємо на мультимедійному посібнику «Крок за кроком», 
який, знаходячись у вільному доступі в мережі Інтернет, спроможний 
суттєво спростити організацію дистанційного навчання. 

Рецензентами програми виступили кандидат педагогічних наук, 
викладач кафедри географії та методики її навчання Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла Тичини, керів-
ник гуртка «Юні туристи-краєзнавці» станції юних туристів м. Умань 
І. Г. Рожі та завідувач районного методичного кабінету Комунальної 
організації «Методичний сервісний центр з обслуговування закладів 
освіти, культури, молоді і спорту та позашкільної освіти Полтавського 
району» Полтавської районної ради, учитель географії Мачухівського 
навчально-виховного комплексу Мачухівської сільської ради Полтав-
ського району, учитель-методист В. В. Білокінь. У жовтні 2020 р. на-
вчальну програму презентовано у рамках Всеукраїнської наукової кон-
ференції «П’яті Сумські наукові географічні читання» (м. Суми).

Маємо надію, що результати впровадження навчальної програми 
«Геоекологічне краєзнавство» в освітній процес КЗ «Полтавський об-
ласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєз-
навства учнівської молоді Полтавської обласної ради», яке розпочато 
у 2020–2021 навчальному році, будуть позитивними і стануть у пригоді 
для подальшої розробки відповідного програмового забезпечення поза-
шкільної освіти. Програму розміщено на сайті КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР» 
www.poltavatourcenter.pl.ua у розділі «Методична робота», тож зацікав-
лені педагоги-позашкільники Полтавщини можуть нею скористатися.
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значеннЯ РеГіональних та КРаєзнаВчих енЦиКлоПеДіЙ 
ДлЯ ФоРмУВаннЯ КРаєзнаВчих знань У шКолЯРіВ

Кушнір Л.М., 
кандидат географічних наук, доцент, вчитель 
географії КЗ «Розсошенська гімназія
Щербанівської сільської ради Полтавського 
району Полтавської області», керівник гуртків 
КЗ «Полтавський обласний центр 
національно-патріотичного 
виховання, туризму і краєзнавства учнівської 
молоді Полтавської обласної ради»

На сучасному етапі розвитку українського суспільства, перед за-
кладами освіти поставлено важливі завдання, спрямовані на вихован-
ня у підростаючого покоління поваги до історії та традицій свого наро-
ду, формування патріотизму.

Патріотичне виховання школярів повинне враховувати регіональ-
ні відмінності, зберігаючи єдність образів Малої та Великої Батьківщи-
ни, загальнодержавні ідеї та цінності. Саме тому використання засобів 
краєзнавчої роботи у національно-патріотичному вихованні школярів є 
дієвим шляхом до пізнання рідного краю. 

Нині українська держава приділяє краєзнавству велику увагу, 
пов’язуючи його розвиток з сучасною школою та вихованням патріо-
тизму. Про це свідчать Укази Президента України «Про заходи щодо 
підтримки краєзнавчого руху в Україні», Концепція громадянського ви-
ховання особистості та Міжгалузева програма «Пізнай свою країну» на 
2007-2012 рр.

Шкільне краєзнавство як одна з ланок навчально-виховної робо-
ти має географічний, історичний, літературний, етнографічний, фоль-
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клорний, природознавчий та інші напрями. Усі вони тісно пов'язані між 
собою як за змістом, так і за формами організації і методами викорис-
тання. Сутність шкільного краєзнавства полягає у всебічному вивченні 
учнями з навчально-виховною метою певної території свого краю за 
різними джерелами і головним чином на основі безпосередніх спо-
стережень під керівництвом учителя. У процесі краєзнавчої роботи 
учні самостійно засвоюють навчальний матеріал і набувають навички, 
необхідні в житті, готуються до практичної діяльності та розширюють 
загальноосвітні знання. 

З метою достовірності фактів у відборі краєзнавчого матеріалу 
варто використовувати різноманітні інформаційні джерела: енциклопе-
дії, визначники рослин і тварин, місцеві періодичні видання, науково-
пізнавальні твори, повідомлення місцевого радіо та телебачення. Важ-
ливо відшукати потрібний матеріал у відповідності до теми уроку та 
пізнавальних інтересів учнів і адаптувати його до навчально-виховного 
процесу сучасної школи. Здійснюючи відбір краєзнавчих відомостей, 
необхідно прогнозувати їхні можливі функції на уроці виходячи із бага-
топланового навчально-виховного навантаження краєзнавчого матері-
алу. Відібраний до уроку краєзнавчий матеріал має бути також доступ-
ним та посильним для школярів. Актуальність даного критерію зростає 
у випадках адаптації краєзнавчих відомостей отриманих із енциклопе-
дичних довідників, місцевих періодичних видань, тощо до навчально-
виховного процесу школи. Така доступність у відборі краєзнавчого 
матеріалу може бути досягнута за умови врахування пізнавальних 
особливостей школярів. Краєзнавчий матеріал, який планується ви-
користати на уроці, має бути яскравим, цікавим, емоційно насиченим, 
поданим не лише у вигляді текстів чи словесних описів, а й у наочному.

Краєзнавчі енциклопедії вагомі як для суспільства в цілому, так і 
для окремих територіальних одиниць. Адже на їх сторінках представ-
лено найважливіші наукові, культурні, політичні, технічні, економічні, 
спортивні досягнення нашої держави. Тому енциклопедичні видання 
належать до важливих засобів у навчально-виховному процесі, побу-
дові українського інформаційного простору. Їх цілеспрямоване поши-
рення є запорукою пропаганди і прищеплення національно (державно) 
орієнтованих ідей, цінностей, норм і моделей поведінки, які сприяють 
соціальній гармонії та згоді у суспільстві. Водночас краєзнавчі енци-
клопедичні видання є доступним і надійним інформаційним джерелом 
для національно-патріотичного виховання громадян. Забезпечити 
суспільство доступом до якісних енциклопедичних видань, зокрема 
й за рахунок підготовки нових, означає підвищити рівень освіченості 
громадян. Така постановка проблеми значно розширює та збагачує 
предметне поле кожної дисципліни (зокрема географії та суміжних га-
лузей). Використання краєзнавчих енциклопедій сприяє комплексному 
розв’язанню пізнавальних, навчальних, виховних завдань навчального 
процесу. Цей вид джерел допомагає максимально ознайомитися з іс-
торією рідного краю, особливостями його розвитку, населених пунктів 
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тощо. Особливо значущим використання регіональних енциклопедій є 
на уроках географії та історії.

У типологічній класифікації енциклопедичних видань регіональні 
енциклопедії (а також енциклопедичні словники й довідники) віднесе-
но до спеціалізованих поруч із галузевими (про галузі знань) й персо-
нальними (про визначних осіб).

Виходячи з призначення та функцій, які виконують енциклопедії у 
суспільстві, регіональні енциклопедії мають не меншу вагу, ніж націо-
нальні. Матеріали, представлені в регіональних енциклопедіях, часто 
виступають основою для підготовки довідкової інформації, яку розмі-
щують у загальних національних енциклопедіях. Саме тому доречно 
вважати, що одним з провідних завдань регіональних енциклопедій є 
представлення кожного регіону України в енциклопедичному форматі. 
Адже наявність у регіоні власної енциклопедичної "візитівки" є однією 
з важливих умов духовного розвитку регіонів країни.

Аналіз наукових публікацій свідчить, що регіональна енциклопе-
дична справа в Україні розвивається; що краєзнавці усвідомлюють ва-
гоме значення та важливу роль енциклопедичних видань для гумані-
тарного розвитку регіону, стимулюючи цим і подолання кризових явищ 
у духовному житті країни загалом. Нині здобутки української регіональ-
ної енциклопедичної справи складають видання, присвячені областям 
та населеним пунктам нижчого значення, а також етнографічним або 
промисловим краям. В основу формування таких видань покладено 
краєзнавчий матеріал. Зокрема, на Полтавщині, це енциклопедичний 
довідник: "Полтавщина: Енциклопедичний довідник" (Київ, 1992). Крім 
того започатковано науково-видавничий проєкт "Полтавіка. Полтав-
ська Енциклопедія". Це універсальний довідник з найрізноманітніших 
галузей науки, техніки, культури, найповніше зведення найважливіших 
надбань полтавського краю за всі роки існування, найістотніших і різ-
нопланових знань про Полтавщину, розкритих у динаміці від найдавні-
ших часів до сьогодення.

Сучасна регіональна енциклопедія повинна виконувати функції 
забезпечення краєзнавчою інформацією, надаючи можливість дослід-
никам отримати необхідні для них базові знання. Для освітньої галузі 
сучасна наукова енциклопедія повинна забезпечити можливість будь-
кому, хто має бажання розширити свої знання, отримати точну, досто-
вірну та актуальну інформацію про місто, край, регіон.
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Учителі – КРаєзнаВЦі чУтіВсьКоГо РаЙонУ

Артеменко Р. І., 
учитель української мови та літератури 
Василівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Чутівської 
районної ради Полтавської області

Краєзнавча освіта як зазначено у Концепції краєзнавчої освіти та 
виховання (Київ, 2000) повинна забезпечити використання при вихо-
ванні дітей досвіду свого народу, засвоєння народної культури і мента-
літету народу України, залучення підростаючого покоління до трудово-
го досвіду української нації. 

Вирішальна роль у розв’язанні цих завдань відповідно до Концеп-
ції належить вчителю, особистості, яка поєднує в собі інтелігентність, 
моральні якості, високий професійний рівень і активну громадську по-
зицію, спрямовану на перебудову культури життя свого народу.

Проблема освіти у сучасних умовах – це не просто надання освіт-
ніх послуг школярам, чи підготовка освіченого, висококваліфікованого 
фахівця, готового до змін, а відтворення людини духовної, гуманної, 
екологічно орієнтованої. А формування духовності починається не у 
школі чи у вузі, а в родині, найближчому соціумі і здійснюється про-
тягом усього життя. Від родинних традицій і духовних цінностей до цін-
ностей суспільних, загальнолюдських. 

Зберегти духовну культуру народу значить перш за все зберег-
ти його історію. Не варто зайвий раз говорити про те, наскільки ак-
туальною сьогодні є проблема духовності, проблема національно-
патріотичного виховання, збереження історичної пам’яті народу, гене-
тичного коду нації. 

Крім того, на нашу думку, дуже важливо у цьому плані вивчити 
феномен кожної школи, а сільської особливо, бо традиційно в Україні 
дуже багато залежало у селі від наявності школи, від особи вчителя, 
який навчає, від того, як живе, чим живе, як виховує власних і чужих 
дітей. Багаторічні спостереження переконують у тому, що якраз щодо 
сільської школи можна говорити прислів’ям «Який піп, такий і прихід». 
Йдеться не тільки про основну функцію освіти навчальну, а й про соці-
альну, моральну, етичну, ціннісну і т.д. Які успішно реалізують педагоги. 

Саме тому я звернулась до даної теми. Адже від учителя-
ентузіаста, який цікавиться історією рідного краю залежить, як знатим-
уть цю історію його вихованці. Чи знатимуть вони, чому той чи інший 
куток села називається Вірчина гребля у Гряковому, Посьолок – у Ва-
силівці, Пташник – у Филенковому. 

Ті педагоги, які усвідомлювали і розуміли це, починали працювати над 
вивченням місцевої історії практично з моменту призначення на роботу. 

Мій сьогоднішній виступ – це лише начерк майбутніх дослі-
джень про вчителів-краєзнавців Чутівщини. Побіжно зупинимось на  
окремих іменах.
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Сторожівська школа по праву пишається своїм музеєм Антона 
Макаренка та Семена Калабаліна. Зв’язок цих двох педагогів разом з 
учнями багато років досліджував учитель цієї школи Микола Микола-
йович Кулініч. Це була і робота в архівах, і опрацювання літературних 
джерел («Педагогічна поема» Антона Макаренка, «Дорога в життя», 
«Це – мій дім», «Чернігівка» Фріди Вігдорової) і зустрічі з рідними Се-
мена Калабаліна, екскурсії у ті школи, де він працював, у ті місця, де 
проживали його рідні. Його наступники продовжують пошук.

Значну роботу проводила по вивченню історії села Василівки 
та радгоспі ім. ХТЗ Софія Іванівна Осадча. ЇЇ вклад у створення кра-
єзнавчого сільського музею (1966 р.), музею у школі дуже великий  
(1991 р.). Потім її естафету підхопили Н. І. Цегельник, О. І. Чемісо-
ва, Р.І. Артеменко які разом з учнями продовжують пошукову роботу. 
Після закриття сільського музею, його експонати були переміщені у 
шкільний. І хоча частина їх втратила актуальність, вони зберігаються у 
фондах шкільного музею.

Багату дослідницьку спадщину залишив Михайло Сергійович 
Зленький, який свого часу працював учителем у Филенківській серед-
ній школі. Деякі матеріали цих пошуків знайшли відображення в експо-
зиції районного краєзнавчого музею, деякі використовує у своїй роботі 
його донька К.М. Курінна – завідувач Комунальної установи «Районний 
методичний кабінет», яка теж активно займається краєзнавством. До 
речі, саме вона готувала сторінки з історії освіти Чутівського району до 
обласного проєкту «Полтавіка», підготувала ряд наукових розвідок у 
межах проєкту Полтавського обласного інституту післядипломної пе-
дагогічної освіти ім. М. В. Остроградського «Формування лідерської 
компетентності в школі засобами біографічних досліджень у контексті 
освітнього краєзнавства»: «Освітнє краєзнавство Чутівщини», «До-
слідження біографій випускників шкіл Чутівського району», «Вико-
ристання біографій відомих людей краю у формуванні національно-
патріотичних якостей особистості» та ін.

Не можна не згадати Миколу Лавровича Гапулу, першого вчителя-
методиста у районі, який працював у Артемівській (Скороходівській – у 
даний час) середній школі, вивчав із учнями історію, був завучем про-
тягом тривалого часу. Його вирізняла висока ерудиція та закоханість у 
свою справу. Під час уроків та при організації позакласної роботи Ми-
кола Лаврович багато уваги приділяв вихованню молоді, вивченню іс-
торії рідного краю. Говорячи про цей навчальний заклад потрібно наго-
лосити на тому, що до краєзнавства активно долучались педагоги Л.В. 
Рєзнік, Н.М. Ільченко, інші вчителі історії. Бо саме їхні зусилля сприяли 
тому, що було зібрано багатющий матеріал про 95 Гвардійську дивізію, 
яка визволяла селище, вивчались долі дітей війни, зокрема їх земляка 
Миколи Печененка. 

Багато років працювала у Чутівській ЗОШ І-ІІІ ступенів Сиднюк Ра-
їса Іванівна, учитель іноземної мови за фахом і краєзнавець за покли-
канням. Саме вона майже 20 років очолювала роботу клубу «Пошук», 
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який займався пошуком рідних воїнів, які загинули при визволенні Чу-
тового і поховані у братській могилі селища. І знаходили, і зустрічали, і 
допомагали рідним, які вже втратили надію хоч колись довідатись про 
місце загибелі свого солдата.

Окремо хотілось би звернути увагу присутніх на постать Павла 
Олексійовича Незвієцьго, учителя історії, методиста районного мето-
дичного кабінету, дослідника Чутівщини. Ним зібрано багато цікавих 
матеріалів. Які ми час від часу бачимо на сторінках районних газет 
«Сільські новини» та «Літературна Чутівщина». 

Варта уваги особистість учителя російської мови та літератури 
Чутівської середньої школи Паші Яківни Кульчицької. Яка свого часу 
підготувала дві прекрасні книги з історії Чутівщини: «Учитель! Перед 
іменем твоїм» та «Без права на забуття. До 65-річчя Великої Пере-
моги». Перша книга розповідає про учителів Чутівської та інших шкіл 
району, друга – про Чутівщину в роки Другої світової війни.

Бувша директорка Вільхуватської школи Резнікова Тетяна Во-
лодимирівна, з учителями школи, отримавши записи колишнього се-
кретаря сільради Яковенка, опрацювавши їх, звернулась до Полтав-
ського обласного архіву та знаної на Полтавщині архівістки В.Н. Жук з 
проханням більш глибоко вивчити історію села Вільхуватки, яке було 
спалене в роки війни. Результатом цієї роботи та завдяки матеріалам, 
які були передані В. Н. Жук з історії Чутівського району в роки війни  
Т. В. Резніковою, П. Я. Кульчицькою, А. А. Шутем, О. Ф. Ліпською, пра-
цівниками районного краєзнавчого музею, відділом освіти з’явилась 
книга «Безсмертний подвиг» про Чутівщину у роки війни.

Один з найкращих краєзнавчих музеїв району створено у Гряків-
ській школі, який також об’єднав у собі матеріали пошуківців та місце-
вого краєзнавчого музею. Людей причетних до його створення багато. 
Назву директорів М.В. Паляничко, Л.М. Ольховську, Л.Є. Сулім, учите-
лів історії Л.І. Іващенко, В.Б. Кульчицького, В.М. Усенка та ін.

На особливу увагу заслуговує Олександр Сергійович Зінченко, 
бувший директор Рябківської школи, батько трьох дітей, дід і прадід 
двох десятків онуків та правнуків. Талановитий краєзнавець, і, що із 
покон віків цінувалося між людьми, бувала людина, до якої за пора-
дами, мудрим словом, розумною підказкою впродовж майже 50 років 
зверталися люди, і не тільки односельці.

Отже, про О. С. Зінченка, який народився на Покрову (14 жов-
тня 1925 року) у багатодітній родині і був восьмою дитиною у своїх 
батьків. На його долю випало багато лихих років, довелося пережити 
багато втрат, а проте він залишався стійкою, порядною, толерантною і 
мудрою людиною.

Його записи, з якими вдалося попрацювати, розпочинаються  
1991 роком минулого століття і такими словами: «Всеукраїнський ре-
ферендум за народною ініціативою 1 грудня 1991 року», а далі – ре-
зультати голосування по селу Рябківка. 
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- людина врешті відчула волю і насмілилась записати все те, 
що довелося прожити і пережити. Вражає дуже багато момен-
тів, на які хотіла б звернути увагу: величезна кількість прізвищ, 
імен та по батькові людей, з яким зустрічався на життєвих до-
рогах, короткі, але влучні характеристики їх;

- опис подій голодомору 1933-1934, 1947 років, страшних дета-
лей, цифр і фактів. У самій лише Рябківці померло 360 осіб;

- детальний опис шляхів, якими везли на каторжні роботи до 
Німеччини (189 географічних назв) і доріг, якими повертався 
додому (більше 250 назв населених пунктів, річок і т.д.);

- описи перебування на примусових роботах у Німеччині під час 
Другої світової війни, звільнення 8 червня 1945 року, служби в 
Радянській армії, аж до демобілізації 2 травня 1948 році, слу-
жив топографістом у Криму, на Україні та в Молдові;

- скрупульозно описано стан міст і сіл, в яких бував, повоєнна 
Рябківка (землянки та життя в них, навіть принцип побудови);

- багато уваги приділено рокам роботи і навчання. Доля всіх 
членів родини знайшла відображення на сторінках життєпису 
Олександра Сергійовича. 

Батька за доносом стукачів засудили на 15 років каторжних ро-
біт у 1945 році як ворога народу. Після повернення з війни Олександр 
Сергійович працював у колгоспі на різних роботах, поштарем не взяли, 
бо – син ворога народу.

У 1948 році здав документи у Харківський технікум важкого ма-
шинобудування, був зарахований, рік провчився і забрав документи, 
бо вдома залишалась самотня мати. А ще муляла думка про те, якщо 
поїде із села, хто ж із Зінченків залишиться в ньому? З 1949 року пра-
цював рахівником у колгоспі. 

У 1966 році закінчив педінститут і з 20 липня почав працювати 
учителем німецької мови та математики Рябківської восьмирічної шко-
ли. Здобував педагогічну освіту з 1956 по 1966 рік. Таким довгим був 
шлях до мети. Та й то неповний, бо коли вже сини навчались, маючи 
45 років життя за плечами, 2 роки провчився у Київському інституті іно-
земних мов, отримав другу педагогічну освіту. Майже 30 років очолю-
вав педколектив, який працював чітко, злагоджено, без сварок, поділів 
на групки, анонімництва і брехні. Аж до 2007 року викладав німецьку 
мову. Помер у 2012 році. Загальний стаж роботи в школі 41 рік. 

Попри все, Олександр Сергійович займався дослідженням влас-
ного роду, склав родовідне дерево. Яке розпочинається іменем Зінчен-
ка Хоми, десь 1780 року народження і завершується іменами онуків та 
правнуків. І складається цей родовід із 140 осіб. Дослідив він і рід дру-
жини, який веде свій початок із першої половини 18 століття (113 осіб).

Довідавшись про таку титанічну роботу, односельці почали звер-
татись до нього, щоб допоміг і їм скласти родоводи. Складав із задо-
воленням, бо ж шукаючи по архівах дані про своїх родичів, багато за-
писував даних і про односельців, бо знав усіх, багатьох навчав у школі.
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Ім’я Андрія Андрійовича Шутя, педагога, державного службовця, 
наукового співробітника Чутівського районного краєзнавчого музею, 
знане в районі завдяки його книгам, які видані за результатами дослі-
джень життя і творчості Марії Башкирцевої, Павла Ріттера, Клари Луч-
ко, тричі Героя Соціалістичної Праці Івана Ропавки, зв’язків Івана Ма-
зепи з Чутівщиною (за припущеннями науковців, останній був проголо-
шений гетьманом на Буцькому броді, що на ріці Коломак у Чутовому). 

Ми з гуртківцями продовжуємо збір матеріалів з даної проблеми. 
Сподіваюсь, що у наших сучасників вистачить снаги і розуму зберегти 
пам’ять поколінь і не розпорошитись по світах, поміж чужими людьми, 
а жити, гордо тримаючи голову і впевнено говорити, що ми – українці, – 
великий народ з багатою історією. Вивчати її – важлива і відповідальна 
справа сьогодення. 
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ПРиВатне листУВаннЯ ЯК ДжеРело з істоРії ПолтаВщини

Дідусенко Г.А., 
головний бібліотекар відділу краєзнавства 
Полтавської обласної універсальної наукової 
бібліотеки імені І. П. Котляревського

«Із щирим задоволенням отримав я вашого листа…» 
(М. Максимович)

Вивчення та дослідження історії рідного краю завжди виклика-
ли неослабний інтерес у пересічних полтавців. Звичайно, насамеред 
вони звертаються до найпоширеніших та загальновідомих джерел – це 
краєзнавчі дослідження, розвідки, літературно-критичні нариси тощо. 
Та поряд із цим існують досить цікаві джерела (незаслужено забуті або 
навіть свідомо проігноровані), які можуть не лише надати вичерпну ін-
формацію, але й змусять сприйняти її досить емоційно, надаючи при 
цьому новий поштовх для більш прискіпливої розвідки. Це так звані 
его-джерела – мемуари, щоденники, листи. За їхньою допомогою до-
питливий користувач, вивчаючи сухі історичні факти, ніби поринає у 
атмосферу тогочасся та відчуває себе безпосереднім учасником по-
дій. Серед цих джерел, мабуть, найособливіше місце займає епісто-
лярій, тобто листування. В той же час це, можливо, й одне із найменш 
використовуваних інформаційних джерел. Це й зрозуміло: нині за 
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допомогою мобільних телефонів можна блискавично надати респон-
дентам усю необхідну інформацію, тож особливою прикметою нашого 
сьогодення стало те, що люди майже припинили писати листи, не ма-
ючи в них особливої потреби (а молодше покоління взагалі їх ніколи не 
писало). Але лаконічні мобільні повідомлення із використанням карти-
нок, символів тощо як інформаційний ресурс майже одразу втрачають 
будь-яку цінність, на відміну від епістолярної спадщини минулих поко-
лінь, яка є цінним невичерпними джерелом інформації з історії нашого 
краю та життя видатних особистостей.

Отже, епістолярій, або листування – це вид особистісного спіл-
кування за допомогою рукописних чи друкованих листів. Загалом, 
листи – досить інтимний людський документ, їх пишуть, як правило, 
до рідних та друзів. Тож не дивно, що найпершим і найпоширенішим 
джерелом особистісного листування вважають приватне листування, 
яке бере свій початок з античності. А власне український епістолярій 
сягає своїми коренями часів Київської Русі. За мотивами написання 
розрізняють: 1) лист-відповідь; 2) лист-вітання; 3) лист-вибачення;  
4) лист-нагадування; 5) лист-співчуття; 6) лист з подякою; 7) рекомен-
даційний лист. Серед відмінних ознак приватних листів називають діа-
логову форму, різноманітність тематики, багатофункціональність, емо-
ційність, живі розмовні інтонації, мову, що притаманна даному культур-
ному середовищу. «…Но в письмах моих, прошу, мой друг, не доби-
ваться литературы и будь снисходителен к моей болтовне. Пишу, как 
думается и даже не перечитываю своей болтовни, боясь найти много 
несовершенства…», – кокетує Єлизавета Скоропадська із своїм наре-
ченим Григорієм Милорадовичем [5, с. 31-32]. «Цілую з першого ряд-
ка, бо до останнього не втерплю – дуже скучив», – жаліється Василь 
Симоненко своїй дружині [10, с. 308]. «Теплом весняним та запашною 
квіткою польовою потягло од Ваших чутливих слів, од віршів простих, 
свіжих, як народна пісня», – захоплено поціновує Микола Лисенко сво-
го візаві Леоніда Глібова [7, с. 200]. «Мені прикро, що Ви ніби почуває-
те себе ображеним, що редакційна колегія просила Вас зробити деякі 
зміни і додатки до Вашої статті. Адже це така природна і конечна річ 
взагалі і в підготовці матеріалів», – вибачається Григорій Костюк перед 
Олексою Ізарським [4, с. 90]. «…Найбільше міні подобається Полтава, 
і тільки там я буду на виду у всіх і ні від кого не сховаюсь…», – захо-
плено ділиться своїми враженнями Дмитро Яворницький із Кесарем 
Білиловським [2, с. 3]…

Як зазначалося, респондентами найчастіше виступали родичі, 
друзі та знайомі. Але нерідко громадяни писали листи до державних 
і громадських установ та приватних товариств. Ще одним досить зна-
чущим майданчиком для листів пересічних громадян були ЗМІ. Тож 
рубрики «Слухач написав на радіо/телебачення», «За листами наших 
слухачів/читачів», «Нам написали…», «Лист покликав у дорогу» тощо 
були досить поширеними і популярними. У приватних листах підніма-
лися найрізноманітніші теми: повідомляли сімейні новини, обговорю-
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вали важливі події як приватного, так і громадського життя та обґрун-
товували своє бачення і розуміння їх, ділилися творчими успіхами та 
досягненнями, радилися з різноманітних питань та просили допомоги 
у вирішенні проблем. «Вітаю тебе, дорогий Тарасе, вже либонь, уде-
сяте, але вітаю і вітаю з нагородою імені Андрія Малишка», – щиро 
радіє нагороді свого товариша Тараса Нікітіна Феодосій Роговий [11, с. 
163]. «Не тільки, братику Микола, у мене є врем’я балакати із старими 
приятелями, а ще стало часу тинятися по кравцям і шукати їх хлопців, 
чи живі, чи здорові. Именно я сам ездил к Кайзеру и видел твого Ефи-
ма, он здоров и кланяется тебе и матери. Долинский этот год должен 
выйти в офицеры, он у меня в классе и учится хорошо», – звітує Євген 
Гребінка своєму приятелеві Миколі Новицькому [3, с. 595]. «Прийми 
оці книжиці моєї праці! Бач, і я на старості став віршівник, і з письмен-
ного книжного Ігоря зробив співаку-українця (йдеться про український 
переклад «Слова про похід Ігоря» – авт.). Наполовину, здається, таки 
гарненький, дещо вже й сам полагодив; а що тобі не сподобається, 
будь-ласка, напиши мені, коли буде досожно!», – радиться із Тарасом 
Шевченком Осип Максимович [6, с. 334.]. «Та де вже то покинеш? Як 
найде на мене, як то старі люди кажуть, той штих – куди я не йду, що 
не роблю, а те, що я надумала малювати – слідом за мною. Та й спати 
я ляжу, а воно мені вчувається, а воно мені ввижається, та нібито щось 
до мене промовляє, щоб я його не кидала, щоб я його не цуралась, 
щоб я його малювала», – пояснює Катерина Білокур працівникам від-
ділу образотворчого мистецтва Інституту мистецтвознавства, фоль-
клору та етнографії ім. М. Т. Рильського НАН України свою жагу до 
малювання. [1, с. 348].

Свого часу академік М. Алексєєв висловив думку про те, що «чим 
сильнішим був цензурний гніт, тим більшого поширення набула і руко-
писна література...». Епістолярна спадщина українського письменства 
тоталітарного періоду, що змогла дійти до свого читача лише з набуттям 
Україною незалежності, красномовно підтверджує цей наратив. Це як 
епістолярій репресованих митців «розстріляного відродження» «Листи 
з Соловків» (К., 1992), збірки листів наших земляків із діаспори, так і 
заборонені до друку книжки Д. Нитченка «Двісті листів Б. Антоненка-
Давидовича» (1986) та «Листи письменників» (1992), публікація епісто-
лярію С. Петлюри, І. Багряного, Г. Тютюнника, О. Гончара та ін.

У ХІХ ст. набувають поширення так звані «відкриті» листи, про-
тотипи яких були відомі ще з античних часів. Відкритий лист – це осо-
бливий вид епістолярію, в якому елементи, властиві особистому лис-
туванню, поєднуються з елементами публіцистики. Мета відкритого 
листа – поставити питання, що має суспільне значення та привернути 
до нього увагу широкого кола читачів. Істотною особливістю відкритих 
листів є їхня орієнтація на конкретного адресата, але водночас автор 
від самого початку передбачає можливість і навіть необхідність широ-
кого розповсюдження своїх творів. Чимало наших земляків використо-
вували цей вид листування, для означення своєї громадянської позиції 
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та піднімаючи питання, які були дуже актуальними. Це листи М. Макси-
мовича до Г. Квітки-Основ’яненка, «Листи на Наддніпрянську Україну» 
М. Драгоманова, лист-пояснення І. Багряного «Чому я не хочу верта-
тись до СССР?», відкритий лист Оксани Мешко Л. І. Брежнєву, від-
критий лист землякам-полтавцям В. Моргуна «На захист батька» та ін. 

Кожен особистісний лист – як окремий світ, що висвітлює душу, 
погляди та уподобання його автора, випадки і пригоди на його життєво-
му шляху. За словами Д. Нитченка, «Такі листи – це своєрідний скарб. 
Була б велика шкода, щоб таке добро загинуло. А відомо, що епістоляр-
на спадщина… завжди стає найкращим джерелом для вивчення життя 
того чи іншого автора». Жодні спогади сучасників, жоден музей, окрім 
особистих листів, не здатні так відтворити ту унікальну атмосферу, в 
якій жив і працював їхній респондент. Тож дослідження епістолярної 
спадщини не лише надзвичайно багато дає для достовірного уявлення 
про перипетії життєвого шляху видатної особистості, але й поглиблює 
наші знання про взаємини між літературними та громадськими діячами 
й особливості соціально-культурного простору, в якому вони жили.

Вивчаючи листи, можна помітити, що вони, зазвичай, слугують і 
засобом інформації, і способом самовираження. Тож для дослідників 
кожен лист – це неоціненний скарб, який є важливим, а часом про-
сто єдиним біографічним джерелом. Так, історик-архівіст І. Ф. Павлов-
ський за віднайденими в архіві матеріалами двох (!) приватних листів 
І. П. Котляревського та службового донесення полтавському губерна-
тору Я. І. Лобанову-Ростовському провів блискучу краєзнавчу розвідку, 
в якій описав та проаналізував роль поета у формуванні полтавського 
козачого полку в с. Горошино у 1812 році [8]. Інколи приватні листи ви-
датних людей можуть стати першою сходинкою для подальшого зна-
йомства із їх життям та творчістю. Публікація краєзнавцем Д. Санжа-
ревським та мистецтвознавцем К. Скалацьким на сторінках обласної 
газети «Зоря Полтавщини» приватного листування полтавської худож-
ниці М. Башкирцевої із французьким письменником Гі де Мопасаном 
не тільки привернула увагу до напівзабутого імені нашої землячки, але 
й спонукала зацікавлених читачів до подальшого ознайомлення із не-
ординарною та трагічною долю цієї талановитої дівчини [9]. 

Аналіз літературознавчих джерел, що вийшли на теренах України 
упродовж останніх років, засвідчує позитивну тенденцію до зростання 
зацікавленості епістолярною літературою. Робляться спроби до ви-
дання не просто типових роз’єднаних циклів листів за тематичним або 
іншим принципами, а саме публікація кореспондентських комплексів, 
що дає змогу повністю охопити епістолярну спадщину видатної осо-
бистості. Не оминула ця тенденція і Полтавщину. Останні публікації 
цього жанру вражають своєю різноманітністю. Це, зокрема, листування 
між полтавськими письменниками Феодосієм Роговим та Петром Рота-
чем – «Листи двох поколінь» (2017), листи Григорія Костюка до Олек-
си Ізарського – «До вас я маю особливу симпатію» (2019), «Листи до  
О. Гончара» (2016), «Листи з Америки» К. Кричевської-Росандич (2019).
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ПолтаВеЦь ДмитРо анДРієВсьКиЙ – теоРетиК 
УКРаїнсьКоГо наЦіоналізмУ та оДин із оРГанізатоРіВ оУн

Закалюжний В. М., 
кандидат геолого-мінералогічних наук, 
доцент Полтавського національного 
педагогічного університету імені В. Г. Короленка

Дмитро Юрійович Андрієвський народився  27 вересня  1892 р. 
в селі Бодаква (нині – Лохвицький район Полтавської області). За ро-
динними переказами, його рід походив із чумаків, які їздили до Криму 
за сіллю, а пізніше предки Д. Андрієвського стали священнослужите-
лями. Священниками російської православної церкви були його дід і 
батько. Крім виконання пастирських обов’язків, вони займалися також 
хліборобством – мали власний хутір і вважалися доволі заможними. 
Родина Андрієвських була багатодітною; Дмитро мав сестру і трьох 
братів. Усі діти одержали добру освіту. Юнаки закінчили гімназії. Але 
священиком ніхто з них не став: Борис після закінчення університету 
працював лікарем, згодом професором медицини, Теодор – інжене-
ром – агрономом, Іван – економістом.
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Середню освіту Дмитро здобув у гімназії в Лубнах, де в час його 
навчання існував осередок Революційної Української партії. Чимало 
юнаків були знайомі із Маніфестом «Самостійна Україна» Миколи 
Міхновського і перейнялися його ідеями. Тут жили і працювали брати 
Шемети, які видавали першу в Наддніпрянській Україні україномовну 
газету «Хлібороб».  Атмосфера вільнодумства, захоплення «Кобза-
рем» Тараса Шевченка і участь у гімназійних гуртках сприяли фор-
муванню у Дмитра національної свідомості і любові до рідного краю. 
Через вільнодумство власті вважали його неблагонадійним і переслі-
дували. Після закінчення гімназії у 1911 р. Д. Андрієвський вступив до 
Харківського університету, але через два семестри перейшов до Інсти-
туту цивільних  інженерів у Санкт-Петербурзі. Переїхавши до столиці 
імперії, Дмитро відразу вступає до української студентської громади, 
регулярно передплачує львівський «Літературно-науковий вісник» та 
журнал «Украинская жизнь», який видавав у Москві Симон Петлюра. 
Він був знайомий із чільними діячами Наукового товариства ім. Т. Шев-
ченка у Львові, яке очолював М. Грушевський. Із Симоном Петлюрою 
він особисто познайомився на Кавказі. До рідної Лохвиччини щороку 
приїжджав на канікули. Навчання в інституті довелося перервати у 
1915 р. у зв’язку з Першою світовою війною.

З розгортанням Української революції Д. Андрієвський рвався в 
Україну. Пізніше він згадував: «В 1917 р. з вибухом революції зараз же 
навесні я повернув в Україну і поставив себе до розпорядження Укра-
їнської Центральної Ради. Мене послано як «агітатора» на Волинь, де 
я працював літо і осінь. Відтак мене перекинуто на Таврію в тій самій 
ролі. Зрештою навесні 1918 р. дістався я до Києва і вступив урядовцем 
до Міністерства зовнішніх справ». Працював Д. Андрієвський спочатку 
в Уряді Центральної Ради, а потім – гетьмана П. Скоропадського. Мі-
ністерство зовнішніх справ Української Держави очолював Дмитро До-
рошенко – відомий історик і громадський діяч. З ним Д. Андрієвський 
був знайомий ще з петербурзьких часів. Восени 1918р. його включили 
до дипломатичної місії Української Держави до Швейцарії, яку очолював 
Євген Лукасевич. Коли ж до влади в Україні прийшла Директорія УНР, 
дипломатичної роботи не полишив. Головним для Д. Андрієвського було 
не служити владі, а захищати інтереси України на міжнародному рівні.

Дипломатичну роботу доводилося поєднувати з навчанням на 
інженерному факультеті державного університету бельгійського міста 
Гент. Через два роки він отримав диплом інженера-архітектора. За фа-
хом працював спочатку у Франції, згодом – у Бельгії, яка стала його по-
стійним місцем проживання на еміграції. У різних бельгійських фірмах 
він працював аж до виходу на пенсію у 1958 році.

Осівши в столиці Бельгії, Д. Андрієвський заробляв на прожиток 
інженерною працею, але не полишав громадсько-політичної діяль-
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ності. Він налагодив контакти з розпорошеними по світу українцями, 
організував у Брюселі Український допомоговий комітет, пропагував 
за кордоном українську справу, регулярно друкував у заснованому  
С. Петлюрою журналі «Тризуб» аналітичні та ідейно-теоретичні роз-
відки, спрямовані на пошуки нових шляхів розбудови української нації 
як цілості, що стоїть вище особистих амбіцій лідерів, класів чи станів.

Після декількох років пошуків, роздумів і сумнівів Дмитро Андрі-
євський виклав свої ідеї у статті «Розбудова нації», яка була опублі-
кована в журналі «Національна думка» у 1927 р. у Празі.  Основні її 
положення зводилися до того, що українська національна свідомість 
і відчуття національної спільноти починають об’єднувати розкидане 
по різних континентах молоде покоління української еміграції і жи-
телів Західної України, які перебували під владою Польщі. Українці 
починають відчувати себе не аморфною масою, а поступово стають 
нацією психологічно. У них панує національний дух, але бракує єди-
ної національної організації, щоб стати політичною нацією, духовно 
об’єднаною націоналістичною ідеологією. Завдання такої організації – 
очолити боротьбу українців за державність і самостійність. Розбудова 
нації має початися з подолання у власних душах рабської психології і 
прищеплення українцям відчуття самоповаги, гідності і солідарності. 
Залізна  дисципліна, відповідальність і підпорядкування особистого 
громадському мають стати Законом. Нація –  замість  інтернаціональ-
ного космополітизму. Нація – з волею до влади, а не духовне лакей-
ство. Нація – вихідна точка і кінцева мета всієї політичної діяльності 
майбутньої організації.

У завершеній формі теорія українського націоналізму була викла-
дена у рефераті, що його оголосив Андрієвський на Другому Конгресі 
Українських Націоналістів у 1938 р. Суть її полягає в тому, що система 
вартостей українського націоналізму базується не на матеріалізмі, а 
на ідеалізмі і волюнтаризмі. Кінцевою метою діяльності  українських 
націоналістів має бути створення Самостійної, Соборної Української 
Держави. Українська національна ідея не обмежується етнічною тери-
торією і не вичерпується етнічним змістом. Вона формується на базі 
історичної місії, що випала на долю розташованої між європейським 
Заходом і азійським Сходом України, яка є природним оборонцем на-
родів, яким загрожує агресивна Московщина.

Після довгих і напружених переговорів була скликана І-ша Конфе-
ренція українських патріотів-націоналістів, яка працювала впродовж  
3-7 листопада 1927 р. в Берліні. Головою президії Конференції було об-
рано вже знаного теоретика українського націоналізму Д. Андрієвського.

Дмитро Андрієвський провів величезну роботу з підготовки та 
проведення Першого Конгресу Організації Українських Націоналістів 
(ОУН), який відбувся в січні 1929 р. у Відні в десяту річницю проголо-
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шення Соборності України, відомої як Акт Злуки. Скликанню Конгресу 
передувала кропітка робота очолюваної Д.Андрієвським ідеологічної 
комісії, яка напрацювала цілісну філософсько-ідеологічну концепцію 
українського націоналізму. Вона стала дороговказом для майбутніх по-
колінь українських патріотів.

Маловідомим залишається факт, що Є. Коновалець пропонував  
Д. Андрієвському очолити Провід Українських націоналістів. У відповідь 
на цю пропозицію Д. Андрієвський писав, що має «великий потяг до 
обсервації, книги, моделювання людської думки». До того ж, він був пе-
реконаний, що саме Є. Коновалець має очолити націоналістичний рух.

Конгрес остаточно визначив ідеологічні засади українського наці-
оналізму, факт створення єдиної організації – Організації Українських 
Націоналістів (ОУН) – і затвердив її Статут, обрав постійний Провід на 
чолі з полковником Є. Коновальцем. Членом Проводу в числі інших 
було затверджено і Дмитра Андрієвського.

У 1930-х рр. Д. Андрієвський опікувався організаційними справа-
ми ПУН, пов’язаними з діяльністю ОУН за кордоном, пропагував укра-
їнську справу у світі, а також докладав багато зусиль до об’єднання 
українських державницьких сил. За його ініціативою у Бельгії в 1931 р. 
відбулася нарада представників українських організацій на еміграції і 
засновано Європейське об’єднання українських організацій на чужи-
ні. Водночас він намагався привернути увагу світової громадськості 
до подій, що відбувалися в підрадянській Україні, де лютував голод 
і почалися масові політичні репресії. У 1934 р. Андрієвський від імені 
Європейського об’єднання українських націоналістичних організацій 
написав протест проти прийому СРСР до Ліги Націй.

З початком Другої світової війни Д. Андрієвський не міг виїхати із 
окупованої німцями Бельгії і тільки в кінці 1941 р. побував у Берліні, де 
зустрівся з полковником А. Мельником, який заступив місце Провідни-
ка ОУН після трагічної загибелі Є. Коновальця. Мав виїхати на україн-
ські землі, але дістався лише до Львова, де був затриманий, відправ-
лений до Берліна і там заарештований. З 21 січня 1942 р. по 18 жовтня 
1944 р. Д. Андрієвський перебував у німецькому концтаборі Заксен-
хаузен, де були ув’язнені й інші керівники Українського національно-
визвольного руху.

Після закінчення Другої світової війни Д. Андрієвський повернувся 
до Бельгії. У 1949-1952 рр. він відвідав українські громади в Канаді та 
США, багато працював як член ПУН, був представником ОУН у ви-
конавчому органі створеної 1948 року Української Національної ради 
та Державницького центру УНР, очолював Сенат ОУН. Розкол ОУН у 
1940 р. він засуджував, залишився прибічником Голови ОУН полков-
ника Андрія Мельника. Проте об’єктивно оцінив протибільшовицьку 
боротьбу УПА в роки Другої світової війни та повоєнний період, яку 
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очолила ОУН(б) під проводом Степана Бандери: «Бандерівці в сво-
йому часі випередили нас, бо мали свіжіший революційний інстинкт і 
вміли рішатись».

Вийшовши на пенсію, Андрієвський переїхав до Мюнхена. Через 
підірване здоров’я останні роки він жив у будинку для пристарілих осіб 
у Дорнштадті, тут він і помер 30 серпня 1976 р. 22 січня 2010 року прах 
Дмитра Юрійовича Андрієвського перепоховали на Полі Героїв Лича-
ківського цвинтаря у Львові.
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археологІчне та Історичне краєзнавство

заБУта ПеРлина 

Михайліченко Ілля, учень 9-А класу
Гребінківської гімназії
Гребінківської міської ради
Керівник: Щербак В. О., 
вчитель української мови та літератури

З цікавою історією та забуті людьми. По всій Україні безліч архі-
тектурних пам’яток, які у свій час вражали унікальністю та дивували. 
Нині вони не втратили історичної цінності, але стали просто непотріб-
ними… Ці історичні будівлі – приклади класицизму, бароко, готики та 
інших стилів. На жаль, вони залишені на поталу часу, який до них не-
вблаганний.

На правому березі річки Суха Оржиця на Гребінківщині є невели-
ке село Грушківка. Колись воно було хутором і до 1946 р. мало екзо-
тичну для нас назву – Мечет. За інформацією уродженця цього села, 
краєзнавця Олексія Припутня, хутір був заснований небожем дружини 
гетьмана Івана Скоропадського, генеральним підскарбієм гетьмана, 
Яковом Андрійовичем Марковичем як місце розташування одного з 
численних його маєтків. Поселення вперше згадується у 1738 р. в його 
«Дневных записках» як хутір, «прозываемый Мечет, где коней и людей 
человека два в двух хатках живут» [2; с. 268]. Хоча ні сам засновник, 
ні його син Михайло тут безпосередньо не мешкали, їхнім місцем про-
живання було село Сварків, що неподалік Глухова на Сумщині [3].

За кілька десятків років поселення розрослося на два хутори – Ве-
лика Мечет і Мала Мечет: тут селилися кріпаки-втікачі інших панів та 
переселенці з інших губерній, які шукали кращого життя. А 1825 р. тут 
оселився внук Якова Марковича, Андрій Михайлович, який полишив 
службу на флоті в чині мічмана. Помер він у 1838 р., і господинею ста-
ла його дружина Ганна Олександрівна. За її кошти в Мечеті була по-
будована церква Святого Апостола Андрія Первозванного. Очевидно, 
цю назву церква одержала на честь покійного Андрія Михайловича. Її 
будівництво закінчено в 1840 р., а вже в серпні 1841 р. вона була освя-
чена єпископом Полтавським Гедеоном. Після відкриття церкви хутори 
Малий і Великий Мечет набули одну спільну назву – село Мечет (одна 
парафія – одне село). Першим її священиком був Микола Якович Би-
лінський, переведений з сусідньої Свічківки (нині Драбівського району 
на Черкащині) [2; с. 269].
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Після Андрія Михайловича і його дружини в Мечеті жив і господа-
рював один із їх синів – Андрій Андрійович, який у 1849 р. одружився 
з племінницею письменника Євгена Гребінки Олександрою Львівною 
Свічкою, яка померла у 1883 р., а домовина з її тілом була встанов-
лена в склепі (підвальному приміщенні) Андріївської церкви в Мечеті.

У 1929 р. храм закрили. Атеїстично налаштовані селяни ввірва-
лися у склеп у підвальному приміщенні, витягли труну з останками 
Олександри Львівни назовні й залишили біля церкви. Хтось із селян 
потайки поховав її в землю. Де тепер могила – невідомо.

У 1941 р., під час німецької окупації, у церкві було відновлено 
богослужіння. Храм діяв до 1957 р., потім був знову закритий. Понад 
пів століття споруда виконувала роль зерносховища. У 70-х рр. ХХ ст. 
Полтавська єпархія посилала художників-іконописців у ті церкви Пол-
тавщини, де можна було відновити розписи.  Вони поновили ікони і в 
Андріївській церкві. Але ще було потрібно, щоб селяни власним ко-
штом зробили капітальний ремонт будівлі. Та охочих не виявилося [3].

Але вражає інше. Ця споруда «ледве жива» й донині. А ззовні сво-
їм виглядом вона нагадує не що інше, як… мусульманську культову 
споруду – мечеть. Стосовно того, чи є зв'язок між назвою поселення 
і зовнішнім виглядом культової споруди, побудованої в ньому через 
століття після утворення, доводиться лише здогадуватися. 

Сільський голова Володимир Сергієнко розповів нам, що серед 
місцевих жителів побутує легенда про те, що церква була збудована 
дещо раніше, ще при житті Андрія Михайловича Марковича, який на-
чебто брав участь у Російсько-турецькій війні і після бойових дій привіз 
сюди полонену туркеню, у яку безтямно був закоханий. А щоб вона не 
сумувала за батьківщиною, побудував для неї щось схоже на іслам-
ський храм. І вже тільки після його смерті вдова переобладнала спо-
руду під православну культову споруду. Та ця версія документально не 
підтверджена.

Сама ж будівля церкви нагадує куб, який до 2018 року був зверху 
прикритий куполом, схожим на той, що вінчає будівлю Верховної Ради 
України. Щоправда, без внутрішнього дворика та мінарету.

Слід зазначити, що традиційна мусульманська мечеть являє со-
бою кубічну будівлю з квадратним залом із куполом. Квадрат та коло, 
безумовно, є найпоширенішими геометричними формами у мусуль-
манському храмовому будівництві. Сучасні мечеті різних країн світу 
також базуються на архітектурному об’ємі куб, адже він – це завжди 
серцевина мусульманського храму, це форма минулого та майбутньо-
го. Це ідеальне місце для молитви, основним аспектом якого є відкри-
тість небу і, відповідно, світу [1; с. 303]. 

Ми також побували тут. І були вражені. Виявляється, донедав-
на тут було зерносховище одного з господарств. А в 2018 році тут 
відбулася пожежа, внаслідок якої згорів дерев’яний каркас купола. 
Звичайно, пожежу загасили. І якщо в мережі Інтернет ще написа-
но, що під куполом і досі тримаються майстерно вималювані зобра-
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ження чотирьох святих, то, на жаль ми їх не помітили. При пожежі з 
каркасу купола, очевидно, падали масивні балки, внаслідок вібрації 
від їхнього падіння майже повністю обпала штукатурка. Зі слів голо-
ви села, двоє з чотирьох святих, що були зображені всередині церк-
ви, – Святий Андрій Первозванний та Микола-Чудотворець, інших –  
встановити не вдалося.

Крім того, Володимир Сергієнко зазначив, що коли тут було зер-
носховище, зображення святих кілька разів намагалися забілити 
вапном, але вони все одно проступали, що ставало причиною ба-
гатьох непорозумінь. Площа будівлі – приблизно 15 на 15 метрів, а  
висота – до 10 метрів. Дивовижно, але із середини церква здається 
значно просторішою, ззовні. Середня храмова частина, подібно до мо-
литовного залу мечеті [1; с. 304], квадратна. З чотирьох сторін вгорі 
великі арки, між основами яких, очевидно, й були фрески із зображен-
нями святих. Товщина стін близько півтора метра, і вони, очевидно, 
добре утримували температуру. У деяких місцях уже обсипається це-
гла. Споруда має традиційні для православних храмів два входи, але 
видно, що переобладнувалась для господарських потреб, бо є ще й 
третій вхід – широкий – очевидно, для того, щоб зручніше було заво-
зити зерно. Вся опала штукатурка разом із залишками каркасу куполу 
згорнута посередині. Вікна заґратовані, а деякі закладені цеглою. 

Навколо будівлі все заросло чагарниками. І не віриться, що рані-
ше, при Марковичах, за словами місцевих мешканців, до церкви вела 
трояндова алея. На колишньому церковному подвір’ї залишилась мо-
гила Петра Теодоровича Кузьменка (1914 р.). І більше – жодних ознак 
того, що колись тут велися богослужіння. 

Тяжко усвідомлювати, що таких місць у нашій країні багато. Кож-
не з них оповите якоюсь таємницею, має свою історію і пов’язане з 
долями багатьох людей, у кожному з них – частинка історії та культу-
ри нашого народу. І залишається сподіватися, що храмова будівля у 
Грушківці на Гребінківщині, як і багато інших забутих пам’яток в Україні, 
отримають «друге життя».
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аРхеолоГічні ДосліДженнЯ 
села УстиВиЦЯ В ПеРіД КозаЦьКої ДоБи

Корнієнко Артем, Солод Надія, 
вихованці гуртка «Юні туристи-краєзнавці»
Великобагачанського БДЮТ
Керівник: Кальник Ю. М.,
керівник гуртка «Юні туристи-краєзнавці»

У дослідженнях краєзнавців Великобагачанського району неодно-
разово згадується село Устивиця, проте у повному обсязі окремо істо-
рія села не досліджувалася, що додає цій доповіді певної актуальності.

Метою даної роботи є дослідити історичне минулого с.Устивиця, 
дати детальну характеристику курганам і могильникам, розказати про 
значущість історичних пам’яток, які знаходяться на території села. 

Людність на території Устивиці з’явилася давно. Так, у межах ни-
нішньої сільської ради виявлено ряд стародавніх поселень доби брон-
зи (ІІ тис. до н.е.) і ранньослов’янського часу (черняхівська культура 
ІІ-VІ століття н.е.). Ці поселення репрезентовані низкою археологічних 
пам’яток. Особливо їх багато в окрузі с.Грянчиха, де виявлено посе-
лення бронзи і раннього середньовіччя (черняхівська культура), яке 
знаходиться за 200 м. на південь від населеного пункту, ліворуч від 
автошляху с.Устивиця – Велика Багачка. Поселення розташоване у 
верхів’ях балки. На цій ділянці зустрічаються фрагменти гончарного 
шерехатого посуду черняхівської культури (поч. ІІІ – поч.V ст. н.е.) та 
глиняного ліпного доби бронзи. Це поселення було відкрито відомим 
археологом І.Ляпушкіним у 1948 р.

Також за 2,2 км. на північний захід від Грянчихи знаходиться кур-
ганний могильник. Він розташований на підвищеному плато правого 
берега р. Псел. Цей могильник складається з двох курганів, розташо-
ваних поряд, які мають висоту 0.3 – 0.4 м, а діаметр – 15-17 м. Могиль-
ник обстежувала археолог І.Мельникова у 1986 р. Розкопки не прово-
дилися. Насипи нині розорюються. Також І.Мельникова обстежувала 
іще декілька (а саме 3) курганів на північному заході й північному сході 
від Грянчихи, на правому березі Псла. Розкопки не проводилися, а на-
сипи нині розорюються.

На околицях Устивиці знаходяться декілька курганних могильни-
ків. Один з них розташований на західній околиці за 350 м, на північний 
захід від повороту шляху на Устивицю, на правому березі р. Вовнянка. 
Курган обстежувався археологами І.Мельникова (у 1986 р.), Р.Луговим 
та О.Ткаченком (у 2008р.). Він складається з двох курганів, які розта-
шовані по лінії схід-захід, за 150 м один від одного. Висота більшого –  
4.5-5 м, а діаметр 40-50 м. Висота меншого – 0.5 м, а діаметр – 20 м. 
Розкопки не проводилися. Насип великого кургану задернований. Нині 
розорюється. На його вершині був встановлений геодезичний знак, який 
на даний момент відсутній. Насип другого кургану також розорюється.
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Третій курган знаходиться за 3.5 км на захід від с. Устивиця і за 
3 км на північ від с. Грянчиха, на підвищеному плато правого берега 
р. Псел. Висота насипу кургану до 1м, а діаметр 25-30 м. Четвертий 
курган знаходиться за 2 км на північ від села і за 1 км на схід від авто-
шляху селищ Велика Багачка – Гоголеве. Він розміщений на плато в 
межиріччі Псла і Вовнянки. Його обстежувала у 1986 р. І. Мельникова. 
Розкопки усіх названих курганів не проводилися, а насипи нині роз-
орюються [4]. 

Узагальнення археологічних досліджень свідчать, що устивицька 
земля багата на старожитності. 

Черняхівське населення, яке проживало на устивицьких теренах, 
є репрезентантом найбільш яскравої і самобутньої культури Південно-
Східної Європи. Це була поліетнічна археологічна культура, яка увібра-
ла в себе різноманітні субстрати пізньоскіфської, пізньозарубенецької, 
пшеворської, гетодакійської культур. Населення розташовувало свої 
житла подалі від берегових терас, у глибині плато, на схилах ярів. Хати 
являли собою наземні (однокамерні і двокамерні) заглибленні спору-
ди, які мали глинобитні стіни [5].

Населення займалося сільським господарством. Вирощували 
пшеницю різних видів, ячмінь, просо, овес, жито, бобові (горох і соче-
виця), а серед технічних культур – коноплі і чину (горох). 

Люди також займалося скотарством, розводячи велику рогату ху-
добу, свиней, кіз, овець, коней [6].

Устивицькі «черняхівці» виготовляли прикраси і деталі для одягу, 
у великій кількості виготовляли гончарні вироби – горщики, миски, гле-
чики, вази, кухлі, піфоси. Дуже добре в них виходило обробляти залізо 
й кольорові метали [7].

Стародавні жителі устивицьких земель обробляли камінь, виго-
товляли сакральні скульптури (стели, ідоли) малих і великих форм [8].

Існує багато легенд походження с.Устивиця, деякі дослідники 
пов’язують із появою у XVI ст. біля гирла р. Вовнянки перших хат ко-
зацького поселення [10].

Одна з версій – в Устивиці в минулому густо жили люди. Тож від 
слова «густо» пішла спочатку назва Густивиця, а потім трансформу-
валася на Устивиця [9]. Ми під час обробки матеріалів все ж схиля-
ємося до класичної версії походження села, що первісна назва була 
Жигимонтів (Зігмунтове, або Жигмонтове). Є версія, що так Устивицю 
називала польська шляхта.

На карті відомого французького військового інженера Гійома Ле-
васера де Боплана на місці Устивиці вказано саме Жигмонтове (Зиг-
мунтове). Що свідчило про тривалу польську колонізацію [10].

Восени 1648 р. сформувалася Устивицька козацька сотня, яка 
проіснувала аж до ліквідації у 1782 р. Устивицька сотня була окрасою 
Миргородського полку. Одним із найстаріших козаків Миргородського 
полку був Семен Гришко, а сином його був Оврам Гришко (народив-
ся 1743 р.), останній сотник Устивицької сотні Миргородського полку. 
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У 14 років пішов до козацької служби. Був копіїстом, канцеляристом.  
З 1771 р. і до останніх днів існування козацтва був на посаді устивиць-
кого сотника, водив своїх козаків у численні військові походи. Мав ве-
ликий маєток в Устивиці, володів частиною сусіднього села Матяшівка. 
Про сімейний стан сотника Гришка точно не відомо. Є припущення, 
що його дружина була донькою грузинського князя, поручика Павла 
Сологова (Папуні Сологашвілі). Сологашвілі був власником частини 
Устивиці. У Оврама Гришка було велике прагнення до збагачення.

Видатний дослідник біографії М.В. Гоголя письменник В. Гіля-
ровський записав із розповідей місцевих жителів переказ про сотника 
Гришка, який приймав у своєму маєтку втікачів-розбійників, «майдан-
ників», які відбували примусові роботи на селітряних розробках, запи-
суючи їх собі в кріпаки [12].

На жаль, історія нашого краю не достатньо вивчена на даному 
етапі. Робота спрямована на висвітлення питання про необхідність 
збереження і детальне вивчення археологічних пам’яток с. Устивиця, 
адже, велика кількість об’єктів знищується у результаті бездумних дій 
людей. Ця проблема особливо гостра для нашого краю, тому що роз-
орюючи кургани ми знищуємо нашу історію.
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анатоліЙ ілліч КостенКо – ВіДомиЙ УКРаїнсьКиЙ 
ПисьменниК, шеВченКознаВеЦь та лесезнаВеЦь, 

жеРтВа ПолітиКи сталінсьКих РеПРесіЙ

Гаргала Дар’я, учениця 9 класу, 
член краєзнавчо-пошукового загону «Джерела» 
Балакліївського НВК Білоцерківської сільської 
ради Великобагачанського району 
Керівник: Лиходід В.П., учитель зарубіжної 
літератури, керівник краєзнавчо-пошукового 
загону «Джерела» Балакліївського НВК

Ім’я Анатолія Ілліча Костенка – широко відоме у літературних 
та наукових колах, проте було малознане у рідному краї, через полі-
тичні репресії, яких він зазнав у 1937-1955 роках. Завдяки пошуково-
дослідницькій та просвітницькій роботі загону «Джерела» Балакліїв-
ського НВК у 2003-2020 рр., відбулося відродження імені видатного 
земляка, відкрито музей, широко відзначено 100 років від дня його на-
родження у 2008 році. 

Анатолій (Анатоль) Ілліч Костенко народився 17 серпня 1908 року 
у містечку Балаклії Хорольського повіту на Полтавщині у багатодітній 
селянській сім’ї. Письменник дуже пишався своїм козацьким походжен-
ням, яке дослідив у 1980 роках у роботі «До джерел мого козацького 
родоводу» [1].

Ще в дошкільному віці Анатолій Костенко навчився читати, але 
головним для сільського хлопчика за тодішніх умов було не навчання. 
Анатолій Ілліч у автобіографії 1990 року писав: «Основа мого вихо-
вання це праця з дитинства. Скільки себе пам’ятаю, мав якісь певні 
обов’язки» [1].

Завдяки неабияким природним здібностям до навчання, Анатолі-
єві легко давалася шкільна наука. Хоча йому й не довелося омину-
ти піонерсько-комсомольського гарту, що, зрештою, дало можливість 
вступити до спеціальної Красногорівської сільськогосподарської шко-
ли, але у його пам'яті збереглися й інші події, описані згодом у спогадах 
про митрополита Василя Липківського –предстоятеля Української авто-
кефальної православної церкви, який приїжджав у 1920-х роках із пас-
тирським візитом до Балаклії. Та знаменна подія дуже запам'яталася 
юнакові, і він описав її через сім десятків літ, згадавши і про камери 
Лук'янівської тюрми, яких не оминули у «тридцятих проклятих роках» 
і митрополит Василь Липківський, і двадцятидев'ятилітній вчений Ана-
толь Костенко [1].

У 1928-1931 рр. А. Костенко навчався в Полтавському інституті 
народної освіти (ІНО). Філологічні здібності студента А.Костенко були 
помічені та належно поціновані інститутською професурою, і йому піс-
ля закінчення ІНО надали рекомендацію для вступу до аспірантури 
найпрестижнішого тоді Науково-дослідного інституту Тараса Шевчен-
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ка, відкритого у Харкові ще у 1926 р. У 1931 р. його зарахували до 
Київської філії. 

Із 1931 р. А. Костенко почав активно публікуватися в періодичній 
пресі. У 1933 р., після ліквідації Київської філії, А. Костенко переїхав 
до Харкова, де його, 25-літнього наукового працівника, було призна-
чено водночас і директором Всеукраїнського літературного музею, що 
діяв при інституті. «Незабаром з'ясувалося, – згадував Анатолій Ілліч, 
що літературний музей це утопія. Його відкривали і знову закривали з 
ідейно-політичних» міркувань.У країні панувала лихоманка репресій, 
вже розпочався період божевільної сталінщини.

А після кожного арешту або чергової «критики» треба «виправ-
ляти» експозицію... Отже, довелося поховати цей музей зовсім, а на 
його місці створити в 1934 році картинну галерею творів Шевченка, 
що стала основою і попередником нинішнього Державного музею  
Т. Шевченка у Києві» [4, 12-13].

Після перенесення в 1934 р. столиці УРСР із Харкова до Києва сюди 
ж переїхав і молодий, але перспективний вчений-літературознавець 
А.Костенко, який продовжив працю в Інституті Тараса Шевченка.  
У 1936 р. цю унікальну науково-дослідну інституцію було реформо-
вано в Інститут української літератури ім. Т.Г. Шевченка, а перед тим 
(1933 р.) мистецьку спадщину було вилучено з його колекції на користь 
новоствореної галереї картин Шевченка.

У ті часи трагедій зазнавали не лише люди, а й унікальні фондові 
колекції інститутів, музеїв, архівів.

У середині 1930-х років А.Костенко уклав велику книжку «Живой 
Шевченко» (45 друкованих аркушів!), яка мала вийти російською мо-
вою у московсько-ленінградському видавництві «АСАDЕМІА». У квітні  
1937 р. він уже вичитав гранки цього унікального художньо-
документального життєпису Т.Шевченка, але 12 червня того ж року 
його заарештували як «учасника антирадянської націоналістичної ор-
ганізації». Після п'яти місяців знущань «трійка» при Київському управ-
лінні НКВС УРСР винесла вирок: 10 років виправно-трудових таборів. 
Ув'язненого було відправлено спершу до Архангельської області, а 
потім на Колиму, де у найжорстокіших умовах йому доводилося видо-
бувати золото, «щоб пельку залити неситому» [4, 48]. 

По етапу на Колиму познайомився з І.П. Борисовою, рідною се-
строю Лесі Українки, з якою пізніше дуже активно листувався вже  
у 1960-1970 роках, незважаючи навіть на те, що вона перебувала в 
еміграції в США, а він жив у підконтрольній всесильним і всемогутнім 
органам безпеки УРСР [5, 5].

Після завершення десятирічного терміну засудження ніхто не зби-
рався звільняти А.Костенка: 5 травня 1951 р. (майже через 14 років 
після арешту) Особлива нарада при МДБ СРСР «за приналежність 
до контрреволюційної націоналістичної організації» засудила його на 
безстрокове поселення у тих же краях під постійним наглядом і контр-
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олем тих же органів безпеки. Звільнення відбулося лише після смерті 
Сталіна в 1955 р.

Вирок стосовно А.Костенка, винесений 17 листопада 1937 р., 
було скасовано 18 листопада 1955 р., а справу призупинено за від-
сутністю складу злочину. 

Після реабілітації він важко входить у життєву колію. Згадує пере-
жите, вважає своїм найпершим обов’язком пом’янути добрим словом 
замучених літературних побратимів, укладає збірку «З поезії 20-х ро-
ків» (1961). Відновлює та видає спогади про Шевченка: «Шевченко в 
мемуарах» (1965), «Спогади про Шевченка» (1968). Видає книгу «По-
ети пошевченківської доби» (1961). У 1971 році А. Костенко вирушає 
у подорожі слідами Караутської експедиції та в Приаралля. Він шукає 
незатоптані Шевченкові сліди в степах і горах Казахстану, проходить 
сотні і сотні кілометрів, віднаходячи безліч невідомих досі місць, де пе-
ребував поет, перевіряє, прив’язує Шевченкові малюнки до тих давніх 
і нині сущих скель, куточків степу. Як результат – книга «І оживуть сте-
пи…» (1977), написана разом з казахським дослідником Умірбаєвим.  
А потім нові мандрівки Шевченковими трудними шляхами, зокрема, 
понад Аралом і по Аралу, вже сплюндрованому і знівеченому.

Видає книгу «І буде правда на землі» (1984). Обидві книги мандрі-
вок поєднує двома частинами в книзі «За морями, за горами» (1989), 
виданою вже в Україні (перші дві видавалися та перевидавалися в 
Алма-Аті).

Понад 10 років працює над книжками про Лесю Українку. Надзви-
чайною подією стало видання «Леся Украинка» в серії ЖЗЛ у Москві, 
у 1971 році.

Про життя і творчість Лесі Українки А.Костенко видав кілька кни-
жок: «Співачка досвітніх вогнів» (1963), «Спогади про Лесю Українку» 
(1963), «Досвітні вогні» (1964) «Леся Українка» (художня біографія, 
1971 р., повторні видання у1985 р. та у 2006 р.), «Леся Українка» (в 
серії «ЖЗЛ», 1971 р.). Майже всі книжки А. Костенка перевидавалися, 
були популярними, та є у бібліотеках колишнього Радянського Союзу.

Через заборону писати про М.Драгоманова, видає художно-
документальну повість «Андрій Малишко» у 1981 році.

У 1993 році в журналі «Київ» опубліковано статтю А.Костенка 
“Скорботні жнива людомору”, у якій він повідав про страхіття голодо-
мору 1932-1933 років в Україні, зокрема в його рідному селі Балаклії.

Як пригадує А.Дімаров, «на початку 90-х років А.Костенко тяжко 
хворів. Та ніколи не зраджував собі» [2, 167]. Останні роки життя Ана-
толій Ілліч присвятив книжці спогадів «Хіба минає все минуле …» та 
допомагав у роботі над документальним фільмом «Вони стоять переді 
мною…» про Колиму періоду репресій, створеного у 1993 році на кіно-
студії ім. О.Довженка В.Сперкачем, лауреатом Національної Шевчен-
ківської премії.

«Таки поганий я коваль своєї долі. – такими словами А.І. Костенко 
відкривав свою книжку спогадів. – Та не нарікаю на те. Все ж таки я 
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ішов своєю дорогою, яку сам обрав, сам і торував. І дякую Провидінню, 
що довело мене до найдорожчого, цебто до того часу, звідки я побачив 
мрію свого життя – Україну, її воскресіння. Для цього варто було змага-
тися за життя, долаючи шлях терновий, колючий…» [4, 2].

Помер А.І. Костенко 28 лютого 1997 року.
А.І. Костенко, через жорстокий час і лихі обставини, не зміг по-

вністю реалізувати свого таланту, але його праці про Шевченка, Лесю 
Українку і Андрія Малишка назавжди залишаться в історії української 
культури. А книга спогадів «Хіба минає все минуле?» та фільм «Вони 
стоять переді мною…» стали обвинувальним вироком тоталітарному 
сталінському режиму.
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мої знеДолені КРаЯни

Ковтун Вікторія, учениця 11 класу
Градизької гімназії імені Героя України 
Олександра Білаша
Керівник: Ковалевська Л. В.,
спеціаліст вищої кваліфікаційної
категорії, старший учитель Градизької гімназії

Віддавна Україна славилася різнобічно талановитими людь-
ми. Не зважаючи на довготривале перебування під оковами Москви, 
яка нещадно нищила народні таланти, вони ж (таланти) самі по собі 
з’являлися в уярмленому середовищі. Скільки їх – маловідомих і зо-
всім невідомих представників та представниць українського народу? 
Їх життя і діяльність не були вивчені. Одні словом і зброєю воювали на 
фронтах Другої світової війни, в партизанських загонах та героїчному 
підпіллі, а інші пройшли через терор і репресії, відбуваючи покарання у 
таборах ГУТАБу. Серед такої плеяди талановитих митців Полтавщини 
є і градижчани. Але, на жаль, їх імена донедавна не тільки не згаду-
валися, а були навіть невідомі жителям селища. Тож наше завдання 
повернути забуте й дати можливість правді жити, щоб їх згадували не 
тільки сьогодні, але й пам’ятали на майбутнє. Саме такою, незнаною 
для градижчан є постать Мартиненка Івана Григоровича. Хто він? Чого 
вартий його талант? Що відомо про нього нам, його землякам? Хто 
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проллє світло на його життєву і творчу стежину? Отримати відповіді на 
всі ці запитання нам допомогли публікації, книги, інтернет – джерела 
та зустрічі з родичами.

Про поета Івана Мартиненка (псевд. Кутковий) ми дізналися з об-
лікового запису в Полтавській обласній бібліотеці для юнацтва ім. Оле-
ся Гончара [4] та з матеріалів бібліографічної розвідки Требіної Н.М. 
"Свою юність війні віддали...", в якій зібрано матеріали про маловідо-
мих поетів Полтавщини, які загинули в роки Другої світової війни [5,14]. 
Цікаву інформацію із життя Івана Куткового дізналися із матеріалів 
Державного архіву Хмельницької області [2] та з книги Юрія Винничу-
ка «Розіп'ята муза: антологія укр. поетів, які загинули насильницькою 
смертю» [1, 368-369]. У ході пошуку познайомилися із внучкою Івана 
Григоровича – Антоніною Леонідівною Мірошніченко (Мартиненко), 
яка проживає у селищі Градизьк. І, як виявилося з її розповіді, що не 
тільки дід був гонимий тодішньою владою, а й його сини – Леонід і 
Олександр. Чим же ці люди завинили? А виявилася: вони палко лю-
били Україну, її мову, її історію. І, куди б не закинула їх доля, ніколи не 
забували, що вони українці. А пережити їм прийшлося чимало.

Сліди Івана Григоровича губляться у полум’ї Другої світової війни. 
Та й Леоніда Івановича немає вже серед живих. Помер у 2011 році.  
З розповіді Антоніни Леонідівни дізналися, що був час, коли в сім’ї май-
же не згадували про діда, та й батька сторонилися сусіди і односель-
ці, перешіптуючись по кутках про його табірне минуле, достеменно не 
знаючи за що і чому. Такий був час. Леонід Мартиненко, жив тихим 
життям, намагаючись бути непомітним, але гірке минуле час від часу 
нагадувало про себе: два – три рази на рік робилися обшуки у будинку, 
постійні перевірки, заборона виїзду за межі області.

Батька завжди можна було бачити з книгами в руках, інколи пе-
ребирав пожовклі аркуші паперу, які він старанно ховав, коли ми 
з сестрою цікавилися тим, що він читає. А, може, ховав не від нас? 
Це тепер, через багато років, з падінням комуністичного режиму, 
стає зрозумілим, що саме ховав батько і чому. Бо всіх, хто пройшов 
табори ГУТАБу вважали ворогами народу, зрадниками радянської  
влади – згадує пані Антоніна, перебираючи пожовклі списані аркуші 
з родинного архіву – нарис «Трагічна доля таланту», в якому Леонід 
Іванович детально розповідає про життя свого батька Івана та «Одіс-
сея «Істінно русскаго патріота»» написаний як спогад про свої поневі-
ряння у таборах ГУТАБУ довгих 13 років із 25. Там пройшов «і школу, і 
інститути». А потрапив до них за те, що безмежно любив свою країну, 
завжди розмовляв українською мовою [3].

То хто ж вони – батько і сини Мартиненки.
Мартиненко Іван Григорович (псевд. – Кутковий), український 

поет, народився у 1890 році в с. Градизьк у родині селянина-козака.  
У 1907 році закінчив Глобинське реальне училище. Працював кова-
лем у селі, наймитував у Криму. Але ще з шкільних років кохався в по-
езії. У 1914 році доля звела його з матір’ю Лесі Українки Оленою Пчіл-
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кою, яка на той час працювала редактором журналу «Рідний край» у  
м. Полтава. Їй сподобалися вірші і вона видала своїм коштом книжечку 
Івана Куткового під назвою «Наддніпрянські краєвиди». Кутковим його 
називали ще з дитинства, по вуличному, бо проживав у кутку вулиці. 
Згодом він узяв його собі за псевдонім. Він був знайомий з Нечуєм-
Левицьким, членами уряду УНР, зокрема з В.Винниченком, М. Грушев-
ським. Він – член Спілки селянських письменників «Плуг», сількор га-
зети «Радянський селянин», «Вісті» та журналу «Рідний край», пише 
байки, гуморески, акровірші. У період українізації проводить активну 
просвітницьку діяльність, грає на гармошці, бере участь у виставах 
місцевого театру. У 1927 опублікував поему «Виїзд на Каховку» [2].  
У лихі 30-і ХХ ст., щоб уникнути арешту (про це дізнався від дружини 
свого брата Петра, якого в ту злісну ніч було заарештовано) подався 
з сім’єю на шахти Донбасу. Проживав у м. Горлівка. Там і застала його 
війна. Залишився для підпільної роботи. Був заарештований. Загинув 
у Дніпропетровському концтаборі у 1942 році. Його дружина з синами, 
коли почалася війна, повернулася у Градизьк. Більше про нього вона 
нічого не чула. Але скільки жила, стільки й розповідала на пам’ять його 
вірші, бо книжки, яких у будинку було багато, боялася тримати, то ж і 
пороздавала їх родичам та знайомим. Але й боялася не даремно, бо 
трагічними були долі і її синів.[3]

Леонід Іванович Мартиненко, 1924 року народження, 
дев’ятнадцятирічним юнаком пішов на фронт. Війну закінчив у Берліні. 
Службу в артилерійському полку продовжив до 1947 року на кордоні 
з Австрією, а потім у Тбілісі. У цьому ж році за доносом був звинува-
чений у націоналізмі і засуджений до 25 років таборів. І були Кіровські 
табори, табори Мордовії та Казахстану. У 1960 році був звільнений по 
амністії. Відбув на поселення до Джизказгану. Там одружився, там на-
родилися і його доньки, але любов до батьківщини, до рідної землі 
були сильнішими за все і через 40 років повернувся у Градизьк… Лише 
у 2008 році Леонід Іванович Мартиненко дізнався про свою реабіліта-
цію, яку отримав ще у 1991 році. Як мовиться в народі: «Звинувачува-
ли гучно, реабілітували так, що ніхто й не чув». 

Не менш трагічною була і доля брата – Олександра. Закінчив 
школу із золотою медаллю. Успішно завершив навчання у Львів-
ській політехніці. Працював викладачем у Київському університе-
ті ім. Т.Г. Шевченка. У 1964 році був звинувачений у націоналізмі.  
Покарання – табори ГУТАБу, заборона проживати в Києві та інших ве-
ликих містах, заборона викладацької діяльності…

Пані Антоніна, медична сестра за фахом, так як і її дідусь, зако-
хана в поезію. У її віршах любов до рідного краю, України. Має збірку 
віршів «Барвінок», друкується у публіцистично-художньому виданні 
«Цвіт Чебрецевий». Але найбільше її бажання – це віднайти хоча б 
одну із збірок поезій свого дідуся – Івана Мартиненка (Куткового) і ра-
діє з того, що хоч останні роки життя батько прожив не озираючись. 
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Кожен народ, що поважає себе, повинен знати свою історію, 
пам’ятати як здобутки, так і помилки минулого, щоб не повторити їх у 
майбутньому. 
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жоРжіВКа – ФУтБольниЙ КРаЙ

Бабич Дарина, Панченко Володимир
учні 8 класу Жоржівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів Шишацької селищної ради
Керівник: Вітценко С. П.,
педагог-організатор

Футбол для когось просто гра, 
В дворах у неї грають діти,
Та доки ти не був на стадіоні, 
Футбол тобі сповна не зрозуміти!

Стартувавши наприкінці ХІХ століття абсолютною новизною у ві-
тчизняному спорті, футбол на сьогодні досяг найвищих рейтингів у ца-
рині фізичної культури та спорту українців, як власне, і всіх землян. Не 
оминув він і нашу рідну Жоржівку, принісши велику славу і нашому селу.

Початок жоржівський футбол бере з далекого 1967 року, в якому 
хлопці з села Кисилиха вперше взяли участь в розиграші кубка Дикан-
ського району. 

У ті часи Жоржівська сільська рада входила до складу цієї адміні-
стративної одиниці. «А так як ці два села об’єднувались одним колгос-
пом, то ми захищали кольори жоржівського футболу, – згадував Петро 
Іванович Майборода.

На той час все було побудовано на ентузіазмі молодих людей. 
Матеріальна база взагалі була відсутня, і тому наші футболісти грали 
хто в чому: не було ні спортивного взуття, ні форми. Стадіон було збу-
довано в долині, за селом з ініціативи сільського аматора Івана Кирди. 

Повертаючись до ігор в розіграшу кубка району, я не пам'ятаю з 
ким ми грали, але змогли здолати всіх суперників. Запам'ятався тільки 
фінальний поєдинок з футболістами з Великого Перевозу, в якому ми 
поступилися 2:0.» [1, с. 23].



36

У 1968 році футбольне поле з’явилось і в Жоржівці в центрі села 
за Будинком культури. До команди, яку назвали "Чайка", увійшли фут-
болісти віком від 16 до 25 років. Першу гру жоржівчани провели з ко-
мандою с. Михайлики на кубок "Весни" і перемогли з рахунком 6:0. 
Голи забивали: Микола Тищенко (хет-трик), Гуков Василь (дубль) і Ана-
толій Бельмас. Наступним суперником став Великий Перевіз, якому 
наші спортсмени поступились 2:5. У першому для «Чайки» чемпіонаті 
жоржівські футболісти посіли 5 місце з 12 команд. [3, с. 103].

Перший мініуспіх футбольної команди колгоспу ім..Фурманова 
прийшов у 1972 році. Вона посіла друге місце у своїй групі, пропустив-
ши вперед Михайлики. Правда, у фіналі програють команді цукрового 
заводу, а в боротьбі за третє місце – сагайдачанам.

Але через два роки футбольна фортуна таки завітала у жоржів-
ський край. У 1974 році «Чайка» вперше стала чемпіоном району. Ко-
манди були розбиті на дві зони по шість у кожній. Дві команди, що 
займали в групах перші й другі місця, виходили у фінал. Наші фут-
болісти, посівши ІІ місце, зустрілися з командою с. Гоголеве і пере-
могли з рахунком 2:1. А у фіналі в додатковий час здолали команду з 
с.Михайлики 4:2. Ці два яскраві поєдинки описані на сторінках район-
ної газети «Сільське життя» за вересень 1974 року.

Новий успіх для команди «Чайка» прийшов через 6 років. Наші 
спортсмени виграли у 1980 році районний кубок ім. Григорія Кухаря. 
До фіналу жоржівські футболісти переграли команди с. Воскобійники 
4:2, с. Гоголеве 3:0 і в фіналі зустрілися з минулорічним чемпіоном 
району, сильною командою смт. Шишаки. Напружений поєдинок, який 
проходив на стадіоні районного центру, приніс перемогу нашим футбо-
лістам з рахунком 2:1 (дубль Анатолій Тищенко). Про це писала газета 
«Сільське життя» від 1.11.1980 р. № 144.

Досягнутим успіхам футболістів «Чайка» сприяли голови колгоспу 
ім.. Фурманова – Микола Іванович Куш та Олексій Антонович Білай, 
які завжди виділяли кошти на придбання м’ячів, футбольної форми. 
Завжди забезпечували транспортом і «командировочними» у розмірі  
3 карбованці на виїзні ігри. [3, с.104].

На початку дев'яностих років жоржівський футбол отримав новий, 
більш якісний стадіон на в'їзді в село. Але виступи «Чайки» на район-
ному рівні бажали кращого. 1990 рік – нашу команду знімають зі зма-
гань за велику кількість невиздів на поля суперників. У 1992 році – вза-
галі не беремо участі у змаганнях. Турнірна таблиця за 1993 рік показу 
невтішний результат – останнє місце у першій групі.

1994 рік був одним із вдаліших для наших футболістів. Навесні 
«Чайка» здобула районний кубок ім. Ю. Гагаріна, здолавши «Колос» 
(Тищенки) 1:0, «Колос» (Яреськи) 3:2, а в фіналі «Зорю» (Гоголеве) 2:1.

Тільки через 20 років футбольна команда «Чайка» знову зійшла 
на вершину районної слави, в 1994-1995 роках жоржівські спортсмени 
стали чемпіонами району два роки поспіль. [3, с.105].
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У першості району з футболу у 1994 році взяли участь 9 команд. 
Уперше турнір пройшов двома складами – серед дорослих і юнаків. 
Спочатку пропонуємо таблицю розіграшу серед дорослих. Здивувала, 
мабуть, перша сходинка жоржівських футболістів [4, с.59].

З кінця 90-х до 2006 року чемпіонат району з футболу не про-
водився. Після довгої перерви в 2007 році було відновлено першість 
Шишацького району, яка проводилась в одне коло. Наша команда при 
підтримці Омельченка Василя Григоровича, який допоміг придбати 
нове спортивне спорядження для футболістів, посіла І місце і вчетвер-
те стала чемпіоном району. До речі, цього року команду перейменува-
ли в ФК "Жоржівка". 

У ФК «Жоржівка» 2008 року влилося декілька легіонерів, і ко-
манда була заявлена на першість Полтавської області серед команд 
другої ліги. Саме цей рік приніс команді найбільший успіх. Під керів-
ництвом клубу Віктора Михайловича Цьови, віце-президента Василя 
Григоровича Омельченка, старшого тренера Анатолія Григоровича 
Тищенка команда стала переможцем першості області серед команд 
другої ліги, виграла обласний кубок «Золотий колос», кубок «Гоголя», 
турнір «Шишацький кубок».

У 2009 році жоржівчани стали фіналістами кубка області, де впер-
ше зіграли на стадіоні «Ворскла» м.Полтава. На жаль, наші футболіс-
ти поступились команді з Великої Багачки з рахунком 0:2. 

У цьому ж році наші земляки в першості Полтави з міні-футболу 
на призи газети «Полтавський вісник» стали переможцями та бронзо-
вими призерами турніру «Шишацький кубок».

У 2011 році на центральному стадіоні смт. Шишаки наші футболіс-
ти вдруге стали володарями цього кубка [3, с.108-109].

Протям останніх 9 років жоржівські шанувальники футбольного 
м’яча ведуть запеклу боротьбу у першості Шишацького району. До 
вище згаданих досягнень хочемо додати бронзові нагороди район-
ного чемпіонату 1998 року і зимового турніру Шишацької ОТГ з міні-
футболу 2018 року.

2012 рік запам’ятався нашим футболістам святкуванням ювілею –  
45 років рідній команді. Це було свято села і футболу. Після офіційної 
частини і святкового концерту відбулась товариська зустріч між фут-
болістами «Чайка» і гравцями ФК «Жоржівка», яка завершилась бойо-
вою нічиєю 3:3. 

Ця подія була поштовхом для ветеранів жоржівського футболу, які 
стали активно брати участь в офіційних та товариських змаганнях гри 
№ 1. Це поєдинки з колишніми гравцями команд з Гоголеве, Воскобій-
ники, Шишаки, Великий Перевіз, Тищенки, Велика Багачка.

Визначна подія для місцевих футболістів відбулася 24 вересня 
2017 року. На спортивно-мистецьке свято з нагоди золотого ювілею 
рідної команди і захоплюючого поєдинку ветеранів команди «Дніпро»  
(м. Дніпро) і ветеранів ФК «Жоржівка» з’їхались всі шанувальники 
футболу Шишаччини. На оновлений місцевий стадіон завітали ле-
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гендарні футболісти, переможці чемпіонатів Радянського Союзу: 
Олег Таран, Сергій Башкіров, Олексій Чередник, Микола Федорен-
ко, Микола Збарах, капітан зоряного складу Олександр Лисенко, Ва-
силь Лябік, Олександр Червоний, чемпіони Олімпійських ігор Євген 
Яровенко, Олексій Чередник, срібні та бронзові призери чемпіонатів 
України Сергій Думенко, Ігор Платко, Олександр Рикун, Геннадій Ко-
зир, Костянтин Павлюченко. І хоч господарі і поступились з рахун-
ком 5:2 – ніхто не засмутився. Усі отримали чималу порцію позитиву,  
драйву та яскравих емоцій.

Дослідивши спортивну сторінку нашого села, ми з упевненіс-
тю можемо сказати, що наші футболісти заклали ще один камінь 
у фундамент розвитку і слави спорту Шишаччини і Полтавщини. 
А учні і вчителі на базі Жоржівської школи відкрили кімнату-музей  
«Жоржіський футбол».
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«ЙоГо Величність ФУтБол…» (ГУтКін леоніД аВРамоВич)

Соломко Анна, Явтушенко Анна, 
учениці 11 класу ОЗ «Кобеляцький ліцей №1»
Керівник: Ярмоленко О. О.,
педагог-організатор, керівник гуртка 
Кобеляцької райСЮТур

Його величність футбол…Гра, якою захоплюються мільйони убо-
лівальників у різних куточках нашої планети. 100 років тому король 
спорту прийшов і на Полтавщину. Далекого 1909 року в Павленківсько-
му парку Полтави було зіграно перший поєдинок [1, 232]. Відтоді цей 
видовищний, мужній і безкомпромісний вид спорту назавжди полонив 
серця полтавців. Футбол [4, с.108-109].– гра непередбачувана, а тому 
завжди цікава. А ще, футбол – найкраща можливість для єднання. Бо 
під час матчу усвідомлюють та мислять себе, як одне ціле [1, 233].

Ми виявили бажання дослідити долю нашого земляка-футболіста 
Гуткіна Леоніда Аврамовича. Наша пошукова робота побудована на 
спогадах про кобелячанина Леоніда Аврамовича.

Гуткін Юрій Ігорович, рідний племінник Гуткіна Леоніда: Гуткін Ле-
онід Аврамович народився 18.07. 1938 року в місті Кобеляки. З роз-
повіді батька, Гуткіна Ігоря (Ізя) Аврамовича, який старший за брата 
Леоніда на 8 років. Я дізнався, що у 20 років Леонід грав у команді 
«Балти Лаевастин» Таллін. До початку ігрової кар’єри він служив у 
Прибалтиці. Після служби Леонід не повертався в рідне місто Кобеля-
ки. Залишився жити в Талліні. Там і одружився.
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У 1962 році (24 роки) його запросили грати у ЦСКА Москви. Дава-
ли йому там квартиру, але дружина не захотіла їхати з рідного міста. 
Мав сина Рандо, 1961 року народження та дочку Каріну, 1963 року на-
родження. Нині вони живуть у Талліні. Мені доводилося бачитись із 
дядьком Леонідом два рази. Перший раз на початку 1970 року. На той 
час працював у Таллінському аеропорту, а приїжджав у Кременчук – 
одержував машину для роботи. Другий раз – в 1977 році приїжджав на 
похорон своєї мами Ріви Самойлівни.

Гуткіна Надія Костянтинівна, дружина рідного брата Гуткіна Леоні-
да: У Гуткіних в родині було четверо дітей. Найстарший Миля, утопив-
ся в 12 років. Потім брат Ігор (батько Юри), сестра Лілія та наймолод-
шим був Леонід. Дружина Леоніда Вікторія була естонка. До Кобеляк 
не приїздила жодного разу. 

Гуткін Юрій Ігорович (Ізраілович) 1957 року народження, рідний 
племінник Леоніда Гуткіна. Батько Юри Ігор (Ізраіль) та Леонід були рід-
ними братами. Я, Гуткіна Надія Костівна – дружина Гуткіна Ігоря Авра-
мовича, зараз мені 86 років. Ігор старший від брата Леоніда на 8 років. 
Проживала сім’я Гуткіних в місті Кобеляки по вулиці Ярмарковій.

Батько Гуткін Аврам Ізраїлович та мати Ріва Самойлівна були тор-
говцями. Батько помер раніше, ніж мати. Могила Аврама Ізраїловича 
знаходиться на Кобеляцькому кладовищі поруч з могилою сина Ігоря, 
батька Юри.

Матір Ріву Самойлівну дочка Лілія забрала в Мурманську область 
(Росію). Там вона померла і похована в місті Харкові. На даний час 
доньки Лілії також вже немає в живих. Племінник Гуткін Юрій Ігорович в 
лютому 2019 року по скайпу спілкувався з дочкою Леоніда Каріною, яка 
зараз проживає у Талліні, після того на зв'язок вона більше не виходить.

Мальцев Леонід Михайлович, знайомий Гуткіна Л.А.: Леонід Гут-
кін – футболіст, нападаючий. Грав у «Балти Лаевастик» 1958-60, 1961, 
1967 рр., «Динамо» (обидві – Таллін) – 1961, 1962-63, 1964-65 рр., 
«Динамо» (Коплі) – 1962, ЦСКА (Москва) – 1962, СКФ (Севастополь) – 
1963, «Двигун» (Таллін) – 1969. В чемпіонатах СРСР 1 матч.

За словами родичів Леонід Гуткін помер приблизно 5 років тому, 
але, на жаль, точно про це не відомо. Для Гуткіна Леоніда Аврамовича 
футбол – це життя. Він все своє життя був гравцем. Віддавався та лю-
бив спорт. Футбол для нього був всім.

Нині молодь діаметрально відрізняється від тієї, серед якої росли 
ми. Раніше здоровішими, чи що, були. Сьогодні бажання є у багатьох, 
а кінцевого результату не завжди видно. 

Мальцев Віктор Михайлович, друг Леоніда: мій брат Костянтин, 
рідний по матері, був одним із найкращих друзів Леоніда Гуткіна. Вза-
галі в Леоніда було багато друзів.

З Костею вони разом грали в футбол. Леонід Гуткін навчався в 
другій школі, а мій брат Костя – в першій. Знаю, що Льоня служив  
4 роки у Балтійському флоті. Там же вже грав у футбол. Спочатку в 
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Таллінському «Динамо», потім за збірну радянських військ у Німеччині, 
ЦСКА (Москва). Грав у Таллінській команді класу «А» та «Б».

Костя помер 10 років тому, дуже раптово від інсульту. Брат Костя 
був 1933 року народження. Я був на 8 років менший за Леоніда Гуткіна. 
Я 1948 року народження.

Костя та Льоня дуже дружили до армії. Мені було, наприклад, 10 
років, а хлопцям по 19. Я завжди бігав за ними, грав з ними у футбол. 
Дуже любив, коли мене навчав гри у футбол Гуткін Леонід. 

Ще пам’ятаю, якось Кобеляцька команда їздила грати в Лубни на 
першість області. Леонід Гуткін забив два голи. Настільки сподобалася 
гра нашого земляка, що йому навіть пропонували квартиру в Лубнах. 
Гуткін говорив, що подумає. 

В ЦСКА Леонід Гуткін грав у головному складі. На той час леген-
дарним коментатором, заслуженим майстром спорту був знаменитий 
Микола Озеров. Він говорив: «На полі талановитий футболіст, майбут-
нє ЦСКА – Леонід Гуткін».

Леонід грав у Норвегії, Швеції та інших країнах. Леонід Гуткін був 
гнучким, струнким, швидким, тіло його еластичне, грав завжди техніч-
но правильно, мав гострий розум, міг швидко зорієнтуватися і перед-
бачити рухи суперників. Говорили, що після завершення футбольної 
кар’єри Гуткін працював таксистом, так як не мав ніякої освіти, бо після 
школи ніде не навчався.

Я також пов’язав своє життя з футбол, так як мав приклад для 
наслідування – Леоніда Гуткіна. Грав у 80-х роках у Черкаській облас-
ті, потім у Києві. Був директор спортивної школи, тренером Київського 
військового округу. Зараз на заслуженому відпочинку, 70 років. Живу в 
столиці, до речі, в будинку, де колись проживав Олег Блохін, купили тут 
квартиру. Все моє життя пов’язане з його величністю футболом.

Радченко Василь Іванович, знайомий Леоніда Гуткіна: з самого 
дитинства я дуже захоплювався футболом. Опановував ази гри, як і 
багато інших хлопчаків. Коли в місті Кобеляки проходила гра, всі хлопці 
збігалися туди. В нашому місті в той час було чотири сильні футбольні 
команди. Коли відбувалася гра, збиралося понад 5 тисяч вболіваль-
ників. Ніхто із хлопчаків ніколи не купував квитки на футбол. Через за-
бори намагалися пробратися на футбольне поле. А величезною честю 
було нести сумку футболіста. Одного разу і мені випала така честь: 
нести футбольну форму Гуткіна Леоніда. Я був молодший від Леоніда 
на 8 років. Захоплювався його віртуозністю та майстерністю грати в 
футбол. Для мене Леонід був прикладом для наслідування. 

Леонід в юнацькі роки грав у Кобеляках за команду «Колгоспник». 
Знаю, що служив на флоті в Талліні. Грав у команді майстрів класу «Б» 
міста Севастополя СКЧО (Спортивний клуб Чорноморського флоту). 
Грав у шостій зоні (українські команди).

Пам’ятаю, календарна гра, травень 1954 року, місто Полтава. 
На гру виходять дві лідерські команди: Полтавський «Колгоспник» та 
СКЧО. Гуткін Леонід грає за Севастополь. Виходить, грає проти сво-
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їх земляків. Це була просто принципова гра. Я разом зі своїм другом 
Корсуном Костею летимо на кукурудзникові в Полтаву на гру. Гра була 
дуже запекла. Леонід мав змогу забити гол противникам-землякам, 
але попадає в штангу. Та гра закінчується 1:0 перемогу здобуває 
СКЧО. Леонід товаришував із Дмитренком Миколою, який був ворота-
рем у місті Кобеляки.

Леонід Гуткін після СКЧО грав за ЦСКА (Москва), за «Спартак» (Мо-
сква). Знаю, що був ще такий курйозний випадок, коли кобелячанин пе-
рейшов з однієї команди в іншу. Але там були якісь негаразди з докумен-
тами, в той час ця історія прогриміла на всю країну. Леонід мав всесвітню 
славу та неймовірну популярність, був справжнім віртуозом футболу.

Наш пошуковий загін «Еврика» спробував через Фейсбук наді-
слати листа до міського архіву Талліна (Естонія), зв'язатися із сином 
Гуткіним Рандо, який зараз поживає у Талліні (Естонія). З Фейсбуку 
ми дізналися, що він навчався в середній школі № 5 міста Талліна. 
Має багато друзів. Та буквально, через декілька днів Гуткін Рандо ви-
ходить на зв'язок через Фейсбук. Йому важко спілкуватися українською 
мовою. А через місяць із Юрієм Ігоровичем, рідний племінник Гуткіна 
Леоніда, по скайпу поспілкувалася донька нашого земляка Каріна.

Вже багато років минуло, як поїхав Леонід з рідного міста, з краї-
ни. Поїхав молодим, талановитим, цілеспрямованим кобелячанином, 
який досяг успіху власними силами, працелюбністю та наполегливіс-
тю. Слава прийшла до нього приблизно в двадцять літ. Ніде не на-
вчаючись азів футболу, Леонід від природи мав задатки спортсмена. 
Маючи талант, він наполегливо працював, ішов до свої мети. 
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«КозельщинсьКі Вісті»: етаПи станоВленнЯ і РозВитКУ

Колісніченко Софія, вихованка гуртка 
«Юний журналіст» Козельщинського БДЮТ
Керівник: Литвин Н.М., керівник 
гуртка «Юний журналіст»

Метою роботи є дослідження історії місцевої газети «Козельщин-
ські вісті» як літопису Козельщинського краю. Газета існує вже 90 років 
і весь цей час висвітлює життя району та його мешканців. Її публікації 
насичені інформаційно та являють собою історичну й культурну цін-
ність, адже у більшості своїй є унікальними, бо виходять у світ лише у 
цьому локальному друкованому медіа.

З 1930-х років у Козельщинському районі Полтавської області 
почала виходити газета «Розгорнутим фронтом». Згідно з каталогом 
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«Газети України 1930–1934 рр. у фондах Національної бібліотеки ім.  
В.І. Вернадського» [Київ, 2004] перший номер побачив світ 2 жовтня 
1930 року. Спочатку вона входила двічі на п’ять днів і мала тираж 1700 
примірників. Як інші «районки», газета була органом районного партій-
ного комітету, районного виконавчого комітету та районної ради про-
фесійних спілок. 

Найпершим редактором козельщинської районної газети був то-
вариш Демченко (відоме лише прізвище). У наступні роки редактора-
ми працювали Микола Іванович Архангельський, Григорій Михайлович 
Кандиба, Ю.Н.Шеремет (відомі лише ініціали); Олександр Якович Лег-
кий, Варвара Іванівна Нижня, Любов Андріївна Михайленко, Галина 
Наумівна Тимофєєва, Микола Іванович Стрижак. 

У газеті «Розгорнутим фронтом» з 1933 року працювали:
• український поет, прозаїк і журналіст Олесь Юренко, тоді – відпо-

відальний секретар;
• майбутній письменник Олесь Гончар. У його біографії, що зберіга-

ється у Києві у Центральному державному архіві-музеї літератури і 
мистецтва України, зазначено: «1933-1934 гг. – литработник районной 
газеты «Розгорнутим фронтом», с. Козельщина Полтавской области»;

• відомий художник Іван Дряпаченко. За спогадами письменників 
Олеся Гончара та Олеся Юренка, художник «підроблявся у редак-
ції тим, що вирізував карикатури на прогульників та розкрадачів», 
виготовляв для газети заставки та заголовки на лінолеумі.
Олесь Гончар у щоденнику 10 січня 1956 року писав: «Як ми жили 

в редакцiї райгазети в Козельщинi (1933)… Прийшов я туди босий, а 
там зустрiв ще босiшого В.Т-ка [Василя Тараненка]. Ганяли нас, як со-
лоних зайцiв. У редакцiї ми й жили: спали на столах, на пiдшивках га-
зет. На «Комсомольськiй правдi» спали, а «Известиями» вкривались».

У романі «Твоя зоря» теж є опис редакції: «…через відсутність 
апартаментів хлопцям дозволяють ночувати в редакції, в цій колишній 
монастирській свічкарні, де підлога, викладена мозаїчною плиткою, 
навіть влітку, не нагрівається, така цементно холодна, що спати краще 
вважалось на редакційних столах, постеливши під себе підшивку «Ві-
стей» чи яку-небудь іншу».

Під час Другої світової війни з вересня 1941 по 1944 рік газета 
«Розгорнутим фронтом» не виходила. Відновлення роботи редакції 
відбулося 1 травня 1944 року. Газета змінила назву – «За честь Бать-
ківщини» і стала виходити 8 разів на місяць у кількості 750 примірників. 
До 1960 років її тираж збільшився до 2500 примірників, а частота ви-
ходу – тричі на тиждень.

Районна газета тих років – агітатор, пропагандист, джерело офі-
ційної інформації. Але вже після 1953-го року на сторінках видання все 
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частіше з’являється Людина праці, розповіді про її самовідданий труд, 
навіть знімки.

Починаючи з шістдесятих років, козельщинська «районка» має 
назву «Радянське село». І на її сторінках тематика відбудови, народ-
ного господарства поволі поступилася місцем розвитку промислової та 
сільськогосподарської галузей, а також досягненням і успіхам будівни-
цтва, освіти, культури, медицини.

У 1969 році у редакції газети «Радянське село» працював Олек-
сандр Міщенко – нині відомий український письменник, публіцист, до-
слідник Голодомору 1932-1933 років в Україні Олесь Воля. 

Редакторами газети, починаючи з 1967 року, працювали: Микола 
Андрійович Тимошенко (з 15 лютого 1967 по січень 1968 року), Олек-
сандр Омелянович Котенко (з 13 січня 1968 по листопад 1969 року), 
Геннадій Костянтинович Іваненко (з 24 листопада 1969 по вересень 
1986 року), Іван Григорович Водяницький (з 24 вересня 1986 по бере-
зень 1987 року), Олександр Васильович Синягівський (з 17 березня 
1987 по 2001 рік), Костянтин Іванович Тараненко (2001-2005 рр.), Лілія 
Володимирівна Іваніченко (2005-2008 рр.).

Із 1997-го «Радянське село» стає «Козельщинськими вістями». І з 
агітатора й пропагандиста поступово перетворюється на співрозмов-
ника та порадника для читачів.

У 2018 році завдяки реформі у державі «Козельщинські вісті», як 
і переважна більшість українських друкованих засобів масової інфор-
мації, здобули незалежність від органів місцевої влади, бо засновни-
ками газети стали безпосередньо члени трудового колективу редакції. 

«Козельщинські вісті» багато разів завойовувало перші місця в 
обласних професійних конкурсах. А у 2018 році Національна Спілка 
журналістів України визнала «Козельщинські вісті» кращою районною 
газетою України.

2 жовтня 2020 року газета «Козельщинські вісті» відзначила своє 
90-річчя.

Тираж газети нині становить 1500 примірників. «Козельщин-
ські вісті» мають свій офіційний сайт в інтернеті, канал на YouTube 
з майже 600 постійними підписниками та тисячами переглядів;  
у Фейсбук – сторінка, за якою стежать майже півтори тисячі читачів, а 
також група «Козельщинські вісті», у складі якої близько трьох тисяч 
учасників. Архів газети в електронному вигляді з 2013 року зберігаєть-
ся у сховищі Української Вікімедії і перебуває у вільному доступі для 
всіх користувачів інтернету.

Історія газети «Козельщинські вісті» варта того, щоб дослідити її 
більш детально. Надто цінними є підшивки газети, що зберігаються у 
редакції. У них зібрана вся історія Козельщинського району, яку більше 
ніде не можна знайти.
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ФоРсУВаннЯ ДніПРа В РаЙоні КРеменчУКа

Васильєв В., Кольба І., Лебедєв В., 
Лупітько К., Старченко А.,
учні 9 класу, вихованці гуртка «Юний 
пошуковець» гімназії № 23 м.Кременчука
Керівник: Мелешко Я.Г., 
вчитель історії і правознавства,
гімназії № 23 м. Кременчук, аспірант
Кременчуцького національного 
університету імені М. Остроградського

З кожним наступним роком, що віддаляє нас від пам’ятного  
1945 року, постає все більше запитань щодо історії минулої війни. 
Жодна інша подія бурхливого і жорстокого ХХ сторіччя не залишила 
таких болючих слідів у людських душах і пам’яті, як Друга світова та 
Радянсько-німецька війни, що розкололи ціле століття на світло і тіні 
воєнних та післявоєнних часів. Не обійшла ця участь і Кременчук. Міс-
то два рази пройшло через горнило боїв – під час оборони та звіль-
нення. Окупація Кременчука принесла небачені страждання для його 
мешканців. Проте недостатньо вивчені епізоди цього історичного пері-
оду залишилися помітною прогалиною у літописі міста. Один з таких 
епізодів буде темою даної праці, а саме радянсько – німецьке проти-
стояння на Дніпрі 1943р. в районі Крюкова. Факти цієї події, досить об-
межені, позбавлені конкретики, а відповідно невідомі широкому загалу 
та маловідомі серед військових істориків. Це пояснюється тим, що сво-
го часу військове історіописання було більше орієнтоване на вивчен-
ня форсування Дніпра військами Воронезького фронту та звільнення 
столиці УРСР – міста Києва. Така тенденція у вивченні битви за Дніпро 
зберігається й нині. Тим часом участь у дніпровських подіях 1943 року 
Степового, Південно-Західного й Південного фронтів залишається вже 
77 років перспективною для наукового пошуку. 

Актуальність даної праці полягає в науковому вивченні участі у 
боях на дніпровському рубежі окремих армій, що дозволить з часом 
написати об’єктивну історію форсування Дніпра у 1943 році.
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У битві за Дніпро, яка тривала впродовж другої половини  
1943 року, взяли активну участь п’ять радянських фронтів: Цен-
тральний, Воронезький, Степовий, Південно-Західний та Південний.  
Загалом у їхньому складі діяло 30 загальновійськових, 5 повітряних 
та 4 танкові армії, 1 танковий, 3 механізовані та 1 кавалерійський кор-
пуси. Всього 44 з’єднання, якими в ході форсування ріки наприкінці 
вересня – на початку жовтня було захоплено 23 плацдарми на Дніпрі 
[4, c. 181]. В ніч з 29 на 30 вересня лівобережний Кременчук і вся ліво-
бережна частина середньої течії р. Дніпро була очищена від противни-
ка. Але правобережна частина міста – Крюків і прилегла до нього те-
риторія, продовжувала знаходиться під німецькою окупацією. Спроба 
форсувати Дніпро в районі Крюкова, була зроблена в ніч на 2 жовтня 
силами передового загону 26-го гв. повітряно-десантного полку (ВДП) 
генерал-майора Сазонова А. М., та 9-ї гв. повітряно-десантної дивізії 
(ВДД). Групі пропонувалося висадиться на о. Димкін, який розташова-
ний, приблизно, в кілометрі вище від Крюківського мосту. Висадка не 
вдалася. Німці сильно зміцнили острів і зустріли десантників щільним 
вогнем стрільців, двох кулеметів і 75 мм легкої польової гармати [1]. 
З’єднання 48 стрілкового корпусу протягом ночі спробувало форсу-
вати р. Дніпро, але успіху не мали. 252 стрілкова дивізія під коман-
дуванням полковника Горбачова І.О., двічі пробувала переправитись 
через Дніпро, але несла значні втрати. 924 стрілецький полк лейте-
нанта Бабака Д.І., (Герой СРСР посмертно, загинув в бою за Дніпро) і  
932 стрілкова дивізія з капітаном Некрасовим М.В., вимушені були по-
вернутись в нинішнє становище на лівий берег річки. Тільки одній групі 
932-ї стрілкової дивізії на одному човні вдалося допливти без втрат, 
переправившись на правий берег річки Дніпро, де група зупинилась на 
цілу добу в повному оточені ворога. Ворог закріпився на правому бере-
зі річки і давав сильний опір. [3]. Дивізії 53-ї армії  з генерал-майором 
Тарасовим Г. Ф., повинні були почати форсування Дніпра в ніч з  
2 на 3 жовтня. До цього часу передовий загін 116-ї СД вибив німецьку 
бойову охорону з о. Шеламай, а 214-та СД під командуванням пол-
ковника Жукова Г.М., захопила о. Стрілецький. Однак, перед самим 
початком форсування Дніпра, від командувача армією надійшов на-
каз припинити форсування річки. 375-та СД, якою командував гене-
рал – майор Говоруненко П. Д. перекидалася в район х. Дзюби (нині 
м.Горішні Плавні). 214-й СД пропонувалося демонструвати підготовку 
до форсування річки в районі о. Стрілецький, а 116-й СД в районі о. 
Шеламай. Крюків був сильно укріплений: біля мосту два кулеметних 
доти, уздовж берега дротяні загородження, мінні поля, численні, до-
бре замасковані вогневі точки, в ярах Деївської гори сильне артилерій-
ське угруповування 105 мм і 150 мм гармат. За 10 днів кровопролит-
них боїв 5-та гв. армія зуміла лише захопити острови на р. Дніпро, а 
53-тя Арм. невеликий плацдарм в плавнях між с. Чикалівка і Успенка. 
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Подальшого просування обидві армії не мали. Тому звільнення пра-
вобережної частини Кременчука відкладалося, майже, на два місяці. 
Малодослідженою залишається проблема участі у форсуванні Дніпра 
частин 53-ї армії генерал-лейтенанта І. М. Манагарова та 5-ї гвардій-
ської армії генерал-лейтенанта О. С. Жадова. Участь останньої у боях 
на дніпровському рубежі до цих пір залишається таємницею, яку має 
розкрити сучасна історична наука. Шлях до вивчення окресленого 
питання значною мірою лежить через аналіз спогадів учасників боїв  
на Дніпрі у вересні – жовтні 1943 року. [4, с. 188] Практичне звільнен-
ня Крюкова почалося в 20-х числах листопада, коли частини 5-ї гв. 
армії прорвали німецьку оборону в районі с. Хитка [1]. 21 листопада 
південніше Кременчука, радянські війська зламали опір ворога, і про-
сунулись вперед, зайняли ряд населених пунктів, а саме Успенське, 
Морозівка, Зибке, Іванівка, Кабурліївка, Омельник, Байдаківка і Зо-
лотарьовка. Щоб зупинити наступ радянських частин, німці кинули в 
контратаку великі сили танків і мотопіхоти. 

У жорстоких боях Червона армія нанесла ворогу великі втрати 
і змусила його відступити. Знищено до 3000 німецьких солдат і офі-
церів, більше 60 танків, і 10 самохідних гармат, 50 польових гармат, 
багато бронетранспортерів і автомашин ворога. Захоплено 57 гармат, 
більше 100 кулеметів, 98 автомашин, 3 склади з воєнним майном і дру-
гі трофеї [2, с. 1]. У ніч з 24 на 25 листопада німці залишили Крюків. 
Вранці 25 листопада частини 958-го СП та 299-й СД увійшли в місто 
Крюків. Але бої на полтавській землі на цьому не закінчилися! 

Підводячи підсумки даного дослідження, можна сказати, що тема 
Другої Світової війни залишається однією з провідних тем вітчизня-
ної історії. Сучасні вчені по-новому намагаються переосмислити і 
зрозуміти події тих грізних років, більш точно відобразити психоло-
гію людей, які своєю самовідданістю, героїзмом і мужністю врятува-
ли світ від фашизму. Протягом тривалого часу Друга світова війна 
вважалася одним з добре вивчених періодів історії, однак поява в 
останні роки значного числа раніше недоступних документів зумови-
ло новий виток дослідницького інтересу до історії війни. Нині, коли 
суспільство нерідко опиняється під впливом політичної кон’юнктури, 
яка диктує ті чи інші уподобання, швидко знецінюються та забува-
ються недавно ще, здавалося б, непорушні епохальні дати та істо-
ричні особи. Історико-дослідницький формат даної праці розрахова-
ний і рекомендований для читача різної вікової категорії. Праця до-
поможе зрозуміти головний урок подій 1939 – 1945 років: така війна  
не повинна повторитися знову.
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«ще оДна КВіточКа У БУКетиК ДлЯ РіДної хати» 
м. а. олеКсенКо

Куць Ілона, учениця 11 класу, 
член пошукового загону «Кліо»
ОЗ «Вирішальненська ЗОШ І-ІІІ ступенів» 
Лохвицького району
Керівник: Горбуля Н П. 
вчитель історії, правознавства

Усі ми проходимо різні шляхи у житті: одні отримують славу і 
безсмертя ще за життя, іншим судилося пройти складні шляхи і роз-
ділити долю свого народу, держави, села… Однією з таких непере-
січних постатей був і наш земляк – Михайло Андрійович Олексенко  
(06.11.1924 р. – 14.09.2010 р.).

М.А.Олексенко – активний громадський діяч кінця 60-х років ХХ – 
початку ХХІ ст. Він мало залишив по собі мемуарів (щоденникових за-
писів, листів, спогадів), але своєю творчістю Михайло Андрійович зро-
бив величезний внесок у виховання національної свідомості українців. 

Метою даного дослідження є детальний та всебічний аналіз жит-
тєвого і творчого шляху М. Олексенка.

На сьогодні творчий спадок Михайла Андрійовича мало відомий 
українському народу, не вивчений і не оцінений науковцями. Саме це і 
стало мотивацією вибору даної теми.

Творчий потенціал, талант, дарований Богом, працьовитість дали 
поштовх творчому злету, натхненню у журналістиці та письменництві. 
Усі, кого доля зводила з Олексенком, набиралися його невичерпної 
снаги та віри у майбутнє України. 

Народився наш земляк 6 листопада 1924 р. у селі Яблунівка Лох-
вицького району Полтавської області [1]. Батьки, Андрій Федорович та 
Дарія Кузьмівна, були корінними жителями села Яблунівка, де й народи-
лися їхні діти – Галина та Михайло. Протягом усього життя родина чесно 
трудилася на рідній землі, відзначалася життєрадісністю та доброзичли-
вістю. Його батько, колишній матрос Балтійського флоту, господарював 
на кількох десятинах землі, а закінчивши курси Взінбуху (Всесоюзний 
заочний інститут бухгалтерів), переключився на конторську роботу. Пра-
цював спочатку у сільському споживчому товаристві, а потім у радгоспі 
«Вирішальний» з перших років його заснування, куди родина Олексен-
ків переїхала у 1933 році. Тут згодом народився молодший син Федір. 
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Мати, Дарія Кузьмівна, дуже любила співати. «Скільки пісень жило в 
нашій хаті! Ні тоді, ні тепер ніхто не звів би ліку…» [13, с.18].

Тяга до знань у Михайла Андрійовича проявилася дуже рано. Як 
згадує сам письменник, «грамоту постиг я дуже рано, і вже п’ятирічним 
ковтав, читав- перечитував лірику Шевченка, байки Глібова, гуморески 
Остапа Вишні і все, що друкувалось в альманасі «Червоний шлях» та 
на листочках відривного календаря. На моє щастя, книг, журналів, газет 
у хаті завжди було достатньо» [1].

У своїй першій повісті «Чебрець у спадщину» письменник пише: 
«Уперше перст господній по-справжньому торкнувся мого тім’я десь на 
четвертому році життя… [13,с.47].

У школі Михайло опинився «передчасно», без відома батьків пі-
шов із старшими «за компанію», коли почався навчальний 1931 рік. У 
Вирішальному майбутній журналіст закінчив семирічку, а в 1941році 
Михайло Андрійович закінчив Сенчанську середню школу. 

До армії він не призивався і залишився на окупованій території. 
Навесні 1942 року майбутнього журналіста було схоплено і відправле-
но у табір с. Покрово-Багачка, де він працював на земляних роботах. 
«Через три місяці я втік, а наступної весни був знову схоплений і разом 
з багатьма хлопцями й дівчатами вивезений на примусові роботи до 
Німеччини. Два роки перебував у таборі Uberseeheit, працював ван-
тажником Гамбургзького порту. Після звільнення англійськими війська-
ми повернувся на батьківщину» [1].

Тяжкі роки Другої Світової війни, роки остарбайтерщини у Ні-
меччині, спокутування не своєї провини на лісоповалі у Білорусії, не 
зломили у Михайла Андрійовича жаги до знань та віри у кращу долю 
свого народу. У 1947 році він вступає до Львівського технікуму підго-
товки культосвітніх працівників, який успішно закінчує у 1948 році за 
спеціальністю «організатор-методист клубної роботи». Декілька років 
працював директором районного Будинку культури в Краківці на Львів-
щині, де зустрів свою майбутню дружину Крайник Анну Василівну,  
1927 р.н., родом з Дніпропетрівщини. 16 липня 1951 року вони одружи-
лися, а 16 березня 1952 року у них народилася донька Світлана. 

У 1953-1961 рр. Михайло Олексенко навчався у Львівському 
державному університеті ім. І. Франка на факультеті російської мови 
та літератури. 1956-1960 рр. – навчання у Вищій партійній школі при  
ЦК КПУ за спеціальністю «Газетний працівник». 

У Краковці, у районній газеті 1950 року, розпочалася журналіст-
ська біографія. Згодом Михайла Олексенка запросили до обласної га-
зети «Вільна Україна», з якою пов’язана уся його творча діяльність. А з 
третього травня 1963 року по шосте грудня 1965 року він був завідува-
чем відділу культури вузів і шкіл обласної газети «Львівська правда».

З 7 грудня 1965 року по 26 квітня 1969 року Михайло Олексен-
ко був директором Львівської студії телебачення,а з 1963 року – член 
Спілки журналістів України, мав псевдонім М. Засульський. 
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Працюючи львівським журналістом, майже щоліта навідувався на 
рідну, милу серцем Полтавщину. 

Журналісту таланило на зустрічі з цікавими людьми: відомими 
письменниками, акторами, художниками, композиторами, вченими. 
Він мав можливість слухати виступи Ярослава Галана, був знайомий 
з Григорієм Тютюнником і дружив з видатним актором Олександром 
Гаєм.

Поетичний доробок Михайла Олексенка відомий лише з його ру-
кописних віршів, друкованих у місцевій Лохвицькій газеті «Зоря» та у 
щомісячному літературно-мистецькому та громадсько-політичному 
журналі спілки письменників України «Дзвін» (м. Львів).

Повість «Біля джерела» «побачила світ у літературно-
мистецькому та громадсько-політичному журналі спілки письменників 
України «Жовтень» №10 1983 року під заголовком «Нагороди і рани». 
А в 1986 році львівське видавництво «Каменяр» випустило повість 
окремою книжкою під назвою «Біля джерела». Це друга повість на-
шого земляка з Лохвиччини Михайла Андрійовича Олексенка. Вже на 
обкладинці впізнаємо шлях, що веде на станцію Сенчу, в радгосп «Ви-
рішальний». 

Біографічний напрям дослідження характеризувався висвітлен-
ням основних етапів і цікавих фактів життєвого та творчого шляху 
письменника, громадсько-політичної та культурно-освітньої діяльнос-
ті. Ми дослідили мало відомі роки його життя у воєнний та повоєн-
ний період, використавши документи сімейного архіву, які були надані 
донькою письменника Світланою Михайлівною  Олексенко під час зу-
стрічі з нею в м. Львові в червні 2019 року.

Особливістю творчої спадщини Олексенка М. А. є її багатогран-
ність, а його літературний доробок становлять повісті та поезії, які ак-
туальні і в наш час. Результати досліджень сприятимуть підготовці та 
виданню повного зібрання творів письменника, до якого крім біографії 
мають бути включені як друковані видання, так і рукописні твори. 

Для нас дослідження стало своєрідним відкриттям життя і твор-
чості видатного земляка. Свою роботу хочеться закінчити його слова-
ми: «Отак, групами й поодинці, проходили крізь мене все нові й нові 
люди. Одні залишали слід, не чіткіший від того, який залишає кожний з 
нас на втоптаній стежці, інші ж селилися назавжди у дворі пам’яті, який 
все довшав і ширшав». І нам дуже хочеться, щоб минуле нашої малої 
«Батьківщини», люди, які були обличчям пройдешньої епохи, залиши-
ли слід у пам’яті нащадків. 
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мала ПеРещеПина В РоКи УКРаїнсьКої РеВолЮЦії.
1917-1921 РР.

Білька Юрій, учень 10 класу
Малоперещепинського ЗЗСО І-ІІІ ступенів 
імені М.А. Клименка
Малоперещепинської сільської ради
Керівник: Кравченко І. Є., 
керівник гуртка «Історичне краєзнавство»

Сьогодні особливу увагу дослідники приділяють ключовим подіям 
Української революції 1917-1921 років. Маловивченими залишаються 
події того часу в окремих населених пунктах. Тому основними завдан-
нями нашого дослідження є вивчення історичних подій зазначеного 
періоду в межах села Мала Перещепина, ознайомлення з сімейними 
архівами старожилів, переказами про участь земляків у визвольній бо-
ротьбі проти комуністичного терору.

У 1917 році Мала Перещепина – велике козацьке село Костянти-
ноградського повіту. Мало розвинену інфраструктуру, дві церкви, дві 
церковно-приходські школи, міністерське училище, бібліотеку, велику 
єврейську общину зі своєю школою. Події кінця 1917 року мало торкну-
лися його повсякденного життя.

Та вже у січні 1918 року на залізничну станцію Малої Перещепи-
ни прибув спеціальним потягом червоноармійський загін із Полтави, 
створений із робітників паровозоремонтного заводу під керівництвом  
П.Ф. Решітника для встановлення радянської влади. Її функції здій-
снював військово-революційний комітет на чолі з С.Р. Васьком. Під 
його керівництвом почала проводитися націоналізація промислових 
підприємств, розподіл поміщицьких земель [6, с.508].

Населення села було проти політики воєнного комунізму. Почали 
створюватися підпільні загони з молоді. Восени 1918 року село зайня-
ли повстанці на чолі з отаманом А. Левченком, було перервано заліз-
ничне сполучення на лінії Полтава-Кременчук. Багато молодих юнаків 
приєдналися до повстанців [5, с. 7]. Загін вирушив далі, а в селі знову 
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почали насаджувати більшовицький режим. Улітку 1919 р. Малу Пе-
рещепину захопили денікінці, які встановили старі порядки [2, с. 751]. 
Влада в селі в цей час часто переходила з одних рук в інші. Старожили 
згадують про єврейські погроми, постійні грабунки місцевого населен-
ня. Люди говорили: «Прийшли червоні – граблять, білі – граблять, де-
нікінці – теж саме» [10]. 

У березні 1920 р. відбулися вибори Малоперещепинського волос-
ного виконавчого комітету. До нього ввійшли І.І. Божинський (голова), 
С. П. Патока та П. Я. Решітник [3]. 28 березня утворилася Малопере-
щепинська сільська Рада робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів, до якої обрано 50 чол., головним чином, місцевих активістів. 
Цього ж року у селі організували КНС, очолив його колишній наймит, 
депутат сільської ради Т.Ф. Троян [4]. 

За переказами старожила А.Х. Андреєнка (записано зі слів  
А.П. Берези [9]), на початку 20-х років у селі діяв партизанський загін 
для ліквідації продовольчих агентів, продармійців на чолі з жителем 
с. Велике Болото Носенком. Але він проіснував недовго, бо на весіллі 
одного з «носенківців» загін був оточений радянськими військами і по-
вністю знищений.

Малоперещепинці вступали й відомого на Полтавщині загону ота-
мана Івана Біленького, дії якого були спрямовані на виведення з ладу 
залізничних колій аби зашкодити більшовикам налагодити перекидан-
ня підкріплення, постачання боєприпасів і продуктів харчування для 
Червоної армії [1]. Зокрема, 10 червня 1920 року повстанці Біленького, 
під час чергового нападу на станцію Мала Перещепинська, захопили в 
полон 12 червоноармійців, які стояли там залогою. Їх вивезли до лісу, 
але відпустили на другий день. Забрали чоботи та гімнастерки, адже 
взуття та одягу у повстанців не вистачало.

6 листопада 2020 року начальник Полтавської школи червоних 
командирів з інспектором курсів приїхали до Малої Перещепини пе-
ревірити роботу курсантів, які заготовляли дрова та виловлювали де-
зертирів. Залишилися заночувати у селі. Вночі до них завітали козаки  
І. Біленького: забрали гроші, зброю, документи. Побачивши в інспекто-
ра Дементьєва вишиту на рукаві червону зірку та командирські штани, 
його розстріляли, а інших відпустили. Наступного дня у село прибула 
рота курсантів і навчальна команда 22-ої бригади ВНУС, але нікого не 
виявили [8, с. 96].

З досліджень В.Я. Ревенгука дізнаємося, що «… згідно з даними 
чекістів, протягом осені 1920 року лише в околицях Малої Перещепини 
повстанці вбили 15 червоних командирів, зупинили спеціальний агітпо-
тяг, який їхав на врангелівський фронт, і розстріляли шість його політ-
працівників, а також роззброїли караульну роту й забрали в червоноар-
мійців близько 100 гвинтівок із набоями, 100 гранат і кулемет» [7, с. 53].

Отже, жителі Малої Перещепини довгий час не визнавали біль-
шовицького режиму, чинили опір, були учасниками повстанських за-
гонів, вели боротьбу. Тому дослідження повстанського руху, на наш 
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погляд, потребує більш детального вивчення, адже в умовах військо-
вої окупації, за відсутності організованої власною державою збройної 
сили, саме повстанці намагалися повернути Україні самостійність.
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Чуприна Анастасія, учениця 9 класу 
Пологівської гімназії 
Малоперещепинської сільської ради
Керівник: Бровко В.М., 
учитель Пологівської гімназії

До історії слід ставитися не лише як до науки. Її можна розглядати 
як захоплюючий спосіб пізнання світу. Тут кожен знайде щось цікаве 
для себе. До того  ж історія не раз вражала людство своєю неперед-
бачуваністю. [1, с. 12].

З розповідей корінних жителів відомо, що землі центральної час-
тини нинішнього села Пологи в давні часи належали пану, якого про-
зивали Адам Полов. Можливо це було його справжнє прізвище, а мож-
ливо його так називали через те, що він був поляк за походженням, на-
разі залишається невідомим. Та згадки про нього і досі живі. Місцевий 
житель Саленко Петро Петрович, показуючи сімейні фото, що давно 
вже стали реліквіями, з болем в душі згадував сімейну історію. Його 
прадідусь при кріпосному праві був кухарем у диканського поміщика. А 
пологівський поміщик мав козлика. Козлик той був грайливий, жвавий. 
Це дуже сподобалось диканському гостеві. А якщо козлик такий гарний, 
то не гріх його і обміняти на кухаря. Поміщики домовились. Так в село 
Пологи прибув “морально вбитий” житель, взамін вибувшого козлика.
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Давно минули ті часи, коли історію свого походження часом було 
вигідніше приховувати, ніж надавати розголосу. Останнім часом багато 
хто займається відновленням знань про предків, розмовляють з рідни-
ми, складають генеалогічне дерево, пишуть запити в архіви і шукають 
інформацію в Інтернеті. 

Працюючи за напрямом «Реабілітовані історією», ми побували 
у родинах односельчан, яких свого часу торкнулись репресії та пере-
слідування. Багато односельців самі приходили до музею з фото сво-
їх близьких, яким судилась у житті справжня трагедія людської долі. 
Одну з світлин, пожовтілу від часу, принесла Н.І. Штепа. На ній її прадід 
Штепа Василь Сидорович назавжди залишився молодим, впевненим 
у власних силах і сподіваннях. Сам був з багатодітної родини. Знав, 
що лише трудом можна чогось досягти. То ж усе своє життя трудивсь 
з ранку до пізньої ночі. Та і дружину собі вибрав добру, роботящу. Ра-
зом з Палажкою Никифорівною дали вони життя шістьом дочкам: Мо-
трі, Наталці, Ганні, Надії, Вірі та Любові. Мала сім’я 10 десятин землі 
десь під Козельщиною. А щоб урожаї на ній були щедрі, господар мав 
і хороший реманент для її обробітку: плуг, сівалку, борони. Молотарки, 
правда, своєї не було. Та на час жнив Василь мав змогу позичити її у 
сусіда. Так і обходився. Жила сім’я в просторій хаті на хуторі Штепівка 
(нині центр нашого села). Навколо неї розкошував великий сад. Яблу-
ні, груші… А ще ділянки дорідньої полуниці, малини… Мала родина 
корову (бо як же без неї при такому багаточисленному сімействі!), ко-
билу з лошам, п’ятеро овець. На той час вівці були дуже потрібними 
в господарстві – з їхньої вовни виготовляли сукно для теплого одягу, 
робили товчені валянки. Була і свиноматка з поросятами. Їх-то госпо-
дар і вирішив продати, щоб за виручені кошти мати змогу вкрити хату 
залізом. Не сподобалось це комусь з односельчан. Донесли у відповід-
ні органи. Додавши при цьому, що Василь Сидорович мав і молотарку, 
і найманих робітників, яким платив дуже мало. Тож і забрали його як 
злісного ворога народу. А родину виселили з хати.

Про Василя Сидоровича довго не було ніякої звістки. Дочка Віра 
Василівна, бабуся Наталії Іванівни, багато років намагалась розшукати 
його, дістати хоча б які відомості. Писала листи в різні інстанції. Та все 
було марно. Лише десь на початку 90-х викликали її в КДБ, де і повідо-
мили про те, що батько як «ворог народу» був розстріляний неподалік 
с. Триби, а через багато років по тому – реабілітований. [3.с.75].

А ось таку історію зі старого фото ми почули, коли зустрілись з Ба-
кулей Світланою Олексіївною. Її дід, Штепа Василь Йосипович, «жив, 
трудився без упину. Він сіяв, жав і знов орав, радів зерну і копійчині і 
про родину свою дбав. Та раптом лихо налетіло, неначе буря, неждано 
вдарило в лице... Бо ж тих, хто прагнув рідного порога, за слово чи за 
труд – в Сибір погнали...

…Одного дня, якось через багато літ на рідне дворище лист на-
дійшов... Тремтячими руками дочка листок той узяла... “Добридень, 
Полю! Ти чуєш, як серце моє ридає? Ридає воно за літами, прожитими 
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тут, в чужині. Ридає, що, рідні, не з вами злетіли всі дні у журбі... Живу, 
а душа вся німіє... О, Полю, пробач ти мені, що склалось все так у 
житті: табори, дріт колючий і грати, і наглядачів річ ненависна. Я вже 
знав: порятунку нема і вернутись додому... теж надії нема. 25... 25 на 
поселенні літ... Так вже склалася доля моя: є у мене вже друга сім’я... 
Та душа за тобою болить. Я пишу ці рядки, бо не можу вже жить з тя-
гарем цим великим на серці... Як ви там? Я пишу і боюсь цим листом 
знов накликать біду... Я старий і додому... уже не прийду. Як вирушав 
колись на чужину, я грудку чорну рідної землі взяв у порепані долоні. 
… Коли ж лягатиму в могилу, земельку ту з собою заберу. Прощайте 
всі... І Полю, й діти... І якщо можете – простіть, що довелось в розлуці 
нам жить багато літ...” [3.с.78].

Одного разу почавши вивчати історію, людина не може зупинити 
цей процес. Часто він триває все життя. Історія ж оточує нас у наших 
містах і  селах, вона живе в  життєписах наших бабусів і дідусів, у на-
шому сьогоденні.
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«ВелиКиЙ син ноВої УКРаїни»
(симон Петлюра у спогадах Василя Короліва-старого)

Гузік Марія, учениця 10 класу, 
член шкільного наукового товариства 
«Я – У всеСВІТІ» КЗ «Полтавська ЗОШ І-ІІІ
ступенів №20 імені Бориса Серги
Полтавської міської ради Полтавської області»
Керівник: Бутко І. С., учитель української
мови та літератури

«…поміж новітніх українців є ще чимало таких
які не досить добре уявляють собі недавнє минуле
з історії визвольної боротьби свого народу» [1, с. 4].

В. Королів-Старий 

Сто років тому, у 1917-1921 рр., Україну охопила національна ре-
волюція, яка засвідчила вистраждане віками бажання нашого народу 
визволитися з-під східного й західного соціального та національного 
імперського гніту, його непохитну волю до власної державності, само-
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стійності, соборності. І хоч «золотий гомін» (П. Тичина) тієї натхненної 
доби вороги Української Народної Республіки невдовзі жорстоко вто-
пили в крові, – через низку причин, про які дискутують історики (не-
консолідоване українське суспільство, брак єдності політикуму, слабке 
військо, ненадійні союзники тощо), – його енергетику ввібрали наступні 
покоління і згодом таки досягнули бажаної мети.

Основне завдання нашого дослідження – актуалізувати героїку 
національно-визвольної боротьби українців початку ХХ століття й, зо-
крема, наголосити, що її учасниками й чільними діячами УНР було й 
чимало полтавців – А. Гончаренко, П. Губенко, В. Королів, В. Леонто-
вич, А. Лівицький, Б. Мартос, М. Міхновський, С. Петлюра, С. Скрип-
ник, І. Стешенко, В. Тютюнник, С. Шелухін, О. Шульгин та ін., пам’ять 
про яких мусить жити в наших серцях.

Мета цієї статті – виформувати образ Головного отамана військ 
УНР, Голови Директорії УНР Симона Петлюри, який постає з мемуар-
них публікацій письменника й культурно-громадського діяча Василя 
Короліва-Старого.

Для аналізу нам послугували три знакові тексти літератора, а 
саме: «Народній Герой Симон Петлюра (спроба характеристики)» 
(1919), «З моїх споминів про Симона Петлюру» (1926), «Згадки про 
мою смерть» (1941), написані ним в еміграції й добре знані в зарубіж-
жі, але ще недостатньо відомі українському читачеві, як і сама постать 
їхнього автора. Водночас цінність цих свідчень В. Короліва-Старого 
для створення об’єктивного історичного портрета С. Петлюри безза-
перечна: 1) вони земляки, однокашники, друзі й соратники, значну 
життєву дорогу пройшли поруч; 2) рідкісний талант, глибокий розум, 
франківська пам’ять мемуариста зафіксували важливі подробиці про 
побут, діяльність, світогляд його побратима.

В. Королів-Старий (справжнє прізвище Королів (Корольов); 1879-
1941) – нащадок священицького роду, висококласний ветеринар, 
успішний журналіст, літератор, художник, редактор-видавець. 7 берез-
ня 1917 р. він увійшов до 1-го складу Української Центральної Ради 
(делегований Товариством українських поступовців), у березні 1918 р. 
організував вибори до Київського губернського земства й підтримав  
С. Петлюру на пост його очільника, 10 квітня 1918 р. став «державним 
опікуном» Шевченкової могили в Каневі. Навіть виїхавши 1919 р. до 
Чехословаччини, повсякчас перебував в українському русі, зокрема 
заснував видавництво «Всесвіт», Українську спілку імені Гетьмана Ма-
зепи тощо.

С. Петлюра (1879–1926) для В.Короліва-Старого, якими б роками 
його спогади не датувалися, – це фігура надзвичайної величини, муж-
ності, гідності, самозреченості, витримки, харизми, високодостойний 
провідник нації.

1919 р., працюючи в Празі над брошурою про С.Петлюру, 
В.Королів свідомо відгукувався на запит часу, помітивши в країнах Єв-
ропи значний інтерес до нашого національного героя. Тому його книж-
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ка вийшла, крім української, ще й англійською, італійською, німецькою, 
французькою, чеською тощо мовами й мала на меті якнайшвидше 
дати чужинцям чітке уявлення про «постать видатної людини в рамцях 
її особистого життя» та схарактеризувати «ту загальну атмосферу жит-
тя народнього, яка могла витворити цю легендарну постать» [1, с.3]. 
Ґрунтується праця виключно на спогадах автора, а надихає його твори-
ти та духовна міць, із якою його приятель – «в безустанному вогні, ото-
чений з трьох боків ворогами, безстрашний, невтомний, криштально-
чистий – стоїть без зміни й відпочинку на своєму недосяжно-високому 
посту» [1, с.4]. Тільки Високе Провидіння, уважає письменник, допо-
магає Головному отаману так довго «тримати в одних руках бурхливо-
кипучу Долю 40-мілійонового народу та ще при тих божевільних об-
ставинах, коли, опріч лютих ворогів з чужого табору, – один по одному 
встають з гурту найближчих співробітників, з гурту тих товаришів, яких 
С.Петлюра обдарував безмежним довіррям, – свої вороги, що жалять 
його в п’яти, загрожуючи знищити наслідки всієї його великої праці!» 
[1, с.5]. Тому-то далеко не риторично, а прогностично-трагічно звучить 
питання з передмови до книжки: чи зуміє народ український оцінити 
зроблене С.Петлюрою для щастя рідного краю, чи віддячить своєму 
кращому синові за надлюдську працю для його добра?.. Ці вражаючі 
слова В. Короліва мусить почути наше покоління й відновити історичну 
справедливість.

Праця «Народній Герой Симон Петлюра» пізнавальна й багато-
проблемна. Із неї довідуємося про походження Симона з нужденної 
козацької родини полтавського візника, який тягнувся дати синам осві-
ту; бачимо хлопця малим, заплаканим білявим бурсачком, охочим до 
усмішки, жарту – дитям-поетом і філософом, а дещо згодом – «безпо-
кійним елементом» поміж семінаристів, «сухорлявим юнаком з блакит-
ними, лагідними очима» і твердим національно-демократичним світо-
глядом. Виключений із семінарії, він учителює, займається самоосві-
тою, літературною творчістю, пристає до революційного руху. Життя ро-
бить із нього трибуна й організатора українства, «фанатика-патріота», 
якими були й соратники В.Антонович, Б.Грінченко, С.Єфремов, 
Ф.Матушевський, Є.Чикаленко, змушує «каторжно працювати» на 
Україну в київських газетах «Рада», «Слово» й навіть у Росії, куди ви-
мушено виїжджає після 1905 р., редагує журнал «Украинская Жизнь». 
Усякчас В.Королів відзначає невимовну скромність, працелюбність, 
відданість справі С.Петлюри, указує на зростання його авторитету по-
між інтелігенцією, у політичних колах. Але місія народного провідни-
ка – побудова української армії й української держави! Мовлячи про 
цю сторінку в його житті, мемуарист спонукає читача замислитися над 
фікцією «російської національної інтелігенції» і природною національ-
ністю інтелігенції української; роллю особи в історії; якостями народ-
ного ватажка; стратегією визвольної війни. Він порівнює С.Петлюру 
в Україні з Наполеоном у Франції, за історичною роллю вважає його 
найвизначнішим нашим героєм, ентузіастом-самостійником, батьком 
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нації, який робив «велике діло не тільки для України, а й для всієї Єв-
ропи», захищаючи її від московського більшовизму [1, с. 37]. 

Важко переживаючи загибель свого друга 25 травня 1926 р., 
В.Королів-Старий береться за перо, і вже 29 травня завершує щемкий 
мемуарний шкіц про С.Петлюру [2]. В уяві митця пролітає їхня спіль-
на життєва путь: від першої бурсацької стрічі, мандрів полтавськими 
вулицями, дитячих бешкетів, ідейного «мазепинства» юного Симона 
– до споминів про його старшого брата-агронома, замученого 1906 р. 
у Малій Перещепині, про численні епізоди київської співпраці в журна-
лістиці, політиці, державному будівництві, про дві варшавські зустрічі  
1922 р. й довгу розмову на Водохрестя, що тривала «загалом 24 годи-
ни без перерви» [2, с. 187]. Маляр В.Королів робить детальний словес-
ний портрет побратима [2, с. 180–181], – щоб зберегти його правдивий 
образ для майбутніх істориків та кіноепопей про відродження україн-
ської нації й державності; пише про бажання Петлюри навік упокоїтися 
біля підніжжя Чернечої гори [2, с. 188].

У книзі «Згадки про мою смерть» образ народного ватажка епізо-
дичний, проте важливими є свідчення про психологічний стан С. Пет-
люри у вигнанні – ««у прах поверженого» чужими й, головне, своїми 
“уневажненого”: його докір «хисткій» українській національній вдачі, 
гнів на «друзів-ворогів» і важке самотерзання за те, що «мусив робити 
те, чого зробити не міг» [3, с. 95].

Отже, із мемуарів В. Короліва-Старого постає цілісний об-
раз С. Петлюри – гідного провідника українства й водночас глибоко  
трагічної особистості.
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ДмитРо ПищалКа: Учитель, настаВниК, отаман

Фесенко Діана, учениця 11 класу
КЗ «Полтавська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8
імені Панаса Мирного Полтавської міської ради»
Керівник: Іващенко В.В., 
учитель фізики та математики

Українська революція 1917-1921 рр. – один із найважливіших та 
водночас трагічних періодів нашої історії. Ця доба була вершиною 
національно-визвольної боротьби, відродження української нації. 
Сформована тоді ідея державної незалежності стала визначальною 
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для українського визвольного руху, встановлення соборної України. 
Серед активних її діячів – наші земляки, полтавці, імена яких тільки 
почали з’являтися із небуття. Одним із таких був Дмитро Федорович 
Пищалка, відомий ватажок протибільшовицького повстанського руху 
на Лубенщині й Миргородщині.

Не маючи можливості отримати освіту, оскільки батько був засла-
ний до Сибіру, Дмитро отримав освіту у репетитора, а потім екстерном 
закінчив Тобольську гімназію на атестат зрілості. Працював учителем 
початкових класів, а з початку 1916 року опинився на фронті. На по-
чатку 1918 р. по демобілізації прибув до с.Попівки, до свого вітчима 
Тимона Прокопа Івановича. Політичні переконання Дмитра Пищалки 
на той час були «національно-шовіністичними», він був противником 
радянської влади. 

Восени 1918 р. Україна окупована німцями, в той час перебував 
при владі гетьман Павло Скоропадський [3, арк. 1 – 110]. Саме тоді 
Дмитро Пищалка вступив до української партії боротьбистів і разом з 
Іваном Гімоном з Попівки та Іваном Бойком з Хомутця створили під-
пільну антигетьманську організацію, шо носила «петлюрівський» ха-
рактер. Невдовзі вони зв’язалися з «петлюрівським» загоном П’явки, 
який базувався у Попівських лісах, і стали на шлях збройної боротьби 
з режимом гетьмана П.Скоропадського [1, с. 64]. 

У кінці 1918 р., іще до приходу Червоної Армії, повстанці захопили 
Миргород і П’явка призначив Дмитра Пищалку комендантом Дібрів-
ського кінного заводу, для охорони якого від грабежів і мародерства 
він виділив 12 козаків. Виступаючи перед жителями села Дібрівки у 
приміщенні школи, Д.Пищалка закликав їх підтримати свій український 
уряд – Директорію УНР [2, с.108]. Після невдалого повстання 1-4 квіт-
ня 1919 р. в місті Миргород Д.Пищалку із загоном викликали до міста, 
обеззброїли і заарештували, але через тиждень звільнили. Пізнавши 
справжню суть більшовизму, Д. Пищалка зібрав повстанський загін і 
разом із отаманом В.Наливайком упродовж літа 1919 р. боровся з чер-
воними окупантами. 

Під час одного з нападів на село Попівку вони вбили кількох чер-
воноармійців і бійця караульної роти Дмитра Пригоду, вилучили касу 
кредитного товариства, а в селі Хомутець напали на російський про-
дзагін, але продармійці встигли заховатися у приміщенні сільського ви-
конкому і відбитися [2, с.108 – 109]. 

У 1919 році, в умовах денікінського режиму, він зібрав загін із  
30 повстанців, об’єднався з отаманом Комишанського «петлюрівсько-
го» загону Донченком, та отаманами антибільшовицьких формувнь 
Радченком і Нехворостним – разом почали боротьбу проти білогвар-
дійців. У кінці 1919 р. їхні загони вступили до міста Миргород, але не-
забаром підійшла Червона Армія і обеззброїла українських повстанців. 
Після цього Д. Пищалка остаточно порвав із більшовизмом. 

У квітні 1920 р. для організації повстанської боротьби на Мир-
городщині та Лубенщині від уряду УНР до Дмитра Пищалки прибув 
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сотник Андрій Калениченко. Разом із старшиною Армії УНР Григорі-
єм Мильченком вони створили повстанський загін чисельністю більше  
70 бійців, де продовжили боротьбу з більшовизмом. Після арешту його 
першого комітету з листопада 1920 р. деякий час переховувався у селі 
Хомутець в Уляни Гавриш, де отримав у свого двоюрідного брата до-
кументи на ім′я Сивашина Дмитра Федоровича.

У 1920 – 1921 рр., із фальшивими документами працював учи-
телем у селі Максимівка Градизького району Кременчуцького округу, 
а влітку 1921 р. поїхав у місто Бершадь Вінницького округу, де слу-
жив помічником уповноваженого Ольгопільського політбюро. Службу 
проходив під прізвищем Сивашенко Дмитро Федорович, прослуживши 
близько двох місяців, покинув роботу чекіста, бо не захотів бути катом 
свого народу, і повернувся знову до педагогічної роботи. Із 1922 по 
1925 рр. Вчителював у селі Велика Кохнівка Кременчуцького округу, а 
з 1926 р. перейшов у село Комишне.

За цей період Дмитро Сивашенко-Пищалка змінив свої політичні 
погляди і став лояльним до Радянської влади [3, арк. 1 – 110]. Та все ж 
життя під чужим прізвищем його і в серпні 1926 р. він з’явився до Хар-
ківського ДПУ і «розкаявся» у вчинених протирадянської влади злочи-
нах, приховавши більшість із них. Репресій не зазнав, повернувся до 
села Рокитного і продовжував учителювати протягом 1927 – 1928 рр. 

Під час суцільної колективізації сільського господарства не міг 
змиритися з наругою комуністів над українським селянством і очо-
лив антиколгоспний виступ у своєму селі, за що був заарештований 
і згідно з вироком Надзвичайної Сесії Лубенського окружного суду від  
18 травня 1929 р. розстріляний із конфіскацією особистого майна [2, с. 
110]. Справу по Сивашенку-Пищалці Дмитру Федоровичу за №-16607-
О розпочато 29 квітня і закінчено 18 травня 1929 р.. У ній зазначається, 
що «18 травня 19 годин 15 хвилин Пищалка він же Сивашенко Дмитро 
Хведорович 39 років навчитель, керівник петлюрівських банд прово-
дивший в останній час контрреволюційну діяльність Надзвичайною 
Сесією засуджений 54 пункт 28 до розстрілу» [3, арк. 1 – 110]. 

Метою протибільшовицьких повстанських загонів було повалення 
більшовицького окупаційного режиму і встановлення влади самостій-
ної України. Українці довели свою державотворчість, розбудувавши 
УНР – Українську Державу, Західно-Українську Народну Республіку.
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ОЗ «Решетилівський ліцей імені І. Л. Олійника», 
учасник пошукового загону «Подорожні» Центру 
туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнів-
ської молоді Решетилівської міської ради 
Керівник: Купенко І. А., методист ЦТКСЕУМ, 
учитель ОЗ «Решетилівський ліцей імені І.Л.Олійника»

Знайомство з подіями Української революції виявило багато білих 
плям в історії рідного краю, прихованих імен сміливих і відчайдушних 
українських керманичів – борців за українську самостійність.

Одним з таких достойників був повстанський отаман, гетьман Лі-
вобережної України, нащадок козацького роду Григорій Скирда, який 
вів запеклу боротьбу з більшовиками у 1920 році і в нашому решети-
лівському краї.

Проте підступність і моральна виродженість чекістів були такими, 
що обережний і завбачливий отаман, що виходив живим із багатьох 
складних ситуацій не міг навіть уявити, на яку підлість підуть вороги, 
щоб його знищити. Про цю останню сторінку у житті славного отамана 
і піде мова.

Могутньої статури Григорій Скирда походив із одного з давніх 
козацьких хуторів, що оточували села Піски та Манжелію. Колишній 
офіцер став членом Української партії соціалістів-революціонерів (піз-
ніше комуністів-боротьбистів). Дружина Григорія, якій він надзвичайно 
довіряв, походила із заможної родини, що мала 75 десятин землі. Мав 
отаман щонайменше двох сестер. Одна з них на ім’я Галина була вчи-
телькою [1, 2]. 

З появою білогвардійців, Скирда прийнявши псевдо «Жовтобла-
китний», створив та очолив повстанський загін, що до приходу черво-
них військ успішно діяв проти денікінців у Кобеляцькому, Полтавсько-
му, Костянтиноградському і Кременчуцькому повітах [3, с.32].

Після розгрому денікінщини частина повстанців Скирди була мобі-
лізована до Червоної армії, частина вступила на службу до радянської 
міліції, а решта продовжувала боротьбу, тепер уже з більшовиками.

Довіру висловили більшовики і самому Григорію Скирді, якого 
призначили військовим комендантом Кременчуцького повіту. 

Проте грабежі українського селянства російськими продовольчими 
загонами, сваволя чекістів і намагання комуністів усунути від влади своїх 
колишніх союзників-боротьбистів переконали Григорія у тому, що радян-
ська влада є такою ж ворожою для України, як і денікінська [3, c. 273].

Після того, як у березні 1920 р. більшовики «самоліквідували» 
українську партію боротьбистів, Скирда пішов у повстанці. За ним 
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рушив, після деяких вагань, і товариш, земляк та однопартієць Іван 
Кикоть (уродженець села Миколаївка (нині Троїцьке) Манжеліївської 
волості Кременчуцького повіту)[4].

У травні 1920 року Скирда об’єднав свій загін із загонами отама-
нів Олександра Молчанова та Федора Мошенського, що діяли в райо-
ні містечка Говтва. З часом виникло велике повстанське з’єднання у 
складі чотирьох полків, яке повстанці називали повстанською армією, 
яку і очолив Скирда. 

25 червня 1920 року повстанці під проводом Скирди чисельністю 
біля 500 осіб раптовим нападом із Говтви вступили до Решетилівки. 
Вони знищили в містечку всі органи радянської влади, ліквідували  
14 службовців, роззброїли охоронний взвод і забрали в червоноармій-
ців кулемет. Пробувши у містечку близько восьми годин, під тиском ре-
гулярної Червоної армії, відійшли до Говтви. До них приєднався і загін 
решетилівського отамана Данила Оверченка.

Тим часом, у червні 1920 р. у Кременчуці збунтувався караульний 
батальйон на чолі з командиром Овдієнком та комісаром (політкомом) 
Семеном Приходьком (вчителем із села Федорівка). 

Повсталі сформували загін у складі біля 100 осіб, який 26 червня 
прибув до села Попівки і на сільському сході закликали селян вступати 
до його лав. 

27 червня Овдієнко послав 19-річного Антона Михайлюка і Бакла-
гу в Говтву до Скирди з проханням про допомогу. Скирда прийняв загін 
Овдієнка і 2 липня вони вже разом вчинили напад на села Остап’є і 
Сухорабівку, де розігнали місцеві органи радянської влади і, за даними 
чекістів, вбили 15 місцевих євреїв [6. с. 273] – 5 у Сухорабівці та 10 в 
Остап’є [5. с. 318]. 

Під час нападу на село Бреусівку повстанці порубали шаблями 
загін червоноармійців, які спробували чинити опір, і звільнили зааре-
штованого керівника штабу відомого отамана Андрія Левченка Миколу 
Тристана. 

30 червня 1920 року до Говтви із своїми повстанцями підійшов 
отаман Іван Біленький [6, с.282]. У штабі Скирди, що розміщувався у 
сусідньому з Говтвою селі Буняківка, відбулася нарада отаманів по-
встанських загонів Полтавщини під керівництвом голови Ради повстан-
ських отаманів (кошового отамана) Івана Біленького. На нараді були 
присутні Олександр Молчанов, Федір Мошенський, Овдієнко та «Чер-
нота» (Костянтин Чаплін).

Учасники наради запропонували І.Біленькому приєднатися до по-
встанців, але він відмовився і повернув назад до лісів поблизу Полтави.

У липні 1920 року Андрій Левченко об’єднав повстанські загони, 
що діяли на півдні Полтавщини, створивши з них з’єднання чисель-
ністю біля чотирьох тисяч чоловік. Начальником штабу він призначив 
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Кикотя. Скирді Левченко теж запропонував приєднатися, але той не 
пристав на пропозицію. У цьому ж місяці з невідомих причин і отаман 
Молчанов розійшовся з Скирдою і залишив повстанців. Та Скирда про-
довжував боротьбу з червоними.

Так, 22 липня його загін чисельністю близько 200 чоловік вчинив 
напад на село Кир’янівку Горбівської волості, де повстанці вбили коміса-
ра Горбівського заводу Бутиріна та волосного воєнкома Брацлавського.

А 23 липня повстанці зайняли село Горби, де розгромили волос-
ний виконком та знищили засоби зв’язку. Далі вони пішли у Мозоліїв-
ську волость, а потім ліквідували радянську владу у Святилівській та 
Градизькій волостях [6].

Активність Скирди і його авторитет неабияк перелякали більшо-
вицьку владу. Адже отамана називали не інакше як гетьманом Ліво-
бережної України.

У серпні 1920 р. розуміючи велику небезпеку, Скирда поширив в 
окружній газеті інформацію про те, що він начебто загинув у бою [2]. 

Начальник Манжеліївської окружної міліції Іван Верховський, земляк 
Скирди, одержав наказ перевірити цю звістку. У смерть Скирди він не вірив.

Оскільки із Скирдою Верховський був добре знайомий, то дору-
чив перевірити чи живий отаман міліціонерові Карпу Лисенку. А для 
того, щоб увійти в довіру до родини Скирди, міліцейський ватажок з 
підлеглими міліціонерами Карпом Лисенком та Давидом Загорульком 
не придумали нічого кращого, як подружитися з… сестрами отамана 
та вдавши із себе закоханих в дівчат, підібратися до самого Скирди. 

Першим познайомився з сестрою Скирди – вчителькою Галиною, 
вродливий Карпо Лисенко. Він викликав довіру і почав навідуватися до 
хати, де проживала дівчина... А Давид Загорулько «закохався» в іншу 
сестру Скирди.

– Сьогодні вночі лежав на печі з Грицьком Скирдою, – схвильова-
но невдовзі доповів Карпо Лисенко Верховському [1]. 

З повідомленням, що чутка про загибель отамана не підтверди-
лась, останній поїхав до голови Кременчуцького губернського викон-
кому. Голова губвиконкому відразу повів Верховського до уповноваже-
ного ЧК. Чекіст похвалив Верховського за ініціативу та видав йому вже 
офіційний дозвіл заслати до загону Скирди свого агента.

Скориставшись втечею одного міліціонера до загону отамана, 
Верховський написав Григорію Скирді листа, про те що й сам розча-
рувався в ідеалах радянської влади, не знаходить своє місце через 
неправильний політичний вибір і просить прийняти в свої ряди. Лист 
передав отаману Карпо Лисенко – «жених» Галі.

Скирда невдовзі написав у відповідь, що радий прийняти втіка-
ча, що продрозверстка вкінець розорить селян, а весною 1921 р. біль-
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шовикам прийде розплата – на заклик Бориса Савенкова піднімуться 
села Росії і України.

У відповідь на ці листи прийшов і «шифрований» наказ з Центру 
(з Москви): «Операція погоджена з Дзержинським. Скирду треба взяти 
живим. Необхідно вияснити канали його зв’язку з контрреволюційним 
Центром. Ліквідувати тільки тоді, коли іншого виходу не буде» [2].

Знову листи, знову домовленості. Григорій Скирда назвав явочну 
квартиру, де мали зустрітися в один із грудневих вечорів. Але на зу-
стріч не прибув. Його вірний ад’ютант та керівник розвідки Середа мав 
побачити, як поведуть себе міліціонери, з чим прийдуть.

Верховський удав з себе ображеного, написав отаману докірливо-
го листа і настійно вимагав зустрічі. Карпо Лисенко тим часом «форсу-
вав» весілля. Чекісти поспішали. Для щасливої нареченої Галини вже 
купили плаття, фату, ікони... «Боярином» визначили Д. Загорулька [1].

І Скирда погодився на фатальну зустріч…
…Купками під горою  розтяглося село Ламане. В одній із хат над 

Левадою, що прилягла до берега Псла і відбулася та зустріч. З одного 
боку – міліціонери Іван Верховський, майбутній «зять» Карпо Лисенко, 
«боярин» Давид Загорулько, озброєні наганами, з другого – Григорій 
Скирда і його ад'ютант Скирда, озброєні кольтами.

При мерехтливому світлі бликуна до півночі йшла розмова.
– Якщо хочеш заслужити мою довіру, виконай завдання – обез-

зброй червоноармійський продзагін, що прибув у Манжелію, а ми його 
знищимо.

– Це простіше простого, – відказав Верховський, і почалась «роз-
робка плану».

Опісля, опівночі йшли берегом Псла, що поріс лісом. Зупини-
лись. Верховський проти отамана, Лисенко із Загорульком – перед 
ад'ютантом.

– А знаєте? Чи не краще на зиму перейти на бік радянської влади, 
а весною... – почав розмову Верховський.

Отаман все зрозумів, але чекісти виявилися спритнішими. Верхо-
вський вихопив наган і двічі натиснув на гачок. Поряд трьома постріла-
ми Лисенко із Загорульком знищили ад’ютанта Середу…

За цю операцію від Полтавського губвиконкому Верховський 
одержав срібний годинних з написом «Стійкому борцеві за Радян-
ську владу» [1], а від особо уповноваженого ЧК вже золотого годин-
ника з написом «Верному чекисту Ивану Верховскому – от Феликса  
Дзержинского» [2]…

Таким чином, повстанське з’єднання Григорія Скирди, що стано-
вило грізну силу на півдні Полтавщини в середині 20-х років ХХ сто-
ліття зазнало поразки, а життя самого отамана завершилося трагічно. 
Однією з головних причин невдач нам бачиться незрілість тодішньої 
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української еліти, що вилилася в явище «отаманщини», адже особис-
ті амбіції отаманів ставилися вище за справу боротьби за українську 
самостійність. До причин поразок можемо додати відсутність належ-
ної військової дисципліни та вишколу, нестачу зброї та боєприпасів. 
Водночас маємо не забувати, що протистояла українським очільникам 
жорстока машина більшовизму, яку перемогти було важко, а в той час, 
мабуть і неможливо…
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ПоВстансьКиЙ отаман олеКсанДР молчаноВ (1891-1920)
Шкурупій Альбіна, учениця 10-В класу 
ОЗ «Решетилівський ліцей імені І. Л. Олійника», 
учасниця пошукового загону «Подорожні» 
Центру туризму, краєзнавства, спорту 
та екскурсій учнівської молоді 
Решетилівської міської ради 
Керівник: Купенко І. А., методист ЦТКСЕУМ, 
учитель ОЗ «Решетилівський ліцей 
імені І.Л.Олійника»

Одним з керівників антиденікінського та антибільшовицького по-
встанського руху на Решетилівщині у 1920 році був Олександр Молчанов.

Кубанський козак Олександр Молчанов народився 1891 року в 
місті Майкоп на Кубані у козацькій родині. Його батько походив з ро-
дини лінійних козаків, а мати – з чорноморських козаків. Під час пер-
шої світової війни служив унтер-офіцером 206-го Сальянського полку  
1 бригади 52 піхотної дивізії 3 Кавказького армійського корпусу. Вою-
вав на Галичині. Після жовтня 1917 року Молчанова примусово мобілі-
зували до кавалерійського полку Червоної армії.

У травні 1919 року під час бою з повстанцями Матвія Григор’єва, 
Олександр був поранений і після одужання вирішив не повертатися до 
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червоного війська. Натомість він одружився з наймичкою Антоніною і 
жив у передмісті Говтви – Загреблі аж до приходу денікінців.

З приходом білогвардійців двадцятивосьмирічний О.Молчанов пі-
шов до загону отамана Григорія Скирди (псевдо – «Жовтоблакитний») і 
прийняв командування окремим загоном. До них приєднався зі своїм за-
гоном і Федір Мошенський, теж уродженець Загреблі. До приходу черво-
них військ вони успішно діяли проти білогвардійців у Кобеляцькому, Пол-
тавському, Костянтиноградському і Кременчуцькому повітах [3, с. 32].

Після розгрому денікінщини частина повстанців була мобілізова-
на до Червоної армії, частина вступила на службу до радянської мі-
ліції, а решта продовжувала боротьбу, тепер уже з більшовицькими 
нападниками.

О.Молчанов у цей час захворів тифом і свого вибору зробити не 
встиг. Коли ж одужав, громада Говтви запропонувала йому створити й 
очолити повстанський загін. Охочих записатися до нього було більше 
ніж досить, адже почалося полювання на юнаків з метою поповнення 
Червоної армії.

До повстанського загону вступили Микита і Йосип Мошенські 
(брати Федора Мошенського), Павло Сундук, Сергій Царенко, Прокіп 
Дяченко, брати Григорій і Сергій Капустяни та ін. Григорія Капустяна 
О.Молчанов призначив у своєму загоні сотником.

У травні 1920 року загони Г.Скирди, О.Молчанова, Ф.Мошенського 
об’єдналися і створили велике повстанське з’єднання. Отаманом по-
встанської армії у складі чотирьох полків обрали Григорія Скирду. 
Скирда командиром 13-го полку призначив Овдієнка, 14-го – Семена 
Приходька, 15-го – Чапенка, 16-го – Панаса Бутенка. Армією повстан-
ські загони можна вважати хіба, що умовно, адже у полках нарахову-
валося по декілька сотень юнаків, більшість із яких не мало ні зброї, ні 
уявлення про військовий вишкіл.

На пропозицію Г.Скирди О.Молчанов прийняв командування ка-
валерійським ескадроном у складі 300 повстанців, але половина з них 
не мали вогнепальної зброї.

Начальником штабу кавалерійського ескадрону О.Молчанов при-
значив Ф.Мошенського. До ескадрону вступила і дружина О.Молчанова 
Антоніна. Вона їздила в обозі і виступала перед селянами із закликом 
підтримати повстанців у боротьбі з окупаційним режимом.

Загін О.Молчанова діяв переважно у Хорішківській та Куликівській 
волостях Кобеляцького повіту. Так, у квітні 1920 року його повстанці 
здійснили напад на село Пащенки Куликівської волості, де зупинився 
на постій один із підрозділів Червоної армії. Завдяки чисельній пере-
вазі бій повстанці виграли і захопили в полон 36 червоноармійців. Їх 
обеззброїли і відпустили з наказом «забиратися геть з України у свою 
Московщину» [3, с. 33]. 
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Після цього у травні 1920 року повстанці О.Молчанова в Гонча-
рівському лісі (біля с.Гончарівка Куликівської волості) напали на загін 
міліції в кількості 30 чоловік, що прибув із Кобеляк [2, с.]. Внаслідок 
бою 12 міліціонерів було вбито, а решта втекли. Позаяк повстанці роз-
глядали міліціонерів як запроданців, полонених, у тому числі й поране-
них, розстрілювали [3, с. 34]. 

Під час бою повстанці також захопили у полон першого голову 
Куликівського волосного ревкому двадцятитрьохрічного Івана Мусійо-
вича Скоряка, якого у сусідньому селі Попове закатували [1].

У травні 1920 року кобеляцькі чекісти через своїх «сексотів» до-
відалися, що у волосному селі Хорішки зупинився на постій невели-
кий гурт повстанців Мошенського і послали проти них «особливий за-
гін міліції по боротьбі з бандитизмом», який вибив повстанців із села. 
Але на зворотному шляху в Хорішківському лісі повстанці влаштували 
карателям засідку. На початку бою командир загону Тацький із трьо-
ма міліціонерами втік, але комісара загону комсомольця О.Берліна і  
14 чекістів було вбито. Решта розбрелися по лісу [3, с. 33].

25 червня 1920 року об’єднані загони отаманів Г.Скирди та 
О.Молчанова чисельністю більше 500 чоловік раптовим нападом із 
Говтви вступили до Решетилівки. Повстанці знищили в містечку всі 
органи радянської влади та їх документи, ліквідували 14 радянських 
службовців, роззброїли охоронний взвод і забрали в червоноармій-
ців кулемет. У Решетилівці повстанці Г.Скирди і О.Молчанова пробули 
близько восьми годин, а коли одержали повідомлення, що з одноймен-
ної залізничної станції рухаються чисельні війська червоних, знову віді-
йшли до Говтви. До них приєднався і загін решетилівського отамана Да-
нила Оверченка. О.Молчанов призначив його сотником у своєму загоні.

Через п’ять днів до Говтви із своїми повстанцями підійшов отаман 
Іван Біленький [2, с. 282].

30 червня 1920 року у штабі отамана Григорія Скирди, що роз-
міщувався у сусідньому з Говтвою селі Буняківка, відбулася нарада 
отаманів повстанських загонів Полтавщини під керівництвом голови 
Ради повстанських отаманів (кошового отамана) Івана Біленького. На 
нараді були присутні Олександр Молчанов, Федір Мошенський, Овді-
єнко та «Чернота» (Костянтин Чаплін).

Учасники наради запропонували І.Біленькому приєднатися до ко-
беляцьких повстанців, щоб разом захопити залізничну станцію Гале-
щина, але він відмовився, аргументуючи тим, що, в околицях Полтави 
легше роздобути зброю, а, повстанці мають там підтримку селян і пра-
цівників органів радянської влади. Тому І.Біленький повернувся назад 
до лісів поблизу Полтави.

У липні 1920 року з невідомих причин О.Молчанов розійшовся з 
Г.Скирдою, залишив повстанців і деякий час переховувався в лісі і від 
повстанців, і від червоних, а потім повернувся до Загреблі. Незабаром 
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до нього прибув отаман Овдієнко і почав вимагати повернути куле-
мет (ймовірно відібраний у решетилівських міліціонерів 25 червня, – 
авт.). Захованого кулемета не знайшли, розгніваний Овдієнко забрав 
у О.Молчанова домашнє майно і поїхав до свого загону. 

Через декілька днів потому до О.Молчанова з’явився один із ко-
мандирів його ескадрону на прізвище Кордик (Кордік) і запропонував 
отаману переїхати до села Григорівка Куликівської волості, де начебто 
було безпечніше перебувати отаману. Це була пастка, але О.Молчанов 
вчасно цього не зрозумів.

Передісторія ж така, що напередодні Кордика схопили більшови-
ки з загону під керівництвом Івана Федоренка та під загрозою розстрілу 
примусили служити червоним. За чотири дні Кордик привів у Григорів-
ку міліцію і заарештував О.Молчанова з дружиною. Під час арешту в 
отамана вилучили карабін та наган і відправили з дружиною в Реше-
тилівку, а далі – до Полтавського БУПРу (Будинку присяжних робіт – 
так комуністи назвали в’язниці). 

Згідно рішення «трійки» у складі двадцятивосьмирічних чекістів 
Костянтина Ілліча Зонова (з Московського ЧК), Семена Семеновича 
Дукельського (з Херсонського ЧК) та двадцятишестирічного Абрама 
Петровича Флексера (з Саратовського ЧК) від 11 листопада 1920 року 
О.Молчанова було розстріляно [3, с. 33]. 

10 листопада 1920 року з’явився і обвинувальний висновок за під-
писом тимчасово виконуючого обов’язки військового слідчого Управ-
ління особливих відділів Південного і Південно-Західного фронтів Зін-
ченка щодо громадянки Антоніни Андріївни Молчанової, звинуваченої 
в участі у повстанському русі проти радянської влади. Її теж було роз-
стріляно [5, c. 57-58].

У подальшому доля розпорядилася так, що зрадник Кордик (піз-
ніше керував у Решетилівці загоном для «боротьби з куркульськими 
елементами» при волосному комітеті незаможних селян і чинив всілякі 
свавілля відносно селян) у 1921 році був вбитий пострілом через вікно 
у будинку в Григорівці [4, с. 20-21].

Тим часом, не зумівши збройно придушити спротив, комуністи 
вдалися до взяття заручників. Так, Прохора Мошенського заарешту-
вали і тримали у в’язниці за синів-повстанців, а Пилипа Киселя – за 
двох молодших братів, з яких Петро був командиром кінної сотні, а  
Яким – повстанцем у загонах Г.Скирди. У разі неявки з повинною їх 
рідним-заручникам загрожував розстріл.

Повстанське з’єднання Г.Скирди до якого входив загін 
О.Молчанова так і не стало організованою силою. Кожний підрозділ 
діяв на свій розсуд, повстанці трималися поблизу сіл і дуже неохоче 
полишали рідні місця. До то ж дуже плинним через відсутність військо-
вої дисципліни був і кількісний склад повстанських загонів. Давалися 
взнаки й особисті амбіції отаманів.
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істоРіЯ залізниЦі на ПиРЯтинщині

Кравченко Альона, учениця 9 класу 
Пирятинського ліцею Пирятинської міської ради 
Полтавської області
Керівник: Головко Т.О., 
вчитель історії Пирятинського ліцею
Пирятинської міської ради

Погляд людства, спрямований у вечірнє небо, завжди наштовху-
вався на думки про те, як оволодіти простором і часом. Геніальний за 
своєю простотою винахід – колесо, став першим проривом на шляху 
освоєння цих загадкових і, здавалося б, непідвладних людині стихій.

На початку ХІХ ст. промисловість території України, яка входила 
до складу Російської імперії, була малопотужною в порівнянні з про-
мисловістю розвинутих, капіталістичних країн Європи. Однією з голо-
вних причин, які перешкоджали швидкому розвитку, була відсутність 
залізничного транспорту. Давалися в знаки відсутність шляхів сполу-
чення між окремими районами імперії.

Зрозуміло, що з економічної, а тим більше з стратегічної точки 
зору, вони були вкрай важливі.

До уряду надійшов ряд пропозицій щодо будівництва Курсько-
Київської залізниці. За їхнім попереднім розглядом 24 грудня 1866 р. 
був затверджений указ його імператорської Величності Олександра ІІ 
«про дозвіл на будівництво цієї дороги та створення акціонерного 
товариства Курсько-Київської залізниці».[5]

З метою прискорення будівельних робіт акціонерне товариство 
Курсько-Київської залізниці отримало ряд значних пільг.

У другій половині ХІХ століття за дорученням першого міністра 
шляхів сполучення Російської імперії Павла Мельникова пройшло на-
працювання необхідних документів, що регламентують експлуатацій-
ну діяльність залізниць. Тоді ж було введено поділ персоналу на служ-
би. І однією з перших з’явилася служба колії і будівель (з кодом) – П. 
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Існувало декілька служб: колії та споруд, тяги і рухомого складу, руху, 
телеграфу.

Для забезпечення оперативного керівництва підприємствами, 
швидкого зв’язку між усіма підрозділами була прийнята система теле-
графних кодів, а саме: Д – служба руху, Т – тяги (теперішнє локомо-
тивне господарство), Ш – сигналізації та зв’язку. З приводу останнього 
коду самі зв’язківці кажуть: «Ш значить шнурова». А шнурів на теле-
графі й телефоні позаминулого століття вистачало.

Цікаве найменування пасажирського господарства залізниць – Л. 
Що таке Л? Уявіть, зовсім, як у давньоруській кирилиці: Л – люди. У на-
шому випадку – пасажири.

31 січня 1879 року наказом Міністерства шляхів сполучення на 
залізницях Російської імперії вводиться спеціальний формений одяг 
та взуття для службовців: двобортний мундир довжиною до колін, каш-
кет, шаровари з сукна по кольору мундира, пальто двобортне чорного 
кольору, ремінь з пряжкою, чоботи.

Крім того для різних професій були введені бляхи на кашкет та 
нагрудні знаки, виготовлені з металу. Кокарда на кашкеті, пряга реме-
ня, нагрудні та нарукавні знаки працівників мали початкові літери за-
лізниці, на якій працювали. Начальник станції мав ще одну відмінність: 
кашкет червоно-оранжевого кольору.

Кожна служба залізниці опікувалась тільки своїми працівниками, 
мала свої чітко окреслені функції, штатний розпис, а на підприємствах 
усі працівники були поділені на постійних (штатних), тимчасових і що-
денних. Штатні працівники мали право на відпустку, безкоштовний 
проїзд, отримання обмундирування, квартирні й інші пільги. Заробітна 
плата була низькою, переважна більшість працівників одержувала від 
10 до 30 руб. на місяць. Майже весь заробіток йшов на харчування, 
про оренду кімнати не могло бути й мови. Тому більшість робітників 
проживала в казармах, бараках, гуртожитках. Важка праця, нестерпні 
умови проживання, соціальне й політичне безправ’я стали причинами 
колективних заворушень і страйків. Практично всі страйки закінчува-
лися поразкою, організаторів звільняли або заарештовували і переда-
вали до суду.

Водночас з колією будувались інженерні споруди, житлові бу-
динки для працівників станції, колійних обхідників, гуртожитки. До на-
шого часу в межах Пирятинського району збереглися житловий дво-
поверховий будинок на станції Грабарівка, коли рух на ділянці через  
с. Давидівку став більш інтенсивним, виникла необхідність побудувати 
залізничний роз’їзд.

На території станції збереглися ваги на 500 кг (виробництва 
ХІХ століття), за допомогою яких, ще й в кінці ХХ століття зважува-
ли та відпускали вугілля для опалення пенсіонерам та працівникам-
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залізничникам. У наш час, на жаль, ваги не працюють, бо відсутній 
механізм виміру ваги, у наявності залишилась лише рама.

Для дотримання технологічного циклу руху паровозів створе-
на служба НОДВод, яка піклувалась про забезпечення паровозів во-
дою. У Пирятині від залізничної станції до річки Удаю для постачання 
води була закладена чавунна труба. Лінія введена в експлуатацію в  
1909 році і є першою водогінною системою нашого міста. Навіть вули-
ця, якою пролягає «чугунка», називається Водокачна. За допомогою 
насосів, установлених на річці, вода закачувалась до резервуара во-
донапірної башти, що знаходилась на території станції. Звідти пода-
валась до колонок, розташованих на колії. Паровози, які прибували, 
заправляли водяні баки. 

У ХІХ ст.. та на початку ХХ ст. через снігові замети на коліях на 
деяких ділянках рух поїздів зупинявся на тривалий час. До «боротьби» 
зі снігом, крім залізничників, залучалися військові частини та мешканці 
прилеглих територій. Пасажирські поїзди мали достатню кількість ло-
пат, щоб допомогу у снігоборотьбі надавали й пасажири. Письменник 
Борис Пастернак зобразив таку собі «снігоборотьбу» на сторінках ро-
ману «Доктор Живаго», коли головний герой та інші пасажири потягу 
опинилися в сніговому заторі і протягом тижня очищали за допомогою 
лопат залізничну колію.

Після революційних подій 1917 року залізнична станція Пирятин, 
як і багато інших, була місцем боїв різних ворогуючих сторін. 12 січня 
1918 року загони військ Центральної ради, що відступали, залишили 
важливий залізничний вузол станцію Гребінку, що відкривав шлях ро-
сійській революційній армії на Київ. До Пирятина зі станції Гребінки 
прибув ешелон російських солдат армії М.А. Муравйова – «муравйов-
ців», а з Прилук на бронепоїзді – революційний загін. За їхньої під-
тримки місцеві більшовики розігнали орган Центральної Ради – по-
вітову раду – і створили військово-революційний комітет. На початку 
1920 року повстанці розібрали залізничну колію за чотири верстви від 
Линовиці на перегоні Прилуки-Пирятин, внаслідок чого перекинувся 
пасажирський потяг.

Перша світова та громадянські війни нанесли колосальні збитки 
господарству країни. У лютому 1920 року більшовицька Рада оброни 
затвердила постанову «О положении транспорта». Уряд ввів на заліз-
ниці трудовий продовольчий пайок та натуральне преміювання робіт-
ників за перевиконання норм виробітку та понаднормові роботи. Так 
за добру працю премією, свого роду, став формений костюм. Перший 
радянський залізничний соціальний одяг був введений у 1926 році. У 
1930 р. був виданий наказ про постачання працівників залізничного 
транспорту форменим обмундируванням. До 1924 року середня за-
робітна плата залізничників була однією з найнижчих серед основних 
галузей народного господарства. Одним із моральних стимулів наго-



71

родження працівників, які відзначались у роботі, були нагородні зна-
ки. Залізничники Пирятинщини зробили вагомий внесок у розбудову 
народного господарства, забезпечуючи навантаження, отримання, 
перевезення вантажів. Зі станції Пирятин відправляли свої вироби та 
продукцію меблева фабрика, овочесушильний завод, держлісгосп, ме-
талобрухт. Традиційним і основним вантажем були сільгосппродукція: 
зернові, цукровий та кормовий буряк. Отримували вантажі сільгосптех-
ніка, будівельні організації: щебінь, цемент, пиломатеріали; база на-
фтопродуктів: паливно-мастильні матеріали.

олена ПчілКа – ПРиКлаД самоВіДДаноГо слУжіннЯ 
іДеї наЦіональноГо ВіДРоДженнЯ УКРаїнсьКоГо наРоДУ

Бакуменко Роксолана, учениця 10 класу
Гадяцького ліцею I-III ступенів №1 
імені Олени  Пчілки Гадяцької міської ради 
Керівник: Бутко В.В., 
учитель зарубіжної літератури

Олена Пчілка вирізнялась твердими життєвими переконаннями, 
безкомпромісністю, які виявляла в усьому, що стосувалося України. 
Вона обстоювала національну ідею та право України на самостійність, 
особистим прикладом виховувала своїх дітей справжніми українцями. 
Літературознавець і критик Дмитро Донцов, який займався досліджен-
ням життя та творчості Олени Пчілки, вважав її винятком серед сучас-
ників, чиї «скалічені душі, замотеличені дурманом чужої думки і чужої 
столиці, боялися виступити за рідну націю і культуру» [2].

Актуальність дослідження полягає в необхідності удосконалення 
національного виховання у школі на прикладі життя і творчості видат-
них людей України. У ньому здійснено спробу узагальнення, виокрем-
лення, систематизації та осмислення фактів біографії про подвиж-
ницьку роль Олени Пчілки у відстоюванні поглядів про необхідність 
формування української національної свідомості, своєї державності та 
національного виховання.

Для того, щоб зрозуміти неординарність, силу характеру, патріо-
тизм та безмежну любов до України нашої землячки, достатньо озна-
йомитись із фактами біографії, пов’язаними із пропагуванням нею 
української мови. Олена Пчілка не могла довірити виховання своїх ді-
тей тогочасній школі, бо вона була русифікована, тому початкову освіту 
діти отримували вдома. Вона було першою українською діячкою, яка 
вчила дітей рідною мовою та запрошувала українських вчителів. Хоча 
робити це було надзвичайно важко, адже підручників українською мо-
вою тоді не було. У «Автобіографії» вона писала: «До шкіл діти нікуди 
не їздили. Мені тоді здавалось, що школа зараз же зруйнує моє зма-
гання виховати дітей в українській мові. Це був даремний страх, бо 



72

потім я побачила, що коли дітей добре вправлено в українській мові, 
то тоді школа цієї мови не руйнує» [5]. Вона зуміла привити своїм дітям 
любов до української літератури та мови, зуміла протистояти оточен-
ню. Протягом усього життя письменниця популяризувала рідну мову. 
Так, на святі відкриття пам’ятника І.П. Котляревському в Полтаві у 
1903 році вона єдина виголосила промову українською мовою. У 1905 
році вона сміливо виступила проти заборони друку українською мовою 
(Емського указу) та у складі делегації українців відправилась до міні-
стра внутрішніх справ Вітте. 

Активно переймалась Олена Пчілка проблемою українізації пе-
ріодичних видань, тому за власні кошти після заборони видавала із 
1908 по 1914 часопис «Рідний край», який друкувався і виходив у Ки-
єві. У 1915-1916 рр. видання газети «Рідний край» було перенесене 
до Гадяча. Коли у 1917 році Олену Пчілку запросили обійняти посаду 
редактора «Газети Гадяцького земства», вона погодилась, але тільки 
з умовою, якщо газету друкуватимуть українською мовою. Першим і 
єдиним україномовним часописом для дітей у центральній та східній 
Україні був журнал «Молода Україна», який також редагувала і видава-
ла власним коштом Олена Пчілка. Він був додатком до газети «Рідний 
край». Звертаючись до майбутніх читачів «Молодої України», Олена 
Пчілка писала: «Будемо розмовляти, – розмовляти по украінському. 
Довго ми ждали сього. Всі діточки мають свою часопись: французи – 
французьку, німці – німецьку, отак і инші; тільки в нас не було своіх 
кубельців, для украінського слова. Тепер вони єсть. Просимо-ж не цу-
ратися нас, бо не подоба цуратися свого рідного слова» [3]. 

Петро Одарченко, український вчений із діаспори, який у 1918-
1920 роках жив у Гадячі, згадував, що учні захоплювались промовами 
про Панаса Мирного, Михайла Драгоманова, інших українських пись-
менників та діяльною любов’ю письменниці до України. Олена Пчілка 
брала активну участь в підготовці до проведення Шевченківських свят 
та популяризації його творчості: приносила свої рушники, килими, ви-
шиті сорочки, хоча сама не викладала в школі. Заходи влаштовува-
лись для всіх вікових категорій: для дорослих ставили п’єсу Шевченко 
«Назар Стодоля», а для дітей – п’єсу Олени Пчілки «Весняний ранок 
Тарасовий». Петро Одарченко зазначав, що 11 березня 1920 року 
тільки один рік день Шевченка був проголошений святом, неробочим 
днем. У Гадячі в цей день відбувся парад військ, маніфестація, на якій 
несли портрети Шевченка. А коли молодих людей за виконання «Ще 
не вмерла Україна» комісар Шубін хотів заарештувати і гімназисти за-
ступились за них, Олена Пчілка схвально поставилась до цього. Ві-
домим є факт про те, як письменниця не злякалась більшовицького 
комісара Крамаренка і у гімназії міста Гадяча на Шевченківському святі 
обгорнула бюст поета жовто-блакитним прапором» [6, 37-38]. 

Олена Пчілка була справжньою українкою, послідовною у своїх по-
глядах. Вона була активною учасницею товариства громадської орга-
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нізації «Просвіта», яка ставила перед собою мету культурно-наукового 
розвитку, консолідацію народної спільноти та піднесення національної 
свідомості українського народу. У 1917 року в Гадяцькому повіті було 
створено 27 товариств «Просвіти», у травні їх уже було 35. 18 червня 
сільські товариства «Просвіти» об’єдналися в повітову спілку, головою 
ради якої й обрали Олену Пчілку. Вона намагалася створити новий 
світогляд, зрощений на національній ідеї. Підтвердженням цього є 
факт її емоційного виступу проти святкування в українських «Просві-
тах» ювілею Льва Толстого. Вона сказала: «А чому ж не Шевченка?». 
Протягом короткого часу «Просвіта», якою у Гадячі керувала Олена 
Пчілка, відкрила у Гадячі читальню і книгозбірню, якою користувало-
ся більше 800 дітей, школу для дорослих на Заярі, створила дитячий 
театр. Письменниця опікувалась численною організацією молоді, яка 
називалась «Гурток українознавства Гадяцької української Шкільної 
молоді» [7, с. 65].

Виховання у родині Драгоманових – переконливий приклад сучас-
ним батькам, як треба прищеплювати їм любов дітям до рідної землі, 
рідного народу, слова. Уже у 18 років (1867 рік) є зображення Олени 
Пчілки у національному вбранні. На світлинах, які розміщені у кімнаті-
музеї життєвого і літературного шляху славетної землячки Гадяцько-
го ліцею I-III ступенів №1 імені Олени Пчілки, розташовані 4 портрета 
(1867, 1875, 80-х років, 1905) і світлина «Олена Пчілка з дітьми та по-
другами на Волині», де письменниця одягнена в національний одяг 
тоді, коли це було не модно та коли її не розуміли. У національному 
вбранні можна побачити дітей Олени Пчілки на численних світлинах. 
І це не випадково. Адже вона розуміла, що в українському народному 
костюмі втілилась історична доля народу, його культура і традиції.

Ольга Косач–Драгоманова привчала дітей любити народну твор-
чість, пісні, у яких, зазвичай, знаходило своє відображення й історичне 
минуле. Для цього сім’я подорожувала по Україні, а особливо волин-
ським краєм. Олена Пчілка збирала та укладала збірки фольклору (ко-
лядки, обрядові пісні зимового циклу, казки, притчі). Низку публікацій 
вона присвятила вивченню українського народного вертепу, настінного 
розпису житла, традиційним орнаментам різних регіонів України. Систе-
матизувала у альбомі «Украинскій народный орнаментъ. Вышивки, тка-
ни, писанки», виданий у Києві 1876 року, 298 зразків вишивок. У родині 
шанували українські традиції. На Різдво сім’я Косачів ставила завжди 
дві ялинки: одну – для своїх домашніх, другу – для селянських дітей.

Ідеєю національного відродження пронизане все життя і творчість 
Ольги Драгоманової. Олена Пчілка присвятила своє життя вихованню 
у молоді любові до рідного, українського та зуміла виросли справжніми 
патріотами своїх дітей. Вона розуміла, що виховання у патріотичному 
дусі – запорука духовного багатства та збереження нації. 
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БРати шемети – ПоБоРниКи ДеРжаВної незалежності УКРаїни
Дронько Ростислав, учень 11 класу 
ОЗ «Калайдинцівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 
імені Ф. Д. Рубцова» Лубенської районної ради
Керівник: Мисник С. І., учитель історії, 
Заслужений учитель України 
ОЗ «Калайдинцівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 
імені Ф. Д. Рубцова»

У реєстрі славетних українських родин, які свого часу прислужи-
лися рідному краєві, почесне місце належить родині Шеметів з Лубен. 
Брати Володимир, Микола та Сергій Шемети своєю жертовною пра-
цею на політичній та культурно-просвітницькій ниві у першій чверті  
ХХ ст. зробили помітний внесок у відродження нашої державності, на-
ціональної культури та духовності.

Родина відставного поручика, дворянина Михайла Казимировича 
Шемета на зламі ХІХ-ХХ ст. була на Полтавщині досить заможною та 
впливовою. Шемети мали певний соціальний статус, були власниками 
ткацько-суконної фабрики, цегельного заводу, млина та маслобійні, 
володіли 1000 десятинами землі у Лубенському повіті. Та на початку 
ХХ ст. говорили вже не так про статки представників цієї родини, як 
про їхні політичні погляди та національну гідність, причому підстав для 
таких розмов було більше, ніж достатньо.

Батько дав своїм синам достойну освіту. Після закінчення лу-
бенської гімназії Володимир Шемет вступив на фізико-математичний 
факультет Санк-Петербургського університету, де вже навчався його 
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молодший брат Сергій, а потім перевівся на природничий факультет 
Київського університету. Величезний вплив на формування його по-
літичних переконань і світоглядних позицій мала дружба з ідеологом 
українського націоналізму Миколою Міхновським. Ще будучи студен-
том Київського університету, вони спільно орендували одне приміщен-
ня і тривалий час проживали разом. У студентські роки М. Міхновський 
та його менший брат Гаврило гостювали влітку на хуторі під Лубнами 
у батька братів Шеметів. Під впливом Міхновського Володимир разом 
з братом Сергієм вступив до «Братства тарасівців» – однієї з перших 
таємних українських організацій і заснував її осередок у Лубнах, куди 
приїзджав до батьків на канікули. Через постійні конфлікти з владою 
Володимир довгий час не міг здобути університетську освіту і належав 
до категорії «вічних студентів. 

У 1896 р. Володимир зініціював утворення у своєму рідному місті 
молодіжний український гурток, учасників якого пізніше назвали «ді-
тьми Шемета». Він також був посередником між київським гуртком 
українофілів і лубенським гуртком, привозив останнім заборонені 
царською цензурою видання. Пізніше до цього гуртка ввійшов і най-
менший брат Володимира Микола. Навесні 1896 р. у Києві з’явилося 
нелегальне загально-українське товариство "Молода Україна» з відді-
леннями у 22 містах та 458 членами. У ньому Володимир працював як 
своєрідний експедитор, доставляючи нелегальну літературу з Києва 
до інших міст України. За літературою на кошти «Молодої України» 
він декілька разів їздив до Галичини. За участь у студентських заво-
рушеннях 1899 р. потрапив під поліцейський нагляд, був виключений 
з університету і висланий до маєтку батька під Лубнами. Йому було 
заборонено проживати в столицях Російської імперії, університетських 
і губернських містах. Повернувшись до Лубен, Володимир використо-
вував усі легальні і нелегальні можливості, щоб привернути увагу гро-
мадськості до української справи. Він активно працював у місцевому 
земстві, обирався гласним (депутатом) Лубенської міської думи. 

У 1900 р. у Лубнах з’явився осередок Революційної Української 
партії (РУП) – першої нелегальної української партії на підросійській 
Україні. Рупівцями стали всі три брати. Завдяки спонсорській допо-
мозі М.Шемета М.Міхновський у 1905 р. організував видання журналу 
«Самостійна Україна», перший і єдиний номер якого вийшов у Льво-
ві у вересні 1905 р. На його шпальтах був опублікований написаний 
М.Міхновським проєкт Конституції України – «Основного закону Само-
стійної України – Спілки народу українського». До її написання були 
причетні і брати Шемети.

Жовтневі політичні страйки 1905 р. в окремих містах переросли у 
збройні повстання. Для охорони життя і майна громадян Володимир і 
Микола Шемети запропонували створити в Лубнах об’єднаний комітет 
соціалістичних партій і дружину місцевої самооборони. Гласні міської 
думи та її голова Взятков підтримали цю ідею. До складу комітету, який 
став тимчасовим органом міської влади, увійшли брати Шемети, Взят-
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ков, повітовий справник Кирдановський та ін. Утворилася так звана 
«Лубенська республіка». У дворі млина Кагана для селян, які йшли 
або їхали до міста на базар, брати Шемети влаштовували мітинги, на 
яких пояснювали згубність міжнаціональної ненависті та нетерпимості. 
Водночас на них лунали і антипоміщицькі та антицарські заклики. У 
листопаді 1905 р. брати Шемети та інші керівники «Лубенської респу-
бліки» були заарештовані. 

У розпал Російської революції 1905-1907 років імператор Мико-
ла ІІ під тиском прогресивної громадськості змушений був підписати 
Маніфест 1905 р., згідно якого підданим царя були даровані демокра-
тичні права і свободи, у тому числі і свобода друку. Цим не забарилися 
скористатися брати Шемети. Без дозволу губернатора 12 листопада 
1905 р. вони видали перший на Лівобережній Україні україномовний 
часопис «Хлібороб».

Поява на теранах Лівобережної України першої україномовної 
газети справила глибоке враження на українське суспільство. Про-
ти В.Шемета була порушена карна справа. Врешті-решт після вихо-
ду п’ятого номера на початку грудня 1905 р. газету було закрито, а її 
видавця М.Шемета оштрафовано на 25 крб. В.Шемет, як і більшість 
депутатів від України, увійшов до складу Української думської грома-
ди. Сподівання українців, що Державна Дума Росії вирішить соціальні 
питання і національні домагання, виявилися марними, адже більшість 
у ній складали великодержавні російські шовіністи і представники дво-
рянства та правлячої еліти. Проіснувавши лише 72 дні, 9 липня 1906 р. 
указом царя Миколи ІІ Державна Дума була розпущена.

Після поразки першої Російської революції у листопаді 1907 р.  
брати Шемети та інші учасники «Лубенської республіки» були  
заарештовані. 

Після виходу на волю В.Шемет разом з Міхновським вступили до 
Товариства Українських поступовців (ТУП).

Після Лютневої революції 1917 р. на Полтавщині почалося справ-
жнє національне відродження краю. Значну роль у ньому відіграли осе-
редки «Просвіти» Першим її головою в Лубнах було обрано В.Шемета.

Влітку 1917 р. на Полтавщині йшла розбудова нової політичної 
структури – Української демократично-хліборобської партії (УДХП). 
Ініціаторами її створення виступали брати Володимир і Сергій Ше-
мети. На її установчий з’їзд 29 червня прибуло близько 800 селян та  
200 представників української інтелігенції. З проєктом програми партії 
виступив С.Шемет, а її остаточна редакція була складена В.Липинським 
і опублікована у жовтні 1917 р. У ній була поставлена вимога державної 
незалежності України – «повна власно вільність і суверенність україн-
ського народу». Партія заявила про необхідність аграрної реформи на 
користь селян.

Критикуючи соціалістичну Центральну Раду УДХП, позиції якої 
посилилися після приходу айстро-німецьких військ в Україну, не ви-
ступала проти її ліквідації, а вимагала лише зміни політичного курсу і 
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реорганізації складу уряду. Напередодні державного перевороту уве-
чері 28 квітня 1918 р. майбутній гетьман П.Скоропадський побував у 
помешканні братів Шеметів у Києві і просив УДХП підтримати його. 
Хлібороби-демократи дійсно проти його обрання гетьманом не висту-
пали, але й особливих надій не покладали. 

С.Шемет намагався бути посередником між гетьманом і україн-
ським Національним союзом (УНС), намагався примирити їх при умові 
повної українізації гетьмансього уряду. Він був противником насиль-
ницького повалення гетьманату.

Коли анти гетьманське повстання закінчилося перемогою і до вла-
ди прийшла Директорія УНР, Володимир і Сергій Шемети увійшли до 
складу УНС, щоб утримати Директорію УНР від «крайнощів», але остан-
ня, як і Центральна Рада, продовжувала соціалістичні експерименти.

Подальша доля братів Шеметів складалася по-різному. Ми-
кола Шемет з невідомих причин добровільно пішов із життя в кінці  
1917 р. Сергій Шемет у 1919 р. емігрував за кордон і залишившись до 
кінця вірним гетьману П.Скоропадському, заснував у Австрії разом з 
В.Липовським Український союз хліборобів-державників. Згодом пере-
їхав до Австрії, де став одним із засновників Союзу українських орга-
нізацій та журналу «Хліборобська Україна». Помер у 1957 р. Володи-
мир Шемет після окупації України більшовицькою Росією на еміграцію 
не пішов, працював у системі Української Академії наук і підтримував 
дружні стосунки з М.Міхновським, але після звинувачення в «націона-
лістичних ухилах» змушений був залишити наукову роботу. Постійно 
перебував під наглядом радянської політичної поліції. Відійшов у ві-
чність у 1933 р.

Володимир, Микола та Сергій Шемети з гідністю пройшли че-
рез ті випробування, які приготувала їм доля у першому десятилітті  
ХХ ст. І, як свідчать джерела, до кінця життя не зійшли з обраного шля-
ху, намагалися сповна послужити Україні та рідному краєві. Такими 
вони і залишилися у пам’яті нащадків.

ноВа сВічКа ПеРеД БоГом

Орлов Богдан, учень 6 класу
Великобудищанської  спеціалізованої школи 
І-ІІІ ступенів Гадяцької районної ради
Керівник: Сватковський В. І., учитель історії

Наразі дуже багато говорять про відродження духовності: розро-
бляють цілі програми, створюють різноманітні передачі, виходять дру-
ком книжки, реставрують та будують нові храми. Словом, все частіше 
звертаються до свого коріння, до тих животоків, які надихають людей 
на добро, роблять крилатішими і духовно багатшими. Адже, за слова-
ми Бориса Олійника, « не хлібом єдиним багаті…» І це – справді так.
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Тому відродження духовності – особлива проблема. І саме звер-
нення до цього актуальне з огляду на потребу пробудження як кожної 
особистості, так і нації в цілому.

Вважаємо за потрібне донести до громадськості, як відбуваєть-
ся процес пробудження духовності в наших односельців, розповісти 
про таку важливу подію, як встановлення куполів на Свято-Іллінському 
храмі. Це і є власне мета нашого дослідження.

Пригадуємо світлий день, 12 червня 2020 року, коли з усіх вулиць 
і вуличок нашого і навколишніх сіл ринув людський потік до новозбудо-
ваної Свято – Іллінської церкви. У Великих Будищах відбувається зна-
кова подія для всіх прихожан, яка залишиться в кожного в серці на все 
життя – освячення і встановлення маківок на щойно збудованому храмі.

Як ми довідалися від найстарішої жительки села Кібець Софії Ми-
хайлівни, час будівництва першої дерев’яної церкви освяченої в ім’я 
пророка Іллі невідомий, про це розповідала їй прабабуся. Вірогідно, 
її було споруджено у другій половині 17 століття, коли село належало 
полковому обозному, згодом полковнику Гадяцького полку Михайлу 
Бороховичу.

Перша документальна згадка про церкву збереглася на сторінках 
Акафістника київського друку за 1737 рік. У 1894 році в с. Великі Буди-
ща заснована церковно – парафіяльна школа [1]. 

«У 1957 році церкву було закрито, а споруду розібрано» – долучаєть-
ся до розмови Гречка Катерина Мефодіївна [5.1]. З болем згадують старо-
жили про колишній величавий храм, який видно було з усіх кінців села.

У новітній час релігійна громада відновила свою діяльність як гро-
мада Української Православної Церкви, зареєстрована органами дер-
жавної влади 10.02.1994 року за №37.

Від 27.07.2004 року Великобудищанська сільська рада прийняла 
рішення № 61 про надання дозволу релігійній громаді Свято-Іллінської 
церкви на будівництво храму на землях комунальної власності Велико-
будищанської сільської ради по вулиці, на той час, Першотравневій, 2 Б.

30.08.2004 року було розроблено архітектурне планування та 
проєкт об’єктів нового будівництва Свято-Іллінської церкви за підпи-
сом головного архітектора району Бернік В. М. Автор документу кому-
нальне товариство «Контур». 

25 грудня 2012 року керівником релігійної громади стає Височан-
ський Роман Анатолійович, людина високого духовного злету, що ви-
промінює добро та щирість.

Тетяна Іщенко, колишній сільський голова Великобудищанської 
сільської ради згадує: «У нас така виникла ідея, щоб був центр у селі. 
І розпочати обладнання нашого центру із будівництва церкви. Люди не 
вірили, думали, що це міф. Тому що знають, як ці церкви будуються і 
що кошти держава не виділяє. Це все за рахунок спонсорів»[5.2].

Врешті, задумане втілили у життя. У Гадяцькому районі цей про-
цес, кажуть священники, не зупинятиметься і надалі. Адже у минулому 
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цей край був не тільки козацькою столицею, але й потужним духовним 
осередком [3].

17. 04. 2018 року за № 179 було дано дозвіл на будівництво церкви.
« Благословляю здійснити освячення місця під будівництво Свято-

Іллінської української православної церкви в селі Великі Будища Га-
дяцького району» – промовив Митрополит Полтавський і Миргород-
ський Филип під час зустрічі із Протоієреєм Романом Височанським. 

Будівельні роботи розпочались 18.04.2018 року із закладення на-
ріжного каменю майбутньої церкви. 

Дерев’яний храм замовили у смт Богородичани Івано- Франків-
ської області. Збирали церкву майстри із Богородичан, а допомагали їм 
небайдужі односельці. Робота кипіла: вже виріс кам’яний фундамент, 
зростали в піднебесся величаві стіни храму, облагороджувалося цер-
ковне подвір’я. На початку червня 2020 року будівництво наближалося 
до завершення. На подвір’я храму привезли три золотаві куполи, що 
ознаменувало відродження віри, любові, надії, душевності і гармонії. 

Освятили встановлення церковних бань Благочинний Гадяцького 
округу Протоієрей Ігор Цебенко у співслужінні Архімандрита Венедик-
та (Мелети), настоятеля Протоієрея Романа Височанського, Ієрея Ві-
ктора Жданова.

Роман Височанський, протоієрей Свято-Іллінського храму УПЦ  
с. Великі Бу́дища ділиться враженнями: «Усі радіють, що є новобудова, 
що є нова свічка перед Богом. І кожен старається внести свою малень-
ку лепту. Щоб відновилося богослужіння, щоб відновилася радість мо-
литви, спілкування з Богом для всього села, для всієї Гадяччини, яка 
раніше славилася, було тут у Гадячі три монастирі, і скит монастир-
ський, багато храмів було. Радянська влада все понівечила. Зараз від-
роджується церковне життя» [5.4].

Отже, величаві церковні бані зайняли своє місце, чим ознаме-
нували завершення будівництва храму. Люди з нетерпінням чекали 
урочистого відкриття сільської церкви, що було заплановане на хра-
мове свято села Великі Будища в день Пророка Іллі, 2 серпня, та про  
це – пізніше, адже гадаємо, що другим етапом нашого дослідження 
стане саме процес освячення церкви.
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симон ПетлЮРа – БоРеЦь за ВолЮ і ДеРжаВність УКРаїни

Ковальська Інеса, учениця 9 класу 
Чорноглазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Полтавського району
Керівник: Рощук С.А., учитель історії

Вивчаючи історію рідного краю, ми не могли оминути період бо-
ротьби за волю і державність України. Ідеться про Симона Петлюру, 
про якого в Полтаві знають набагато менше, ніж він заслуговує. Тож 
ми, спираючись на документи і спогади сучасників, спробуємо дослі-
дити історію його життя, політичної діяльності, показати його численні 
таланти, підсумуємо його перемоги та поразки та назвемо місця, які 
зберігають пам’ять про Петлюру.

Симон Петлюра займає друге місце серед ключових діячів Укра-
їнської революції 1917-1921 років. Він наш земляк, народився у Пол-
таві 10 (23) травня 1879 року  в сім’ї міщан козацького походження на 
вулицi Загороднiй (нині вулиця Зигіна), будинок 20 [4].

На нашу думку, Симон Петлюра є символом українського 
національно-визвольного руху. Він зіграв важливу роль в розбудові 
української держави та армії. Тому вивчення його життя і діяльності 
може стати прикладом для виховання підростаючого покоління. В цьо-
му ми вбачаємо актуальність обраної теми.

Існує багато різних протилежних тверджень щодо діяльності 
С.Петлюри. Дехто схвалює його діяльність, а дехто, навпаки, засуджує 
в залежності від власних переконань. При Радянському Союзі поняття 
«петлюрівщина», «петлюрівці» сприймалися як ворожі, антибільшо-
вицькі явища. За словами полтавського дослідника Тараса Пустовіта, 
люди намагалися навіть не проходити поруч із будинком, де народив-
ся лідер Української держави: настільки гучну неславу зробили йому 
більшовики [5]. 

Як і кожна людина, Петлюра не міг уникнути в своїй діяльності по-
милок і прорахунків. Сучасники Петлюри по-різному бачили майбутнє 
України та шляхи її визволення. 

Початкову освіту С.Петлюра здобув у церковно-парафіяльній шко-
лі. У 1895-му році вступив до Полтавської духовної семінарії. Захоплю-
вався історією, хоровим співом, грою на скрипці, літературою. Гарно 
співав, грав у виставах, досконало знав німецьку і французьку мови.  
Із 1898-го року належав до таємного українського самоосвітнього гурт-
ка. У 1900-му році вступив в революційну українську партію. Був чле-
ном таємного українського гуртка, брав участь у конференції Револю-
ційної Української партії (РУП) і в роботі Всеукраїнського Студентсько-
го з'їзду. у 1901 р. виключений з семінарії через участь в організації ви-
ступу в семінарії композитора Миколи Лисенка [4]. Навесні 1902 року 
був одним з організаторів протесту семінаристів із вимогою скасувати 
шпигунство, звільнити наглядачів, увести до програми українознавчі 
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предмети. У тому ж році, рятуючись від арешту, Петлюра виїжджає на 
Кубань, де починає писати статті для газет. 

Восени 1904 року, перебуваючи у Львові, він знайомиться з Ми-
хайлом Грушевським, Іваном Франком, Володимиром Гнатюком, всту-
пає до Наукового товариства імені Шевченка, починає друкуватися у 
виданнях НТШ та в галицькій періодиці. 

У 1908 році Петлюра розпочинає журналістську практику і висту-
пає як театральний критик У 1909-му році він оселився в Москві. На ве-
чірці українського земляцтва познайомився з полтавкою, студенткою 
Московського університету Ольгою Більською. З 1910 року вони жили 
в цивільному шлюбі (1915-го зареєстрували). В 1911 році народилась 
донька Леся [4].

Протягом 1916–1917 років Симон Петлюра обіймав у “Союзі 
Земств” посаду заступника уповноваженого Всеросійського земського 
союзу при штабі 4-ї армії Південно-Західного фронту. Лютнева рево-
люція 1917 року в Росії застала Симона Петлюру на Західному фронті 
у Білорусі. На українському з’їзді фронту його обирають головою Укра-
їнського військового комітету Західного фронту і делегатом на перший 
Всеукраїнський військовий з’їзд, що відбувся 18–21 травня 1917-го в 
Києві. Його учасники обрали Симона Петлюру головою Українського 
Генерального Військового Комітету, а після утворення 28 червня того ж 
року Генерального Секретаріату Української Центральної Ради – пер-
шим Генеральним секретарем військових справ.

У січні–лютому 1918 року він разом із Січовими стрільцями віді-
грали вирішальну роль у боях за Київ і придушенні більшовицького за-
колоту на заводі “Арсенал”. Симон Петлюра не лякався смертi, рвався 
до передової лiнiї фронту.

У квітні 1918-го Петлюру обрали головою Київського губернсько-
го земства та Всеукраїнського союзу земств. 27 липня Петлюру за-
арештували за звинуваченням у підготовці протиурядового заколоту. 
Майже 4 місяці утримували в Лук’янівській тюрмі. 13 листопада він був 
звільнений. Виїхав до Білої Церкви, звідки керував антигетьманським 
повстанням Директорії УНР. До складу Директорії Петлюру обрали за-
очно [2, с.526].

У грудні 1918-го Директорія повалила гетьманську владу. 19 груд-
ня 1918-го українська армія увійшла в Київ. Почалося відновлення рес-
публіканського устрою та УНР. 22 січня 1919 року відбулося урочисте 
проголошення універсалу Директорії УНР про об’єднання УНР і ЗУНР 
в єдину державу.

У травні Симон Петлюра очолив Директорію. Наприкінці січня 
1921 року Петлюра ініціював нараду старших начальників Армії УНР 
у Тарнові (Польща), де створили Партизансько-повстанський штаб під 
керівництвом отамана Юрія Тютюнника для підготовки загального ан-
тибільшовицького повстання в Україні. Спроба відновити незалежну 
Україну з допомогою союзу з Польщею, віддавши їй за це Галичину, не 
могла закінчитися добре, бо цей акт тільки підірвав авторитет Петлюри 
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серед селян. Та й  багатьох українців спокусили красиві соціалістичні 
гасла. Більшовики змогли привабити військові загони українських се-
лян, і вже 5 лютого 1919 р. взяти Київ, а до літа майже всю Україну.

1923 року уряд Радянської України зажадав від польських влас-
тей видачі Петлюри, як ворога трудящих. Тому він перебрався спочат-
ку до Угорщини, потім до Відня і Женеви, і нарешті з дружиною Ольгою 
та донькою Лесею поселився в Парижі. 25 травня 1926-го біля 14-ї го-
дини Симон Петлюра загинув у Парижі від кулі Самуїла Шварцбарта. 
Поховали С.Петлюру 30 травня на паризькому цвинтарі Монпарнас  
[1, с 317-324].

Діяльність Симона Петлюри мала велике значення для України. 
Він з’явився на арені історії в той час, коли мало хто знав, що таке 
Україна. Ніхто не хотів її визнати як самостійну державу, ніхто не вва-
жав наш народ за окрему націю. Саме своєю боротьбою впертою та 
безкомпромісною Симон Петлюра показав світу, що Україна є, що її на-
род живе й бореться за своє право, за свою свободу й державну неза-
лежність. На нашу думку, діяльність С.Петлюри мала як позитивне, так 
і негативне русло. Позитивне ми вбачаємо в тому, що він створив Ар-
мію УНР; сприяв утворенню Української Автокефальної Православної 
Церкви; забезпечив поширення української культури за кордоном. А 
негативне, що Петлюра не шукав союзників серед командирів війська, 
призвів до отаманщини в армії, недостатньо боровся з єврейськими 
погромами (За період 1917–1921 років на території України було вбито 
близько 50 тис. євреїв.)

Сьогодні ми вшановуємо пам’ять нашого земляка. На місці, 
де знаходилася садиба Петлюр встановили меморіальну дошку, від-
знято фільм «Таємний щоденник Симона Петлюри», його ім’ям назва-
на вулиця міста Полтави.
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маРУсЯ чУРаЙ – леГенДаРна Поетеса з ПолтаВи

Ляшенко Вероніка, учениця 9 класу 
Тахтаулівського НВК Полтавськго району
Керівник: Четверило Н.Г., 
вчитель української мови та літератури 

Полтавщина – воістину благодатна земля, яка дала і Україні, і світу 
цілу плеяду талановитих людей: акторів, музикантів, скульпторів, ху-
дожників, співаків, письменників і поетів. Сиві віки зберігають таємницю 
імен творців хвилюючих слів пісень і золотих ключів-мелодій. Історія 
розгубила імена, та так розгубила, що навряд чи й знайдемо багатьох 
славних сіячів, чия поетична нива, ставши народною, квітує по всій 
українській землі. До легендарних постатей належить славнозвісна на-
родна поетеса Маруся Чурай. Так, історія донесла до нас ім’я народної 
піснетворки Марусі Гордіївни Чурай. Їй приписують авторство багатьох 
пісень. Дослідники вважають, що приблизно знайдено її 24 пісні.

Реальність Чураївни поки що не зовсім підтверджена науков-
цями, істинність існування поетки ХVІІ століття необхідно прийняти 
серцем. Емоційно-чуттєвий рівень – найкращий “свідок” справжності 
Марусі Чурай. Нині її ім’я асоціюється з піснею, передусім народною,  
а пісня – з її образом. 

Ця тема є актуальною під час вивчення культурної спадщини пол-
тавського краю та поверненні призабутих імен у нашій історії.

Ім’я Марусі Чурай належить лише фольклорній традиції, не під-
твердженій документально, тому життя цієї талановитої співачки, як 
писав Леонід Кауфман у книзі “Дівчина з легенди Маруся Чурай”, – це 
“нерозкрита таємниця історії та культури. Образ Марусі Чурай, її чудові 
пісні, зокрема “Ой, не ходи, Грицю...”, надихали на творчість багатьох 
письменників і поетів. У їхніх творах Маруся Чурай постає духовно ба-
гатою людиною з чуйним і щирим серцем. Ще в 1877 році український 
письменник і журналіст О. Шкляревський, який усе життя збирав відо-
мості про Марусю Чурай, видав про неї біографічний нарис. Там були, 
зокрема, такі рядки: “По Україні, переважно у Полтавській губернії, а 
також частково в Київській і Чернігівській, ходить переказ, що автором 
відомих і найпоширеніших у слов’янському світі малоросійських пісень 
була дуже молода дівчина, козачка, яку звали Маруся Гордіївна Чу-
рай”. Також він залишив спогади про те, як у дитинстві він гостював 
у видатного українського письменника Григорія Квітки-Основ’яненка 
і там бачив портрет Марусі. Описав він піснярку так: “Маруся була 
справжня красуня і в суто малоросійському стилі: дрібненькая (тоб-
то невелика на зріст, трохи худорлявенька, мініатюрно складена), 
струнка, як струна... з крихітними ручками і ніженьками, з привітним 
виразом ласкавого, матового кольору, засмаглим личком під густи-
ми бровами і довгими віями... Голівку дівчини покривало розкішне, чор-
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не, як смола, волосся, заплетене ззаду в густу широку косу до колін. 
Чарівність дівчини довершував маленький ротик з білими, як перла-
мутр, зубками, закритий, мов червоний мак, рожевими губками... Але 
при цьому у Марусі Чурай було круте, трохи випукле, гладеньке, сухе 
чоло і трохи дугоподібний, енергійний з горбиком ніс”.

Починаючи з 1963 р. до 1999 р. займався науковою роботою Олег 
Олександрович Бібіков, викладач Полтавського сільськогосподарсько-
го інституту, краєзнавець, вірив у справжнє існування Марусі Чурай, 
тому висловився так: 

Хто сказав, що тебе не було
І пісні ці не ти написала?..
... Час нестримно біжить і біжить,
І років промайнуло немало...
Ви ж, панове, що хочте кажіть,
А Маруся Чурай існувала!

Як відомо, жодних документальних свідчень про життя співачки й 
поетеси Марусі Чурай не збереглося. Вона – легенда, наче сама укра-
їнська історія, яка була, а прочитати про неї тривалий час було ніде. 
Вона промовляла до нащадків лише голосом пісні. І самі пісні – єдине 
джерело інформації про Марусю Чурай [2, с. 39]. 

Найкращим аргументом її існування може стати свідчення серця. 
Так, С. Тельнюк пише: “Я перечитав поезії Марусі Чурай – і повірив: 
вона була, вона жила”. 

Марусю Чурай у трактуванні Ліни Костенко можна вважати 
справжньою історичною особистістю. Питання національної пам’яті 
українського народу порушено й у романі у віршах Ліни Костенко “Ма-
руся Чурай”, який було опубліковано у 1979 році [1, с. 23].

Тому можна з упевненістю сказати, що саме творчість Чураївни, 
її пісні, так органічно сприйняті народом, проєктують її постать на ві-
чність і безсмертя.

Також нам було цікаво дізнатися, як відроджується культурно-
історична спадщина нашого народу, зокрема рідного краю. 

Стало відомо, що Уряд України 5 травня 1990 року прийняв рі-
шення спорудити в Полтаві меморіальний комплекс українській пісні 
в образі Марусі Чурай. І сьогодні ми гордимося тим, що у самому се-
редмісті Полтави – за Полтавським академічним обласним музично-
драматичним театром ім. Миколи Гоголя, на Театральній площі,  
14 квітня 2006 року було відкрито пам’ятник Марусі Чурай. Його ав-
торами є полтавські скульптори Дмитро Коршунов та Валерій Голуб. 
Пам’ятник являє собою фігуру молодої дівчини в національному одязі, 
що зажурилася; у лівій руці вона тримає оберемок рослин, а праву під-
несла до обличчя. Пам’ятник заввишки – 3,5 метра, відлитий з бетону, 
його верхня частина окована міддю. 
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Отже, як бачимо, найбажаніша мрія полтавців здійснилася. Ім’я 
легендарної дочки українського народу Марусі Чурай назавжди увічне-
но на скрижалях української культури.

Пісні Марусі Чурай звучать і нині, бо народ їх любить і знає, а 
плідна творчість талановитої полтавки, її драматичне життя знайшли 
почесне місце у товаристві багатьох давніх і сучасних митців, а саме:
1. 1834 – «Чарівниця»: балада Левка Боровиковського. 
2. 1837 – «Чари»: п'єса Кирила Тополі. 
3. 1839 – «Маруся, малороссийская Сафо»: повість Олександра Ша-

ховського. 
4. 1854 – «Розмай»: балада Степана Руданського. 
5. 1876 – «Ой не ходи, Грицю…»: оперета Володимира Александо-

рова. 
6. 1882 – «Дай серцю волю, заведе в неволю»: п'єса Марка Кропив-

ницького. 
7. 1887 – «Маруся Чурай, українська піснетворка»: драма Григорія 

Бораковського. 
8. 1896 – «Маруся Чураївна»: драма Володимира Самійленка. 
9. 1909 – «В неділю рано зілля копала»: повість Ольги Кобилянської. 
10. 1934 – «Маруся Шурай»: історична п'єса Івана Микитенка (пере-

робка драми М. Старицького). 
11. 1967 – «Марина Чурай»: драматична поема Івана Хоменка. 
12. 1968 – «Дівчина з легенди»: драматична поема Любов Забашти. 
13. 1975 – «До тієї Чураївни (Парубоцька балада)»: поема Бориса 

Олійника (збірка поезій «Гора»). 
Отже, деякі наведені у роботі факти дають підстави вважати, що 

повністю посилатися на історичні джерела ми не можемо. Але все ж 
таки слід зазначити, що праці письменників, учених, краєзнавців, до-
слідників, істориків, літературознавців, мистецтвознавців, фолькло-
ристів, композиторів про Марусю Чурай і наше дослідження вселяють 
віру в її історичне буття. Та все ж, аби встановити істину про нашу 
славну землячку, українську народну поетесу, співачку Марину Гордіїв-
ну Чурай, яка залишається поки що легендарною, необхідно і далі про-
довжувати пошукову роботу, щоб знаходити все нові й нові відомості.
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ПолКоВиЙ сВЯщенниК іВан теРлеЦьКиЙ

Литвиненко Євгенія, учениця 8-А класу 
наукового ліцею № 3 
Полтавської міської ради 
Керівник: Жадан Г. В., учитель історії 

Про подвижницьке життя отця Івана Терлецького достеменно ві-
домо нам не все. Залишається ще широке поле для досліджень. Але 
й те, що засвідчують віднайдені документи та спогади його сучасників, 
вражає. Це самовіддана вірність священницькому обов’язку, багатство 
душі, яким він щедро ділився з фронтовиками Першої світової. Мимо-
волі зринають паралелі з діяльністю капеланів Православної Церкви 
України та інших конфесій, які гартують дух українського воїнства у 
затяжному збройному протистоянні російській агресії.

Народився Іван 1866 року в селі Яблунівка (тепер Лохвицький  
район) у священницькій родині [9]. Від 1912 року служив священником 
Преображенської церкви у Полтаві. Те, що за два роки вже був відзна-
чений скуфією1, може свідчити про його талант і заслуги перед Церк-
вою на попередній відповідальній роботі у храмі [1]. 

З початком Першої світової війни в царській Росії оголосили масо-
ву мобілізацію. Полтавці поповнювали війська переважно 60-ї дивізії й, 
зокрема, пішого 240-го Ваврського полку [6]. Священник Полтавської 
Преображенської церкви Іван Терлецький добровольцем іде служити 
саме в цей полк. І хоч мав право знаходитися при обозі, виконував свої 
обов’язки безпосередньо серед вояків. Перед боєм о. Іван не обмеж-
увався загальним благословенням групи військ, а йшов у окопи, аби 
благословити кожного солдата, наражаючись на небезпеку ворожого 
обстрілу, під який нерідко і потрапляв [5, c. 2178].

Узимку 1914 року, будучи у складі російського війська на Галичи-
ні, він надсилає до редакції «Полтавских епархиальных ведомостей» 
кореспонденцію, в якій ідеться про селян різних релігійних конфесій –  
уніатів та православних, залишених без духовної опіки. Їхні пастирі з 
власної волі чи з примусу покинули свої парафії разом з армією про-
тивника. Протягом трьох місяців просування з лінією фронту, зазна-
чає автор, він зустрів єдиного місцевого священника. Впадають в око 
добротні католицькі костьоли і поруч бідні, невеликі сільські дерев’яні 
уніатські церкви, у яких він на прохання українців звершує літургії, слу-
жить вечірні, молебні, акафісти, панахиди, хрестить дітей. А ще при-
чащає хворих удома, освячує житло, відспівує померлих від холери [7].

Про всюдисущого священника і хороброго воїна Івана Терлецько-
го з розповідей поранених стає відомо у палатах Полтавського госпіта-
лю, а потім і серед широкої громадськості. 

1 Мається на увазі камилавка – Богослужбовий головний убір священника, що вру-
чався як нагорода.
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Той же часопис у публікації «Самоотверженная деятельность ду-
ховенства на поле брани» повідомляє, що в розпалі бою на підступах 
до Львова отець Іван здійснив видатний геройський подвиг. У критич-
ний момент він із хрестом у руках з’явився на лінії вогню. Серед розри-
вів шрапнелі, кулеметних черг і свисту куль зумів настільки надихнути 
частини трьох полків, що вояки, котрі вже зневірилися в успіхові, пере-
йшли в наступ і утримали за собою зайняті важливі позиції. Ця обста-
вина мала істотне значення для загального ходу великої битви. Отець 
Іван Терлецький був представлений до нагороди «Хрест на Георгіїв-
ській стрічці» та іншої відзнаки [5, c. 2179; 2]. 

Доречно зазначити, що Хрестом на Георгіївській стрічці нагоро-
джували священнослужителів за подвиги, здійснені під вогнем воро-
га, при безпосередній небезпеці для власного життя. Цю відзнаку не 
можна було вислужити, вона не входила до списку чергових нагород 
навіть у воєнний час. Нею пошановував імператор за погодженням зі 
Святійшим Синодом [2].

Яскраві спогади залишив значно молодший побратим по зброї 
Антін Кущинський родом із Семенівки Хорольського повіту, котрий вва-
жав Івана Терлецького за «щирий приклад ідеальної геройської служ-
би священника на полі бою» [4, c. 117].

Минав 1915 рік, коли А. Кущинський прибув до полку, який разом 
із 60-ю дивізією був перекинутий з Карпатського фронту на Північний, 
за Західну Двіну, аби заповнити прогалину після військових невдач. 
Полк тримав лінію біля латиського села Наудазан і саме потерпав від 
ворожого обстрілу. Іван Терлецький, «батя-герой», як назвав його пол-
ковник Іван Хазов, був у вояцькій шинелі, зі священницьким хрестом і 
дарохранитильницею на грудях. 

На початку кожного бою отець обходив позиції, благословляв 
вояків, утішав поранених, проводжав умираючих напутньою молит-
вою. Мав звичку запевняти: «Браття, дух мій завжди буде з вами!».  
І під вогнем противника у лавах лунало: «Тримайся, брате, дух отця 
Івана десь тут є!».

Любили його земляки-українці, з якими він міг поговорити про до-
машні справи та писав під диктовку листи рідним. Дуже шанували чер-
кеси й осетини, називаючи отця «джигіт-батя» [4, c. 118]. 

Запеклими були бої під Тюкулем та Пунданом, біля села Єпуки в 
березні 1916 року. Взимку на фронті спостерігалося певне затишшя. 
Війська закопалися в глибокі траншеї, чекаючи весни. Але тиша могла 
бути оманливою. Розвідгрупа одержала наказ добути «язика». До неї 
добровільно приєднався і о. Іван. Готувалися ретельно, дочекалися ві-
тру зі снігом з ворожого боку. Прорізали колючу дротяну огорожу. Коли 
розгорталися для атаки, отець благословив кожного. Напали на заста-
ву, взяли у полон кількох німців. Священник Іван Терлецький за участь в 
операції дістав орден Святого Володимира з мечами. Це була його тре-
тя бойова відзнака – рідкість для воєнного духівництва [4, c. 118-119].
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Ще на Північному фронті восени 1917 року Іван Терлецький був 
одним з ініціаторів виокремлення українців 60-ї піхотної дивізії в Укра-
їнський полк імені Гетьмана Пилипа Орлика і став його священником. 

Цей підрозділ під командуванням полковника Карпа Липовця, 
уродженця міста Гадяча, вирізнявся проукраїнськими настроями се-
ред військових частин. Врешті за наказом революційного комітету шта-
бу 28-го корпусу російської армії був розформований. Його вояки ви-
рушали додому. Повернувся до Полтави й Іван Терлецький [4, c. 119].

Таким був знаний священник-воїн. 
На жаль, героя не оминули масові репресії сталінського режиму. 

Священника заарештували 14 березня 1938 року. Особлива «трійка» 
управління НКВС по Полтавській області на засіданні від 23 квітня  
1938 року звинуватила отця Івана Терлецького у приналежності до 
сфабрикованої слідством «фашистсько-повстанської організації цер-
ковників» та засудила панотця за ст. ст. 54-8, 54-10 ч.1, 54-11 КК УРСР 
до розстрілу з конфіскацією майна. В обвинувальному висновку йшло-
ся: «Організація ставила завданням підготовку і здійснення збройного 
повстання з метою повалення Радянської влади і встановлення фа-
шистського ладу, а також терористичних актів по відношенню до Сталі-
на та інших керівників…» Вирок виконано 2 червня 1938 року [3]. 

Уже за часів перебудови, 22 червня 1990 року, загиблий муче-
ницькою смертю Іван Терлецький реабілітований Прокуратурою в Пол-
тавській області [8]. 
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ПоДії УКРаїнсьКої РеВолЮЦії на лУБенщині

Ступка Вікторія, Слєпцов Сергій – вихованці 
гуртка «Спортивний туризм» ДЮКСОТ «Вал-
текс», учні ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Лубенської 
міської ради Полтавської області
Керівники: Полонський М. М., керівник гуртка 
«Спортивний туризм» ДЮКСОТ «Валтекс», 
Чорнуха В.О., вчитель географії 
ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Лубенської міської ради

Початок двадцятого століття для більшості європейських країн, 
з парламентаризмом і багатопартійністю час пошуку дієвих засобів 
контролю за суспільством, врегулювання політичних конфліктів мир-
ними засобами, засобами реформ. 

Парламентаризм починає розвиватися і на українських землях. 
У Галичині створена Русько-українська радикальна партія (РУРП) – 
перша легальна українська політична партія європейського типу. На 
Наддніпрянщині першою стала Революційна Українська партія (РУП), 
заснована 1900 р. в Харкові. На її базі пізніше утворилися інші партії: 
Український соціал-демократичний союз («Спілка»), Народна Україн-
ська партія (НУП), Товариство Українських прогресистів (ТУП) та інші. 
У їх створенні брали участь і лубенці. Це привело їх у велику політику, 
а з провінційних Лубен вийшла плеяда діячів Української революції.

Вивчення і правильна оцінка історичних подій більш ніж столітньої 
давності є актуальною і в наш час.

Мета роботи – дослідити та висвітлити події початку ХХ-го століт-
тя, що відбувалися на Лубенщині під час Української революції 1917-
1921 років на підставі свідчень очевидців. Доступна література дає 
лише загальний стислий огляд подій досліджуваного періоду, часто ще 
зі слідами радянських оцінок.

Тому головними завданнями дослідження стали:
• з’ясувати перебіг подій на Лубенщині на початку двадцятого 

століття;
• визначити особливості соціально-політичного та культурного 

життя означеної території на підставі свідчень очевидців.
Віддалене від промислових і університетських центрів населення 

Полтавщини переважно було політично інертним. Це стало причиною, 
що з кінці ХІХ-го століття сюди засилали політично неблагонадійних 
осіб. Але заслані революціонери не витрачали марно час і налагоджу-
вали зв’язки з робітниками, ремісниками та селянством і сприяли за-
родженню професійно-революційних організацій.

Перші згадки про існування таємного українського гімназичного 
гуртка в м. Лубни на Полтавщині належать до 1896 р., поміж активних 
його членів називають Б.Павленка, М.Порша, І.Жигадла, П.Спішиліва, 
Б.Мартоса, Л.Шемета, сестер Сулимовських. За свідченням історика 
О.Лотоцького, цей гурток утворився під впливом Володимира Шемета. 
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Навчаючись після закінчення Лубенської гімназії в університетах 
Києва, Харкова, Петербурга молоді люди мали високий авторитет се-
ред жителів міста і були генераторами нових політичних ідей. Під час 
національно-визвольних змагань багато з них стали відомими україн-
ськими політичними і громадськими діячами.

Неординарною подією стала і поява першої україномовної газети 
на наддніпрянській Україні. «Хлібороб» вийшов «явочним порядком» 
12.11.1905 року. Відповідальним редактором значився Микола Ше-
мет, але фактично редактором був його брат Володимир, при діяльній 
співпраці Миколи Міхновського. Часопис не кликав до поглиблення ре-
волюції, до анархії. Він збирається організувати українські сили, закрі-
пити за українською нацією здобуті позиції. 

Перша світова війна і революційні потрясіння в Росії не оминули 
Україну. Українська «революційність» сприймалася лише як частина 
загально-політичного руху в Російській імперії: Україна не мала влас-
ного підґрунтя у вигляді культурних і соціальних надбань. «Українці не 
мають наміру відділятися від російської республіки, вони хочуть за-
держатися в добровільній і свобідній звязи з нею» – писав у 1917 році 
М.Грушевський у своїй брошурі «Звідки пішло українство і до чого воно 
іде». Багато столітня історія поневолення України Москвою не припи-
нилася з початком революційних подій, а продовжувалася. 

Спробуємо розібратися з подіями Української революції в Луб-
нах за спогадами І.М.Маньковського. Іван Михайлович Маньковський 
(25.04.1899 – 15.10.1987) народився у Лубнах в сім´ї столяра та прач-
ки. Закінчив церковно-приходську школу, 4-х класне міське училище, 
курси телеграфістів. У 1917-20 рр. перебував у Лубнах, у 192022 слу-
жив в інженерних військах Червоної Армії. У 1927-28 рр. навчався на 
рабфаці будівельного інституту в Харкові. З 1936 року працював на за-
воді «Комунар». 12 вересня 1941, за бобу до захоплення міста німця-
ми евакуювався з заводом до Оренбурзької області. Після повернення 
у 1944 році в Лубни працював на заводі до виходу на пенсію

Залишив зошит спогадів «моя, або вірніше наша, родословна». 
Рукопис з понад 200 сторінок охоплює все життя автора, містить дослі-
дження родоводу, ілюстрований родинними фото, вирізками з газет та 
малюнками автора. Нас цікавить опис подій, що відбувалися в Лубнах 
напередодні тау період Української революції.

Зміни на початку ХХ-го століття в нашому місті І.Маньковський 
описує так: «В Лубнах почали багато будувати і державні будови і 
приватні. На заробітки багато приїздило з центральних губерній, це 
були каменярі, тинкарі. Народ був живий, веселий, знали собі ціну. З 
ними робили поруч і лубенчани. Ясно, що перехвачували їхні манери, 
почали розганять той сонний покірний туман. Багато робило на за-
лізниці, ці вже почували себе чистими пролетаріями» (ст. 87 спогадів, 
збережено стиль та орфографію автора).
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Перша світова війна змінила життя провінційного міста. Мобіліза-
ція, поява військових госпіталів, біженців і полонених…

1917 рік приніс нові зміни – революція. За словами І.Маньковського 
«робота зникла, зате була «слобода» хоч без штанів бігай» (ст. 138).

За межами Лубен вирувала політична боротьба. Навесні  
1917 року в Полтаві виникла Українська військова громада. Вже у 
травні вона виступила за створення з тилових частин російської ар-
мії національних українських військових формувань. У Лубнах «пишно 
отсвяткували перше травня. Участь брали з червоними прапора-
ми ес-ери, ес-деки, Бунд, РУП. Самостійники з жовто-голубими пра-
порами, сіоністи з біло-голубими. Мітинги, тисячі промов, музика:  
марсельєза, інтернаціонал, Варшав´янка»… (ст. 139) Не згадуються 
лише українські пісні…

25 червня на Соборній площі в Лубнах коаліційна рада україн-
ських організацій провела мітинг з нагоди оголошення І Універсалу 
Центральної Ради. Були присутні представники різних партій і рухів зі 
знаменами і транспарантами.

Влітку 1917 року на Полтавщині йшла розбудова нової політич-
ної структури – Української демократично-хліборобської партії (УДХП). 
Ініціаторами знову виступили брати Володимир і Сергій Шемети, 
В´ячеслав Липинський та інші. 29 червня у чоловічій гімназії відбулися 
організаційні збори за участю близько 800 селян та до 200 представ-
ників української інтелігенції. У остаточній редакції партійної програми 
вперше серед політичних партій була поставлена вимога незалежності 
України – «повна власність і суверенність українського народу». Орі-
єнтація на селянина-власника, фермера, не знайшла підтримки у се-
лянської бідноти, яка вимагала все відібрати і поділити. Саме біднота, 
сільська голота, стала опорою для більшовиків. 

Мітингова епопея здавалося не припинялася: «за революцію, за 
війну, «Геть війну», за Родзянка і «Геть Родзянка» і навіть анти-
семітські. В червні була перша демонстрація більшовиків. Невелика 
група солдат з червоним транспарантом з написом: «Товаріщі Рос-
сія погибаєт». Що вони хотіли мабуть і самі не знали. Але с тих пір 
заговорили про більшовиків» (ст. 140).

Іван Маньковський про першу поява більшовиків:«…у січні при-
був бронепотяг Муравйова, зробивши два постріли по місту. Ста-
лося це 12 січня 1918 р. Більшовики розпустили міську та земську 
управи, а вільне козацтво ще раніше розбіглося і особливо нічого 
не відбувалося. По місту розгулювали більшовики, а на телеграфі 
прийняли четвертий Універсал Центральної Ради, видрукували і 
розвішали по городу. І радянська влада і самостійна поки що жили 
мирно» (ст. 143). Отже у Лубнах, на відміну від Полтави та Кременчу-
ка більшовики вели себе стриманіше. Але далі з’явилися кримінальні  
елементи і почалися грабунки. 
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Згадано і ще про одну подію – «…за грабунки розстріляли двох 
солдат, а потім комусь прийшло в голову похоронити з військовими 
почестями» (ст. 144). Більшовицький театр абсурду розпочинався.

На початку березня почався наступ гайдамаків при підтримці ні-
мецьких військ. Спочатку їх зустріли з радістю, до полку імені Костя 
Гордієнка навіть записалося 123 добровольці. Але проти Центральної 
Ради виступила і УДХП, що об’єднувала заможних селян. Відносини 
з місцевим населенням у гайдамаків не склалися: контрибуції, побої, 
погрози розстрілом і розстріли. 

До липня «життя налагодилося», але почався наступ військ Де-
нікіна. За даними І.Маньковського з 14 по 19 серпня 1919 року точили-
ся бої за місто. Денікінці протрималися чотири місяці і 14 грудня з боку 
Лохвиці до Лубен зайшли червоні війська. 

Івана Маньковського в кінці весни мобілізували до армії. Як теле-
графіст потрапив до інженерних військ – відновлював дороги, мости, 
станції. Записи, що стосуються міста Лубни він поновлює з 1922 року, 
але це вже інша історія…

Оцінюючи перебіг подій столітньої давнини на Лубенщині, може-
мо констатувати, що чи не головною причиною поразки Української ре-
волюції (з великої їх кількості, що вже досконало визначені істориками) 
було невдоволення селянства (а воно складало переважну більшість 
населення) нерішучістю соціально-економічної політики Центральної 
Ради та в подальшому антинародною земельною політикою Уряду 
гетьмана Павла Скоропадського. Цим вдало користалися російські 
більшовики. 

Діячі-соціалісти Центральної Ради вірили, що історію, за Марк-
сом, творять маси. Однак лідерів, які могли повести ці маси за собою 
було обмаль, а якщо і траплялися тверезі фахівці, то їхній вплив не 
був вирішальний. Українська «еліта» була відірвана від народних мас, 
витала серед академічного пилу, а справжні патріоти, як, наприклад, 
Микола Міхновський відсувалися на дальній план.

Україна як самостійна держава не відбулася, але сьогодні, аналі-
зуючи помилки минулого, ми повинні будувати нову, успішну Україну!
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Я Вічно ЙтимУ, ЯК ішоВ сьоГоДні,
Бо В ПошУКУ Усе моє житттЯ!

Мехтієва Сюзанна, учениця 9 класу
Полтавської ЗОШ І-ІІІ ступенів №18, 
вихованка гуртка «Археологічне краєзнавство» 
КЗ «Полтавський обласний центр національно-
патріотичного виховання, туризму і краєзнавства 
учнівської молоді Полтавської обласної ради»
Керівник: Бровко Н. Д., 
методист КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР»

Мені, як вихованці археологічного гуртка і члену клубу юних ар-
хеологів «Земляни» якому вже 36 років, було цікаво дізнатися про іс-
торію його створення та про людей, які його підтримували і наставля-
ли. Серед них шанованою фігурою був знаний археолог і краєзнавець 
Петро Якимович Гавриш. Народився Петро Якимович у селі Більськ 
Котелевського району, яке знаходиться в самому центрі знаменитого 
Більського городища. З самого дитинства він полюбив місце де на-
родився і виріс, тому більшість його наукових та науково-популярних 
праць стосуються епохи раннього залізного віку та дослідженню най-
відомішої археологічної пам'ятки не тільки України, а й всієї Східної 
Європи – Більського городища.

Тільки за останній період було видано «Більську давнину», «За-
гадки стародавнього Гелона», «Фортифікаційне будівництво у старо-
давньому Гелоні».

У 80-ті роки шкільні програми не передбачали вивчення археології 
в школі, а цікавість дітей до схованих скарбів, таємниць зниклих циві-
лізацій, давній письмових знаків і т. ін., у дітей 12-14 років надзвичайно 
велика. Тому і виникла у керівника гуртків Полтавської обласної станції 
юних туристів Бровко Наталії Дмитрівни, історика за фахом, ідея орга-
нізувати гуртки юних археологів. На той час це були єдині археологічні 
гуртки в місті Полтава. Згодом, гуртки об’єдналися в клуб юних архео-
логів «Земляни» [Бровко Н.Д., 2014 с. 5].

Завдання захопити підлітків світом археології досить складне. 
Крім теоретичних потрібні були і практичні заняття, експедиції, розвід-
ки, співдружність з професіоналами. Протягом усіх цих років вчителем, 
другом і порадником юних археологів був викладач археології ПНПУ, 
кандидат історичних наук Гавриш Петро Якимович.

За словами нашого керівника Бровко Н.Д., знайомство з моло-
дим викладачем Полтавського педагогічного інституту розпочалося в 
1983 році. А вже навесні 1984 року діти разом з Петром Якимовичем 
здійснили першу археологічну розвідку в околицях с. Судіївка Полтав-
ського району. 
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Далі будуть довгі роки спільної праці і дружби. Петро Якимович, 
не шкодуючи свого часу, часто приходив до клубу «Земляни» за адре-
сою вулиця Зигіна, 25, щоб на занятті гуртка розповісти вихованцям 
про методику розкопок, навчав їх працювати з науковою археологіч-
ною літературою, показував як реставрувати кераміку. Він був при-
сутнім на всіх клубних святах та іграх «Що? Де? Коли?». Згодом і 
сам став вести гурток в Полтавському центрі туризму і краєзнавства  
учнівської молоді.

18 років поспіль наші вихованці були беззмінними учасниками Лі-
вобережної скіфської експедиції ПНПУ під його керівництвом. У своїх 
публікаціях він не забував про це розповісти. [Гавриш П.Я., Копил В.В., 
2014 с. 185].

Гуртківці брали участь у дослідженні Книшівського городища у Га-
дяцькому районі, поселень Саранчівка і Довжик у Зіньківському райо-
ні, Більського городища у Котелевському районі.

У 1991 році в Центрі туризму і краєзнавства учнівської молоді 
було створено наукове товариство учнів, основу якого складали ви-
хованці клубу юних археологів «Земляни». Здійснюючи свої «маленькі 
відкриття», юні дослідники поступово включаються у складні взаємо-
відносини зі світом природи і суспільства. Цілеспрямована праця розу-
му та душі сприяла самопізнанню і моральному становленню особис-
тості. Дослідницькою роботою займалися всі члени клубу. Написання 
рефератів неможливе без проведення тих чи інших досліджень, але 
більш глибока наукова праця охоплює лише деяких. Як раз таким ді-
тям і допомагав Петро Якимович. Це Дараган Марина, сьогодні вже 
кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту археоло-
гії НАН України, Шарбенко Олексій, триразовий переможець Всеу-
країнських конкурсів МАН 1999-2001 рр., призер обласного конкурсу  
2001 р., Тригубов Костянтин, переможець обласних конкурсів 2001-
2002 р. Ракович Марина, призер обласних конкурсів 2008-2010 років, 
Кривошей Олексій, призер обласного конкурсу 2011 року Педченко Те-
тяна. [Бровко Н.Д. 2014 с. 28].

Гавриша Петра Якимовича можна назвати справжнім педагогом. 
Під час спільних експедицій студенти і школярі не тільки працювали, а 
й відпочивали разом. Влаштовували спільні походи на річку, спортивні 
ігри, посвяту в археологи. В архівах клубу «Земляни» збереглися касе-
ти з студентськими піснями складеними в експедиціях, світлинами та 
слайдами, на яких поряд і діти і студенти.

За словами нашого керівника Наталії Дмитрівни, Петро Якимо-
вич умів добре налагодити побут експедиції. Студенти, а це в осно-
вному першокурсники, які ще не мали життєвого досвіду, жили в екс-
педиції протягом місяця, виконуючи важку роботу. Тому для нього 
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було важливо, щоб вони добре харчувалися, вчасно лягали спати,  
сушили свій одяг і т.д. 

Разом кількома студентами старших курсів вони щорічно склада-
ли пічку на якій готували їжу, сушили речі. Наталія Дмитрівна розпо-
відала нам, як під час археологічної експедиції на розкопках кургану 
у с.Броварки Гадяцького району студенти проспали і не встигли при-
готувати сніданок для студентів. А по прогнозу в цей день мав іти дощ 
і щоб не розмило вже майже розкопане поховання всі поспішили на 
роботу. А це кілька кілометрів від табору. Яке ж було здивування, коли 
через кілька годин по асфальту заторохтів візок на якому чергові при-
везли гарячий сніданок. Студенти самі на це зголосилися, розуміючи 
як це важливо. [Бровко Н.Д., 2014 с. 30].

Його експедиції були взірцем організації як побуту так і роботи на 
розкопі. Він виховав собі достойну зміну. Анатолій Гейко став кандида-
том історичних наук, археологом. Нині він завідувач відділу палеогон-
чарства Інституту керамології – відділення Інституту народознавства 
НАН України.

З 2007 року юні археологи працюють у складі польової експе-
дицій Інституту керамології – відділення Інституту народознавства  
НАН України під його керівництвом. Науковець, так як і його наставник, 
педагогічний стаж роботи здобував працюючи певний час керівником 
гуртків центру туризму.

Справу Петра Якимовича продовжив ще один його учень – Сапє-
гін Сергій Васильович, вчитель історії Полтавського обласного науко-
вого ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів імені А.С. Макаренка. Заслужений 
працівник освіти України Сергій Васильович Сапєгін, створив унікаль-
ний кабінет історії, у якому зберігаються артефакти, які були знайдені 
під час археологічних експедицій з його учнями. Сергій Васильович за-
початкував літню польову археологічну школу "BARBARICUM", досві-
дом організації якої він радо ділиться з нами. Окрім археологічних роз-
відок, для юних археологів проводяться лекційні та практичні заняття 
з теоретичної, польової та експериментальної археології, освоюється 
методики написання учнівських наукових робіт з археології, відбува-
ються навчально-методичні екскурсії, під час яких діти ознайомилися з 
пам’ятками археології, історії, природи Полтавщини. Для проведення 
лекцій та екскурсій залучаються науковці та музейники. [Зоря Полтав-
щини.14 серпня 2018 р.].

Ще одним учнем Гавриша П.Я. був Павелко Геннадій Григорович, 
вчитель історії нашої рідної 18 школи. На святкуванні 30-ти річчя клубу 
«Земляни» на якому був присутній і Петро Якимович він зазначив, що 
саме завдяки йому він став працювати з дітьми і займатися археологією.

Клуб «Земляни» в останні роки теж впроваджує в своїй роботі до-
свід організації польових шкіл. 



96

Дві з них було проведено на базі безкурганного могильника черня-
хівської культури поблизу смт. Шишаки Полтавської області.

Наші керівники і діти тісно співпрацюють, вони разом провели не 
одну археологічну розвідку та експедицію. Учні Петра Якимовича не 
полишають роботу з молодим поколінням, бо саме він головним своїм 
завданням вважав формування людини – особистості, яка б гармоній-
но поєднала в собі духовний, фізичний, інтелектуальний розвиток, са-
мопізнання з пізнанням природи, буття людини, Всесвіту, суспільства, 
основ розвитку матеріальної і духовної культури. А сформувати таку 
людину можна тільки у дружньому колективі, об'єднаному спільною 
ідеєю, співдружністю старших і молодших, а також колективною орга-
нізаторською діяльністю, колективними творчими справами, творчими 
іграми, святами.

На превеликий жаль, Петро Якимович полинув у вічність, але 
пам'ять про нього будуть зберігати його учні і колеги.

Вихованці гуртків «Археологічне краєзнавство» (керівники Бровко 
Н.Д., Рябуха Ю.А.) підготували та провели 8 листопада 2019 року в 
Полтавському обласному центрі туризму і краєзнавства учнівської мо-
лоді вечір, присвячений пам’яті Петра Якимовича Гавриша. 

Під час заходу було продемонстровано фрагменти відеофільмів-
інтерв’ю з участю Петра Якимовича та вихованців клубу юних археоло-
гів «Земляни», звучала археологічна поезія.

Кандидат історичних наук, завідувач відділення палеогончарства 
Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН 
України, Анатолій Гейко презентував дітям та їх наставникам  книгу 
Петра Якимовича «Фортифікаційне будівництво в стародавньому Ге-
лоні», яку потім передав до бібліотеки центру туризму і краєзнавства 
учнівської молоді. 

Для шкільних бібліотек та всім бажаючим, Копилом Валерієм 
Володимировичем, співавтором Гавриша П.Я. та спонсором видання 
було безкоштовно роздано книги «Загадки стародавнього Гелону» та 
«Полтавський народний календар».

На Більській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Котелевського 
району у 2019 році встановлено меморіальну дошку славному земля-
ку, краєзнавцю і археологу Петру Якимовичу Гавришу. На її відкритті 
були і всі особи названі вище. Будемо пам'ятати!
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аКтРиса з наРоДУ У Фільмі олеКсанДРа ДоВженКа «землЯ»

Шарлай Дар’я, учениця 10-Б класу
КЗ «Шишацький  обласний науковий ліцей-інтернат
ІІ-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради»
Керівник: Соловей В. А., учитель історії

Час минає невпинно... За подіями тягнеться шлейф років і, здаєть-
ся, нічого додатково сказати про них, бо вже все досліджене й описане, 
особливо, коли мова йде про таку знакову постать, пов'язану із Шишач-
чиною, як Олександр Довженко. Вивчаючи кілька років кінематографіч-
ну спадщину Шишаччини, впевнюємося, що є ще цікаві теми та герої 
для досліджень і погоджуємося з думкою Е. Фреймана, що «мікроісто-
рія стала натхненням для багатьох професійних істориків… і надала 
історичній дисципліні нову і вкрай важливу перспективу» [8, с. 67].

У селі Яреськи Олександр Петрович зняв фільми «Звенигора», 
«Земля», «Іван», «Щорс». Та світове визнання принесла йому кіно-
стрічка, присвячена колективізації сільського господарства, здійсню-
ваній більшовиками у 30 – х рр. XX століття в українському селі, – 
«Земля». Ця кіноепопея була визнана на Брюссельській кіновиставці 
у 1958 році однією із 12 кращих кінокартин всесвітнього кіно, а італійці 
назвали О. Довженка «Гомером кіно» [6, 10].

Перечитуємо спогади, дослідження, написані про зйомки кіно-
фільму «Земля», і виявляємо, що стрічка мала кілька презентаційних 
кіноафіш. Вони, зрозуміло, відігравали як інформаційну, так і психо-
логічну роль, бо мали зацікавити глядача і конкурсну комісію. І тут 
особливе місце займає перший кадр фільму, який стали асоціювати із 
кінострічкою: молода вродлива дівчина на фоні соняшників дивиться 
вдалину. Це – героїня фільму, роль якої виконала місцева жителька 
Марія Мацюця. Її ми точно можемо назвати «акторкою однієї ролі». 
Але якої! З цим образом почали асоціювати Україну[5, с. 48].

Ця дівчина настільки вразила мене, що тема дослідження 
з'явилася сама собою. Хто вона – Марія Мацюця? Як склалася її доля? 
І чому не зустрічаємо Марію в інших фільмах О. Довженка (адже зна-
ємо, що майстер неодноразово знімав своїх акторів з народу)? Чи є на-
щадки Марії Мацюці в селі Яреськах? Питань багато, і вони бентежать. 

Дзюба Н. А., завідувачка Яреськівського краєзнавчого музею, дає 
відповідь на наші питання частково, але обіцяє організувати зустріч 
із донькою Марії Мацюці, яка проживає в Яреськах. Нашу пошукову 
роботу ускладнювали карантинні обмеження, пов'язані з поширенням 
COVID, але вони дозволили детально вивчити всі наявні джерела, під 
час підготовки до інтерв'ю.

Рудич Леся Григорівна (1938 року народження), донька Марії Лав-
рентіївни Мацюці, не тільки розповіла багато про маму, але й спонука-
ла нас до уточнень та досліджень [9]. 
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Марія Лаврентіївна Мацюця народилася 12 липня 1912 року у селі 
Яреськи у селянській родині. Батько, Мацюця Лаврентій Федорович 
(1894 року народження), походив з бідної селянської родини, а сім'я 
матері, Чуб Ганни Петрівни (1896 р. н.), належала до заможних серед-
няків. Марія була найстаршою в сім'ї, де народилося троє дітей: Ма-
рія, Олена та Василь. Дівчата закінчили чотири класи місцевої школи, 
а брат – зенітно-ракетне училище (загинув у роки радянсько-німецької 
війни). У сімейних спогадах, які передаються з покоління в покоління, 
наголошують, що Марія Мацюця була дуже вродливою, а сім'я – шано-
ваною в селі. На дружну родину, де всі співали, танцювали, а молодь 
брала участь у драмгуртку в сільському клубі, звернув увагу О. П. До-
вженко. Марія вразила режисера. О. Довженко закохався в дівчину ще 
під час зйомок у Яреськах свого першого фільму – «Звенигора» (1927). 
Тоді Марію він зняв в епізоді. За словами Рудич Л.Г., мати згадувала, що 
герой фільму Микола Чаров мав обійняти Марію, а Довженко пильно 
стежив, щоб це було не занадто інтимно. А вже коли Олександр Петро-
вич почав знімати «Землю», то провідну роль, за його задумом, мала 
виконати Марія Мацюця. Режисер закохався, не приховував почуттів до 
сільської дівчини (його особисте життя не було безхмарним – такий ви-
сновок ми зробили, дослідивши сімейне життя майстра) [10] Але батько 
був категоричним і не відпустив дівчину на зйомки. Та Олександр Пе-
трович особисто кілька разів зустрічався із Лаврентієм Федоровичем і 
переконував доти, поки батько не дав згоду. Суворою і строгою постає 
в розповіді і мати Марії – Ганна Петрівна, яку онука називає не інакше 
як «генерал у спідниці». Батьки контролювали доньку й оберігали її від 
спокуси (акторська професія, на думку селян, була несерйозною).

У руках талановитого режисера навіть проста дівчина стала зір-
кою. У спогадах про стрічку «Земля» знаходимо опис особливої мето-
ди роботи майстра з акторами (О. Довженко, готуючись знімати нову 
сцену, розпочинав роботу з акторами: розповідав свій задум, говорив 
з ними, далі – репетиції сцен, а потім уже – зйомки) [1]. Усе це Марія 
згадувала як дуже цікавий процес, та й увага Довженка-чоловіка подо-
балася їй.

Зйомки закінчилися: О. П. Довженко здобув світову славу і визна-
ння, а Марія стала зіркою. Але після завершення зйомок шляхи режи-
сера та актриси з народу розійшлися. Батьки видали Марію заміж за 
Рудича Григорія Івановича, біля Майстра з'явилася нова муза – Юлія 
Солнцева (хоча офіційно він був одруженим із Варварою Криловою). 
Але тільки глянеш на фото цих двох жінок, впадає у вічі їх схожість [11]. 

О. Довженко з повагою поставився до такого вибору Марії та бать-
ків, але не забув: при нагоді передавав вітання. Зустрічі були і пізніше, 
коли режисер знімав у Яреськах фільми «Іван» та «Щорс». В остан-
ньому в масовці грали і Марія і її батько [5].
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Молода сім'я жила дружно. У шлюбі народилося четверо дітей: 
двоє хлопчиків померли одразу після народження, а донька Леся та 
син Борис нині у поважному віці. Леся Григорівна згадує, що не раз 
мама шкодувала за Олександром Довженком, навіть у поважному віці. 
Можливо, це було оте єдине почуття на все життя… А от любов до кіно 
зберегла: у подальшому не пропустила жодного показу фільмів у селі 
(в «кінотеатрі під відкритим небом»).

Марія Рудич працювала в колгоспі, у ланці, від зорі до зорі (і це 
не просто слова, бо Леся, «пішовши до школи, не могла згадати, хто її 
мама (вихованням дітей займалася бабуся Ганна Петрівна)») [9].

У 1955 році з Марією сталася лихо: жінка разом з іншою колгосп-
ницею супроводжували автомашину з буряком на залізничну станцію. 
Дорогою авто потрапило в ДТП – Марія важко травмувалася; отрима-
ла другу групу інвалідності…

І коли донька, закінчивши Яреськівську школу, повідомила про на-
мір вступати до медичного інституту, мати підтримала її. Леся Григо-
рівна стала педіатром, 43 роки пропрацювала ним, лікуючи дітей. 

Марію Лаврентіївну в Яреськах поважали. На сторічний ювілей 
О. Довженка їх із Надією Третяк (у сім'ї Третяків під час зйомок 

жив режисер) запросили на батьківщину митця – у село Сосницю Чер-
нігівської області [3].

…Доля відміряла Марії 78 років, у 1990 році зірки не стало…
У 90-х роках минулого століття Київська кіностудія ім. О. Довжен-

ка виношувала ідею зйомок фільму «Земля-2» у Яреськах, у якому 
головні ролі, за задумом, мали виконали діти провідних героїв всесвіт-
ньо відомої «Землі»[4]. Але проєкт залишився нереалізованим…

На місцевому цвинтарі покоїться яреськівська Софі Лорен…
І важко навіть уявити, якби історія склалася по-іншому і Марія Ма-

цюця пов'язала своє життя з кінематографом, скільки шедевральних 
фільмів могло бути створено Олександром Довженком!

А я в котре переконуюся, що усна історія (розповіді та спогади 
очевидців), до якої спонукає нас учитель, – це та ділянка дослідження, 
яка формує навички практика, бо саме історичне пізнання отримує чіт-
ко окреслене «людське обличчя» і шлях, за словами Юрія Безсмерт-
ного, до «більш складного і динамічного осмислення минулого» [2]. 
Цього ми і досягли, провівши наше дослідження.
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з істоРії РоДУ ГенеРал-ПоРУчиКа аРмії 
УКРаїнсьКої наРоДної РесПУБліКи сеРГіЯ іВаноВича ДЯДЮші

Фененко Богдан, учень 8 класу 
Хорольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 
№1 член краєзнавчого гуртка «Світоч» 
Керівник: Козлов А. В., 
учитель історії і географії 

З ініціативи Українського інституту національної пам’яті ювілей 
Сергія Дядюші видатного українського військового діяча, генерал-
поручика Армії УНР  відзначається на державному рівні згідно з По-
становою Верховної Ради про пам’ятні дати та ювілеї у 2020 році [9]. 
На приміщенні нашої школи цього року до свята Дня захисника України 
встановлена меморіальна дошка цьому видатному діячеві, що стало 
додатковим стимулом до вивчення його особистості. 

Постать Сергія Дядюші є невідомою для більшості мешканців Хо-
ролу і Хорольського району. Тож ми вирішили на місцевому рівні про-
вести пошуки місць пов’язаних з діячем, з’ясувати його предків, чи за-
лишилися нащадки тощо.

Основним джерелом для дослідження в сучасних умовах став 
Інтернет, де розміщені як сучасні публікації присвячені постаті Сергія 
Дядюші, так і різночасові краєзнавчі матеріали, які використовувалися 
членами краєзнавчого гуртка «Світоч» під час вивчення інших історич-
них постатей і подій пов’язаних з Хорольщиною. Вдалося побувати у 
краєзнавчому музеї, де на стенді є певна інформація про діяча, а та-
кож на вулиці, де колись був будинок, що збудований Іваном Яковичем 
Дядюшею. Вдалося з’ясувати, що про основні віхи біографії Сергія 
Дядюші вже є певна кількість друкованих матеріалів, які на жаль не 
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дають цілісного уявлення про його походження, особисте життя тощо. 
Зосереджена увага дослідників біографів виключно на військово-
політичній діяльності. 

Найдавніші відомості, що стосуються прізвища Дядюша на тере-
нах Хорольщини (на той час Хорольської сотні Миргородського пол-
ку) вдалося віднайти автору в праці Швидько Г.К. «Компут і ревізія 
Миргородського полку 1723 р.», де згаданий серед посполитих піших 
дуже бідних села Тройняки Іван Дядюша [11, с. 232]. Іншими словами 
цей носій прізвища був селянином, який землі не мав, жив у хаті без 
подвір’я і за потреби ніс пішу військову службу.

За більше ніж 100 років Дядюші змогли уникнути закріпачення і 
нажити певні капітали. Алфавітна книга межування земель Хороль-
ського повіту (Алфавит дач планов Генерального и Специального 
межеваний. Хорольский уезд (1859-1895 гг.)) вміщує інформацію про 
хутір Дядюша, який перебував у власності титулярного радника Яко-
ва Мироновича Дядюші, який володів 76 десятинами і 1500 сажнями 
землі (близько 83,5 га) [2]. Титулярний радник – в Російській імперії 
цивільний чин IX класу в Табелі про ранги, відповідав чинам капіта-
на (з 1884 – штабс-капітан) в піхоті, штабс-ротмістра в кінноті та лей-
тенанту флоту, а також придворному чину камер-юнкера, титулу-
вався «Ваше благородіє» [10]. Яків Миронович, вірогідно, доводився  
дідом Сергію Дядюші. 

На топографічних картах початку ХХ ст. можна знайти розташу-
вання даного хутора, а скориставшись рукописом Т. Бридуна «Хорол 
та його повіт» і звірившись з сучасною публічною кадастровою кар-
тою України дізнаємося, що нині це поселення носить назву Павленки.  
Т. Бридун так описав хутір: селянський, в декілька дворів, колись на-
лежав поміщику Естке, а потім Дядюші, а в даний час, садиба й земля 
закуплена багатими козаками Капшуками [3, с. 21].

Вірогідно продавши хутір, Дядюші переїздять до повітового міста 
Хорол. Відомо, що Дядюша Іван Якович, який, вірогідно, був батьком 
Сергія Дядюші побудував будинок і сарай по вул. Кузнецькій в Хоролі, 
вартістю 3000 рублів.Про точний час будівництва і яким був цей буди-
нок відомостей не має. Зараз це вулиця 8 Березня, на якій до цього 
часу збереглося кілька вікових будинків, але з’ясувати чи належав ко-
трий з них Дядюшам не вдалося.

Надвірний радник Дядюша Іван Якович за матеріалами «Адрес-
календаря и справочной книги Полтавской губернии за 1904 год» 
згаданий серед гласних (депутатів) Хорольської міської думи [1, 
с. 2]. Надвірний радник в Російській імперії цивільний класний чин  
VII класу в Табелі про ранги, відповідав армійському чину підполков-
ника та військово-морському чину капітана II рангу. Офіційне звернен-
ня: «Ваше високоблагородіє» [8]. 
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Ряд публікацій розміщених в всесвітній мережі Інтернет вказує 
місцем народження Дядюші Сергія Івановича, 26.09.1870 року наро-
дження м. Хорол, що й стало для нас відправною точкою для пошуку 
[6,7,9].

Більше жодних відомостей про перебування його на Хорольщи-
ні на сьогодні віднайти не вдалося. В юному віці обравши військову 
справу за справу свого життя С.І. Дядюша навчався і служив на благо 
Вітчизни спочатку в лавах військ Російської імперії, згодом Української 
Народної республіки за межами Хорольщини, провівши останні роки 
свого життя в еміграції.Помер 23 травня 1933 року. Похований у м. Ка-
ліш, Польща [7,9].

З особистого життя відомо, що був одружений, мав 3 дітей  
(на 1911 р.) [6]. 

Серед ймовірних родичів С.І. Дядюші відомі брат Дядюша Вален-
тин Іванович (3 листопада 1867 р. – ?), підполковник, закінчив Петров-
ський Полтавський кадетський корпус в 1887 р., потім Павловське вій-
ськове училище в 1889 р., продовжив службу в 7 Східно – Сибірському 
стрілецькому батальйоні. З 1 листопада 1901 р. офіцер – вихователь 
Сибірського (Омського з 1907 р.) кадетського корпусу.В роки громадян-
ської війни перебував в білогвардійських військах Східного фронту; 
влітку 1919 р. в складі Сибірського кадетського корпусу. Одружений, 
мав дочку [5].

Другим ймовірним родичем є Дядюша Адам Іванович(1873 (?) –  
1927) – турок. Підібраний підчас російсько-турецької війни 1877 –  
1878 рр. і усиновлений генералом Іваном Дядюшиним. Особистий 
почесний громадянин Хорольського повіту Полтавської губернії. Пра-
цював на Єкатерининській залізній дорозі. Одружений на Францисці 
Бенедиктівні. Діти: Валентин, Віра, Людмила [4].

Про нащадків С.І. Дядюші і інших його родичів на сьогодні ін-
формації віднайти не вдалося, але відомо, завдяки мережі Інтер-
нет, що носії даного прізвища є у Києві, Знам’янці Кіровоградської 
області,Черкаській області, Сваляві Закарпатської області тощо.

Поступ родини Дядюш на Хорольщині вражає. Вони з простих 
дуже бідних державних селян зуміли надбати певні маєтності, отрима-
ти статус дворян і просунутися в «Табелі про ранги» до посади генера-
ла Російської армії.

Таким чином, вивчення особистості С.І. Дядюші, пошуковим заго-
ном «Світоч», все ще триває. Тому інформація про «хорольський слід» 
генерал-поручика армії УНР не претендує на завершеність. Однак, по-
шук продовжуватиметься. Наразі, стаття ілюструє збір загальних відо-
мостей, які нам вдалося знайти про цю неоднозначну особистість, ді-
знатися про маловідомі історичні відомості та сторінки його біографії. 
Тому результати пошукової роботи ми відобразили у даній статті.
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 В майбутньому, матеріали зібрані нами будуть оприлюднені на 
краєзнавчих конференціях та будуть використані для поповнення іс-
торичних відомостей про С.І.Дядюшу у місцевому музеї. Матеріали 
статті можна використовувати під час уроків історії та краєзнавства, 
а також сприятимуть подальшому написанню МАНівської роботи з іс-
торичного краєзнавства.
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Вона засВітила «маЯК»

Молнар Василина, учениця 8 класу
Човно-Федорівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів 
Зіньківської районної ради.
Керівник: Жолоб Л. І., вчитель історії

До неї приїжджали іноземні делегації, про неї писали в газетах і 
журналах та знімали фільми, вона зустрічалася з високопосадовця-
ми різних рівнів, їй присвячували свої поеми поети, художники писа-
ли її портрети, а ще вона була просто красивою жінкою, турботливою 
матір’ю, доброю і лагідною бабусею. В липні 2021 року минає 20 років, 
як пішла у вічність Пінчук Мотрона Федорівна, чудовий і розумний ке-
рівник, Заслужений працівник сільського господарства, почесний гро-
мадянин Зіньківщини.



104

Маленька Мотря народилася 23 січня 1928 року в селі Хрести 
Опішнянського району (тепер с. Волошкове Зінківського району) Пол-
тавської області у сім’ї Христини та Федора Купченків. 

Її дитинство проходило серед безмежних пшеничних полів та ще-
дрих роботящих людей. В 1941 році, закінчивщи Шевченківську семи-
річку, збиралася вчитися далі, але плани змінила війна. Страшними 
для сім’ї були роки окупації. Батько воював, рідний брат поневірявся 
по таборах, дівчина змушена була працювати в громадському дворі 
у німців. Восени 1943 року німці, тікаючи, спалили майже все село, 
згоріла і батьківська хата.

Юна Мотря, як і багато вдів і сиріт, що полишила по собі війна, з 
ранку до вечора пізнавала нелегку хліборобську працю. Із сапкою, ви-
лами, граблями, а часом і косою працювала в полі. А ще, хоч і була най-
меншою, допомагала матері по господарству. Бо як не тяжко було вдо-
ві, а виростила вона своїх трьох дітей гарними, чесними, працьовитими 
людьми, старалася, щоб усі вони здобули вищу освіту. Старша Марія 
стала журналістом, Іван – будівельником, а Мотря – агрономом [4].

У 1946 році дівчина закінчила курси колгоспних рахівників при 
Опішнянському райземвідділі і до 1950 року працювала помічником 
рахівника в колгоспі «Шлях до соціалізму». Потім розумну та роботящу 
Мотрю направили на навчання до Полтавської сільськогосподарської 
школи підготовки керівних кадрів колгоспів. З цього часу починається 
її трудовий злет.

Повернувшись у рідний край, вона працює інструктором Опішнян-
ського райкому партії, 4 роки очолює огородню бригаду на той час вже 
перейменованого колгоспу ім. Кірова, а з 1958 по 1962 рік – партійну ор-
ганізацію цього господарства, хоча було їй тоді всього лише тридцять.

В 1962 році відбувається реорганізація сільської ради і односель-
ці обирають Пінчук М.Ф. головою своєї, однієї із найбільших у районі, 
Човно-Федорівської сільської ради. На цій роботі вона займалася всім 
і відповідала за все: благоустрій і розбудова села, надання допомоги 
інвалідам та вдовам війни, багатодітним сім’ям та багато інших клопо-
тів лягло на жіночі плечі.

У 1964 році Мотрону Федорівну обирають секретарем парторга-
нізації об’єднаного колгоспу «Маяк». Через рік вона закінчує Київське 
відділення Вищої партійної школи при ЦК КПРС. А 9 липня 1965 року 
на загальних зборах трудівники колгоспу «Маяк» обирають її головою 
правління цього господарства. В одному з інтерв’ю газеті «Село Пол-
тавське» від 8 липня 1995 року (з нагоди 30-річчя на посаді голови 
колгоспу) Мотрона Федорівна скаже: «Я сердечно вдячна своєму на-
ставнику, чудовій людині, ветерану Великої Вітчизняної війни Семену 
Івановичу Коробці за те, що він повірив у мене і передав мені естафе-
ту, яку я несу і досі» [4]. 
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Починала не лише з будівництва доріг і реконструкції старих при-
міщень, а й з наведення дисципліни, підвищення відповідальності се-
ред трудівників, з поліпшення культури землеробства.

Ішов час. Міцнів колгосп: усе вагомішими ставали врожаї, підвищу-
валися прибутки, в господарство прийшла нова техніка, зростав добро-
бут колгоспників. Районна газета постійно писала про високі показники 
в «Маяку», а у зведеннях господарство займало лише найвищі місця.

Невпізнанно змінювалося село. Всі вулиці виблискували новим 
асфальтом, у центрі села виріс двоповерховий Будинок культури, від-
крила свої двері в 1975 році нова красуня-школа, у восьмидесятих 
реконструйовано приміщення дитячого садочка та будинку побуту, 
проведено водогін, збудовано адміністративне приміщення, нові мага-
зини, відкрито будинок ветеранів, виросла нова вулиця Гагаріна, про-
ведено газифікацію села.

Піклувалася Мотрона Федорівна, щоб у Будинку культури завжди лу-
нала музика та пісні, тому і їздили аж до Києва, щоб придбати красиві кос-
тюми для учасників художньої самодіяльності, музичні інструменти для 
духового оркестру та апаратуру для вокально-інструментального ансамб-
лю. Відомою на весь район була і футбольна команда нашого села [1].

Коли в 1975 році в селі побудували нове приміщення школи, вона 
першою звернулася до Голови Президії Верховної Ради України Ва-
лентини Шевченко, яка відвідувала місцеве господарство, з прохан-
ням виділити для навчального закладу нові меблі. І те, що в Човно-
Федорівській загальноосвітній відкрився перший у районі комп’ютерний 
клас, теж її заслуга [2].

Правління колгоспу надавало направлення усім, хто хотів навча-
тися, а потім працювати в рідному господарстві, виплачувало стипен-
дії. Дбала Мотрона Федорівна і про те, щоб кожна старшокласниця 
вміла доїти корову, а кожен хлопець – водити трактор. Не боялася бра-
ти на роботу молодь, доручаючи їм найвищі посади. Не боялася ризи-
кувати, не цуралася всього нового. Під безпосереднім керівництвом 
Пінчук М.Ф. господарство одне з найперших у районі перейшло на 
нову організаційно-правову форму господарювання на основі приват-
ної власності, ставши сільським багатофункціональним кооперативом 
«Маяк», який і у надзвичайно важких економічних умовах не втрачав 
своїх досягнутих висот [3].

Метою останніх років її життя було збереження цілісності господар-
ства. Дехто з селян у 2000 році вирішив господарювати самостійно всім 
були видані земельні ділянки і майнові паї. Та через деякий час майже 
всі повернулися в рідний колгосп. Зараз жителі нашого села впевнені: 
в тому, що реформоване господарство зберегло свою цілісність, вели-
ка заслуга Мотрони Федорівни. Вміла вона згуртовувати навколо себе 
людей, вести за собою. 36 років Мотрона Федорівна була керівником 
одного з найбільших господарств району. У квітні 2000 року районна 
газета «Голос Зіньківщини» писала про перебування Прем’єр-міністра 
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України на Човно-Федорівській землі, там були і такі рядки: «Коли буду-
чи в «Маяку», Віктор Ющенко почув, скільки років біля керма сільського 
господарства стоїть ця жінка – не втримався, заплакав» [2].

Держава високо оцінила працю голови правління одного з кращих 
колгоспів району. За добросовісну працю, за високі показники госпо-
дарства по виробництву і продажу державі сільськогосподарської про-
дукції, високий рівень соціального розвитку населених пунктів Мотрона 
Федорівна Пінчук нагороджена двома орденами Трудового Червоного 
прапора, орденом «Знак Пошани», орденом Леніна та Почесною гра-
мотою президії Верховної Ради УРСР, у червні 1986 року їй присвоєно 
звання «Заслужений працівник сільського господарства». 

Вона була учасницею республіканських та всесоюзних нарад та 
форумів жінок, делегатом з’їзду колгоспників, неодноразово обирала-
ся депутатом обласної Ради народних депутатів.

Її недоспівана пісня обірвалася гарячої жнивної пори в липні  
2001 року. 

На стіні адміністративного будинку, де знаходилася контора кол-
госпу «Маяк», висить меморіальна дошка з портретом Мотрони Федо-
рівни. Біля неї завжди живі квіти. Минають роки, але спогад про славну 
жінку-трудівницю завжди залишиться у серцях жителів села Човно-
Федорівка, яке вона так любила і якому віддала все своє життя.
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литоВсьКе заКоноДаВстВо на ПолтаВщині 
У ДРУГіЙ ПолоВині XVII століттЯ

Пшінка Олександр, Гаврилюк Володимир, 
Політучий Микола, учні 11-І, 11-М та 9-Ф класів 
КЗ «Полтавська гімназія №6 
Полтавської міської ради Полтавської області»
Керівник: Олефіренко А.О., учитель історії

Аналіз будь-якого аспекту соціальної історії неможливий без ви-
вчення регіональних джерел. Саме тому, для дослідження дієвості ли-
товського права на Полтавщині, у др. пол. XVII ст., нами було обрано 
Актові книги полтавського городового уряду (далі – Актові книги).

Актові книги – це збірники документів, які були сформовані у ре-
зультаті діяльності різних судів (гродських, земських, підкоморських) у 
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Великому князівстві Литовському, а згодом у Речі Посполитій, в т. ч., і 
на українських землях. Велись Актові книги і в інших установах із судо-
вими функціями а також у церковних судах. [7, с.282].

Актуалізація даної теми визначена тим, що значення даних пер-
шоджерел у вивченні історії Гетьманщини неможливо переоцінити. 
Як свідчення, – дослідження історика Ореста Левицького, який у сво-
їй праці «Очерки народной жизни вь Малоросии во второй половине  
XVII ст.» зазначає: «Едва ли найдутся другие судебные акты, такь ярко 
и полно отражающие в себе жизнь народную». [6, с.158] До того ж 
окремі праці з приводу дослідженого нами джерела відсутні.

«Книги Мєскіє Польтавьские» починають вести от року 1664 в 
місяці сепьтеверію (вересень) від 26 дня». Станом на момент свого 
видання оригінали книг знаходилися в Музеї українських древностей 
В.В.Тарновского Чернігівського губернського земства (нині – Чернігів-
ський державний історичний музей) під номерами: 54 (справи 1664-
1671 рр.) та 47 (справи 1672-1680 рр.) [5]. Дані матеріали були переви-
дані російським істориком В.Л.Модзалевським у Чернігові, за сприяння 
Полтавської вченої архівної комісії.

Серед записів, що стосуються Литовського статуту, який відобра-
жав литовське законодавство в «Справах поточных 1664-1671 годов», 
ми виокремили 42 судові справи. Правопорушення у даних записах 
зустрічаються найрізноманітніші проте знайдені нами відомості свід-
чать, що «найпопулярнішими» злочинами були: крадіжка худоби та 
вбивства. Часто в одній судовій справі розглядалися декілька видів 
правопорушень, скоєних одночасно. Аналізуючи ці дані, наведемо 
прикад. Так, 2 листопада 1667 р. до уряду поскаржився «прекона-
ний правом, Андръй», який розповів про завдані йому збитки, а саме 
«о шкодах, которие ся многим людем дъют в розбоях и покраденю 
овець». У викладеній справі стає зрозумілим, що група осіб, «Процикъ, 
овчар Торбын, Степанъ, овчар Малашовъ, да Гавриш, овчар Івановь, 
да Грицко, овчар Ничипоровъ» перебуваючи напідпитку, скоїли розбій 
і викрали овець у позивача. Усі четверо були притягненні до відпові-
дальності, але у різній ступені їх вини. [3. с.119].

Щодо покарань наведених в Актових книгах, то не всі вони були 
винесені посилаючись на Литовський статут. До речі відомості з дже-
рела свідчать, що майже у половині справ (19 з 42) виносився смер-
тельний вирок. Так, наприклад, 12 лютого 1669 р. розглядалася справа 
Ясева Завадовського про отруєння його матері Бутихою Жукувською. 
У зазначеному судовому засіданні позивач розповів, що: «Матка моя 
Завадовская юж през час немалий смертелне хоруетъ през отруене 
през чари бъсовские». У процесі слідства було доведено вину Бутихи, 
відповідно до чого був винесений вирок: «З розделу 11, артикулу 60-го: 
хтобы яким би колвекъ способом о смерть приправилъ, горлом мъетъ 
каранъ быти», тобто страчений [4, с.147].
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Іноді смертельні вироки були пом’якшені, враховуючи особливі 
обставини. Зокрема, справа Стефана Голика і Якима Сушка з Нових 
Санжар про зґвалтування дитини Стефана, сином Якима. Дане судове 
засідання відбулося 14 жовтня 1667 р. Позивач, Стефан Голик поскар-
жився на зґвалтування своєї п’ятирічної доньки Мар’ї, представивши її 
суду. В ході судового процесу з’ясувалося, що насилля було вчиненено 
дев’ятирічним сином Якима, Максимом. За 12 артикулом, 11 розділу 
Литовського статуту, «где обширней опьваеть кгвалтовнику, не фолк-
гуючи, по присязе поводовой сторони, волнокгвалтовника и на горль 
карати». Одначе «поглядаючи неж на дитинние молодие льта», було 
вирішено відпустити Максима. [2, c.106-107]

Дуже цікава справа була пов’язана з втратою посади. 27 липня 
1667 року «постановлен пред нами Тимош, прибышъ, которого-смо пи-
тали о тых шкодох о вкраденю комор двохь Супруновьских». Справа 
була розглянута доволі швидко, враховуючи покаяння злодія. Але збоку 
є приписка: «Тимош, овьчар, зрадил город, два дня мистром толко всего 
был. На его мьсцу зостал мистром Гарасим Троченко на цалий рокь». 
Тобто, вищезазначений Тимош скоїв злочин, вже два дні, як будучі мі-
стром. Враховуючи його посаду, суд обмежився звільненням. [1, с. 102]

Отже, ми бачимо, що посполите законодавство справді діяло на 
території Лівобережної України, зокрема Полтави. Актові книги дозво-
ляють нам виокремити з усіх судових справ ті, вироки яких виносилися 
відповідно до норм Литовського статуту. З їхньою допомогою можна 
простежити, які злочини скоювалися найчастіше, їх сезонність, тяжкість 
та покарання згідно з Литовських Статутів. З усіх справ бували виклю-
чення, вироки до яких виносилися враховуючи різноманітні обставини.

Ми дійшли висновку, що Актові книги Полтавського городового 
уряду містять багато унікальної інформації про судову систему Полта-
ви та особливості суспільного життя у ранньомодерну добу. Також ми 
змогли віднайти специфіку соціальної структури, мовні та антропоні-
мічні особливості. Можна зробити висновок, що литовське законодав-
ство справді знайшло своє відображення на Полтавщині.
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миКола БаєР – неПеРесічна Постать 
У лещатах тоталітаРноГо РежимУ

Гринь Владислав, Фисуненко Костянтин, 
вихованці гуртка «Юні екологи» 
КЗ «Полтавський обласний центр національно-
патріотичного виховання, туризму і 
краєзнавства учнівської молоді 
Полтавської обласної ради»
Керівник: Копилець Є. В., керівник гуртків 
КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР»

Історія охорони природи на Полтавщині вивчена досить ґрун-
товно. Але донедавна майже нічого не було відомо про одного з ак-
тивних діячів природоохоронного руху початку ХХ століття – Миколу 
Баєра. Інформація в «Енциклопедії сучасної України» характеризує 
Баєра насамперед як фахівця у галузі сільського господарства і по-
ета [5, с. 71–72]. Стислі біографічні відомості про нього були опри-
люднені його внуком, нобелівським лауреатом із фізики Андре Гей-
мом [1]. Більш-менш повну біографію М.М. Баєра реконструйовано  
на 2018 – 2019 рр. зусиллями київського та кам’янець-подільського до-
слідників – О.В. Василюка та В.А. Нестеренка [3].

Ознайомлення з відомостями про життєвий шлях та діяльність 
М.М. Баєра засвідчило, що це була надивовижу різнобічно обдарована 
людина, яка залишила слід і в літературі, і у справі охорони природи,і 
в політиці – адже Баєр був іще й активним діячем національно-
визвольного руху часів Української революції. Саме цього йому не 
пробачив тоталітарний сталінський режим, тому і досі чимало сторінок 
його біографії лишаються невідомими.

Микола Миколайович Баєр народився 4 грудня 1886 р. в родині 
інженера-землеміра в с. Бобрик тодішньої Харківської губернії (зараз 
це територія Сумської області). У різних джерелах трапляються різні 
варіанти написання його прізвища: Баєр, Бейер, Бауер та ін. Рід бать-
ка походив із Німеччини, а мати була наполовину українкою, наполо-
вину туркенею. Однак Микола Баєр в автобіографіях зазначав себе 
українцем за національністю. 

У 1904 р. Микола закінчив Катеринославську реальну школу та 
вступив до Московського межового (геодезичного) інституту за фахом 
«Економіка й техніка землевпорядкування». На той час це був один із 
найпрестижніших у Російській імперії навчальних закладів. У 1910 р. 
Миколу Баєра направлено на роботу до Полтавської губернії. У Пол-
таві він почав працювати межовим інженером у губернському земстві, 
тут народилися його сини і донька. 

У роки навчання Миколи Миколайовича у межовому інституті ба-
гато тамтешніх професорів були членами Російського географічного 
товариства. Мабуть, саме це середовище надихнуло його на приро-
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доохоронну діяльність. Коли у березні 1918 р. за ініціативи В. І. Вер-
надського було утворене Полтавське товариство охорони природи, до 
нього вступив і М. М. Баєр (у списку членів товариства він фігурує як 
«Бейнер Николай Николаевич»).

Микола Миколайович був вельми освіченою людиною. Вільно во-
лодів українською, російською, німецькою, англійською мовами і навіть 
есперанто. Із1906 р. публікував поезії, упродовж кількох років друку-
вався у журналах і газетах «Рідний край», «Селянське слово», «Укра-
їнська хата». У 1918 р. у Полтаві вийшли твори канадського письмен-
ника Е. Сетона-Томпсона у перекладах Миколи Баєра – «Лобо, король 
вовків на Корумпо» [6] та «Наші приятелі. Оповідання про собак» [7]. 
Вони проникнуті любов’ю і пошаною до тварин та засвідчують обізна-
ність Баєра у справі охорон природи. Так, про вилорогу антилопу Баєр 
зробив авторську зноску, що цей вид є майже винищеним у США і за-
лишився під надійною охороною лише на території Йєлоустоунського 
національного парку.

1919 р. у Полтаві побачила світ книжка М.М. Баєра з охорони 
природи «Шануймо і бережімо свій рідний край» [2], з якої було роз-
почато природоохоронну серію видань Полтавського природничого 
музею. Автор писав: «Любити рідний край – це значить любити його 
пісні, його мову, його людей; це значить любити природу його: гаї, луки, 
лани, річки, пташок, звірів. Це значить шанувати все живе в рідному 
краю» [2, с. 8]. Як зауважує О. В. Василюк, уся риторика природоохо-
ронної пропаганди у цьому виданні ґрунтується винятково на історико-
патріотичній тематиці [4, с. 2]. 

Водночас Баєр спирається на світовий досвід громадської охо-
рони природи, наводить приклади організації дорослих та дитячих 
товариств із охорони природи у Фінляндії, Англії, Німеччині, Франції, 
Сполучених Штатах. Закінчується книжка закликом гуртуватися у спіл-
ки охорони природи тих, «хто не хоче, щоб наша Україна і наша Пол-
тавщина пустелею стали» [2, с. 16]. За О. В. Василюком, це, імовірно, 
найдавніший опублікований заклик такого роду [4, с. 33]. Більше того, 
О. В. Василюк наголошує, що це перша у світі книга, де порушено про-
блему руйнівного впливу сільського господарства на довкілля і зокре-
ма – на глобальні зміни клімату (!). 

М.М. Баєр займав активну громадянську позицію не лише у спра-
ві охорони природи. В роки Української революції він, вступивши до 
Української партії соціалістів-федералістів, деякий час працював ке-
рівником департаменту землеробства в уряді Української Народної 
Республіки, у період Гетьманату Павла Скоропадського був призна-
чений на посаду межового інженера та старшого землеміра Київської 
губернської земельної управи. Також був прикомандирований до меж-
ового відділу Міністерства земельних справ. У ці роки Баєр видав кіль-
ка праць із земельного питання. 

Наприкінці 1918 р. Микола Баєр із родиною виїхав до м. Ярем-
че, намагаючись урятувати життя дружини: вона тяжко хворіла на ту-
беркульоз. Проте навесні 1919 р. дружина померла, лишивши Миколу 
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Миколайовича з трьома дітьми. Після цього родинного нещастя Мико-
ла Баєр із головою поринув у політичну діяльність. Разом із колишнім 
українським соціал-демократом М. Чудиновим-Богуном він став одним 
із засновників Української народної партії (хліборобів-власників). 

Улітку 1919 р. після поразки західноукраїнської революції Баєр опи-
нився у Кам’янці-Подільському, який у той час був тимчасовим політич-
ним і адміністративним центром УНР. Є свідчення, що у жовтні 1919 р.  
Баєр виступав на Державній Нараді УНР, де були присутні Головний 
отаман Симон Петлюра, члени українського уряду та керівники політич-
них партій. Розчарувавшись у Директорії, М. М. Баєр став одним із про-
відних діячів утвореної у грудні 1919 р. в Кам’янці-Подільському Укра-
їнської національної ради, що обстоювала більш праві політичні ідеї.

Одночасно Баєр розгорнув у Кам’янці-Подільському й викладаць-
ку діяльність. Тут він став одним із фундаторів сільськогосподарського 
факультету Кам’янець-Подільського українського університету, де в 
червні 1919 р. – листопаді 1920 р. очолював кафедру геодезії, засну-
вав геодезичну станцію. 

Наприкінці листопада 1920 р., напередодні утвердження на Поді-
ллі радянської влади, Микола Баєр разом із групою викладачів Укра-
їнського університету залишив Кам’янець-Подільський. Деякий час, 
будучи секретарем Української народної партії, він продовжував по-
літичну боротьбу. На початку 1921 р. проживав у Тарнові (Польща), 
де знаходився уряд УНР. У цей час він також публікує матеріали, при-
свячені земельному питанню та діяльності Української народної партії. 

Повіривши обіцянкам більшовиків, восени 1921 р. Микола Баєр 
повністю відійшов від політичної діяльності і повернувся до Кам’янця-
Подільського. У жовтні 1921 р. його призначили на посаду ректора 
новоствореного сільськогосподарського інституту, утвореного шляхом 
реорганізації Кам’янець-Подільського державного українського універ-
ситету. Як припускають О. В. Василюк та В. А. Нестеренко, таке рішен-
ня було ухвалене тому, що кандидати-комуністи не мали відповідної 
кваліфікації, щоб керувати закладом вищої освіти, а Баєр був невтом-
ним організатором і вченим, який користувався значним авторитетом 
серед колег. Сталися позитивні зміни і в особистому житті Миколи Ми-
колайовича: він знову одружився.

Попри прискіпливу увагу «органів», визнаний фахівець М. М. Баєр 
перебував на посаді ректора інституту до кінця листопада 1926 р., 
коли його змінив на цій посаді комуніст без досвіду наукової та викла-
дацької роботи. У 1927 р. він переїхав із родиною до Харкова, де вла-
штувався на роботу до Харківського геодезичного інституту. Спочатку 
працював професором геодезії, потім почав займатись аерокартогра-
фією. Після ліквідації геодезичного інституту Микола Миколайович із 
1935 р. викладав у Харківському будівельному інституті. Та нещодавня 
політична діяльність та наукові зацікавлення Баєра стали причиною 
звинувачень його у контрреволюційній діяльності та шпигунстві, нео-
дноразових арештів. Через загрозу репресій М. М. Баєр змушений був 
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залишити Харків і виїхати до Сочі. Тут він викладав у школах. Працю-
вав учителем і під час гітлерівської окупації. 

У післявоєнний період Баєра не депортували одразу до Сибіру, як 
багатьох етнічних німців, оскільки він як перекладач із німецької мови 
був необхідний для влади. Натомість до Сибіру виселили його родину. 
Микола Миколайович на певний час переїхав на роботу до Білоруської 
академії сільського господарства. Проте 1946 р. у Польщі віднайшли 
давні документи, що свідчили про контакти М. Баєра із С. Петлюрою. 
Це антибільшовицьке минуле разом із його німецькою етнічністю та 
тим фактом, що він складав карти Східного Сибіру, дало підстави для 
нового переслідування. 

За свідченнями нащадків М. М. Баєра, його знову заарештували 
у 1948 р., а 11липня 1949 р. позасудовий орган відправив його до ста-
лінських таборів на 10 років. Покарання Баєр відбував на Колимі. Ря-
туючись від цинги, у великих дозах пив хвойний відвар, унаслідок чого 
розвинулася тяжка хвороба нирок. У зв’язку зі смертю Сталіна відбув 
покарання не повністю.

Після заслання М. М. Баєр повернувся до родини у Сочі. Саме тут 
із ним певний час спілкувався внук, син доньки Ніни – Андрій Костян-
тинович (Андре) Гейм, майбутній Нобелівський лауреат із фізики, який 
доніс пам’ять про діда до наших днів [1].

На початку 1960-х рр. Микола Миколайович Баєр за рекомен-
дацією лікаря поїхав лікувати нирки до Харкова. Та здоров’я без-
поворотно забрала Колима… Невдовзі він помер у лікарні і був по-
хований у Харкові. Реабілітовано М.М. Баєра зусиллями доньки  
Олесі вже у 1990-х рр. 

Наш гурток долучився до повернення пам’яті про Миколу Ми-
колайовича Баєра. У листопаді 2019 р. до 100-річного ювілею книги 
«Шануймо і бережімо свій рідний край» у відділі краєзнавства Пол-
тавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І. П. Котля-
ревського відкрилася підготовлена нами книжково-ілюстративна ви-
ставка «Микола Баєр – призабута постать природоохоронного руху на 
Полтавщині». На ній представлені фотографії Баєра, публікації про 
нього, копія обкладинки книги «Шануймо і бережімо свій рідний край»  
1919 р. та сучасні видання його праць. На привернення уваги до по-
статі М. М. Баєра була спрямована і наша участь у Всеукраїнських 
історико-краєзнавчих конференціях учнівської молоді «Пізнай себе, 
свій рід, свій нарід» (Харків), «Державотворчі процеси в Україні: через 
віки у ХХІ століття» (Черкаси), «Українська революція: 100 років надії і 
боротьби» (Запоріжжя) у 2020 р. 

Чимало фактів життя М. М. Баєра лишаються для дослідників «бі-
лими плямами». Досить згадати, що на сьогодні невідомі ні точна дата 
його смерті, ні подробиці його реабілітації у 1990-х рр. Тож, опрацю-
вавши більш-менш відомі сторінки його біографії, ми плануємо далі 
працювати над уточненням та доповненням відомостей про цього при-
родоохоронця та діяча Української революції.



113

сПисоК ВиКоРистаних ДжеРел
1. Andre Geim – Biographical [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://

www.nobelprize.org/prizes/physics/2010/geim/biographical/
2. Бейер М.М. Шануймо і бережімо свій рідний край. – Полтава: Електрична 

друкарня Я. Е. Брауде, 1919. – 16 с.
3. Василюк О. В., Нестеренко В. А. Микола Миколайович Баєр: життя та діяль-

ність // Бейер М. М. Шануймо і бережімо свій рідний край: [Репринтне вид. з 
доданою біографією]. – Чернівці: Друк Арт, 2019. – С. 21–31.

4. Пам’ятки природоохоронної літератури України. Антологія українських ви-
дань, присвячених охороні природи початку ХХ століття (1914–1932) / Упо-
рядник О. Василюк. – К., 2019. – 330 с.

5. П’ядик Ю. В., Баженов Л. В. Баєр Микола Миколайович // Енциклопедія су-
часної України. – Т. 2: Б–Біо. – К.: НАН України, 2003. – С. 71–72.

6. Томпсон-Сетон. Лобо, король вовків на Курумпо / Переклав М. Бейер. – 
Полтава, 1918. – 23 с.

7. Томпсон-Сетон Е. Наші приятелі. Оповідання про собак / Переклав М. Бе-
йер. – Полтава, 1918. – 48 с.

аКаДеміК митРоПольсьКиЙ: ВіДомиЙ і неВіДомиЙ

Рибалка Каріна, учениця 11-А класу
Шишацького обласного наукового
ліцею-інтернату II-III ступенів
Керівник: Матяш І.Л., вчитель історії

Шишаччина – надзвичайно мальовничий, прекрасний край, який з 
давніх-давен надихав своєю красою всіх, кому хоч раз вдалося в ньо-
му побувати. «Такі місця повинні народжувати та виховувати справ-
жніх геніїв і талантів», – сказав одного разу Юрій Митропольський [1].  
А й справді, саме тут деякий час проживав великий науковець, біолог, 
засновник вчення про біосферу та ноосферу В.І. Вернадський; саме Ши-
шаччина зачарувала Короленка В.Г. – талановитого письменника, публі-
циста та громадського діяча. Цей славетний край подарував світові ви-
датних лікарів Яковенка Є. І. та Яковенка В. І., які дійсно були знавцями 
своєї галузі. Але, на жаль, якщо попросити пересічного жителя Шишак 
назвати почесних та відомих людей району, то рідко можна почути ім’я 
самого Юрія Олексійовича Митропольського, одного з найдостойніших 
його уродженців – видатного математика, професора, члена Болонської 
академії наук та Національної академії наук України, Заслуженого діяча 
науки УРСР, Героя України – Юрія Олексійовича Митропольського.

Дізнавшись про те, що наш Шишацький ліцей, у якому я навчаю-
ся, буде носити ім’я академіка Митропольського, я вирішила взятися 
за це дослідження. Тож метою моєї роботи є вивчення життєвого шля-
ху і наукової спадщини нашого славетного земляка, а скупі біографічні 
відомості про вченого актуалізують поглиблене знайомство з цією не-
пересічною особистістю.
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Юрій Олексійович народився 3 січня 1917 року в селі Чернишів-
ці, а хрестили його в Шишаках, тому часто говорять, що саме вони є 
місцем його народження. До речі, цікавою є не лише особистість мате-
матика, а й історія роду Митропольських. На Шишаччину вони потра-
пили з Петрограда, де саме відбувалися революційні події. «Хто був 
мій прадід, я не знаю, – зізнається Юрій Олексійович, – а про діда знаю 
чимало» [2]. Дід – Сава Олексійович Митропольський – випускник Пе-
тербурзької військово-медичної академії, після виходу на пенсію при-
дбав собі дачу в селі Чернишівці (нині Шишацького району). Батько 
академіка Олексій Савович здобув освіту в гімназії, а згодом навчався 
в Петербурзькому університеті, учасник Першої світової війни, потім 
служив у Червонії армії. Мати Юрія Олексійовича – Чарниш Віра Ва-
силівна – походила з давнього козацького роду Чарнишів. Федір Чар-
ниш брав участь у Чигиринських боях, а його син Іван був генеральним 
суддею, який працював при самому гетьманові Полуботкові, і його, за 
словами самого Ю. Митропольського, побоювався сам Петро I [1]. 

Батько Віри Василь Васильович був очільником Полтавського 
дворянства, а згодом став багатим поміщиком, маршалом Гадяцького 
повіту. Йому належали кілька сіл, серед них – Товсте і Чернишівка. Що 
цікаво, Гоголь був близькою людиною для сімейства Чарнишів, а сама 
Віра була подругою його сестер. Також вони були знайомі з Тарасом 
Шевченком, який написав полотно «Невідома у блакитній сукні». Юрій 
Митропольський зрозумів, що це не невідома, а його мама, після того, 
як Рената Смирнова звернулася до нього у процесі своєї праці «Мико-
ла Васильович Гоголь: Невідомі сторінки біографії» [3].

Батьки Юрія Олексійовича познайомилися саме в Чернишівці, 
поки батько проживав на дачі. Але довго подружжя не могло перебу-
вати в цьому селі через те, що до всіх сімей дворянського походження 
ставилися упереджено, вони боялися за своє життя. Саме через це 
збереглося так мало документів і свідчень про сім’ю академіка. Коли 
йому виповнився рік, родина переїхала до Києва. «Відтоді я весь час 
жив у Києві. В Шишаки жодного разу не приїздив. Це мені вперше до-
велось відвідати свою батьківщину» – згадує математик [1]. 

У місті Юрій Митропольський закінчив семирічну школу, а  
1932 року пішов працювати на Київський консервний завод. 1938 року 
він вступив до Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка і 
водночас працював вчителем фізики та математики в школі, але на-
вчанню завадила Велика Вітчизняна війна. Юрія Олексійовича при-
звали в Радянську армію. Але перед цим, 22 червня 1941 року, він 
побрався зі своєю однокурсницею Лихачовою Олександрою Іванівною, 
яка була підтримкою та опорою свого чоловіка все життя. Подружжя 
Митропольських виховало сина Олексія, який також присвятив своє 
життя науці, а саме геології, та доньку Надію – кандидатку біологіч-
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них наук. Саме на фронті проявилися унікальні математичні нахили 
майбутнього академіка. Ю. Митропольський – командир взводу ар-
трозвідки, всі необхідні розрахунки для точного враження цілі прово-
див раціонально, не користуючись спеціальними таблицями [4]. «Для 
звичайного офіцера вести стрільбу по цілях без допомоги тих таблиць 
неможливо! Мене виручали неабиякі математичні здібності» [2], – піз-
ніше згадував академік. Він отримав за військові заслуги два ордени 
Червоної Зірки, а також багато медалей.

В подальшому, вивчаючи джерела, ми дізналися, що з 1946 року 
Юрій Митропольський працював в Інституті будівельної механіки АН 
УРСР. У цей час відбулася зустріч, яка змінила його життя: він позна-
йомився зі славетним математиком, фізиком М. М. Боголюбовим, який 
відіграв величезну роль у науковій діяльності академіка. Вже 1948 року 
він захистив кандидатську дисертацію про резонансні явища у неліній-
них коливних системах, а 1951 року – докторську дисертацію з акту-
альних проблем нелінійної механіки і математичної фізики, пов’язаних з 
дослідженням нестаціонарних явищ у нелінійних коливних системах [4].

Також ми дізналися, що Юрій Митропольський працював у Київ-
ському університеті, вів курси та читав лекції [6]. 1954 року він став 
професором, а 1961 року академіком наук УРСР.З 1963 року – член 
Президії АН України.

Роботи Юрія Митропольського служать основою для вивчення 
багатьох інших наук: механіки, фізики та радіофізики, при розрахун-
ках орбіт супутників і траєкторій ракет тощо. Ідеї математика вико-
ристовуються вченими Японії, Китаю, Німеччини, Франції, Болгарії, 
а сам він неодноразово представляв свої доповіді у Польщі, Чехії,  
Словаччині та США.

Нам стало відомо, що за плідну працю в галузі математики Юрій 
Митропольський отримав Ленінську премію, звання Героя Соціалістич-
ної Праці, орден Жовтневої революції, звання Заслуженого діяча наук 
України, Почесну Грамоту Президії Верховної Ради України та багато 
інших нагород [4].

Помер математик на 91-ому році життя 2008 року. Похований у 
Києві на Байковому кладовищі.

Довгий час шишачани навіть не підозрювали, що академік Митро-
польський народився саме на нашій благодатній землі. Про це стало 
відомо з його біографії, коли Юрію Олексійовичу вручали Золоту Зірку 
Героя Соціалістичної Праці.

Пройде більше сімдесяти років, перш ніж вчений ступить на зем-
лю, де народився в далекому 1917-ому році. Його було запрошено на 
відкриття шкільного музею В. І. Вернадського. Ось після цієї події жи-
телі нашого району і дізналися, що відомий математик – уродженець 
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нашого краю. Невдовзі, одна з вулиць селища Шишаки була названа 
його іменем.

Яка цікава і багатогранна людина Ю. О. Митропольський. Вче-
ний зі світовим ім’ям, науковець такої величини, що навіть важко собі 
уявити, і водночас такий відкритий, щирий і простий у спілкуванні, як 
зазначали кореспонденти нашої районної газети «Сільське життя», які 
брали у нього інтерв’ю. 

І справді, це велика честь для нашого закладу носити ім’я акаде-
міка Митропольського. Сподіваюсь, що ми, учні ліцею, будемо достой-
ні імені такого відомого на весь світ нашого земляка. 
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жіноча злочинність за часіВ Гетьманщини
ДРУГої ПолоВини XVIII століттЯ 

Черненко Анастасія, учениця 7 класу 
Полтавської ЗОШ І-ІІІ ступенів №18 
Полтавської міської ради Полтавської області
Керівник: Кузнєцова М. В., 
учитель правознавства 

«Жіноча» проблематика сьогодні починає ставати популярною те-
чією історичних досліджень. Причиною цьому є не лише стрімке про-
никнення фемінізму в різні складові суспільного життя, а й недостатня 
кількість досліджень «жіночого» аспекту в історичному контексті. Тому 
саме «жіночий» акцент у історичному екскурсі привернув нашу увагу 
та надав поштовх до пошукової роботи.

Зауважимо, що злочини за участю жінки в Полтаві розглядалися 
на порядок рідше, ніж девіації «сильної статі». Така статистика є до-
сить показовою, і свідчить про те, що жінка не мала такої самостійності 
в суспільному житті, як чоловік. Більше того, переважно перебувала 
вдома, а отже – і менше втягувалася в конфлікти. Відтак перед полтав-



117

ським судом у якості обвинуваченої жінка поставала з меншою періо-
дичністю. Найбільш «врожайним» у цьому контексті виявився 1669 рік, 
яким датована третина всіх таких судових колізій.

В сенсі сутності девіантних дій, жіночі проступки – доволі різно-
манітні, хоча зауважимо, що вони дуже важко діляться на окремі групи 
порушень, адже один і той самий злочин може бути віднесений до різ-
них груп. В загальому, основну масу таких девіацій, складали злочини 
на сексуальному підґрунті – проституція та дошлюбні відносини, котрі 
разом представляють 27% проступків. Таким чином, кожна 4-а злочин-
ниця ранньомодерної Полтави була винна у тому, що розпорядилася 
своїм тілом всупереч тогочасним суспільним і правовим нормам.

Водночас, в «абсолютному заліку» лідирують і крадіжки, що також 
є цілком закономірним явищем. Близьким за своєю природою до краді-
жок є шахрайство, мотивація якого – заволодіння майном та особисте 
збагачення. Зовсім інакші підстави були у жінок, яких обвинувачували 
у шахрайстві, задля втечі від свої чоловіків. Такі випадки складали до 
11% девіацій. Такий же відсоток склали бійки, звісно, що тільки найтяж-
чі, котрі дійшли до суду через позови, внаслідок доволі істотних завда-
них побоїв. Зрештою, поодинокими випадками жіночих правопорушень 
складали такі злочини як вбивство, чари, публічні конфлікти, тощо.

Вивчаючи джерела, ми звернули увагу на те, що ще більш по-
ширеним видом жіночих злочинів було дітовбивство. Наприклад, за 
підрахунками польських істориків, у Гданську в 1558–1731 рр. близь-
ко 13% всіх жіночих злочинів були пов’язані з підозрами у вбивстві 
матір’ю власної дитини. 

Серед злочинів проти особи значне місце займали посягання на 
здоров'я особи – заподіяння тілесних ушкоджень. Останні різнилися 
переважно залежно від тяжкості заподіяння: каліцтво (легке каліцтво, 
тяжке каліцтво); побої, рани; інші види тілесних ушкоджень (мордуван-
ня, «волосы або бороду рвалъ»). Звісно, що завдання побоїв є преро-
гативою чоловіків, як сильної статі, однак билися й жінки. 

Ще одним видом злочинів проти особи було чаклунство. Специфі-
ка цього злочину опосередковано стосувалася особи яку підозрювали 
у злочині. До того ж такий вид «порушень вважався традиційно «жіно-
чим», адже відьмацтво – у першу чергу, «жіноча професія». Якраз у цей 
час (в ХVІІ ст.) у Європі процеси проти відьом набули найбільшого поши-
рення. Чудовим дослідженням цього явища на матеріалах Правобереж-
ної України є загальновідома «Історія з відьмами» Катерини Диси [3].

Більш часто жінка виступала фігурантом злочинів проти майна, 
переважно крадіжок, котрі в Литовському Статуті називали «злодей-
ством» чи «татьбой». Крали переважно худобу, птицю і гроші. 

Примітною є невеличка група справ, у котрих жінка крала разом зі 
своїм чоловіком, що є доволі показово в сенсі виконання родинних ро-
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лей – якщо красти, то й дружина мусила йти на «справу». Дослідивши 
це питання, ми знайшли у відповідних джерелах підтвердження цьому. 
Так, в листопаді 1665 року Гапка Щмидловна із своїм чоловіком Охрі-
мом Ковальчиком розграбували будинок сусіда (той нещодавно помер) 
і позабирали одяг покійного. Пізніше знайшлися свідки, які бачили як 
Охрім ходив у святковій сорочці небіжчика. Потім виявилося, Гапка 
привласнила червоний пояс, намисто і три персні. Безпосередньо на 
суді вся вина була перекладена на Гапку, її чоловіку вдалося уникнути 
покарання, що є доволі звичним явищем в патріархальному суспіль-
стві в котрому за одну й ту саму провину жінку карали тяжче [1, с. 173].

Місце ще одного злочину було традиційним – шинок. Ще одна Гап-
ка – шинкарка разом з чоловіком Семеном напоїли москаля, запро-
понували йому заночувати в шинку та й сонного обібрали. На ранок 
господиня все заперечувала, але справа дійшла до суду й Семена з 
Гапкою визнали винними: «ижбы Семен выною каран, а шинкарка кар-
ност явъно и поблъчне на ринку отримаетъ посторонкам…». Відтак 
Семен мав виплатити грошовий штраф – «вину», а Гапку повинні були 
публічно бити на ринку [1, с. 81]. 

Нами з’ясовано, що полтавських жінок звинувачували і в шах-
райстві. Це було цілком логічно, з точки зору тогочасного суспільства, 
адже цей злочин теж так би мовити, «пасує» жінці, оскільки матері-
альні цінності тут не забиралися (що зробити буває важко фізично), 
а «видурювалися». Обидві зафіксовані в Актах справи базувалися 
на підробці документів: «30 жовтня 1665 року Демчиха скаржилася 
на Демку за те, що та їй за 16 талярів продала «фалщиву змишьлен-
ную духовницу», себто фальшивий заповіт». Дуже шкода, що ми не 
знаємо докладних обставин і мотивацій фальшування цього заповіту, 
зрозуміло, що основними були матеріальні міркування, однак решта 
важливих обставин невідомі. При розгляді знайшовся свідок, котрий 
захистив Демку і вказав, що винним є якийсь Артюх [1, с. 56]. Аналі-
зовані документи містять не завжди, повну інформацію про злочинців. 
Згідно з підрахунками, з притягнутих до суду 107 осіб, складали пере-
важно чоловіки – 92,5 % (99 осіб). Жінки становили лише 7,5% – 8 осіб.  
Як видається, їхня частка серед злочинців Гетьманщини була тради-
ційно невисока. За інформацією екстракту, поданого до Генеральної 
військової канцелярії в 1751 р., у секвестрах усіх 10 полків тоді знахо-
дилося 347 в’язнів. Серед них було лише 42 жінки – 12,1%1. Імовірно, 
що незначна їхня частка серед злочинців була характерна для ранньо-
модерного суспільстві взагалі. Принаймні, доволі низький відсоток жі-
нок у злочинному середовищі констатують також польські й англійські 
дослідники. [7, с. 314].

Проаналізувавши джерела, ми дізналися, що ще одним видом 
злочинів проти майна була купівля й перепродаж краденого. В грудні 
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1665 року судили Хвеську, котра торгувала краденими вівцями. Тва-
рин вона купила в селі Мачухи (там їх і вкрали), потім попросила свою 
подругу Алениху переховати їх у себе доки все не затихне. Пізніше 
Хвеська почала продавати овець в Рибцях де і була впіймана [1, с. 62].

Як підсумок, зауважимо, що жінки часто вдавалися до крадіжок 
та інших девіацій. Прагнучи покращити своє матеріальне становище 
жінки йшли й на шахрайства. Як бачимо, тогочасні жінки ловилися на 
посяганнях проти життя і здоров’я особи. Тут виділяються такі істо-
рично жіночі злочини як отруєння, або ж чари. Звісно, що нікуди було 
подітися й від бійок. Розгляд одвічної дихотомії злочин / покарання 
підводить до висновків, що «слабка стать» була заручницею реалій 
ранньомодерної доби та суспільних моральних норм витворених па-
тріархальним чоловічим суспільством.

Вже той факт, що жінка в Гетьманщині таки вдавалася до девіант-
них дій, свідчить, про те, що вона не була повністю ізольованою від 
суспільних відносин, а отже і від різних конфліктних ситуацій. 
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УКРаїноЦентРична ДіЯльність олеКсіЯ КУлиКа 
У 1990-х – на ПочатКУ 2000-х рр.

Кононенко Софія, вихованка гуртка 
«Юні екологи» КЗ «Полтавський обласний 
центр національно-патріотичного виховання, 
туризму і краєзнавства учнівської молоді 
Полтавської обласної ради».
Керівник: Копилець Є. В., 
керівник гуртків КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР»

Постать Олексія Івановича Кулика (1937–2002) багатогранна: пе-
дагог, художник, поет-аматор, самодіяльний музикант, краєзнавець, 
фундатор Кобеляцького районного музею літератури та мистецтва на 
Полтавщині. Зазвичай його діяльність і розглядають у контексті збере-
ження літературно-мистецької спадщини земляків. Проте детальне ви-
вчення останніх років його життя за матеріалами музею [2] переконує, 
що у цей період Олексій Іванович насамперед активно пробуджує на-
ціональну пам’ять кобелячан, відновлює забуті чи спотворені сторінки 
минувшини рідного краю.

На початку 1990-х рр. О. І. Кулик співпрацював із науковцями, які 
повертали добре ім’я землякам, репресованим за сталінських часів. 
Про це свідчить збережена частина його листування з О. П. Юренком –  
одним із авторів полтавських томів книжкової серії «Реабілітовані іс-
торією». У листі від 10.12.1991 Юренко дякує за надіслані матеріали 
та пише: «Бажаю Вам… успіхів у Вашій дуже нелегкій, але й дуже по-
трібній і благородній роботі».

Кулик доклав зусиль і до відродження на кобеляцькій землі пам’яті 
про Григорія Китастого, художнього керівника Української капели бан-
дуристів імені Тараса Шевченка у Детройті. У вересні 1990 р. до Кобе-
ляк зі США приїхала Г. Д. Китаста, вдова Г. Т. Китастого. Вона передала 
Кулику деякі матеріали про чоловіка. Саме ці матеріали склали основу 
експозиції, яка з незначними змінами досі експонується у музеї. А в січ-
ні 1991 р. у районній газеті «Колос» вийшов нарис О. І. Кулика «Співак-
бандурист з Кобеляк» [3], із якого чимало кобелячан уперше дізналося 
про основні факти біографії Китастого, його мистецьку спадщину.

Долучився О. І. Кулик і до збереження доробку старшого брата 
Г. Т. Китастого – Андрія. Той мав виразні здібності художника і був від-
даний на навчання до київського майстра іконопису. На жаль, його жит-
тя рано обірвала Перша світова війна. Крім ікон, на згадку родині за-
лишився виконаний Андрієм портрет Тараса Шевченка. Нині він збері-
гається у районному музеї літератури та мистецтва. Саме Кулик надав 
відомості про Андрія Китастого упорядникові двотомної «Полтавської 
Шевченкіани» П. П. Ротачеві. У листі від 10.01.1995 Ротач дякує за ін-
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формацію до книги та висловлює сподівання на подальшу допомогу 
Кулика у роботі над нею.

У школі-інтернаті О. І. Кулик на початку 1990-х рр. оформив кім-
нату народознавства та кабінет історії України. У звіті про роботу Ко-
беляцького районного музею літератури і мистецтва за 1993 р. він 
зазначив: «Протягом ІV кв. продовжувалась робота по створенню 
кімнати народознавства в Кобеляцькій школі-інтернаті: …підібрано 
зразки українських костюмів і народного житла по регіонах України  
(в малюнках); підібрано старовинні картини, народна вишивка, вироби 
з дерева, роботи місцевих митців та ін. Заготовляється і вишукується 
матеріал (рогіз, хворост, рейки, дошки, фанера), речі побутового вжит-
ку для відтворення макету української хати».

У цей час Кулик також працював над проєктом реекспозиції ра-
йонного історичного музею, який давно занепав до рівня пересічної 
«Ленінської кімнати». Із робочих записів зрозуміло, що перший відділ 
музею мав носити назву на кшталт «Україна – наша рідна Батьківщи-
на (Вітчизна), країна, держава, рідна земля – земля наших предків».  
В його оформленні планувалося використати державну символіку, за-
клик «Любіть Україну…», книги «Історія України-Руси» М. С. Грушев-
ського та М. М. Аркаса, «Кобзар» Т. Г. Шевченка. 

Та на заваді став брак коштів: як зазначає Кулик у звіті про робо-
ту Кобеляцького районного музею літератури і мистецтва за 1994 р., 
«Продовжуються вивчатись матеріали Кобеляцького історичного му-
зею, але проблемою є фінансування на його переобладнання». А за 
два роки Олексій Іванович несподівано позбувся і музею літератури та 
мистецтва. У журналі обліку відвідувачів 11 грудня 1996 р. він записав: 
«Приміщення передано рай.[онній] податк.[овій] інсп.[екції]. Експонати 
всі перевезені в райвідділ культури, поки не відремонтується примі-
щення бувшої міськради. Далі буду надавати консультації і чим зможу 
допомагати людям». Після цього йдуть записи про консультування міс-
цевих освітян із районного будинку дитячої творчості, відділу народної 
освіти, школи-інтернату, міської середньої школи № 2, надання їм різ-
номанітних краєзнавчих та народознавчих матеріалів. 

За 1996–1997 рр. Кулик підготував нарис «Сторінки минулого (іс-
торія Кобеляк і краю з найдавніших часів до 1917 року)» (за версію цьо-
го нарису, підготовлену до друку співавтором Л. І. Митьком під назвою 
«Край наш Кобеляцький», О.І. Куликові у 2003 р. посмертно присуди-
ли диплом літературно-мистецької премії імені Володимира Малика). 
Як свідчать чорнові матеріали, роботу над нарисом він почав іще у  
1980-х, проте не квапився, скрупульозно вивіряючи кожну деталь. 

Тоді ж Кулик виконав чорнову роботу по нарису «Внесок наших 
земляків в українську і світову культурну спадщину» (досі не опублі-
кований). Крім Григорія Китастого, у ньому Олексій Іванович, викорис-
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тавши матеріали від Олександра Юренка, згадав розлогим абзацом 
Івана Майстренка – видатного діяча української еміграції, науковця, 
відомого критика Комуністичної партії Радянського Союзу. 

У 1998 р. районний музей літератури і мистецтва таки відродили: 
допомогло відзначення на державному рівні 80-річчя вихідця з Кобе-
ляччини Олеся Гончара, бо ж чекали на приїзд низки високих гостей, 
яким потрібно було щось показувати. Основу експозиції, присвяченої 
Гончару, склали матеріали, раніше зібрані О. І. Куликом. Проте очолю-
вати музей хворий Кулик уже не міг, а працювати художником під но-
вим керівництвом, як казав сам, не захотів. Та це не означало, що він 
припинив краєзнавчі пошуки. У 2000 р. О. І. Кулик активно включився 
у конкурс проєктів герба та прапора Кобеляк. Давня міська символіка 
1842 р. уособлювала остаточну поразку шведської армії біля Перево-
лочної після Полтавської битви, тож міська рада вирішила затвердити 
герб і прапор Кобеляк, які б несли адекватне смислове навантаження. 

Проєкти Кулика (а він розробив їх десятки) базувалися на тради-
ційних козацьких символах. Наприклад, Кулик вважав за доцільне за-
лишити в гербі частину елементів міського герба 1842 р. На його думку, 
шаблю та рушницю доречно трактувати у контексті козацької історії со-
тенного містечка, хоча свого часу царська Герольдія і використала їх 
для позначення перемоги росіян над шведами під Переволочною. Кулик 
писав: «Добре, хоч тоді в 1842 р. не нав’язали нам двоголового орла з 
пазурами на всі боки, а так люди… все ж таки бачили наші козацькі сим-
воли ось уже більше 150 років». Замість переможного лаврового вінка 
він запропонував розмістити у гербовому полі літеру «К» з кобеляцької 
міської печатки початку XVIII ст. Цей проєкт О. І. Кулика отримав високу 
оцінку голови Українського геральдичного товариства, кандидата істо-
ричних наук А. Б. Гречила та брав участь у фіналі конкурсу.

Таким чином, діяльність О. І. Кулика у 1990-х – на початку  
2000-х рр. має виражений громадський характер. Саме такі подвиж-
ники готували підґрунтя, з якого постало молоде покоління борців за 
відроджену Українську державу.

Спадщина Олексія Івановича Кулика затребувана і сьогодні. У 
2014 р. районна газета «Колос» передрукувала статтю Кулика «Тарас 
Шевченко і наш край», уперше опубліковану 1989 р. [4]. У 2017 р. у 
«Колосі» вдруге побачила світ стаття «Ім’я рідної домівки» [1], напи-
сана 1987 р. Історико-краєзнавчий нарис «Край наш Кобеляцький» ви-
тримав уже три видання [5], готується до друку четверте. 

Незадовго до 50-річного ювілею Кулик, викладаючи на папері пе-
режите, звертається до прийдешніх поколінь: «Оце, що зміг – повигрі-
бав із закутків своєї пам’яти, не осудьте – про те й розказовав…, щоб 
знали, як було, чиї ми діти… Хотілося б, щоб отих цікавих і допитливих 
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до свого минулого було значно більше, ніж оце зараз, коли пишуться 
ці рядки… 

Бережіть рідний край, знайте про нього все: від далекої, хай і ле-
гендарної минувшини до пережитих вами перших років, перших кроків, 
перших відчувань, перших побачень з цим світом.

Бережіть у серці тепло рідної домівки, подих вітерця, ранню зорю, 
схід сонця, легкі хмарки в небі, грозові темні хмаровиська над обрі-
єм, передвечірнє сонце над горизонтом, вечірню прохолоду, солов’їні 
переливи вночі – все це ваше дитинство, ваша юність, ваш край і свя-
щенна земля.

За неї не шкодуйте нічого – живіть де завгодно, але знайте, що 
ота крихта Планети, де ви з’явились на світ – Ваша Планета, Ваша 
блискітка, яку берегти вам до скону, до кінця» [2]. Цей духовний заповіт 
Олексія Івановича Кулика не втрачає актуальності.
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масоВі РеПРесії 20-30-х РоКіВ на ПолтаВщині 
ПРоти ЦеРКВи та ДУхоВенстВа

Литвин Назар, учень 9 класу 
Щербанівського ліцею 
Щербанівської сільської ради
Полтавського району  Полтавської області
Керівник: Ярощук М.В., учитель історії

В умовах сучасного розвитку і розбудови української держави зна-
чна частина минувшини радянської доби залишається не вивченою. 
Намагаючись відкрити завісу таємничості щодо питань діяльності ор-
ганів більшовицької влади та її каральних органів на теренах Полтав-
щини впродовж І пол. XX ст., ми не можемо оминути увагою питання 
винищення української нації та її кращих представників радянськими 
каральними органами та спецслужбами.

 У дослідженні даної проблеми зацікавлено чимало науковців, 
журналістів та пересічних людей. Так, нам відомо, що серед дослідни-
ків даної проблеми є Петровський Є.П., Дубина О., Мельник О., Реве-
гук В.Я, Бажан О.Г, Бабенко Л.Л, Кочерга Н.К, В.Пащенко, Єрмак О.П., 
Пустовіт Т.П., Кульчинський М.Г. та інші. 
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У своїх дослідженнях науковці значну увагу приділяють висвітлен-
ню ролі радянських органів державної безпеки у системі відносин між 
державою та церквою на початку XX ст., проблемі боротьби з анти ра-
дянською пропагандою, винищення «українського обличчя» та репре-
сій щодо осіб опозиційно налаштованих по відношенню до влади рад, 
чи тих, хто посмів протистояти радянському режиму. 

Оскільки роль джерелознавчих досліджень зростає, а матеріали 
оперативно-слідчих справ стають все доступнішим для звичайного 
обивателя та у зв’язку зі зняттям грифу секретності, в межах декомуні-
заційного процесу, щодо значної кількості матеріалів та кримінальних 
справ по репресивним діям каральних органів СРСР на теренах Укра-
їни та Полтавщини, вивчення даної проблеми є досить актуальним.

Вивчаючи минувшину полтавської землі на зламі 1920-1930 років 
на основі краєзнавчого матеріалу та архівних даних, ми робимо спробу 
дещо узагальнити вже відомі факти репресій збоку радянської караль-
ної машини щодо своїх співвітчизників та висвітлити деякі факти, що 
залишаються поза увагою дослідників даної наукової проблеми. 

У лютому 1919 року Всеукраїнська Православна Церковна рада по-
становила стати на ґрунт радянського закону про відокремлення церкви 
від держави і зареєструватися як «Всеукраїнська Спілка Православних 
Парафій». Та взаємини між УАПЦ та більшовиками не склалися. [7]

На початку 1920-х років по країні прокотилася хвиля судових про-
цесів над духовенством. Причиною до більшовицького активного на-
ступу на релігійні інститути і насамперед православну церкву розпо-
чався навесні 1922 р. оскільки, церква розглядалася як найбільший 
осередок внутрішньої «контрреволюції». Продовженням тотальної 
боротьби проти церкви став декрет ВЦВК від 23 лютого 1922 року про 
вилучення церковних цінностей, що знаходяться в користуванні вірян. 

Нами з’ясовано, що на Полтавщині широкого розголосу набула 
справа проти священика Троїцької церкви В.І. Зеленцова, формаль-
ним приводом для його арешту було не виконання директиви ВУЦВК 
від 8 березня 1922 року про вилучення церковних цінностей до фонду 
боротьби з голодом. Ця справа стала хрестоматійною, увійшовши у 
багато пропагандистських книг та брошур про контрреволюційну сут-
ність духовенства. [4;146] 

Основним інструментом антирелігійних кампаній з боку більшо-
вицької влади виступала преса, за допомогою якої формувалась гро-
мадська думка щодо використання церковного майна на користь по-
треб соціалістичного радянського суспільства. Яскравим прикладом 
впливу тогочасної преси на думку суспільства є Лубенська газета «Ра-
дянський селянин», що розмістила на своїх шпальтах замітку про те, як 
«30 релігійних громад округу на утримання культових споруд та 510 по-
пів і дяків щорічно витрачають 423 тис. крб. І тут же зазначалося, що на 
457 сільських шкіл з місцевого бюджету в 1926/27 господарському році 
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виділялося 783 тис. крб. Звідси автор статті робив нехитрий висновок 
про те, що якби гроші, витрачені селянами на задоволення своїх ре-
лігійних потреб, спрямувати на будівництво шкіл і утримання вчителів, 
то на селі можна було б відкрити ще близько 300 навчальних закладів. 
Скільки ж тракторів, добрив та ін. можна купити, розпродавши культо-
ве майно, пропонувалось підрахувати самим читачам. [4;145]

Утиски щодо церкви та її діячів продовжувались. Знаючи справ-
жнє ставлення верхівки партійно-державного керівництва країни до ре-
лігії і церкви, легко помітити демагогічний характер зазначених вище 
документів. Водночас, з’явившись під тиском внутрішніх і зовнішніх 
обставин, вони певною мірою віддзеркалювали тенденцію до посла-
блення репресій проти церкви і духовенства. Це виявилось, зокрема, в 
згортанні кампанії по ліквідації молитовних будинків, яка набула широ-
кого розмаху в 1929 – на початку 1930 року [4;149]

Логіку репресій 20-30 рр. ХХ ст. зрозуміти важко, оскільки їм, міг 
бути підданий будь хто, у тому числі як виконавці так і творці репресив-
них заходів. У першу чергу терор був спрямований проти інтелігенції, 
духовенства та національно свідомої частини суспільства [1]. Ситуація 
різко змінюється в 1937–1938 роках, позначених чорною міткою в істо-
рії нашої країни. У вказівці від 5 жовтня 1937 року органам НКВС УРСР 
наголошувалось на необхідності у досить короткий термін провести 
рішучий розгром церковно-сектанських і контрреволюційних кадрів. 
Результатти проведених заходів потрібно було повідомити упродовж 
однієї декади.[2]

Відповідно до даних статистичних звітів НКВС УРСР дохо-
димо висновку, що на ІІ пол. 1937 року в країні було заарештовано  
148 872 чол., на Полтавщині число заарештованих становило 5573 чол. 
Усім арештованим інкременувалися різні звинувачення у злочинах-
зрада Батьківщині, шпигунство, терор, диверсія, шкідництво, контрре-
волюційна діяльність. Але більшість з цих злочинів були надуманими 
та сфальсифікованими органами НКВС по Полтавській області та ра-
йонних відділах.[1] 

Однією з яскравих сторінок репресивної машини більшовицьї 
влади на Полтавщині є вторгнення НКВС до Мгарського Лубенсько-
го Спасо – Преображенському монастиря, де ними було розстріляно  
16 ченців. Більшовики які ввійшли до монастиря, взяли в полон ченців 
та потім їх розділили на три групи і розстріляли вночі. Головним підозрю-
ваним у справі про вбивство ченців є Дмитро Бакай, але справу було 
закрито, так як вбивство ченців відбувалось уночі, і ніхто не міг точно 
назвати хто відав наказ на вбивство 16 ченців і Ігумена Амвросія.[9]

Жертвами сталінських репресій та беззаконня було чимало слу-
жителів священного культу, і здебільшого колишніх, оскільки переважна 
більшість церков, синагог, кірх тощо на кінець 1930-х років вже була за-
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крита, пограбована і священики працювали в різних галузях народного 
господарства або ж були безробітними. Але і це не змогло врятувати 
їх від пильного ока органів НКВС. Приводом для їх арештів зазвичай 
у більшості випадків служила приналежність їх до церковників. Яскра-
во цей факт ілюструють є справи І.М.Богдановича і О.І.Петровського. 
Формально Богдановича співробітники Полтавського облвідділу НКВС 
заарештували наприкінці жовтня 1937 року за те, що він «серед жи-
телів м. Полтави проводив агітацію за відкриття церков в м. Полтаві і 
висловлював антирадянські настрої» [4;150]. 

Про б жорстовість та репресії НКВС свідчитть і той факт, що 
27 грудня 1937 року обірвалося життя священика з міста Полтави 
О.Л.Яковлєва. Аби довести його провину, в «антикомуністичних ви-
словлюваннях», вистачило всього десяти днів та одного допиту. Та ж 
доля чекала і на свящекнника обвинуваченого у справі щодо «ворожих 
настрої до Радянської влади» з села Перещепино, К.П.Биковця: 7 ве-
ресня 1937 року його заарештували, а вже 1 жовтня цього ж року – роз-
стріляли. Обидва злочинці, О.Л.Яковлєв і К.П.Биковець, винними себе 
у ході слідства не визнали, та вироки їм заготували заздалегідь. [4;151]

Підсумовуючи усе викладене, ми доходимо висновку, що усі за-
ходи репресивної радянської влади щодо свого народу, церкви та її 
діячів можна кваліфікувати як «масовий державний терор», який три-
вав не одне десятиліття. Вся компанія регламентувалася таємними 
інструкціями та документами політичного керівництва СРСР для під-
тримання власного статусу та авторитету. 

Вивчаючи і досліджуючи минуле свого народу, людина дбає про 
майбутнє своєї нації та Батьківщини. Ми, сучасне покоління, повинні 
пам’ятати своє коріння аби помилки минувшини не повторилися у на-
шому завтра.
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тРиПільсьКа єлизаВета РоДіоніВна,
ПеРша жінКа-сКУльПтоРКа В УКРаїні та її
мистеЦьКа ДіЯльність на ПолтаВщині

Коваленко Анастасія, учениця 11 класу
ДСХШІ І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв 
у Опішні» імені В. Кричевського
Керівник: Безрук С. О.,
вчитель історії, українознавства

Українське мистецтво має дуже багато надбань, але також зазна-
ло чимало втрат. Бурхливі події національної історії XIX – XX століть 
порозкидали по всьому світу славетних представників нашої культури, 
зосібна художників, архітекторів, скульпторів. Україна продовжує зби-
рати і повертати на Батьківщину імена своїх кращих синів та дочок. 
Поміж них і яскраву зірку – Єлизавету Трипільську, кращі досягнення 
якої належать і українській, і світовій культурі.

Актуальність дослідження зумовлена як значенням, так і обсягом 
інформації про життя та творчість першої в історії українського мис-
тецтва жінки-скульптора Єлизавети Трипільської. Актуальність нашої 
розвідки посилює той факт, що перша скульпторка – наша землячка, а 
звернення до мистецтва в крайовому аспекті – завжди на часі.

Трипільська Єлизавета Родіонівна (19/31. XI. 1881, Опішне – 
6.XI.1958, Баку), перша жінка-скульпторка в Україні. Народилася в 
селі Опішня Полтавської губернії в родині багатих поміщиків, які мали 
володіння в Опішні і Зінькові [1]. Проте друковані джерела часто пода-
ють різні відомості. Так, дата і місце народження в різних публікаціях 
коливаються в межах 19(31).11.1881, Полтава [2] або 1883 р., Опішне 
на Полтавщині [3].

Єлизавета Трипільська – представниця шляхетного роду, який во-
лодів землями славного Зенькова з Опішнею в підпорядкуванні. Бать-
ки – поміщики Опішного. За деякими даними, дядьком Єлизавети був 
відомий український пейзажист Михайло Іванович Холодовський. У 
Полтавському інституті шляхетних панянок дівчина здобула початкову 
професійну художню освіту. Перед цим (1896) закінчила зі срібною ме-
даллю училище в Полтаві. Завершивши навчання у В. Волкова в інсти-
туті шляхетних дівчат, Єлизавета Трипільська з 1897 року продовжує 
студіювати мистецтво пластики в Петербурзі в майстернях скульпторів 
Л. Шервуда, В. Беклемішева [2], Р. Баха, у графіків А. Ціонглінського, 
Д. Кардовського.

У цей час, якраз на рубежі 1890-х – 1900 рр. в Опішні, як і в Мирго-
роді, експериментальним шляхом налагодили випуск порцелянових та 
фаянсових виробів. У подальшому Трипільська планувала відливання 
своїх скульптур на базі Миргородської художньо-промислової школи. 
Тоді ж Єлизавета законтактувала з Василем Григоровичем Кричев-
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ським (1872–1952 рр.), який неодноразово бував і жив в Опішні. Ми 
встановили, що зв’язки між Є. Трипільською, адміністрацією Опішнян-
ського училища та В. Кричевським стають постійними. У 1903 році ху-
дожниця вже брала участь у виставці в Полтаві (виставка організована 
з нагоди відкриття пам’ятника Іванові Котляревському). 

У 1906 році Трипільська їде до Парижа, де навчається в студії 
Н. Аронсона та в майстерні В’єжеля. Упродовж 1904–1917 рр. Є. Три-
пільська працювала з різними матеріалами – гіпс, мармур, бронза. 
Пройшовши науку в столиці Франції, Трипільська зберегла в своїй 
творчості власне світосприйняття, національний колорит, зберегла 
українську тематику в скульптурному набутку Єлизавети Трипільської 
говорить і енциклопедичний словник «Художники України» [2]. Мистки-
ня прославилася керамічними виробами, у яких відтворювала образи 
з навколишнього оточення: сільських дядьків («Дядько Кривоніс»), мо-
лодиць («Цокотуха», «Засоромилась») і дівчат, а також свійських тва-
рин – собак, корів, тощо.

Після повернення з Парижа Єлизавета Трипільська проживала 
в Полтаві, у власному маєтку в Зінькові, Києві. Після повернення з 
Парижа художниця працює з різними матеріалами. Упродовж 1904-
1909 років з’являються роботи: «Портрет хлопчика» (1908 р., мар-
мур), яка експонувалася на Весняній виставці в Петербурзі; теракотові 
бюсти дівчат, анімалістична скульптура (зображення собак, свиней, 
корів), погруддя сільських мужиків – «Дядько Кривоніс», «Селяни»,  
молодиць – «Катерина» (1909 р.). 

Про активну творчу діяльність Єлизавети Трипільської на Пол-
тавщині говорить гіпсовий етюд «Свиня» і бронзова статуетка «Ан-
глійський хорт», які були вперше виставлені на третій виставці картин 
групи художників в Києві у 1910 р. Уже в наступному році вона дебютує 
на весняній виставці в Петербурзькій академії мистецтв з “Голівкою 
дитини” і на четвертій виставці українських художників зі скульптурами 
з глини “Засоромилась”, “Паніматка”, “Дядько Кривоніс”. Ці скульптури 
стали справжніми подіями мистецького життя України того часу» [1].  
В усіх її творах відчувається реалістична традиція, успадкована від відо-
мих українських майстрів скульптури – Л. Позена і Ф. Балавенського». 

У цей час Трипільська живе у власному маєтку в Зінькові. Саме 
тут вона створює в січні 1912 року свої скульптури «Осетин» (гіпс), 
«Панна» (гіпс) і «Селянин» (глина). Ці твори подала на Першу артис-
тичну виставку.

Наступні виставкові зразки скульпторка створює в 1916-1917 рр. 
У бронзі – «Билиночка», «Жартує», «Катерина»; у 1918 р. у майоліці –  
група «На ярмарку» [2]. У 1918 р. твори експонувалися на Першій ви-
ставці товариства діячів українського пластичного мистецтва в Києві.
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Знайомство з відомим істориком Дмитром Яворницьким у Полтаві 
(він читав лекції на курсах підвищення кваліфікації) і сумісна праця над 
утіленням ідеї 1912-1914 рр. згодом стали запорукою вдалого портре-
та Д. Яворницького. Завдяки порадам Дмитра Івановича, Є. Трипіль-
ська створила чимало історичних образів українців, які експонувалися 
на виставках у Петербурзі, Москві, Києві, Сочі, Ленінграді й Баку.

Особливістю її творчості цього періоду була своєрідна манера, 
яка межувала одночасно з імпресіонізмом і натуралізмом. Автор звер-
талася до різних технік і жанрів, експериментувала одночасно з ке-
рамікою, станковою скульптурою, цікавилася промисловими форма-
ми порцеляни та фаянсу. У цей час гончарі з Опішного за її ескізами 
створили фігурки «Українське весілля» [2, c. 549], які увійшли до історії 
вітчизняної керамології. Та найбільш переконливим фактором вірнос-
ті Єлизавети Трипільської українським традиціям є простий перелік її 
робіт на різних виставках: «Дядько Кривоніс», «Селяни», «Цокотуха», 
«Свиня» (1904-1909 рр.), «Паніматка», «Засоромилась», «Панна», 
«Селянин» (1910 р.), «Билиночка», «Жартує», «Катерина», «На яр-
марку» (1916-1917 рр.).

Отже, перші роботи мисткині – фігурки народних типів – були 
створені в Зінькові та Опішні. Надихаючись оточенням селян своїх ма-
єтків, Єлизавета Трипільська досягла визнання міжнародного рівня як 
майстер тонкокерамічної фігурки. за висновками багатьох митців і кри-
тиків того часу, а також тих джерел, які вивчали мистецтво Єлизавети 
Трипільської, вона «своєю творчістю започаткувала національний ха-
рактер української скульптури початку ХХ ст.; етнографічна тематика, 
народні типи українців відрізняються самобутністю, розумною здоро-
вістю, життєвістю» [4]. «Своєю творчістю започаткувала національний 
характер української скульптури» [2, с 549]. 
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Фольклор та етнограФІя

мозаїКа В місті ГаДЯчі та ГаДЯЦьКомУ РаЙоні

Кириленко Єлизавета, учениця 11 класу 
Гадяцького обласного наукового 
ліцею-інтернату II-III ступенів 
імені Є.П. Кочергіна Полтавської обласної ради
Керівник: Галушка Н. А., учитель історії, 
керівник історико-краєзнавчого музею

Мозаїка − сюжетне зображення або орнамент, зроблені із фраг-
ментів різнокольорових каменів, смальти, інших матеріалів й укріпле-
ні на шарі цементу або вапняного розчину. Це вид монументально-
декоративного мистецтва, який завжди використовувався владою для 
утвердження величі релігії, історії держави, творінь зодчих і служив 
елементом декорування життєвого простору.

«Нетлінними» творінням художників називають мозаїчні панно, 
бо вони не піддаються впливові часу, зберігають яскравість кольорів. 
Створюючи мозаїчні картини, художник йде шляхом узагальнення, 
концентрації уявлень про оточуючий світ. У символах він висловлює 
загальні ідеї розвитку людської думки, почуттів або історичних подій.
[3,С. 58]

Починаючи з 1960-х років, мозаїчними картинами прикрашали 
громадські будівлі: приміщення шкіл, будинки культури, контори цен-
тральних садиб колгоспів, аптеки, заклади побутового обслуговуван-
ня, дитячі садки, автобусні зупинки на узбіччях доріг. [1]

Досліджена тема є досить актуальною для сьогодення, оскільки 
багато зразків цього монументально-декоративного мистецтва, що були 
створені у радянський період втрачені безповоротно, у першу чергу в 
зв’язку з декомунізацією. Актуальність дослідження пояснюється також 
зростаючим інтересом до вивчення історичного минулого, особливо 
«малої Батьківщини» кожного з нас, підйомом уваги до збереження 
культурних надбань зокрема радянської доби та необхідністю зберег-
ти історичну спадщину бурхливого ХХ століття. Ми досліджуємо досвід 
далекого зарубіжжя, переймаємо західні зразки, як, наприклад, мурали 
(бо вони дешевші), і не цінуємо своє успішне мистецьке минуле.[2]

Пошукова група шкільного історико-краєзнавчого музею працюва-
ла над цією темою й підготувала альбом репродукцій мозаїчних пан-
но, що були створені в Гадячі та Гадяцькому районі у другій половині  
ХХ − на початку ХХІ століть.
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У ході дослідження з’ясували, що на території Гадяцького району 
не всі мозаїки збереглися, а збережені перебувають у гарному стані, 
виконані з подрібненої мозаїчної плитки без застосування смальти. [4]

У Гадячі діяла художня майстерня, де працювали М.Лесь, 
С.Олексієнко, В.Шевченко, Л.Стокіпний. Саме Леонід Стокіпний пра-
цював у жанрі мозаїки, мав мистецьку освіту − закінчив Вижницьке 
училище прикладного мистецтва, після одруження у 1969 році пере-
їхав до Гадяча.

У 1995 році подружжя перебралося у новий будинок, який госпо-
дар власноручно прикрасив мозаїками. На фронтоні зображення тан-
цюючих дівчини та юнака, вбраних в український національний одяг. 
Три стіни будівлі вкриті мозаїками з рослинним орнаментом у стилі 
«дерево життя», а повздовжня стіна зі сторони вулиці − символіка ро-
дини: дочка Ольга, син Олександр, сам художник та його дружина ніби 
лебедина зграя, що злітаються до родинного гнізда.

Використана подрібнена керамічна плитка, переважають пас-
тельні кольори. Ця будівля по вулиці Сергія Білохи, 57 надзвичайно 
приваблива, її знають чи не всі жителі міста.

Окрасою Гадяча є Свято-Успенський собор, відбудований у 1993-
1998 рр. на місці зруйнованої церкви, яку в 1830 році звів купець 
І.Марульов за свої кошти. Будівництвом керував Благочинний Гадяць-
кого району Митрофорний протоієрей Ігор (Цебенко). Створити мозаїч-
ні панно при вході до собору та на фасаді отець Ігор запросив Леоніда 
Стокіпного, який мав великий досвід у мозаїчній справі та репутацію 
хорошого художника. Протоієрей запропонував ескізи зображень Бо-
жої Матері, рівноапостольних князя Володимира Великого, хрестителя 
Русі, та княгині Ольги. Ці образи втілені у мозаїчних полотнах. При 
вході до собору майстер виклав мозаїкою дату відкриття храму − 1998 
у техніці інкрустації, що є трудомістким процесом.

У 2010 році на території Гадяцької районної лікарні була збудова-
на капличка Святого Пантелеймона-цілителя. У тому ж стилі та техні-
ці, що і мозаїки Свято-Успенського собору, Л. Стокіпний створив образ 
святого.

У місті Гадячі також збереглося мозаїчне панно «Українка» (декор 
колишнього універмагу «Україна», зараз «Маркетопт»), виконане до 
відкриття магазину у 1967 р., загальна площа – 20 м2.

У місті існував завод залізобетонних виробів, на якому виготовля-
ли мозаїки для балконів п’ятиповерхових будинків у районі новобудов 
(так звані «Нові Черемушки») та по вулиці Полтавській. Ця блочна мо-
заїка збереглася. З початку 2000-х завод не працює.

У 1995 році будівельники тресту «Сумболгарбуд» здали в екс-
плуатацію приміщення нинішнього Гадяцького ліцею № 4 імені Лесі 
Українки. На фасаді будівлі викладене мозаїчне зображення символів 
освіти: розкрита книга, інтеграл, арабські цифри, глобус. Але тло за-
лишилось сірим, просто засохлий цементний розчин.



132

Привертають увагу мозаїчні панно у с. Лютенька на фасаді будин-
ку культури, виконані у 1980-ті роки керамічною плиткою. Авторство 
встановлюється. Це диптих: ліва частина – постаті трьох дівчат у на-
ціональному вбранні, що зустрічають гостей хлібом-сіллю на вишитих 
рушниках. Тло – українська природа. Права частина – золоте пшенич-
не поле, на ньому працюють комбайни, у кузов вантажівки сиплеться 
зерно нового врожаю. Сюжет картини нейтральний, аполітичний, що 
посприяло збереженню мозаїки до нашого часу.

У деяких селах (Хитці, Римарівка, Красна Лука, Сари) від мозаїк 
збереглися лише окремі маленькі «острівці», бо на руйнування ніхто 
своєчасно не звернув уваги.

У майбутньому пошукова група історико-краєзнавчого музею пла-
нує продовжити вивчення цієї теми і плекає надію, що з’являться нові 
сторінки цього альбому.
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хУДожниК з ДУшеЮ Поета

Верменич Анжела, учениця 9-А класу 
Градизької гімназії імені Героя України 
Олександра Білаша
Керівник: Ковалевська Л.В., старший учитель, 
керівник історико-краєзнавчого музею 
Градизької гімназії імені Героя України 
Олександра Білаша

У експозиції історико-краєзнавчого музею Градизької гімназії збе-
рігається близько 20 картин, на яких ледь помітний окові глядача є 
підпис «П. Кучер». Це невеликого розміру замальовки, що відтворю-
ють давню історію нашого селища, яку молоде покоління не те, щоб 
пам’ятало, але й не знає зовсім. Сьогодні важливо не знищити, не роз-
губити, а можливо, й відродити, духовну спадщину свого народу, щоб 
не обміліли наші душі. Це і становить актуальність даної роботи.

Градижчина – край легенд і переказів, мальовничої природи, сте-
пів, перелісків, край, де формувалися і в повний голос заявили про 
себе самобутні особистості, яким судилося залишити помітний слід 
у духовній культурі, що сягнула далеко за межі цієї землі. Серед них 
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письменники, актори театру й кіно, художники, архітектори, композито-
ри. Усі вони віддано і щиро любили й люблять свій рідний край, землю. 
І куди б не закинула їх доля, думками вони завжди з нею, своєю малою 
батьківщиною. Ось таким сином своєї рідної землі був Кучер Петро 
Васильович – градижчанин – художник з поетичною душею. 

Ні! Не вернуть тобі, мій краю,
Простір лугів, Дніпра красу.
Лиш в акварелях для потомків
Про любий Градизьк розкажу.

З автобіографії Петра Васильовича дізнаємося, що народився 
він у 1904 році в сім’ї сільського коваля, до 1917 року реєстрового ко-
зака, Кучеря Василя Михайловича. Мати – Наталка Микитівна (в ді-
воцтві Чорнуха) більше працювала по господарству та виховувала 
дітей. Крім Петра, був син Іван та донька Фрося. Спогади молодшо-
го брата Івана Васильовича та внучатого племінника Ковтуна Вале-
рія Вікторовича, який і є зберігачем спадщини свого роду, пролива-
ють світло на дитячі роки Петра та подальші кроки становлення його  
як художника, архітектора, поета.

Ще з малих літ він ріс допитливим, розумним і талановитим хлоп-
чиком. Гарно грав на скрипці та гітарі, малював, був цікавим розпо-
відачем, писав вірші. На його здібності до малювання звернув увагу 
шкільний учитель – Кольцов Олександр Савич, який і допоміг розви-
нутися молодому таланту. На все життя Петро Васильович зберіг лю-
бов до мистецтва пейзажу та графіки. Він був творчою особистістю, 
як у технічній так і в гуманітарній діяльності. По закінченню семирічки 
вступив на навчання до Кременчуцького механічного технікуму. Повер-
нувшись додому, працював механіком на шестиповерховому парово-
му млині купця Гасинського. Коли у Градизьку з’явився трактор аме-
риканського виробництва «Форздон», він став першим трактористом 
Градизького району, успішно закінчивши тракторні курси у Полтаві. Та 
тяга до малювання все ж взяла гору, і у 1926 році вступив Петро до 
Київського художнього інституту. Важко прийшлось, бо на все не ви-
стачало грошей. Не допомагали і нічні підробітки на залізниці. Змуше-
ний був перейти на інший, менш затратний, архітектурний факультет,  
який успішно закінчив у 1931 році. 

Так Кучер Петро Васильович із художника виріс у архітектора. З 
перших робочих днів своєї професії і до виходу на пенсію працював у 
«Моспроекті», проживав у м. Реутово (Підмосков’я), де й похований. 
Його значними проєктами стали: Московський авіаційний інститут, 
станції Московського метрополітену, чайні радгоспи у Грузії,секретні 
розробки у Нижньому Тагілі. За титанічну працю він удостоєний звання 
«Заслужений архітектор». Та, навіть працюючи над технічними крес-
леннями, які відбирали багато сили і часу, він не полишав малювати 
і захоплюватися краєзнавством. Увесь вільний час присвячував об-
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разотворчому мистецтву і написанню віршів. У його картинах милі й 
дорогі серцю рідні місця: Градизьк з його мальовничими краєвидами і 
духовна натхненниця − гора Пивиха. Картини Кучеря П. В. – то поезія 
у фарбах, а вірші – акварелі в словах.

Маючи доступ до архівів, Петро Васильович відшукав опис Пи-
вогорського монастиря і Миколаївської кладовищенської церкви на  
г. Пивисі у свідченнях священика Олександра Марченка. Обробив їх, 
записав, доповнив своїми малюнками і передав на згадку своїм зем-
лякам. Талановита людина талановита в усьому. Ще за життя худож-
ника відбулися виставки його картин у м. Реутово та на батьківщині 
під назвою «Дореволюційний і сучасний Градизьк». Багато картин 
було подаровано в місцевий краєзнавчий музей та односельцям. Та, 
на жаль, музей у свій час був занедбаний і багато картин невідомо куди 
поділися. Лише невелика кількість із 150 картин залишилася і зберіга-
ється у нашому шкільному музеї та у приватній колекції Ковтуна В.В.  
Картини, які зберігаються у музеї, відтворюють історію селища різних 
років – 20-х – 70-х минулого століття. Картини Петра Васильовича – 
щирі, світлі, щемливі до сліз. Ось нам відкривається вигляд на гору 
Пивиху в картинах «Вид на гору Пивиху з Папеківки»(1921 р.), «Вітря-
ки на Пивисі» (1922 р.), «Церква в урочищі Пивогорського монастиря»  
(1931 р.), «Підрив фашистами церкви св. Миколая»(1943 р.). На карти-
нах Кучеря Градизьк під час розливу Дніпра та його приток, які близько 
підходили до гори, градизькі плавні, луки, на яких пасеться худоба. А в 
картинах «Кременчуцьке море» (1957 р.), «Зруйновані схили гори Пи-
вихи» (1966 р.), відчувається біль за втрачену красу. А його віршовані 
рядки стали пам’ятником минулого нашого краю.

Ото була така краса!
Були гаї зелені, плавні,
Були озера, був Дніпро.
Та ту красу, на жаль великий,
Гниленьке море залило…

У цих рядках біль тисяч жителів сіл і містечок, які зникли у водах 
Кременчуцького водосховища в ході будівництва Кременчуцької ГЕС.

Проживаючи в далечі від рідних місць, він ні на мить не по-
ривав з ними зв’язок. Писав листи до односельців, по можливос-
ті відвідував Україну і ніколи не зраджував своїй мові − писав вірші  
тільки українською.

У 1998 р. пішов із життя талановитий архітектор, художник, поет, 
оспівувач рідного краю Кучер Петро Васильович. Через усе життя він 
проніс любов до землі, де жили його предки – козаки, де народився і 
виріс, де народжувався його талант, і з якою на довгі роки розлучила 
доля. Але щораз, буваючи в рідній стороні, ніби набирався тієї цілющої 
сили, що надихала на творчість. Тож пам’ятаємо того, хто полишив по 
собі великий спадок – безмежну любов до рідної землі.
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Україно, рідна матінко моя!
Звертаюсь до тебе, рідна Україно!
Нехай співають ластівки,
Соловейко хай щебече нині.
Нехай цвітуть тобі квітки
І сонце сяє ясно,
Щоб мир був назавжди
І злагода у кожній хаті й щастя.
Країно, рідна ти моя!
Моє ти рідне місто Градизьк!
Всім серцем я люблю тебе -
Навіки моя радість!

сПисоК ВиКоРистаних ДжеРел
1. Матеріали шкільного історико-краєзнавчого музею.
2. Матеріали із сімейного архіву Ковтуна В.В.

До ДоБРоГо ПасічниКа і Рої летЯть

Крамаренко Анастасія, учениця 7-Б класу
ОЗ «Гребінківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 
Гребінківської міської ради»
Керівник: Щербак І. С., 
вчитель англійської мови

Бджільництво належить до одного із найдавніших занять україн-
ців. Мед та віск завжди широко використовувалися як продукти хар-
чування, а також служили оброком при зборі данини, були важливим 
предметом експорту до Західної Європи.

Спочатку бджільництво було неорганізованим заняттям: в ущели-
нах та в лісі наші предки знаходили гнізда бджіл і добували так званий 
«дикий мед», цілком знищуючи бджолині сім'ї. Дещо пізніше воно пе-
реросло в лісовий промисел. Дикі бджоли роїлися природним спосо-
бом у лісах, у дуплах дерев, які називалися бортями. Звідси походить 
і назва промислу – бортництво. Знайшовши гніздо і прорубавши до 
нього потрібний отвір, мед повністю вибирали, а бджіл винищували. 

І вже у XIV ст. розпочалося одомашнення бджільництва. Тепер 
бджіл утримували у штучно виготовлених дуплянках чи колодах, які 
прилаштовували високо на деревах. Бджолині гнізда вже не руйнували, 
а зберігали, залишаючи на перезимівлю певну кількість меду [3; с. 319].

Найсуттєвішою віхою в історії бджільництва був винахід 1814 р. 
рамкового вулика, особливість якого полягала в тому, що під час ме-
дозбору вощина не руйнувалася, а забезпечувався добрий догляд за 
комахами. Сконструював рамковий вулик український учений Петро 
Прокопович. Він уперше в світі отримав чистий стільниковий мед без 
попереднього винищення бджіл. І вже в 1828 р. за його сприяння орга-
нізовано першу в світі школу бджільництва.
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Винахід і подальше вдосконалення рамкового вулика поклали по-
чаток раціональному пасічництву в Україні, а також в інших країнах 
світу. Конструкція рамкових вуликів в Україні не зазнала істотних змін; 
вони відрізнялися лише формою та матеріалом. Найчастіше виготов-
ляли дерев’яні вулики, побутували й плетені з соломи чи лози, обма-
щені глиною [3; с. 321]. 

Пасіки розміщували поблизу садиби (в саду, на городі чи леваді), 
влітку вивозили вулики в поле, ближче до медоносних рослин.

Праця біля бджіл завжди вимагала великого досвіду – вміння «від-
читувати» бджолині міграції, знання їхніх дій та способів приборкання 
тощо. Тому пасічниками найчастіше були літні люди, поважні на селі 
особи. Тарас Шевченко писав, що бджола вимагає для роботи коло неї 
«не лише удачної людини, а й лагідного і праведного мужа». Подібну 
думку висловив і український етнограф Микола Сумцов, підкресливши: 
«Пасічництво настільки чисте й шляхетне, що люди з низькою душею 
не займатимуться ним» [3; с. 324]. 

У наші дні асортимент продукції бджільництва значно розширив-
ся: крім меду багатьох видів (соняшниковий, гречаний, липовий та 
ін.) та воску пасічники пропонують прополіс (смолиста речовина, яку 
збирають бджоли з бруньок різних рослин) та настоянки з ним; пергу 
(зібраний бджолами квітковий пилок, змочений нектаром та залитий 
медом); пилок квітковий в зернах; мерву – відходи, що отримують при 
переробці стільників; маточне молочко; забрус – воскові кришечки, 
мед та верхні частинки кожної соти та ін. 

Якщо мед користується популярністю як смаколик та лікуваль-
ний засіб, віск застосовується в косметології та виготовленні свічок, 
то стосовно іншого –з’явився альтернативний метод медицини – апі-
терапія, у якому для профілактики та лікування багатьох хвороб ви-
користовуються вищевказані бджолині продукти і навіть бджолина 
отрута. Крім того, як метод лікування застосовуються бджолині укуси  
(апітоксинотерапія) [1].

Останні роки особливого поширення бджільництво набуло і на 
Гребінківщині. За офіційними даними, у 2016 р. на території району 
в господарствах усіх форм власності налічувалося 2190 бджолосімей 
[2]. У кожної господині є навіть свій улюблений пасічник. 

Одним із цікавих представників бджолярської справи є житель 
села Овсюки, що на Гребінківщині, Микола Дмитрович Галаган. Заціка-
вившись цією темою, ми не могли не відвідати його.

Шістдесятишестирічний Микола Дмитрович – пасічник з діда-
прадіда. Він ознайомив нас зі своєю бджолофермою, яка колись на-
раховувала понад 60 вуликів, а тепер – лише 16 (здоров’я не дозво-
ляє більше). Під тихе дзижчання бджіл пан Микола дещо розповів нам 
про справу свого життя. Адже він пасічник аж у четвертому поколінні! 
Пригостивши нас медом, він розповів особливості догляду за бджо-
лами (це дуже непроста справа!) та про продукти бджільництва, які 
він отримує. Крім того, ми скуштували ще один смачний продукт – так 
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зване медове масло – збитий при відповідній температурі міксером 
мед, який не кристалізується, але й не втрачає своїх смакових та ліку-
вальних властивостей.

Про деякі речі ми навіть не здогадувалися: виявляється, треба 
ставити дві ємності з водою для бджіл – чистою та трішки підсоленою. 
А ще бджоли можуть брати нектар не лише з квітів, а й із плодів – тіль-
ки цей мед не для довгого зберігання – він швидко забродить. Тому 
треба запобігти його збору.

У чім же особливість пасіки Миколи Дмитровича? 
Збоку неї розташований невеликий дерев’яний будиночок – з да-

хом і дверима. Спершу ми не надали йому уваги, але виявляється, це 
незвичайна будівля, так званий апібудиночок. Усередині він також об-
шитий деревом, і встановлено одну напроти одної дві лежанки. Голо-
вний компонент будівлі – під нею. Це вулики, встановлені під лежанка-
ми (по два вулики під кожною). Для бджіл зроблено спеціальні льотки, 
через які вони можуть вилітати назовні, але потрапити всередину бу-
диночка не можуть. При цьому аромат меду та прополісу, звук і вібра-
ція наповнюють простір усередині будиночка, створюючи лікувальну 
атмосферу й занурюючи в здоровий сон.

Від господаря ми дізналися, що використання вібраційного поля 
бджіл, тобто перебування в районі вулика, вдихання парів із нього дає 
позитивний ефект відновлення аури людини. Адже вібрація бджіл і 
людини – майже однакові. Тому перебування чи відпочинок на діючих 
вуликах протягом години заміняє 8 годин продуктивного сну.

Іще кілька секретів від Миколи Дмитровича:
-	 чистий мед певного виду зустрічається дуже рідко, назви меду 

на ринку говорять, що в цій суміші переважає окремий його 
вид (липовий, квітковий тощо);

-	 у літровій банці маса справжнього меду – не менше, ніж 1,4 кг., 
в іншому разі – мед несправжній;

-	 при правильному зберіганні мед не псується десятиліттями.
Побувавши в обійсті Миколи Дмитровича, ми переконалися, що 

тільки чиста душею та думками людина, яка живе в гармонії з собою, 
природою та Всесвітом, яка любить інших людей, може займатися 
бджільництвом, отримуючи від цього задоволення.
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не БіЙтесь, Діти, БаБаЯ…

Щербак Артем, учень 6-А класу
Гребінківської гімназії Гребінківської міської ради
Керівник: Шаповал Л. І.,
вчитель української мови та літератури

Усі ми, безперечно, знаємо, що у більшості фольклорних жанрів ві-
дображається буденне життя народу, історичні факти, віра і сподівання 
людей на краще. Але існує один унікальний вид фольклору, який суттє-
во відрізняється від інших, – це страшилки. Якщо традиційно дитячий 
фольклор мав виразно ужиткове спрямування: сприяв турботі про фі-
зичне і духовне здоров’я дітей, як, наприклад, колискові пісні, розвитку 
їх кмітливості, як загадки, то у страшилках втілено дитячі страхи.

Дитячий страх – це природня реакція на певну небезпечну або 
тривожну ситуацію в житті дитини, реальну чи придуману; сигнал, що 
дитина з чимось не справляється, переживає внутрішнє напруження 
[2]. Звичайно, всім нам від природи властиве бажання інколи боятися. 
Тож актуальність цього жанру усної творчості ніколи не зменшуєть-
ся. Поширення набув цей жанр десь у шістдесятих-сімдесятих роках 
минулого століття, а корінням сягає в усну народну творчість, адже в 
страшилках можна виявити сюжети й мотиви, наявні в традиційному 
фольклорі, а також демонологічних персонажів, запозичених з неби-
лиць і бувальщин [1; с. 436] – чорта, лісовика, відьму та найпопулярні-
шого персонажа – Бабая – загадкову істоту у слов’янських міфах, якою 
лякали неслухняних дітей.

Головними героями страшилок є звичайні діти, які стикаються з 
небезпечним предметом: плямою, шторами, труною на коліщатках і 
так далі. Ці предмети, як правило, мали чорний або червоний колір. 
Персонаж неодноразово отримує попередження про загрозу від цього 
предмета, але не може від нього позбутися. У кінці розповіді герой по-
мирає через цей предмет.

Страшилки не зводяться тільки до сюжету, істотним є й ритуал 
розповіді – як правило, в темряві або напівтемряві без батьків, при 
світлі ліхтаря чи свічки і відповідним тембром голосу. Адже у темряві 
страшні історії виникають самі собою.

Починаються страшилки приблизно однаково: «На чорній-
пречорній горі стоїть чорне-пречорне місто…», «Одного темного осін-
нього вечора одна дівчинка лишилася вдома сама…», «Якось один 
хлопчик прокинувся вночі …» [3]. 

Цікаво й те, що цей жанр крокує разом із розвитком науково-
технічного прогресу. Якщо за радянських часів дуже популярною була 
історія про чорний телевізор, з якого вночі вилазять чорні руки і ду-
шать членів сім’ї, але тепер вона в такому вигляді неактуальна, адже 
сучасні телевізори не тільки чорного кольору. Зате сьогодні діти розпо-
відають історію про червоний мобільник, який працює не від батареї, а 
висмоктує з власника кров і мозок. 
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Крім того, персонажами сучасних страшилок стають герої філь-
мів жахів, які дивляться діти. Так, приміром, зі слів моїх батьків, у 
дев’яностих роках минулого століття у страшилках дійовими особами 
були Фредді Крюгер з популярного фільму «Жахіття на вулиці В’язів», 
Джек-Потрошитель з однойменного фільму та інші. У сучасних же 
страшилках діють вампіри, «перевертні», зомбі – персонажі культових 
сучасних молодіжних фільмів жанру «фентезі».

Такі історії-страшилки діти, а подеколи й дорослі, люблять роз-
повідати одне одному у відповідних ситуаціях. Головне – щоб си-
туація була підходящою. Наприклад, в сутінках біля вогнища в лісі, 
у темних купе нічних потягів, а найбільшою мірою – вечорами у  
заміських дитячих таборах. 

Особисто я двічі відпочивав у заміському таборі «Чайка», що в 
селищі Градизьк Глобинського району, і сам на власні вуха чув деякі 
страшилки. Запам’ятав одну таку: «У чорному-чорному місті є чорний-
чорний провулок. У чорному-чорному провулку є чорний-чорний бу-
динок. У чорному-чорному домі є чорна-чорна кімната. У цій чорній-
пречорній кімнаті є чорний-пречорний стіл. А на чорному-пречорному 
столі стоїть чорна-пречорна труна. А в чорній-пречорній труні лежить 
зомбі і каже: «ВІДДАЙ МОЄ СЕРЦЕ!!!»

Цікаво, що страшилки бувають і віршованими. Наприклад:

Заходить до хати упирь волохатий
І гомін стихає кругом.
Він кров із дітей починає смоктати,
За гак почепивши ребром.
Рученьки, ніженьки повідриваю,
Маленькі очки смолою заллю...
Так спи же спокійно, маленьке дитятко,
Тебе я у пічці спалю.
Готовий вже гробик, готова лопатка
Я в лісі тебе схороню і т. д...

Хочу зазначити, що під час спілкування зі своїми ровесниками з 
різних регіонів України в месенджері Discord я дізнався, що ця стра-
шилка дуже популярна, щоправда, в деяких варіантах: замість слова 
«упирь» вживаються слова «вампір», «мурло волохате». У нас у Гре-
бінці дещо спрощений варіант:

Заходить до хати вампір волохатий,
Пiдходить до лiжка малого дитяти,
І тихо у ліжка встає...
Прокушує шию тай кров солоненьку
Повільно і лагідно п’є.
Рученьки гам, нiженьки хрусь,
Висмоктує очi, спокiйної ночі.
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Як бачимо, жанру страшилок властиві риси, притаманні іншим 
фольклорним жанрам, зокрема, усне поширення, відсутність автора, 
варіативність тексту тощо. 

На думку психологів, включеність дитини в практику розповіда-
ння страшилок залежить від його психологічного дозрівання. Спочат-
ку, років у 5-6, дитина не може без жаху чути страшні історії. Пізніше, 
приблизно з 8 до 11 років, діти із задоволенням розповідають страшні 
історії, а у віці 12-13 років вже перестають сприймати їх навсправжки 
[3], і все більшого поширення набувають різні пародійні форми – по-
чаток у таких розповідей нагадує саму страшилку, а кінцівка – вражає 
своєю несподіваністю й іронічністю: «В однієї дівчинки померла мама. 
Перед смертю вона їй сказала: «Дочко, як будеш мити підлогу, не ви-
тягуй з підлоги цвях, а то трапиться велика біда». Одного разу дівчинка 
мила підлогу й подряпала об цвях руку. Спересердя вона витягла з 
підлоги цвях. І тут пролунав дверний дзвінок. Дівчинка пішла відчиняти 
двері і там побачила… сусіда, який сказав їй: «Навіщо витягла цвях?  
У нас люстра впала!»

Таким чином, поспілкувавшись із ровесниками у приємній друж-
ній компанії, можна не тільки весело провести час та дізнатися щось 
нове, а отримати повний заряд різних емоцій – від страху до радості.  
І не треба боятися Бабая – є ще й страшніші істоти.
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«ВесноЮ КВітне Вишита меРежКа…»

Блізнюк Анастасія, учениця 10 класу,
член шкільного наукового товариства 
«Я – У всеСВІТІ»КЗ «Полтавська ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№20 імені Бориса Серги Полтавської міської ради 
Полтавської області»
Керівник: Давиденко Н.М., учитель української 
мови та літератури

Вишивка – один із найпопулярніших і найпоширеніших видів 
українського народного мистецтва Полтавського краю. Мотиви і рит-
ми орнаментики, кольорова гама розкривають лагідну вдачу українців, 
розповідають про славну історію і чарівну природу рідного краю. Ство-
рені народною фантазією птахи, квіти свідчать про віковічне прагнення 
нашого народу жити у мирі і добрі. 
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Відмінною рисою полтавської вишивки є декоративний шов – ме-
режка.

За давньою традицією полтавські майстри виконують мережки 
виключно білим кольором. Формування узору йде за рахунок проти-
ставлення ажурних дірочок та білих настилок узору, що виконуються 
різною технікою виколювання, вирізування та вишивання «білим по 
білому». 

Збираючи матеріали, досліджуючи традиції цього виду народ-
ного мистецтва, ми відмітили неповторність цієї художньої техніки  
вишивання.

Актуальність пропонованої теми полягає у зростанні інтересу до 
народного мистецтва, яке є одним із ознак національної належності. 
Сьогодні особливо цікаво дізнатися, чим займалися наші пращури, 
яким був їхній побут, звідки вони черпали уяву, щоб залишати на по-
лотні такі унікальні узори.

У цій роботі зосередимо увагу на особливостях традицій вишив-
ки Полтавського краю, зокрема на мережці – одній із головних частин  
візерунку.

Мережки належать до рахункових швів. Орнаменти, доповнені 
мережками, відрізняються тонкістю та вишуканістю.

Мережка на полтавських вишивках поєднується з лиштвою та 
різними видами ажурних технік – «вирізування», «виколювання», «до-
вбанка», «солов’їні вічка», які надають їй легкості, вишуканості і вико-
нуються білим кольором [3,с.83]. 

Технічні засоби ніколи не були самоціллю для вишивальниць, 
вони лише допомагають їм зробити матеріал привабливішим. Орна-
ментація сорочок тісно пов'язана з кроєм, який зумовлював місця роз-
міщення вишивок, перетворював звичайний засіб скріплення окремих 
частин одягу в оздоблення. На Полтавщині існує велика кількість ху-
дожніх швів.

Щоб стики частин не перетворювались в грубі рубці, їх з'єднують 
ажурними швами (змережують), що мають вигляд орнаментальних 
мережок. Останні несуть подвійну функцію – практичну та декоратив-
ну [1,с.37]. Так, дві частини сорочки на чоловічій пазушці з'єднують 
черв'ячком, городками. Рубці підшиваються з одночасним витяганням 
ниток основи і створенням вузенької мережки. Найбільш простою є ме-
режка прутик на дві дірочки, розміщені одна проти другої. За допомо-
гою прутика відбувається природний перехід від рельєфного рубця до 
орнаментальної композиції пазушки. Іноді замість прутика застосову-
ють ляхівку – більш складну мережку. Нею частіше всього закінчують 
пелену жіночих сорочок. У сучасних блузах мережки вишиваються на 
пазушці, а також як ажурні стрічки навколо полика.

Найбільш простими мережками слід вважати зерновий вивід, гре-
чечку, прутик.
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Мережка – один із цікавих засобів оздоблення тканин. Вона при-
крашає сорочки, створюючи художній контраст ажурних узорів з по-
лотном та рельєфною вишивкою. На Полтавщині існує багато видів 
мережок. Серед них вирізувана, затяганка, чисна. 

Особливо цікаві й різноманітні узори, орнаментальні композиції 
створюються чистою мережкою. Нею оформлюють пазушки чоловічих 
сорочок. Орнаментальні композиції зустрічаються як геометричні, так 
і рослинно-геометричні. Геометричні узори є результатом взаємних 
перехрещень діагональних ламаних ліній, ажурних ромбів, хрестиків, 
трикутників. Популярністю користується мережка з елементами «клю-
чі», «зірки».

Мережки, які раніше використовувались лише для оформлення 
сорочок, останнім часом з успіхом застосовуються для вишивки дорі-
жок, скатерок. Характерною особливістю полтавської вишивки є поєд-
нання лічильної техніки з мережками, а також різноманітними видами 
ажурної вишивки [1,с.38]. Виколювання, довбанка, солов'їні вічка, які 
надають виробам легкості, вишуканості, виконуються білим кольором. 
Ці техніки відомі також в інших районах України: Прикарпатті, Поділлі, 
Чернігівщині.

Враховуючи особливості матеріалів, з яких шиються сучасні жі-
ночі блузи, останнім часом із ажурних технік найбільш поширені 
ювелірні: довбанка, солов'їні вічка, зерновий вивід [3,с.87]. Солов'їні 
вічка – це поєднання чотирьох невеликих квадратів з круглою діроч-
кою посередині кожного. Дірочка з'являється від того, що всі стібки 
починають із центру однієї точки. Таким чином утворюється кругла 
невеличка дірочка, яка в народі отримала поетичну назву «солов'їні 
вічка». Ця техніка потребує великої майстерності і ретельності в роз-
робці деталей. Талановита вишивальниця вносить навіть у звичайні, 
широко відомі узори свої, властиві лише їй деталі. Ці нюанси надають  
вишивкам особливої краси.

Мережка – один із найдавніших, найцікавіших і найпростіших спо-
собів вишивки, здавна був досить відомим і популярним видом руко-
ділля не тільки на Полтавщині, а і в інших регіонах України. Ажурна 
і дуже витончена вишивка виглядає вишукано, а вироби,оздоблені 
нею, святкові, елегантні, справжні бренди,які викликають захоплення 
в усьому світі. 

Полтавська вишивка – гордість регіону. Виплекані працею май-
стрів протягом багатьох віків, сорочки, рушники, речі народного вжитку 
символізують усе те, чим пишається Полтавська земля.

сПисоК ВиКоРистаних ДжеРел
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Наддніпрянської України: [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://dspace.
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сКРинЯ У ПоБУті УКРаїнсьКої РоДини

Войтенко Олексій, учень 8-А класу,
член шкільного наукового 
товариства «Я – У всеСВІТІ»
КЗ «Полтавська ЗОШ І-ІІІ ступенів №20 
імені Бориса Серги Полтавської міської ради 
Полтавської області»
Керівник: Войтенко О.О., 
учитель української мови та літератури

Скриня впродовж віків відігравала важливу роль у житті і побу-
ті української родини. Вона займала почесне місце в інтер’єрі житла, 
була його окрасою, показником добробуту сім’ї, незмінним атрибутом 
весільного обряду. Скриня передавалась у спадок від покоління до по-
коління, зберігаючи пам’ять роду, традиції, родинне тепло.

На жаль, в етнографічних працях питання вивчення українських 
скринь малодосліджене і потребує більшої уваги. Адже протягом бага-
тьох віків скриня була необхідною приналежністю народного побуту. За 
цей час вона набула оригінальних властивостей як своєю формою, так 
і мистецьким оздобленням.

У буйному темпі сьогодення велика вірогідність того, що скриня 
зовсім зникне, через кілька років її можна буде зустріти лише серед 
музейних експонатів. Тому метою роботи було зібрати та систематизу-
вати відомості про скриню, її призначення у побуті українців; охарак-
теризувати особливості виготовлення полтавської скрині та визначити 
найвідоміші осередки скринного промислу на Полтавщині. 

Скриня – вид дерев’яних меблів, виконаний із дощок столярним 
способом. Призначалася для зберігання святкового одягу (вишитих і 
тканих сорочок, плахт, спідниць, керсеток, хусток, наміток, кольорових 
стрічок), рушників, полотна, прикрас, грошей тощо. 

Розташування меблів у сільській глиняній хатині було характерним 
і практично незмінним для всієї України, відповідало певним традиціям, 
майже ніколи не порушувалося. І почесне місце тут займала скриня, яку 
ставили навпроти дверей, перед лавою, інколи «на покуті», під обра-
зами.[6, ст. 467] Покривали вишиваним рушником або тканим рядном. 
Скриня була показником добробуту селянської родини, окрасою житла.

У хаті могло бути декілька скринь: бабусі, матері, дочки, онуки. 
Після смерті власниці скриня передавалась у спадок. Народною ети-
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кою засуджувалося зазирати до чужої скрині. У скринях тримали пере-
важно жіночі речі. Кожна дівчина до весілля повинна була виготовити 
власноруч «придане» (посаг нареченої) – домоткане полотно, рушни-
ки, вишиті сорочки, наволочки та інше. Усе це складали в скриню. Піс-
ля весілля скриню перевозили до хати чоловіка. Весільний одяг також 
клали у скриню і зберігали до кінця життя. Старші жінки завчасно готу-
вали собі одяг «на смерть». У народі кажуть: «Яка скриня, така й гос-
подиня», «Добре господині, коли повно в скрині». В одній з народних 
пісень парубок порівнює дівчину з панночкою, на що вона з гідністю 
відповідає: «А я не панна – господиня. В мене полотен повна скриня».

Скрині були різні, годі шукати серед них дві однакові, як навряд чи 
де-небудь знайдуться в Україні дві ідентичні господині. Відомі скрині-
столи (вищі від звичайних, з довгою стільницею, не прикріпленою до 
коробки), лави-скрині з твердими дерев’яними спинками, звичайні (з 
випуклим віком), дорожні, господарські, цехові, церковні. За типологією 
вони поділяються на 12 підтипів, в основі яких є висока (на коліщатах), 
середня (на ніжках, підставі), низька. За формою – з прямовисними та 
звуженими донизу боками, з пласким, опуклим (куфри), двосхилим ві-
ком (саркофагоподібні). [2, ст. 139]

Скриню замовляли майстрові або купували на ярмарку. Ціни на 
скрині теж різнилися – від п’яти до дванадцяти царських рублів. Зама-
льовку купівлі-продажу скрині на ярмарку подає Дмитро Яворницький: 
«… у тому ж ряду, але трохи вглиб, понаставлено безліч скринь усіля-
ких розмірів. Тут головним чином торгуються батьки і особливо мате-
рі, які мають дорослих дочок і готують їм віно. Купуючи скриню, слід 
основну увагу звертати на те, щоб вона була окута широкими смугами 
заліза, мала замок із гучним протяжним дзвоном, і щоб під нею були 
коліщата для легкого пересування з місця на місце, а всередині був би 
ще невеличкий прискринничок для голок, ниток, намиста, коралів та 
інших дрібничок». [5, ст. 218]

Всередині майже кожної скрині, вздовж бічної сторони, кріпилася 
прямокутна коробочка – прискринок – для зберігання дрібних цінних 
речей, грошей, прикрас, голок, ниток, зілля. Також туди клали вузлик 
тютюну (від молі). Прискринок закривався на таємні дерев’яні засувки.

Упродовж ХІХ − першої половини ХХ ст. скринництво на Полтав-
щині посідало особливе місце у системі виробництва меблів. Їх виго-
товляли з дерева майстри – «скринярі», їх ще називали «скринника-
ми». Робили скриню із дерев’яних дощок – дубових, липових, кленових 
та ін. Зовні вона нагадувала великий ящик із плоскою чи злегка випу-
клою кришкою, що завжди замикався на ключ. Із обох боків скрині для 
зручності її транспортування робили залізні ковані ручки. Скриня мала 
плоске, іноді з додатковими ніжками дно, зверху її зазвичай вкривали 
тканим килимом чи рядном. Часом форма та розміри скрині дозволя-
ли використовувати її як стіл або ліжко. Полтавські скрині, як правило, 
були великого розміру.
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У різних містах Полтавщини існувала практика декоративного 
оздоблення скринь за допомогою художнього розпису, через що вони 
звалися «мальовані скрині». Полтавські майстри володіли секретами 
обробки деревини й виготовлення та застосування фарб, основні ко-
льори яких – зелений, червоний, коричневий, синій та жовтий. 

Найвідомішими осередками скринного промислу були села Вере-
міївка, Нові і Старі Санжари, Лохвиця, Грунь та ін. Полтавські майстри, 
виготовляючи свої вироби, демонстрували неабияку майстерність. За 
літо один майстер міг виготовити до 20 скринь. Перед розписом скри-
ню шпаклювали сумішшю крейди та оліфи або крейди та клею, розве-
дених на воді. Потім «одягали сорочку», тобто фарбували у колір тла 
для розпису. Ретельно розмальовувався передній бік скрині, бічні – не 
завжди або скромніше. Зрідка розписувалося віко.

Орнамент переважав рослинний, головні мотиви – яскраві букети 
квітів, вазони, червоні або рожеві яблука. Часто передня стінка поді-
лялася вертикальними металевими смугами (окуттям) на кілька рамок 
(«вікон»), в яких компонувалися букети квітів.

Навіть у 50-ті рр. ХХ ст., коли скринництво як ремесло вже згасло, 
на Полтавщині збережену материнську скриню нерідко використовува-
ли під час весілля. Більше того, навіть за наявності в другій половині 
ХХ ст. сучасних меблів фабричного виробництва, скриню часом продо-
вжували використовувати за її основним призначенням. Здебільшого у 
ній зберігали такі ж старовинні речі, як і вона сама.

Традиційні скриню та сундук ще можна зустріти в окремих селах 
на Полтавщині і досі, хоча й ними і не користуються, але й позбутися 
не можуть, адже скриня – пам’ятна частина минулого та історії родини.

Скриня – єдине місце в хаті, що було беззаперечною власністю 
лише жінки або її дочки. Купувалася один раз батьками молодій дівчині 
ще задовго до одруження і слугувала господині аж до смерті. [4, ст. 146]

Довгими зимовими вечорами, українські жінки та дівчата при світ-
лі свічки ткали цілі гори полотна і складали до скрині. А ще вишивали 
рушники і сорочки, шили одяг своєму чоловікові і дітям, ткали килими, 
плахти, запаски, крайки… І все те до часу складали у свою бездонну 
скриню, відкладаючи туди разом з матерією і частинку своєї душі. 
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КУльтУРа і ПоБУт лемКіВ

Фучко Людмила, учениця 10-А класу, 
ОЗ «Зіньківська спеціалізована школа 
I-III ступенів №1 Зіньківської районної ради
Полтавської області», член пошукового загону 
«Краєзнавець»
Керівник: Постернак Н. М., учитель історії

Сутність культури будь-якого етносу найвиразніше виявляє себе 
через його традицію. Бо традиції є основним критерієм істинності на 
шляху пізнання своєрідності духовних основ кожного народу.

Одним із найпрадавніших шарів в українській культурі є лемків-
ська традиційна культура. Лемки – прадавнє коліно українського наро-
ду. Горді, волелюбні люди в злагоді з природою творили своє духовно-
господарське життя. Та наприкінці 40-х рр. XX ст. природний процес 
культурного саморозвитку лемків було злочинно порушено актом на-
сильного виселення їх із рідних місць у різні регіони колишньої радян-
ської України. Вирвані (буквально в один день) зі своєї материзни, не 
втратили глибинної основи етнічної культури; вона й досі окремими ре-
ліктами засвідчує високий духовний потенціал народу [1]. Лемки вне-
сли помітний вклад у розвиток культури і мистецтва нової батьківщини. 
Чудові національні костюми передаються з покоління в покоління. На 
всіх сільських концертах діти вдягають костюми лемків.

Місцеві жителі пам’ятають і досі повторюють дотепні лемківські 
пісні:

Ой верше мій, верше, мій зелений верше,
Юж мі так не буде(2р.), як мі биво перше…

Ці слова лемківської пісні згадує Ганна Дементіївна Олешневич, 
жителька с. Лютенські Будища Зіньківського району. У дитинстві вона 
дуже любила співати. Слухаючи її тоненький голосок, бабуся говори-
ла: «Но, як тя жаба не звіст, то з тя Дашо виросне!». Обдарованість 
лемків у співі загальновідома. Майже всі вони наділені музичним та-
лантом і красивим природним голосом. Пісенна традиція лемків роз-
вивалася за законами усної традиції. Пізнання життя ішло через серце 
людини, і так само передавався духовний досвід старшого покоління 
молодшому. Лемківська пісня зазнала значної руйнації за радянських 
часів в умовах творення клубної художньої самодіяльності.

Співаночки мої, де я вас подію?
Піду до Лесика, там я вас посію!
Будут там дівчати по гриби ходити,
Співаночки мої будут находити…

У міжвоєнній Лемківщині були ще добре збережені народні тра-
диції вечорниць, різдвяних та новорічних свят, дожинок, хрестин та 
весіль. Становище лемків різко змінилося після примусового виселен-
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ня з їхніх земель. Утративши етнічну єдність, поселившись окремим 
невеличкими групами, часто з різних сіл Лемківщини, колишні селяни 
стали переважно робітниками та службовцями. Ця зміна соціального 
становища призвела до зміни їхнього життя й побуту, позбавила їх того 
ґрунту, на якому роками зростала народна творчість. Молоді лемки 
вже не переймали від старших ні традиційних звичаїв та обрядів, ні 
пов’язаних із ними пісень.Виселення з прадавньої батьківщини, роз-
лука з рідними Карпатами стала для них справжньою трагедією. Уже 
на чужині в наші часи лемки створили народну пісню:

Не думай, Янічьку, не думай, не думай
Перепвинув єс Тису, перепвинеш і Дунай(2р.)
Як Дунай перепвинеш, будеш на чужині,
Лем все собі думай о тій Лемківщині(2р.)
Лем все собі думай за ту Лемковину,
Де жили прадіди, а ти єй покинув(2 р.)

Цю пісню я почула від дідуся Дмитра, а він від своєї бабусі Фучко 
Мирослави. Вона була маленька на зріст, рухлива, жвава, говорила та 
співала виразно, допомагаючи собі мімікою та жестами. Під час співу 
легенько похитувалась, мала незвичайний вираз обличчя й очей. Ста-
вала по-дитячому веселою, збудженою.

Лемки були хорошими майстрами з різьби по дереву. Ще одна з 
найживучіших традицій лемків. Вона відзначається образною своєрід-
ністю та особливою виконавською майстерністю. У свій час у районі 
будували криниці й укривали їх красивим дахом, обробленим різь-
бою по дереву. Такі роботи виконували майстри-різьбярі: Олешневич 
Онуфрій Максимович, Полянський Йосип Дементійович. Їхню тради-
цію продовжив і син Олешневича Онуфрія – Іван (нині покійний), який 
був майстром-столяром, муляром та різьбярем.

лемківська молитва
Посмот на нас милый Боже
На нас лемків безталантых,
З наших Безкидів вигнаних!
І посвіті розсіяних!
Наші села спорожніли,
А церкви ся розвалили
І надгробники розбиты
Ня є кому поправити.
Допомж нам милый Боже
Забыти лиху годину,
Вернутися в рідні гори
Одродити Лемківщину.
Вернутися в рідні гори
Одродити Лемківщину.
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Я хочу звернути увагу й на розмовну лемківську мову. Багато їхніх 
слів я чула з дитинства, бо мої батьки родом із села Княжева Слобода 
Шилівської сільської ради. Ці слова так прижилися в селі та районі, що 
їх використовують майже всі.

словничок лемківських говірок
(слова вживають у розмові в с. Шилівка)

Бадилля – стебло;
бодай – який-небудь;
гад – гадюка, змія;
держак –ручка для грабель, сапки;
дручок – палиця;
крам – товар;
нарікати – мати на когось жаль;
окріп –кип’яток;
убіг – схил гори;
ухо – вухо;
фраїр – той, щозалицяється до дівчини;
челядь – молодь;
шляпати – неохайнойти;
шустрий – швидкий, рухливий;
ягниця – вівця.

Приповідки та різні, часто вживані, вирази
1. Яки гачі,такий клин, який отец, такий сын.
2. Привша коза до воза.
3. Баба з воза, коням лекше.
4. Взяв чорт корову, най бере й теля.
5. Яке їхаво,таке й здибаво.
6. Што з воза впаво, то пропаво.
7. Причипився як вош старого кожуха.

Вітання
Слава Ісусу Христу – Слава навіки
Дай Боже добриден – Дай Боже й вам
Дай Боже добриден – дай Боже здоров’я
найбільш поширені імена
Чоловічі: Петро, Михав, Андрий, Володво, Митро, Іван, Штефан, 

Василь, Герасим, Гриц, Клим.
Жіночі: Марина, Улька, Анна, Текля, Антоха, Параска, Мілька, 

Югаска, Яфроска, Павліна.
Нащадки лемків бажають відродити історію своїх батьків. У місті 

Полтава створено обласне товариство «Лемківщина», яке є всеукра-
їнським об’єднанням громадян, що на добровільних засадах об’єднує 
лемків (русинів) України. Метою товариства є етнічне відродження 
Лемківщини, дослідження, розвиток і популяризація самобутньої куль-
тури лемків, їхніх традицій, звичаїв, духовності. Його члени беруть 
участь у розробці Державної програми культурного відродження укра-
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їнського субетносу – лемків, в організації виставок народних ремесл, 
творів аматорів і професійних митців Лемківщини. На Всесвітньому 
форумі українців, який відбувся влітку 2001 року в місті Києві, прохо-
див тиждень лемківської культури. Гостем форуму був і наш земляк 
М. Ткачик. А в 2014-2015, 2016-2017 роках було проведено обласний 
фестиваль лемків у селі Лютенські Будища Зіньківського району. На 
цьому фестивалі була присутня моя родина – Фучки.
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ВесіллЯ – незмінна тРаДиЦіЯ минУВшини і сУчасності 

Дашевський Віталій, учень 11-В класу 
Кременчуцького ліцею № 5 імені Т. Г. Шевченка
Кременчуцької міської ради
Керівники: Коваленко О. Р., учитель географії,
Пермякова В.А., заступник директора з НВР

Тільки зрада шлюб християнський розлучити може. 
А справжній – тільки смерть.

Леся Українка

Весілля – це один з найважливіших, найочікуваніших днів за 
все життя закоханої пари. Не дивно, що молодята мріють, щоб цей 
день був ідеальним, запам’ятався на все життя, хочуть жити щасли-
во і в добробуті до самої старості. Тому, коли Ви зайняті обиранням 
сукні для нареченої, костюма для чоловіка, місця проведення свя-
та, і безліччю інших необхідних дрібниць, необхідно пам’ятати й про  
деякі народні прикмети. 

Українське весілля завжди відзначалось урочистістю та вважа-
лось одним з найпрекрасніших свят в нашій культурі, бо вирізнялося 
своєю оригінальністю та нетрадиційними підходами, було надзвичай-
но насиченим та колоритним. 

Сьогодні немає чітких рамок, що встановлюють яких традицій вар-
то дотримуватися, а яких ні. Кожна пара вирішує це індивідуально, по-
кладаючись на свої відчуття та бажання, адже кожна традиція містить 
своє унікальне значення та зміст для молодят.
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Актуальність досліджуваної теми зумовлена підвищеним інтер-
есом молодят до правильності виконання всіх обрядів і звичаїв, збере-
ження цілісності народних традицій, а водночас впровадження нових, 
більш сучасних методів святкування весілля.

Усе частіше спостерігається тенденція, коли наречені видозмі-
нюють традиційні весільні обряди, роблять їх більш сучасними та ін-
дивідуальними. Деякі пари, обираючи весільні традиції, намагаються 
відтворити атмосферу європейських класичних весіль з їхньою про-
стотою та, водночас, вишуканістю. 

Раніше шлях до шлюбу починався саме зі сватання. Разом зі ста-
ростами парубок йшов до дівчини, яку хотів взяти за дружину. І якщо 
дівчина давала згоду, укладалась угода про шлюб. У наш час церемо-
нія сватання носить виключно умовний характер, але все одно часто 
супроводжується різноманітними традиційними обрядами.

Ще однією досить давньою традицією є викуп нареченої. У ми-
нулі часи хлопець міг викупити свою обраницю в її батьків за гроші 
чи будь-які цінні речі, а зараз ця традиція має жартівливий характер.  
Під час викупу наречений або дружби мусять виконати різні завдання 
від родичів нареченої або «викупити» молоду за горілку.

Дівич-вечір влаштовували напередодні весілля як символ про-
щання з вільним дівочим життям. Такі молодіжні вечори робили окре-
мо в оселях молодої та молодого. Цей обряд слугував відокремленням 
наречених від нежонатої молоді. Наразі ця традиція залишилась, хоча 
набула зовсім іншого змісту [1].

Обряд вінчання був актуальним як тоді, так і тепер. Щоправда, 
на сьогодні кількість пар які погоджуються дати обітницю перед Богом 
все менше. У церкву молода пара входить як рівні, рука об руку. Перед 
початком церемонії вони мають сказати священику, що вступають у 
шлюб з власної волі. Після того священик веде їх до вівтаря, виступаю-
чи символом того, що до шлюбу молоду пару веде сам Бог.

Мабуть, ні для кого не є секретом, що чоловік не повинен бачи-
ти свою наречену у весільному вбранні до самого весілля, але не всі 
знають, що незаміжнім подругам і сестрам ні за що не можна давати 
приміряти своє весільне плаття, тому що по повір’ю вони не вийдуть 
заміж.

Обираючи дату весілля треба пам’ятати, що найкращими для 
шлюбу місяцями є такі, які мають у своїй назві буку «Р». Найпопулярні-
ший весільний місяць – вересень. 

Сучасні молодята приділяють значну увагу в виборі не тільки 
дати, а й року весілля. Кожна пара намагається знайти в цьому щось 
вишукане, неоднозначне та містичне. Так було й з учителем Олексан-
дром Романовичем. Дату весілля вони з дружиною обрали 31 жовтня, 
бо в цей час в Україні та у всьому світі святкують Геловін. А Вікторія 
Анатоліївна, в свій час, для весілля обрала високосний рік на день за-
чаття чесного, славного Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього 
Іоанна (06.10.1984).
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У наш час кременчуцькі молодята дедалі частіше обирають виїзні 
церемонії. Дехто хоче, щоб урочиста подія пройшла в парку, дехто ви-
їжджає у ліс, а в когось мрія може сягнути острова «Фантазія». Однак 
зазначимо, що працівники ДРАЦСу не реєструють шлюб поза стінами 
установи. Молодята проходять процедуру у закладі напередодні, а в 
день весілля лише імітують розпис. Тож новоствореній родині на виїзді 
тільки видають свідоцтво [1].

Неодмінним атрибутом весілля є коровай – обрядовий хліб, який 
випікали легкі на руку жінки, які щасливо живуть у першому шлюбі.  
В залежності від краю, коровай «бгали» і у молодого, і у молодої або 
тільки у молодого (Лемківщина) чи тільки у молодої (Слобожанщина). 
Раніше він також виступав у якості весільного торта, але на сучасних 
весіллях, як правило, бувають присутні обидва [2].

Цікаво, що західна традиція кидати букет нареченої незаміжнім 
подружкам і сестрам трохи змінюється в Україні через те, що вважа-
ється поганим знаком віддавати комусь свій букет. Навіть випускати з 
рук чи класти на стіл його під час розпису у Будинку урочистих подій 
не бажано [3].

Проте, хочеться також розповісти як одружувалися мої батьки, 
адже під час цієї важливої у своєму житті події вони намагалися дотри-
матися якомога більшої кількості обрядів. Усе, що мало відбуватися, 
вони дізналися саме від своїх батьків, що є підтвердженням передачі 
традицій із покоління в покоління та вічності самого весілля.

Місцем святкування та укладення шлюбу вони обрали саме рідне 
місто Кременчук. Вони вирішили звернутися до сучасних методів і зро-
били це у ДРАЦСі, проте без вінчання. Було запрошено багато гостей: 
родичів, друзів, знайомих, серед яких обрали старост. Найважливіши-
ми атрибутами під час реєстрації шлюбу для них стали коровай, об-
ручки та вишиваний рушник.

Варто відзначити, що святкування проводилося у два дні: перший 
день – укладання самого шлюбу, другий – святкування та застілля. 
Найяскравішими спогадами моєї мами з тих днів були букет і сукня, 
в яку була сама одягнена, адже обирала її з найбільшим натхненням. 
Замість старост коровай розрізали батьки нареченого та нареченої 
як символ благословення. Був збережений також і обряд з киданням 
букету. Саме завдяки великій кількості цікавих і незвичайних обрядів 
весілля моїх батьків запам’яталося їм на все життя, і тепер вони ви-
словлюють своє прагнення передати досвід традиційного святкування 
наступному поколінню – нам з молодшим братом.

Звичайно, весільних традицій є дуже багато. Але важливо, щоб 
обрані традиції дарували нам позитивні емоції та хороші спогади. А та-
кож несли в собі той символізм, який кожен з нас хотів би в них вклас-
ти. Тож не зупиняймося на загальновідомих обрядах, видозмінюймо їх 
під себе та створюймо традиції, які ляжуть в основу щасливого сімей-
ного життя будь-якої людини! 
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іВан БілиК – УКРаїнсьКиЙ ФольКлоРист, етноГРаФ, 
ПисьменниК, ПеРеКлаДач, літеРатУРниЙ КРитиК

Корсун Олександра, учениця 11 класу 
Миргородської спеціалізованої школи 
І-ІІІ ступенів №5 Полтавської області
Керівник: Харитоненко С.В., учитель історії 

Рудченко Іван Якович (псевдонім Іван Білик, Яковенко, 
І.Кивайголова, І.Руїна;) [1, 240] народився 2 вересня 1845 року у Мир-
городі в сім’ї бухгалтера повітового казначейства. Їхній будинок зна-
ходився з правої сторони за мостом через річку Хорол, якщо рухатися 
від центральної площі міста. Навчався спершу в приходській школі, 
потім у повітовому трикласному училищі, яке закінчив, за словами 
Панаса Мирного, «з добрими помітками» в 1857 році. Вступити до 
гімназії не було матеріальної змоги, і батько взяв хлопця привчати до 
служби в казначействі (того року батька перевели до Гадяча на по-
саду казначея). Та служба не задовольняла юнака, він поривався до 
освіти. Це бажання підсилювало спілкування з молодим товариством 
із сім’ї Драгоманових. Читання книжок, розмови про долю народу, 
захоплення українським фольклором – все це сприяло зростанню  
свідомості й народолюбства. [5].

Іван Якович почав записувати пісні, прислів’я й приказки, вивчати 
народні звичаї, а одночасно й писати власні твори. У 1860 році деякі 
його записи друкуються в «Полтавських губернських відомостях», а 
з 1861 року – в журналі «Основа» під псевдонімом Іван Кивайголо-
ва. 1862 року він опублікував народні перекази, записані в Миргороді, 
«Про зозуль, посмітюх і гадюк» (псевдонім – Іван Руїна). З 1867 р. роз-
міщував поезії, переклади і літературно-критичні статті та рецензії у 
львівській «Правді». [5].

1863 року Іван Рудченко стає чиновником Казенної палати в Пол-
таві. Тут він знайомиться з «освіченим провідцем українолюбства»  
Д. П. Пильчиковим і ще глибше усвідомлює потребу служити своєму 
народові. А для цього треба було вчитись, і в 1864 році Іван Якович 
їде в Київ, щоб підготуватися до вступу в університет. Там він вступає 
до гурту народолюбців (Антонович, Драгоманов, Житецький, Лисенко 
та ін.), займається громадсько-культурною роботою. В лютому 1867 
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року Рудченко одержав посаду в системі державного контролю, який 
був виділений в окреме міністерство. Попрощавшись із мрією про уні-
верситетську освіту, він їде в Житомир на службу в контрольну палату, 
якою керував полтавець Матвій Симонов (Номис), відомий етнограф і 
фольклорист. З того часу і до смерті Іван Якович працював на різних 
урядових посадах – у Вітебську, Херсоні, Петербурзі, де й скінчив свій 
життєвий шлях.. Він став видатним фахівцем податкової справи і мав 
друковані праці в цій галузі. [4]. Коли Іван Якович помер, Панас Мир-
ний у своєму спогаді про брата зауважив, що на його надмогильному 
хресті було написано: «Оборонець чиншовиків». Це, звичайно, так, 
він був чесною і порядною людиною, але в історії української культури 
слава його вища і триваліша. Її складають, за словами того ж Панаса 
Мирного, «почесні праці задля рідної нам України» [4].

Іван Рудченко зробив значний внесок у фольклористику, запо-
чаткувавши публікацію українського фольклорного матеріалу за жан-
ровим і тематичним принципом, видавши збірки «Народные южно-
русские сказки» у 2 випусках (1869 і 1870 рр.), «Чумацкие народные 
песни» (1874), опублікував етнографічні розвідки «О чумаках и чума-
честве», «Чумаки в народных песнях» та «Этнографические работы  
в Западном крае в 1866 году». [5].

Духовне зростання Панаса Мирного від початку 1860-х до кін-
ця 1870-х років, тобто якраз тоді, коли він найактивніше виступав як 
письменник, відбувалося під вирішальним впливом Івана Білика.  
За силою впливу на Панаса Мирного йому може дорівнятися хіба що  
Т. Шевченко. Саме Іван Білик прищепив братові ідеї народницького 
українофільства, познайомив із соціалістичними ідеалами в їх дра-
гоманівській версії, із засадами «реальної» естетики, виступив у ролі 
критика, редактора та співавтора низки творів. Словом, «був його ві-
рним alter ego». Це аж ніяк не означає, що Панас Мирний є «творивом» 
Івана Білика, але навряд чи без Білика Мирний став би таким, яким ми 
його знаємо. Принаймні не підлягає сумніву, що саме старший брат 
підштовхнув його до літературної праці [2, 4].

У 1872 році Панас Мирний послав братові щойно закінчену повість 
«Чіпка». Іван Якович уважно поставився до твору, удосконалив його, 
написавши кілька нових розділів, поглибив соціальні мотиви твору.

Панас Мирний спільно з Іваном Біликом збирали народну твор-
чість і писали один з найвизначніших романів нашої класичної лі-
тератури «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Саме на цій осно-
ві між братами зав’язалася міцна творча співдружність, так звана  
«братська спілка».

На середину осені 1875 р. роботу над текстом роману було за-
вершено. 24 жовтня рукопис уже був на розгляді в “отдельного цензора 
города Киева по внутренней цензуре”, який, зробивши деякі купюри 
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(було вилучено згадки про декабристів, про революцію в Угорщині 
1848 – 1849 рр., сцену бенкету земського начальства тощо), дав до-
звіл на вихід книги. Після отримання цього дозволу автори надіслали 
роман до Санкт-Петербурга, де він мав побачити світ у друкарні Ми-
хайла Стасюлевича. Нагляд за виданням було покладено на Миколу 
Лисенка. Друк роману мав розпочатися в середині травня, а заверши-
тись на початок серпня. Та 18 (30) травня 1876 р. з’являється Емський 
указ імператора Олександра ІІ. Тепер роман міг побачити світ тільки за 
кордоном, і Білик надсилає рукопис до Женеви Михайлу Драгоманову. 
Через три роки роман заходами та за матеріальної підтримки Драгома-
нова був надрукований. [2, 13]

Після того, як 1880 року роман вийшов у Женеві, брати сфотогра-
фувались на згадку про «братську спілку», внаслідок якої з’явився цей 
визначний твір української літератури. 

Велика заслуга Івана Білика як літературного критика. Його ес-
тетичні погляди розвивалися під впливом творчості Т. Г. Шевченка.  
В статті «Тривога над свіжою могилою Т. Г. Шевченка» (1886) він на-
зивав Кобзаря одним із найбільших народних поетів. А в збірнику «Чу-
мацкие народньїе песни» (1874) – праця містить етнографічний нарис 
щодо образу чумаків у народних піснях, а також 72 унікальні чумацькі 
пісні, вмістив чотири пісні з Шевченкового рукописного збірника пісень, 
почутих у Сквирському повіті. [4].

Іван Білик відомий і як перекладач на українську мову творів  
І. Тургенєва, А. Міцкевича, Г. Гейне, Дж. Байрона та інших. Писав він і 
ліричні вірші, щоправда, переважно для себе та близьких людей.

У 2020 році відзначається 175-а річниця від дня народження Івана 
Білика – відомого українського фольклориста, етнографа, письменни-
ка, перекладача, літературного критика. 
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тРаДиЦіЙниЙ оДЯГ ПолтаВщини У ПоВістЯх м. ГоГолЯ

Чуб Софія, учениця 8-А класу
КЗ «Полтавська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 20 
імені Бориса Серги Полтавської міської ради»
Керівник: Фісак І. В., 
учитель зарубіжної літератури

Український національний одяг – яскрава сторінка історії й куль-
тури нашого народу. У ньому відбилися естетичні уподобання та світо-
гляд українців. Він – наче часточка народної душі у її одвічному праг-
ненні до краси й гармонії. Вивчення особливостей народного вбрання 
є одним із джерел вивчення історії, розвитку ремесел, пов’язаних із 
виготовленням одягу, естетичних поглядів та уявлень українців.

В останні десятиліття інтерес до традиційного українського одягу 
помітно зріс, про що свідчать і численні фестивалі, і використання мо-
тивів чи елементів народного костюму в сучасному одязі. 

Український національний одяг має давні стійкі традиції, що сяга-
ють глибини віків. Його характерною рисою є «декоративна мальовни-
чість, яка відбиває високий рівень культури» [4, с. 110]. Однак кожному 
регіонові властиві певні відмінності у його виготовленні та оздобленні, 
наданні його елементам магічних властивостей [2, с. 14-16]. 

На Полтавщині традиційний національний одяг також має свої 
особливості, про що можна дізнатися на лише з наукових джерел, а й 
із художніх творів. Саме такий висновок я зробила, прочитавши повісті 
нашого славетного земляка М. Гоголя.

Сорочка – один із найдавніших елементів українського одягу. 
Відомо, що на Полтавщині як жіночі, так і чоловічі сорочки часто ви-
шивалися білим по білому. Однак для нашого регіону також були ха-
рактерні червоні й червоно-чорні візерунки та мережка. Наприклад, у 
повісті «Вечір напередодні Івана Купала» вказано, що дівчата були «в 
тонких рубашках, вышитых по всему шву красным шелком» [1, с. 122]. 
І в повісті «Ніч перед Різдвом» Оксана, розглядаючи себе у дзеркалі, 
говорить: «… у меня сорочка шита красным шелком» [1, с. 173]. І це не 
випадково: «Поєднання кольорів у жіночому українському костюмі має 
свою силу і значення, адже саме кольори впливають на енергію люди-
ни. Наприклад, червоний колір – колір сонця, який підсилює енергію 
людини, її любов» [3, с. 176].

У творі М. Гоголя «Сорочинський ярмарок» подано такий опис жі-
ночого одягу: дружина Солопія Черевика була «в нарядной шерстяной 
зеленой кофте, … в богатой плахте, пестревшей, как шахматная до-
ска, и в ситцевом цветном очипке» [1, с. 88-89]. І кохта (або юпка), 
і обов’язково картата плахта – невід’ємна частина одягу жінок цен-
тральної України [4, с. 113-114]. 
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Говорячи про дівоче вбрання, не можна не згадати елементи, які 
є традиційним доповненням до костюму, – зачіски та прикраси. Дівчата 
заплітали волосся в одну, а частіше у дві коси, які викладали віночком 
на голові. Прикрашали ж їх кольоровими стрічками, кожна з яких мала 
своє символічне значення [3, с. 177], а в літню чи весняну пору – ще й 
квітами. Так, наприклад, на голові Параски були червоні та сині стріч-
ки, «которые, вместе с длинными косами и пучком полевых цветов, 
короною покоились на ее очаровательной голове» [1, с. 88]; дівчата 
на весіллі Петруся і Пидорки були «в нарядном головном уборе из 
желтых, синих и розовых стричок» [1, с. 122]; а в дівчат, що прийшли 
до церкви на Різдво, «на головах была намотана целая лавка лент» [1, 
с. 205]. На шиях останніх були дукачі – традиційна прикраса дівчат на 
Полтавщині [4, с. 131-132; 3, с. 177].

Знайдемо у творах М. Гоголя і описи традиційного чоловічого 
одягу. Наприклад, Грицько із «Сорочинського ярмарку» був «в белой 
свитке и в серой шапке решетиловских смушек» [1, с. 89]; таку ж шап-
ку він купив у подарунок майбутньому тестю Черевикові [1, с. 94], як і 
Вакула – Чубові [1, с. 205]. А в «шаровары шириною с Черное море» 
були вдягнуті сини Тараса Бульби [1, с. 311]. Хоча дехто вважає, що 
шаровари – суто козацький одяг, зауважимо, «що широкий крій штанів 
у Східній та Центральній Україні зберігся до кінця ХІХ ст.» [4, с. 115].

Як бачимо, у багатьох повістях М. Гоголь використав багатий етно-
графічний матеріал, який допомагає нам, читачам, глибше проникнути 
в описану ним епоху, зрозуміти народні традиції певного регіону – на-
шої чарівної Полтавщини – та України в цілому. І це стосується не тіль-
ки народного одягу, а й інших складових побуту, зокрема страв, свят, 
вірувань. А ще, безумовно, – фольклору.

Щодо традиційного одягу Полтавщини, то, на мою думку, є ще чи-
мало цікавих художніх творів наших земляків (і не тільки), які принесуть 
естетичну насолоду та збагатять нас новими знаннями в цій галузі.
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ФестиВаль «РешетиліВсьКа Весна» – 
симВол ВіДРоДженнЯ КРаЮ

Кісіль Анастасія, учениця 9 класу, 
Малобакайської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Решетилівської районної ради, 
член пошукової групи «Бакай» 
Керівник: Бодня Н.М., 
заступник директора з НВР 

У відомому майстрами народної вишивки, декоративного ткацтва, 
килимарства місті Решетилівка, що на Полтавщині, проводять тради-
ційний фестиваль народного мистецтва – «Решетилівська весна».  
Ця подія проходить щовесни, звідки і назва – «Решетилівська весна». 
Свято дійсно унікальне, адже, як і квітуча пора року, воно буяє найріз-
номанітнішими колоритами виробів майстрів, і кожен може тут знайти 
для себе забаву та втіху на свій смак.

Мистецьке свято щороку об’єднує народних майстрів з різних ку-
точків України. Традиційно Решетилівка перетворюється на ярмарок, 
де народні майстри презентують свої найкращі вироби. Чого тут тільки 
немає! Вишиванки, килими, гобелени, рушники, сорочки, кераміка, мо-
танки та багато іншого.

За роки свого існування фестиваль народного мистецтва «Реше-
тилівська весна» виріс із місцевого свята до культурно-мистецької по-
дії, що стала відома на всю країну і покликана популяризувати народні 
вироби. А починалося все у Решетилівці із виставки виробів народних 
майстрів. Ідея започаткувати весняний захід виникла у відомого нині 
майстра художнього килимарства Василя Деркача та тодішнього ди-
ректора Решетилівського центру культури і дозвілля «Оберіг» Олек-
сандра Лисенка.

«Ми разом з О. Лисенком звернулися до місцевих майстрів на-
родної творчості і запропонували їм провести виставку робіт. Майже 
всі одразу погодилися. Так і виникла ідея проведення заходу», – при-
гадує В. Деркач. Бажання популяризувати, пропагувати та поширю-
вати народне мистецтво Решетилівського краю – стало поштовхом 
для започаткування фестивалю «Решетилівська весна». У далекому  
1995 році решетилівських майстрів вперше запросили до участі у ви-
ставці, а з кожним роком «Решетилівська весна» все більше і більше 
приймала майстрів з усієї області, зокрема із Зіньківського, Миргород-
ського, Диканського, Чутівського, Котелевського, Карлівського районів, 
із міст Полтави та Кременчука [2, с.2]. 

Художня виставка діяла як районна, а в 2001 році набула статусу 
обласної. У цей рік «Решетилівська весна» приймала гостей із сусідніх 
районів та регіонів України, були митці з Росії, Білорусії. З цього часу 
розпочалося наростання, певний підйом в історії виставки. Своєрідним 
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«Олімпом» для «Решетилівської весни» був 2005 рік. Виставка здобу-
ла статус фестивалю народної творчості, що діє і понині. 

Фестиваль традиційно стартує біля Центру культури і дозвілля 
«Оберіг», у художній галереї якого можна помилуватися виробами 
всесвітньо відомих майстрів: Надії Несторівни Бабенко, чиї витвори 
прикрашають будівлю ООН, Леоніда Самійловича Товстухи, відомого 
своїми гобеленами у США, Німеччині, Бельгії та багатьох інших країнах 
світу, вишивками Альбіни Іванівни Литвиненко, Алли Володимирівни 
Кісь, Надії Вікторівни Вакуленко, Ніни Іванівни Іпатій. Вишиванки, ство-
рені цими майстрами, у гардеробі відомих політиків, співаків, вони екс-
понуються на всеукраїнських та міжнародних виставках.

Тут же, на подвір’ї Центру, працюють творчі майстерні і майстер-
класи, де початківці можуть перейняти секрети творчості знаних ки-
лимарів і вишивальниць, опанувати навички гончарної справи, лозо-
плетіння, малюнка на склі чи відвідати виставку «Перлини учнівської 
творчості», оцінити красу та стиль одягу від Агенції моделей Решети-
лівського професійного художнього ліцею.

«Марка «Решетилівська» – нині вже бренд, – говорить директор 
Решетилівської майстерні художніх промислів «Соломія» Сергій Колін-
ченко. – Колись цей бренд був відомий у всьому світі». У 30-х роках 
вироби з Решетилівки експонувалися на міжнародних виставках у Па-
рижі, Мадриді та в інших світових центрах моди. І навіть тоді, коли 
народне, українське, стало синонімом буржуазного, націоналістичного, 
решетилівська фабрика, яка мала філіали у Полтаві та Лубнах, пра-
цювала на повну потужність. Майже зупинилася лише у 90-х, у період 
економічної кризи. Тож довелося докласти чималих зусиль, аби збе-
регти підприємство та майстрів, які нині отримали нові можливості для 
вільної творчості і у своїй роботі спираються на багатющі народні тра-
диції, свою майстерність і досвід. Тож нині марка «Решетилівська» на 
новій висоті. Це завдяки і майстерні художніх промислів, і приватним 
майстерням, добрий десяток яких працює та розвивається [4].

Щорічно фестиваль народної творчості «Решетилівська весна» 
збирає на площі ЦКД «Оберіг» чимало поціновувачів прекрасного. 
Зранку відбувається урочисте відкриття із офіційними особами. У ЦКД 
«Оберіг» розпочинає свою роботу виставка народної творчості. На ній 
представляють свої роботи визнані митці декоративно-ужиткового мис-
тецтва: Олександр Бабенко, Надія Вакуленко, Ніна Іпатій, Людмила 
Шевчук, Алла Кісь, родина Пілюгіних, Наталя Дмитренко, Петро Шев-
чук, Валентина Омельченко та інші. Опісля розпочинається святковий 
концерт за участі провідних колективів району. Паралельно працює 
містечко народних промислів. Поряд із майстрами-професіоналами, 
свої творчі здобутки показують діти – учні освітніх закладів та ліцеїв 
Решетилівщини. Це і картини з бісеру та у техніці квілінг, вишивка, ме-
реживо, ляльки, випічка – все, чого навчають дітей у нашому краї.
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З кожним роком «Решетилівська весна» набуває все більшого 
розмаху, стає яскравішою та привабливішою. Починаючи із 2015 року 
свято переживає справжній ренесанс. Нині все більше охочих пред-
ставити свої вироби, а тисячі гостей з усіх куточків України приїздять, 
щоб придбати унікальні речі, а також насолодитися атмосферою, яка 
панує у місті три фестивальні дні.

Для любителів народної творчості та українських традиційних ре-
месел проводять традиційний парад вишиванок, постійно діє ярмарок 
виробів народних майстрів. А вони ж не лише представлять свої ви-
роби, а й проводять для усіх охочих майстер-класи з живопису, ручно-
го килимарства, вишивки, гончарного мистецтва. Для проведення ви-
ставок та майстер-класів у 2019 році запрошено близько 150 майстрів 
народного мистецтва з усієї України. Центральна вулиця міста пере-
творюється на галерею картин, вишиванок, гончарних та солом’яних 
виробів, витворів мистецтва з дерева. Виставка-продаж робіт майстрів 
декоративно-прикладного мистецтва збирає біля себе все більше ба-
жаючих помилуватися красою та придбати речі. Ярмаркуючих вража-
ють чотири оригінальні писанки у людський зріст, які розписали творчі 
особистості нашого краю. Також протягом усіх днів свята проводяться 
тематичні екскурсії «Розвиток вишивки та килимарства на Решетилів-
щині: від витоків до сучасності» [5]. 

Безумовно, на гостей чекає концертна програма за участю ко-
лективів художньої самодіяльності, де лунають знані українські пісні. 
Також яскравих барв і динаміки додають танцювальні колективи ра-
йону та області. Кожен гість фестивалю має можливість скуштувати 
вареників, галушок, сала та інших смаколиків. І традиційно перші два 
дні свята завершуються феєричними концертами за участю відомих 
музикантів української естради.

Новинкою мистецького заходу у 2018 році стали змагання зі 
спортивного орієнтування «Решетилівська весна. Орієнтування по-
українськи». Організатори, учасники клубу спортивного орієнтуван-
ня «Сєвєр» говорять, що підготували унікальний формат змагань, 
який можна поєднати з відвідуванням фестивалю майстрів та вечір-
німи концертами, і таким чином примножити отримані емоції [3, с.7].  
Ще один сюрприз для спортивних вболівальників – змагання най-
сильніших чоловіків України, які дивують своєю силою і витриваліс-
тю у видовищних та захоплюючих вправах. 20 травня 2019 року на 
«Решетилівській весні» пройшов перший етап Всеукраїнського турніру 
«STRONGMENGAMES».

Ми, члени пошукової групи «Бакай», з великим задоволенням що-
річно відвідуємо обласне свято народної творчості «Решетилівська 
весна». Від перебування на цьому мистецькому заході у нас завжди 
залишаються надзвичайно приємні враження. З покоління в поколін-
ня дбайливо, з любов’ю передаються кращі досягнення своїх попере-
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дників. Решетилівські майстри творять рукотворну красу, яка є для нас 
чарами рідної землі, живучим бальзамом, який сповнює споконвічною 
могутньою силою українського духу, є душею народу, її правічним обе-
регом. Вони прагнуть свою любов, вміння, розуміння передати нам, 
молодому поколінню, щоб не згубилося зерно доброти, відчуття краси, 
приналежності роду, щоб проросло в душах і серцях, стало дорідним 
врожаєм [1, c.3].

Тож, якщо ви хочете відчути справжню весну – вам неодмінно тре-
ба завітати на фестиваль мистецтва, розваг і якісної музики!
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мистеЦтВо, стВоРене ДУшеЮ 

Величко Ілона, учениця 11 класу
ОЗ «Шишацька спеціалізована 
школа імені В.І.Вернадського Шишацької 
селищної ради Полтавської області»
Керівник: Ярова Р.О., заступник директора 
з навчально-виховної роботи

Є на Полтавщині мальовничий куточок з дивною назвою Шиша-
ки. Селище розташоване на високих пагорбах вздовж тихоплинного 
Псла притоки Дніпра. Тут прадавні традиції ще нагадують про себе, 
тут живе сива історія в назвах кутків, вулиць, урочищ, озер та річок 
(Ракосіч, Побиванка, Татарка, Бутова гора), а народні майстри продо-
вжують дивувати сучасників своїми витворами.  Тут є місце, де можна 
зустрітися з минулим, побачити сьогодення та зазирнути в майбутнє. 
Це краєзнавчий музей, в якому досить часто організовуються виставки 
творів народного мистецтва. Одна із таких виставок картин заслуже-
ного майстра народної творчості, лауреата премій Данила Щербаків-
ського та Олени Пчілки, мешканця селища Шишаки Онацька Михайла 
Олександровича «Село моє, для мене ти єдине» пробудила в нас осо-
бливий інтерес до народного малярства. Ми вперше почули тут термін 
«наївне малярство» і зацікавилися ним, історією його виникнення, на-
прямками і стилями. Його називають ще аматорським, примітивним, 
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бо це творчість майстрів із народу, художників – аматорів, які не мали 
спеціальної освіти. Свої картини митці малювали переважно на замов-
лення, порушуючи закони перспективи, єдність освітлення, анатоміч-
ні істини, уявляючи так реальність. Коли дивишся на них, виникають 
перед очима якісь дивні романтичні світи, в яких панує гармонія між 
людиною і природою. Митці малювали своїх друзів, родичів, краєви-
ди рідного села, побут і традиції місцевості. У картинах представників 
наївного мистецтва відобразився світогляд селянства через архетипні 
образи-символи. Недарма часто в цих роботах ми можемо побачити 
квіти, які пов’язані зі святковим настроєм, ідилічне село, що нагадує 
рай на землі, пари голубів та лебедів, що символізують мир, злагоду 
та кохання, оленів як ознаку достатку. 

Особливістю сюжетів українського малярського наїву є й те, що 
їхній антураж здебільшого пов’язується з місцевістю, де народжували-
ся твори, із місцевими особливостями традиційно-побутової культури. 
Так на полотні зображувалися церкви, вітряки, вулички і хати, річки 
та ставочки. У всьому вбачаються місцеві особливості звичаєвості, по-
буту, народного одягу, тобто всього повсякденного оточення маляра 
і його односельців. Особливістю такого стилю було те, що автори не 
прагнули до анатомічно правильної передачі людських зображень, а 
намагалися передати внутрішній стан, творили від душі, як діти. Їх кар-
тини відзначалися яскравістю кольорів, простотою технічних прийомів 
і площинністю зображення. Художник-наїв – це звичайна людина без 
спеціальної освіти, яка працює фізично увесь день, а творить у віль-
ний від роботи час, бо не може не творити.

Ми дослідили, що народний живопис в Україні зародився ще в 
стародавні часи. До жанру наївного малярства належать народна іко-
на, народна картина, народний декоративний розпис.

З упевненістю можна говорити про іконопис, його народну течію. 
Так у ХІV ст. з’являються «богомази», «партачі», які малювали народну 
ікону на склі, фанері або дошці. Вони малювалися не для храму, а для 
інтер’єру селянських хат. ХVІ століття – час зародження в Україні жан-
ру портрета (парсуни), який розвивається на основі жанру іконопису. 
Наприкінці ХVІІ – на початку ХVІІІст. великої популярності серед різних 
верств набуває народна картина «Козак Мамай». Її можна було поба-
чити в кожній селянській хаті. Якщо поміщики прикрашали своє житло 
парсунами, то естетичний і патріотичний ідеал селян задовольнявся 
«мамаями». Тому цю картину в нашій місцевості подекуди можна було 
побачити аж до середини ХХст., а іноді й пізніше. Найстаріша картинка 
з поодиноким козаком – бандуристом скомпонована не пізніше ХVІІ ст. 
Ці картини любили, з них часто знімали копії, «мамаїв» малювали на 
скринях, на дверях і віконницях. Вони були в українській оселі своєрід-
ними оберегами, символом нескореності українського духу. 
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Також найпоширенішою в наївному малярстві є народна карти-
на на побутову тематику та сюжети народних пісень. Вона найбіль-
ше пов'язана з життям народу і в певній мірі виражає його ідеали.  
Особливо розповсюджена вона була наприкінці ХІХ на початку ХХ ст. 
У 20-ті роки ХХст. народні картини «Козак і дівчина біля криниці», «Зу-
стріч біля криниці», «Наталка і Петро», натюрморти на фанері та склі 
писали не лише для власних потреб, а й на продаж, нерідко й тиражу-
вали. Наприкінці 30-х років цей промисел почав занепадати.

Найцікавішим періодом у розвитку народного малярства було  
ХІХ ст., коли співіснували майже всі його течії, «коли художники з 
народу зберігали і розвивали національні традиції попередніх сто-
літь»[8.27]. Особливу увагу варто б звернути на 10 – 30-ті роки ХХ ст., 
коли ці традиції на Полтавщині розвивали і ремісники (по Пслу Федір 
Стовбуненко, Григорій Ксьондз, Полікарп Захаренко), і кустарі (Олек-
сандра Шабатура з Полтави), і примітивісти (у припсільському селі 
Остап'ї – Олександр Вишник).

Як стверджує О.А.Білоусько, останній осередок художників-
творців народної картини в Полтаві припинив існування в 1920-1940-х. 
Спроби окремих художників творити в «народному дусі» є своєрідним 
штукарством не більше.[6.124] 

У 30-х роках 20 ст. в Україні набув найбільшого поширення ще 
один із жанрів народного малярства – декоративний розпис. Ним при-
крашали житло. У кожному регіоні він мав свої особливості. Найбільшо-
го значення надавали розписуванню інтер'єру. У хаті розмальовували 
піч, мисник, скриню, колиску, посуд, лави. Поступово хатні стінні розпи-
си зникають, а з'являються «мальовки» (паперові малюнки з букетами 
чи смужками візерунка), які можна було не лише самому виготовити, а 
й придбати на базарі. Їх приклеювали на комині, над вікнами, ліжком.

На Полтавщині відомі майстри декоративного розпису, зокрема: 
Г. Г. Рідна, Т. Г. Зацеркляна, Ю. В. Лукін, Н. І. Беркута. На Шишаччині 
декоративний розпис зустрічається рідко, переважно у формі букетів 
або декоративної облямівки на тинах.

Ми не погоджуємося з думкою О.А.Білоуська, який стверджує, 
що твори народного мистецтва нині можна побачити лише в музе-
ях та на ретроспективних виставках, оскільки народ, який творив це 
мистецтво, зійшов з арени в 30-х роках минулого століття.[6.124].  
У наш час на Шишаччині представником «наївного мистецтва» є Ми-
хайло Олександрович Онацько, заслужений майстер народної твор-
чості України, лауреат премій імені Данила Щербаківського, Олени 
Пчілки, Міжнародної премії Українського фонду культури ім. Григорія 
Сковороди. Він розвиває і продовжує класичні традиції народної кар-
тинки. Автор більше 2000 робіт в стилі народного малярства. Май-
стер охопив всю багатогранність буття українців. У його творчості 
можна виокремити основні тематичні напрями: обрядові сцени («Ве-
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сільний обряд» (1990), «Колядники в Шишаках» (1996), «Весільний 
викуп» (2007), «Свати» (2000), «Масляна» (2002); народнопісенні 
образи «Нова радість стала» (2003), «А за нею козаченько» (2006), 
«Їхав козак» (2007); героїку козаччини «Ракова Січ» (2000), «У зимо-
вий похід» (2002), «Козак Мамай» (2007), «Славні козаченьки» (2009); 
тему гоголівських персонажів «Коваль Вакула» (1991), «На хуторі 
біля Диканьки» (2005), «Гоголь повертається в Яновщину» (2006); 
селянські будні «Везуть снопи» (1991), «Сіно везуть» (1997), «Се-
лянські турботи» (2004), «На жнива» (2008). До окремої групи мож-
на віднести панорамні композиції про минувшину «Чумаки» (2005),  
«Шишаки в ХІХ столітті» (2008), «На ярмарок» (2008). 

Цікаво, що у М.О. Онацька немає циклу робіт на сучасну темати-
ку, бо він у минувщині вбачає більше романтики та пісенності. На його 
картинах – добра святкова Україна, ідеальне щасливе життя селян-
трудівників серед мальовничої природи на рідній землі, повне радощів 
і любові. Сюжети ж народжуються із наївних дитячих спогадів.

Отже, до краси народних ікон та картин в особливому наївному 
виконанні неможливо залишитися байдужим. Це важливий засіб ви-
вчення історії українського народу в цілому і рідного краю зокрема, 
його побуту, вірувань, звичаїв та обрядів. 
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ГончаРниЙ РіД шКУРПеліВ
Пошивайло Мар’яна, учениця 11 класу,
ДСХШІ І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв 
у Опішні» імені В. Кричевського
Керівник: Луценко А. О., вчитель історії

«В Опішному була дуже сильна база гончарства. Люди досі знають, 
пам'ятають. Якщо людина з нуля починає займатися гончарством –  
це дуже важко. Є багато дрібниць, без яких нічого не вийде. Думаю, 
нам вдалося вижити і зберегти цю справу, бо працюємо всією сім'єю».

Анатолій Шкурпела
Сьогодні особливої актуальності набуває проблема вивчення 

творчості мистців – сучасників України. Оскільки звернення до їхньо-
го творчого доробку допомагає осягнути глибинну сутність спадщини 
мистців рідного краю, реалії сьогоденної дійсності, правильно сприй-
няти й поцінувати культурний набуток, виховує почуття гордості за 
творчих людей, славних краян.

Гончарі та кераміка з Опішні відомі далеко за межами України. Та 
не зважаючи на те, що гончарство поцінована спадщина нашого наро-
ду, воно переживає не найкращі часи. Один із опішнянських родів, який 
продовжує давні традиції гончарного ремесла – це сім’я Шкурпелів. 

Олександр Шкурпела народився 27 липня 1966 року. Закінчив 
опішнянську середню школу. З 1983 по 2001 роки працював на за-
воді «Художній керамік» художником народних художніх промислів.  
У 1990 році закінчив Миргородський керамічний технікум за спеціаль-
ністю «Технологія кераміки», з 2000 року підприємець по виготовлен-
ню та реалізації керамічних декоративних виробів. [1]

Анатолій Шкурпела (син Олександра Шкурпели) народився 23 лю-
того 1992 року. Працювати з глиною почав з дитинства, спостерігаючи 
за роботою батька. Професійно долучився до гончарного ремесла з 
2009 року. [1]

Династія Шкурпелів – досить молодий гончарний рід, у ньому гон-
чарюють поки лише двоє, хоча вся сім’я задіяна у ремеслі.

«Я перший, а син другий. Є роди в Опішні з діда-прадіда, а в мене 
кого розкуркулили, кого розстріляли. Не було, мабуть, у нашому роду 
гончарів. Із 1983-го року я гончарюю. У школі любив дуже малюва-
ти, різати по дереву, а з глиною не мав справи. А тоді так вийшло, 
що нікуди не вступив – прийшов на завод в Опішню, перший цех, і 
в майстра вчився, був такий Демченко Трохим. Нині цей перший цех 
став Опішнянським музеєм імені Василя Кричевського. Так і працюю  
відтоді», – розповідає старший гончар Олександр Шкурпела. [3]

Батько і син створюють керамічні вироби у себе вдома. Обладна-
ли майстерню, піч для випалювання робіт. Анатолій Шкурпела розпо-
відає: «У нас в кожного свій станок, кожен робить свою роботу. Один 
може вазу робить, інший глечики гончарювати. Поки був малий, ліпив, 
пластикою займався. Фігурки ліпив, баранчики. А тоді захопився, почав 
займатись цим на професійному рівні».
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Гончарі працюють за електричними станками, які зробили само-
стійно. «Спочатку добуваємо глину. Вона лежить на глибині приблизно 
2,5-3 метри. Накопуємо її та привозимо додому. На сонці, в дощ, сніг та 
вітер вона має вилежатись приблизно рік – то набухає, як на дріжджах 
росте, то висихає. Чим довше вилежується, тим кращою буде. Розмо-
чуємо її і перемелюємо вальцями – цей спосіб недалеко відійшов від 
дідівського, нагадує, як раніше старими пральними машинками викру-
чували білизну, пропускаючи її між двох валиків. Далі глину зберігаємо 
в погребі, аби не засихала, ще й поливаємо час від часу. Для виробів 
беремо скільки треба», – розповідає гончар.

Вироби, виготовлені на гончарному крузі, оздоблюють ліпленням 
традиційного опішнянського орнаменту – в результаті від них неможли-
во відвести очі. За словами пана Олександра, готовий виріб сохне від 
4-5 тижнів до 6 місяців.

«Сохнути вироби мають у спеціальному приміщенні, щодня їх 
треба крутити, щоб рівномірно висихали, інакше порве – трісне або 
зіпсується форма. Ні сонця, ні протягу не повинно бути. У кімнаті за-
вжди вогко, бо ж вироби віддають свою вологу – є вікно, аби провітрю-
вались. А свічники, особливо від метра – там взагалі дуже важко, бо 
складна конструкція, треба вологою ганчіркою накривати, потім плів-
кою, міняти це все – дуже довго. Коли вироби висохли, прогріваємо піч 
десь до 400 градусів, вона у нас більше чотирьох кубів. На другий день 
саджаємо у піч посуд, температура має бути близько 100 градусів», – 
описує деталі процесу майстер. [2]

Далі починають додавати дрова та поволі збільшувати темпера-
туру запікання глини. «Якщо різко збільшити, то все пропаде. Отак 
десь півтори доби треба постійно бути біля печі, заглядати, стежити 
за температурою, додавати дров, фактично не відходити», – уточнює 
Олександр Шкурпела.

Обпалюють готові вироби у печі, яку збудували власноруч. Тем-
пература запікання близько 1000 градусів. «Один хтось залазить 
всередину, а інший зовні подає. Завантажуємо піч. Це може зайня-
ти півдня. І так само півдня розвантажувати. Бо піч у нас велика», –  
говорить Анатолій.

Колір виробів залежить від того, де виріб стояв у печі. «От, ска-
жімо, кришка на супниці з перепадами кольору, як хліб, з одного боку 
«підпеклася» дужче, а з іншого – менше». Тобто колір виробів батька й 
сина – то вже фантазія вогню: як останній захоче, так кераміку й «під-
фарбує». [5]

Для глиняних виробів добудували кімнату. Її називають родинним 
музеєм. Гончар Олександр Шкурпела  розповідає, що там зберіга-
ють: «Трішки посуду, горщики для квітів, вази, підсвічники, декоратив-
ний посуд – баранчики, козлики, коники». [4]

Гончарні вироби родини є у різних містах України, а також при-
близно у 15-ти інших країнах, серед них Англія, Америка, Канада, Ав-
стралія та інші. [2]
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21 січня 2014 року в літературно-меморіальному музеї Панаса 
Мирного відкрилася перша персональна виставка Анатолія Шкурпели. 
42 керамічні роботи прикрасили експозицію молодого гончара. На роз-
суд полтавців майстер запропонував як звичайний вжитковий посуд, 
так і його декоративні зразки – притаманні нашій місцевості.

«Із глини, розповідає митець, ліпив ще у ранньому дитин-
стві, проте серйозно займатися цим почав 5 років тому. Обрати цей 
шлях багато в чому допоміг батько. Частина – так, як він мене начив,  
частина – щось свого, мого бачення, а взагалі все воно – у межах на-
родної творчості». Порад батька Анатолій дотримується, проте нама-
гається створити свій власний стиль. Коники і баранці, ужитковий по-
суд та його декоративні зразки – Анатолій Шкурпела має широкий діа-
пазон власних виробів. Утім, ділиться, йому більше до вподоби творча 
робота, аніж звичайний промисел. У залежності від призначення ви-
робу, майстер обирає матеріал для його виготовлення. [3]

Хоча гончарями є лише Олександр та старший син Анатолій, до 
створення виробів причетна і дружина Олександра Світлана, вона роз-
мальовує кераміку. А загалом уся родина задіяна у процесі – колоти 
дрова, добувати глину, топити піч тощо. Усі п’ятеро дітей Шкурпелів та-
кож уміють поводитися з глиною, однак не всі хочуть: важка це праця, 
лише 27-річний Анатолій обрав гончарювання за професію.

Для Олександра Шкурпели та найстаршого з п’яти синів Анатолія 
гончарство – робота, яка годує родину. Однак, в першу чергу, це мис-
тецтво й ремесло, що приносять задоволення, дають політ фантазії. 

сПисоК ВиКоРистаних ДжеРел
1. http://www.shkurpela.in.ua/about-2
2. https://pl.suspilne.media/news/25712
3. https://central-ua.tv/news/16083/
4. http://kolo.news/category/dozvilla/9332
5. http://pl.suspilne.media/amp/43839-rodina-goncariv-z-opisni-navigotovlenna-

virobiv-vitracae-blizko-2-h-misaciv/

ДРеВо РоДУ КоБзаРсьКоГо

Шульженко Назар, учень 9 класу
Сасинівської ЗОШ І-ІІ ступенів 
Пирятинського району
Керівник: Болтенко С.І.,
вчитель української мови та літератури

Серед чудової самобутньої культури нашого народу кобзарське 
мистецтво займає особливе місце. Здавна кобзарі шанувалися в  
Україні. Послухати пісні та думи під звуки, що линули від струн чарів-
ного інструменту, завжди збиралася сила – силенна народу… Через 
десятиліття поневірянь та забуття кобзарське мистецтво поступово 
повертається в Україну, і міцно вплітається у повсякденний її музичний 
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побут і концертне життя. Полтавська земля – одна із основних осеред-
ків кобзарства. Наш край є батьківщиною всесвітньо відомих кобзарів: 
Архипа Никоненка, Остапа Вересая, Михайла Кравченка.

Історія Юрія Фединського здасться багатьом дивною, адже, на-
родившись у США, вирісши в достатку, закінчивши навчання в універ-
ситеті, він покинув спокійне, налагоджене життя і поїхав у невідому 
йому Україну, не знаючи навіть української мови. Поїхав, бо відчув, 
що саме там, на далекій незвіданій землі його предків, можливо, він 
знайде своє призначення і своє щастя. Поїхав, зачарований струна-
ми бандури. Почувши в юності цей давній український музичний ін-
струмент, пан Юрій настільки захопився ним, що не лише навчився 
на ньому грати, але й, дослідивши історію козацької бандури та коб-
зи, зумів відновити і власноруч виготовити їх.[2] Переїхавши зі США 
в Україну в 1998 році, він деякий час жив у Києві. Але, незважаючи 
на насиченість культурного життя столиці, не відчув Київ «своїм» 
містом. Пан Юрій шукав справжні автентичні джерела української 
музичної культури. Знайомство з одним з таких народних джерел − 
полтавським ансамблем «Древо» − привело майстра на Полтавщину, 
в село Крячківка Пирятинського району, де він оселився з дружиною, 
купивши тут невелику хату. Юрій,відшукавши в музеях зображення 
і креслення старовинної бандури, радячись з багатьма майстрами 
подібних інструментів у різних країнах, зумів після багатьох років та 
невдалих спроб створити сучасну реконструкцію давніх козацьких  
інструментів − бандури, кобзи, торбана [2]. 

Юрій Фединський, саме на батьківщині предків, віднайшов загу-
блену на чужині частку душі. Ті, хто познайомився із кобзарем із Кряч-
ківки, говорять: « Він більший українець, ніж багато народжених тут і 
тих, хто прожив на рідній землі все життя» [3]. Проте в Україні все ж 
залишились Фединські. Юрій Фединський, дідусь Юрка, виїжджаючи 
зі Львова, дуже хвилювався, що нікого не залишиться в Україні, що 
рід зникне. Старший брат діда не став продавати квартиру у Львові й 
залишився там, щоб зберегти величезну родову бібліотеку. «Дід був 
свідомий того, що усі наші родини мали величезне значення для Укра-
їни у плані культурного, наукового розвитку. Він переживав, що якщо 
вся інтелігенція буде знищена, а ті, хто поїхав, ніколи не повернуться в 
Україну, і державу дійсно знищать, то нікому її буде відновлювати», −  
розмірковує кобзар [3]. Родина Фединських європейська: батьків рід 
із Західної Європи – Ірландії, Німеччини, Скандинавії, а мамин рід 
– із України. У Львові – Фединські, в Києві – Мошинські, на Полтав-
щині жили Чайковські. Генетичний зв’язок із німецьким, ірландським 
народами Юрій Фединський відчував завжди, але все ж до України 
потяг був сильніший. «Люблю ірландську культуру, музику. Історія 
цього народу подібна до української. Уже пізніше, коли із «Хореєю 
козацькою» поїхали на музичний фестиваль до Німеччини, перети-
наючи кордон, побачив величезне поле, вітряки, відчув на генетич-
ному рівні, що мені ці краї дуже близькі», – розповідав кобзар [3]. 
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Юрій працював з гуртом «Гайдамаки», вони займалися етно-роком. 
Але згодом музикант зрозумів, що український фольклор ближче  
до душі і створив гурт «Карпатіяни». 

Пізніше у музиканта з’явився ще один задум – створити проєкт 
на основі репертуару Тараса Компаніченка. Так була створена «Хорея 
козацька», в якій уже не було сучасних інструментів [2]. Але і тут на-
став час піти. Знову новий проєкт. Унікальний ансамбль із 60 – річною 
історією в розумінні Юрка Фединського є не просто тими, хто створює 
чи досліджує фольклор, а є самим фольклором. Приїхавши навчатися, 
Юрко із дружиною стали частиною колективу. Більше десяти років по-
спіль у Крячківці Фединський організовує кобзарський табір – це свого 
роду школа для молодих майстрів, які приїздять до нього з усього світу, 
щоб навчитися виготовляти традиційні українські інструменти та грати 
на них. У рамках мистецького табору Юрій вирішив уперше за часи 
незалежності України організувати фестиваль, поєднавши в одному 
колі історію та сучасність. У селі Крячківка на Пирятинщині бандурис-
ти, лірники, цимбалісти, майстри традиційних українських музичних ін-
струментів і навіть іконописці з різних куточків України, Європи та світу 
обмінюються досвідом, майструють кобзи й бандури, грають, співають 
та проводять майстер-класи. Фестиваль «Древо роду кобзарського» 
закордонні музиканти назвали унікальним культурним явищем. Є одна 
особливість фестивалю – імпровізація. Тут немає чіткої програми, ре-
гламентованого часу виступу музикантів. Можна послухати сольні ви-
ступи різних виконавців, гуртів із різними інструментами. Розширилася 
й географія учасників – завітали виконавці зі Львова, Дніпра, Києва, 
Рівного. Одні із гостей – гурт «Троє Зілля» зі Львова. Їхній репертуар 
дещо відрізняється від кобзарського [3].

«Ми займаємося інтерпретацією народної музики, тому потрібно 
знати, що ж це таке – народна музика. Тож ми тут. Мені цікаві люди, 
котрі зібралися, які захоплені своєю справою, музикою. Минулого року 
я вже побувала тут, цьогоріч Юрко запросив весь гурт, що означає – ми 
теж належимо до цієї спільноти. Наш гурт грає народну музику, можли-
во, в іншому напрямку, але про те ж саме, – поділилася враженнями 
Анастасія Войтюк, учасниця гурту «Троє Зілля» [4].

На виготовлення бандури Юрію потрібен місяць, торбан робить 
майже в три рази довше. Креслення і фотографії шукає в музеях по 
всьому світу. Конкурентів у Юрія практично немає. А ось учнів – кілька 
десятків. Часто грає з дружиною Марією. Для дочок − музика батьків – 
це найкраща колискова. Знає Юрій багато народних пісень. Їх виконує 
зі знаменитим ансамблем «Древо», який українці знають за піснями в 
мультфільмі «Жив був пес» [5]. Ніна Петрівна Рева співає в «Древі» 
вже 30 років. А останні кілька ще й викладає вокал у фольклорному 
«Древо-таборі», який організував Фединський. У селі Крячківка відкри-
то музей кобзарства, такого другого немає в усьому світі. 
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істоРіЯ мінЯєтьсЯ – сВЯта Й тРаДиЦії залишаЮтьсЯ

Сененко Владислав, учень 9 класу 
ОЗ «Калайдинцівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 
імені Ф. Д. Рубцова» Лубенського району
Керівник: Крутій Н.В., учитель математики

Український народ має багату культуру, національний скарб 
якої складається зі звичаїв, надбаних багатьма поколіннями, що ви-
роблялися протягом століть. З найдавніших часів іде до нас життєва 
мудрість наших пращурів. Вона закладена в українських звичаях, об-
рядах, традиціях, які поєднують минуле й майбутнє народів, старше і 
молодше покоління.

Опрацьовуючи сторінки рукопису нашого земляка-етнографа Кос-
тянтина Максимовича Сементовського «Нарис малоросійських звича-
їв та повір’їв, що стосуються свят» бачимо, що зимові свята дуже ша-
нувалися українцями [3]. А починаються вони з Покрови, бо недаремно 
в народі говорять: «Прийшла Покрова – зима готова». 

4 грудня на Введення наші предки вранці спостерігали, хто пер-
шим увійде до хати. Якщо першим зайде молодий чоловік та ще й з 
грошима, то весь рік у хаті буде здоров’я й гроші; якщо старий та кво-
лий і до того ще й бідний – то хвороби й злидні заведуться; якщо до 
хати зайде стара жінка – «то вже добра не ждати» [2].

На Катерини (7 грудня) та на Андрія (13 грудня) незаміжні дівчата 
ворожили, закликали свою долю. Звечора випікали балабушки, кожна 
свої позначала кольоровими нитками. Потім розкладали їх на рушнику 
на підлозі та запускали в хату пса. Чию балабушку з’їсть першою, та й 
заміж вийде, а до чиєї не доторкнеться, – та ще рік у дівках сидітиме. 

Велику роль у сільських релігійних традиціях відігравав культ свя-
того Миколая. День його пам’яті православна церква відзначає двічі на 
рік: 19 грудня – «зимовий» та 22 травня – «весняний». Святого Миколу 
вважали заступником простого люду та молилися йому, коли вируша-
ли в дорогу, під час хвороби [5]. Олександр Довженко у «Зачарованій 
Десні» писав, що образи святого були в кожній хаті. До Миколая часто 
зверталися та просили допомоги.
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Святкування Дня Святого Миколая в Україні походить ще з  
1088 року за князювання Всеволода Ярославовича, а дитяче свято ви-
никло в другій половині ХІХ ст. [1]. У цей день випікали смачні круглі 
пиріжки – «миколайчики» з різною начинкою, печиво, медівники. Для 
чемних дітей святий завжди «приносив» гарні подарунки (коржики, 
ляльки), а нечемні отримували різку. Діти вірили в існування доброго 
захисника та намагалися не гнівити його. А зараз, на жаль, це свято 
втратило свою магічну дію, не відзначається, як раніше. За роки ра-
дянської влади Святого Миколая замінили на Діда Мороза. Уже в часи 
незалежності нашої держави в Києві, у 1990 році, відбулося перше 
офіційне свято Миколая для сиріт та дітей із багатодітних родин. 

Новий рік – особливий день, початок наступного року. Його свят-
кують усі, незалежно від віросповідань та поглядів. Навіть ті, хто не ві-
рить у Діда Мороза чи Санта Клауса, все одно відзначають закінчення 
старого і початок Нового року. Це чи не єдине свято, яке об’єднує всіх 
жителів планети Земля.

Різдво (7 січня) зустрічають у вузькому сімейному колі. До свят-
кової вечері колись готували (і зараз збереглась ця традиція) 12 піс-
них страв – пісний борщ, риба, вареники, пироги з капустою, грибами, 
яблуками. Коронною стравою є кутя – це відварена пшенична крупа 
або ячмінь, приправлені медом, товченим маком, волоськими горіхами 
[6]. Місцева жителька Тараненко Віра Федорівна розповіла нам, що 
кутю потрібно готувати кожного року в одному і тому ж посуді, оскільки 
існує повір΄я, що тоді вона принесе родині єднання і багатство.

Сигналом до вечері була поява першої зірки на небі. Запаливши 
свічку, помолившись та згадавши покійних своїх родичів, родина сідала 
за стіл. Обов’язково ставили зайвий прилад для того, щоб показати, що 
хто б не зайшов у дім цього вечора – він завжди є бажаним гостем [5].

Невід’ємним атрибутом зимових свят є ялинка, прикраше-
на іграшками, яку до Різдва спочатку ставили в місті, а згодом і по 
селах. Із 1935 року її почали ставити в школах, дитбудинках. Пред-
ставники радянської влади дозволили ялинку, але не різдвяну. Зірка 
на ній мала бути п’ятикутною червоною, а прикраси присвячувалися 
досягненням Радянського Союзу. Крім Дідів Морозів, головними іграш-
ковими героями були матроси, піонери, шахтарі, космонавти, ракети. 
Дід Мороз малювався як активний учасник громадського життя: буду-
вав Байкало-Амурську магістраль, літав у космос, працював на ЕОМ,  
готувався до Олімпіади...

Традиційним різдвяним обрядом українців було колядування. Ко-
лядували діти та молодь. Вони прославляли народження Христа. Ко-
лядка завершувалася побажанням родині достатку, добра й злагоди. 
За свідченням Тараненко В.Ф., у 50-х роках минулого століття коляду-
вали під вікнами, за що отримували коржики, пироги, ковбасу, оскільки 
цукерки в той час були рідкістю. Колись кожна українська родина вва-
жала за честь, щоб колядники її не обминули й привітали з Різдвом 
[4]. На жаль, сьогодні колядування часто зводиться лише до грошової 
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винагороди, а тому діти якомога швидше намагаються проспівати ко-
лядку, щоб тільки отримати гроші.

У день старого Нового року, на Василя Великого (14 січня) осно-
вним обрядом було засівання осель. Вважалося, що перший посіваль-
ник приносить щастя в дім. Дівчатам засівати не годилося. Вечір під 
Новий рік називали Щедрим. Вечерю готували переважно зі скоромних 
страв: печеню, м’ясо, ковбаси, пироги та вареники з сиром. Цей день 
ще називали Меланки (Меланія – знатна римлянка Vстоліття, яка буду-
вала церкви, згодом стала черницею) [6]. Щедрівки, на відміну від ко-
лядок, мали свою особливість – традиційний приспів: «Щедрий вечір, 
добрий вечір, добрим людям на здоров’я». 

Усяких чудес сповнена ніч напередодні Водохреща (19 січня).  
У цю ніч, згідно з народним повір΄ям, худоба розмовляє між собою, а 
вода в криницях робиться цілющою. Після опівночі дорослі йшли до 
річки набрати цілющої води. Її зберігали за образами, бо допомага-
ла вона при пораненнях та недугах. І тепер священники освячують 
воду. Люди набирають її та зберігають протягом року. Вона приносить 
здоров’я, відгонить нечисту силу [5]. Священники обходять помешкан-
ня людей та скроплюють оселі свяченою водою – пишуть Йордань.

Отець Димитрій, протоієрей Свято-Андріївської Калайдинцівської 
церкви, розповів нам коли слід вітатися, а саме у Свят-вечір: «Христос 
рождається! Славімо його!», на Різдво Христове: «Христос народився! 
Славімо його!», а на Йордан: «Христос хрестився! У річці Йордан». 

Доля України була такою, що християнські святкування в радян-
ські часи заборонялися владою, але колесо історії обернулося й по-
вертається те, що колись не дозволялося. Отже, бережімо свої тра-
диції та звичаї, бо це – наша історія та культура, минуле та майбутнє.
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УКРаїнсьКа наРоДна ВишиВКа У тВоРчіЙ ДіЯльності 
етно – ГУРтУ «чоРноБРиВЦі»

Біломаз Владислав, учень 5 класу 
Хитцівського ЗЗСО І-ІІ ступенів Краснолуцької ОТГ
Керівник: Зубко Л.В., учитель історії 
Хитцівського ЗЗСО І-ІІ ступенів Краснолуцької ОТГ 

До наших днів дійшла українська народна вишивка лише ХVIII – 
початку ХІХ століття, насамперед тому, що погляд на неї як на витвір 
мистецтва утвердився тільки у 80 – 90 роках ХІХ століття. 

У процесі історичного й культурного розвитку в Україні в кожній 
місцевості утворилися характерні орнаментальні мотиви й композиції, 
колірна гама специфічні техніки виконання. Дбайливо передавалися 
вони із покоління в покоління, майстри відшліфовували кращі досяг-
нення своїх попередників, розвиваючи і удосконалюючи їх.

Вишивкою захоплювалися повсюди. Кожний район, навіть кожне 
село різнилися місцевою самобутністю.

І українських вишивках збереглася значна кількість геометричних 
орнаментальних мотивів, які мали в давнину магічний зміст. Вишивки 
були своєрідним оберегом від злих сил. Однак, із плином часом семан-
тика їх забулася, втратилося їхнє первісне значення, вишивки стали 
тільки художнім оздобленням. Поряд з давніми мотивами з’являються 
нові, з реальної дійсності. Так наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття 
найулюбленішим стає мотив стилізованих червоно – чорних троянд, 
що особливо поширюється у вишивці Київської, Харківської, Полтав-
ської, Чернігівської областей. 

Технікою вишивки народні майстри відображають розмаїтість на-
вколишнього життя, свої думки та почуття, красу рідної природи, яка 
завжди була джерелом творчої наснаги і у художніх образах лягала 
на полотно. Ось чому в орнаментальних мотивах, їхніх назвах вра-
жає образна спостережливість, поетичність народу. Згадаймо хоча б 
такі з них, як «Барвінок», «Хмелик», «Курячий брід», «Гарбузове лис-
тя», «Зозулька». Вишивка − не тільки художнє оформлення речей, а 
й мистецтво оригінального бачення світу, відтвореного специфічними 
художніми засобами. Це давнє й вічно молоде мистецтво. Секрет його 
молодості − в єдності людини з природою, в умінні впродовж століть 
зберігати красу й дарувати радість [1, с. 10].

У вишивці як і в пісні розкривається доля людини, її радощі й горе.
Гаптує дівчина й ридає – чи то шиття!
Червоним, чорним вишиває мені життя, − 

так піднесено про вишивку сказав Павло Тичина.
Адже в народі існує поетичний образ:

Червоне – то любов,
А чорне – то журба.

(Дмитро Павличко)
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Споконвіку в народі жили й у найскрутніші часи не затухали ра-
дість від краси життя, тяжіння до всього прекрасного. Людина нама-
галася прикрасити своє нужденне життя, зробити радісною важку що-
денну працю. Тоді за допомогою лише голки й нитки на простому по-
лотні народжувалися неперевершені узори вишивок. Людині важливо 
було не просто мати білу сорочку, овчинний кептарик або шматок по-
лотна для витирання рук. Кожну річ вона якимось чином оздоблювала, 
обертала на високомистецькі витвори й від так залишала після себе 
чудові зразки вишивального ремесла.

В Україні вишивати вміли скрізь. Довгими зимовими вечорами і 
моя мама вишивала за тихою розмовою або під пісню. Для вишивання 
не потрібно складних пристосувань та особливих умов праці. Голка, 
полотно та ще вміння й бажання, прийняті від матері чи бабусі й закар-
бовані в тих чудових виробах, що лежать в скринях [2, с. 36].

Провідне місце на Середньому Подніпров’ї посідають полтавські 
вишивки. Ніжна колірна гама, різноманітні деталізовані орнаментальні 
мотиви – усе це надає одягові та виробам святковості. Основний ху-
дожній ефект полягає у співвідношенні відтінків та пастельних тонів. 
Більш поширені на Полтавщині відтінки голубого, вохристого, коричне-
вого, зеленуватого, сірого. Тут ми не побачимо «відкрито» кольору, всі 
барви м’які, приглушені (за винятком червоного, синього в рушниках) 
[3, с. 18].

Особливістю полтавської вишивки, які використовує етно-гурт 
«Чорнобривці» є поєднання рослинного, рослинно-геометричного та 
геометричного орнаментів, використання мотивів, характерних для 
даної місцевості. Це «Барвінок», «Хмелик», «Морока». Улюбленим мо-
тивом полтавських вишивальниць є «гілка», «ламане дерево». Осно-
ву геометричного орнаменту становлять найпростіші фігури: скісний і 
прямий хрест, квадрат, ромб, трикутник, зірчасті мотиви. Комбінації їх 
у різноманітних сполученнях створюють розмаїтість і величезну кіль-
кість варіантів композиційних побудов.

Це і приваблює, захоплює, зацікавлює масового глядача. Фраг-
менти вишивок колективу запам’ятовуються своєю оригінальністю, 
магнетизмом сюжетів та естетикою виконання.
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оКРилена тВоРчістЮ землЯКіВ-літеРатоРіВ

Федоренко Вікторія, учениця 11 класу
ОЗ «Кобеляцький ліцей №1»
Керівник: Ярмоленко О. О.,
педагог-організатор ОЗ «Кобеляцький ліцей №1», 
керівник гуртка Кобеляцької райСЮТур

У Кобеляках творчі люди, автори прозових, поетичних, музичних 
творів об’єдналися у громадську організацію під назвою «Літератор».

Усе почалося з творчих вечорів, які взялися організовувати не-
байдужі до мистецького слова люди. Такі вечори проходили в район-
ному музеї літератури та мистецтва імені Олексія Кулика та районній 
бібліотеці майже щотижня протягом двох місяців. Саме на одному з 
таких вечорів виникла ідея створити Кобеляцьку районну громадську 
організацію «Літератор», засновниками якої стали 15 кобелячан [8, 2].

«Об’єднатися у творчу спілку, перш за все, ми вирішили для того, 
щоб разом вирішувати проблеми, − розповідає один з ініціаторів ство-
рення громадської організації. – Наприклад, подати роботу на конкурс 
може лише громадська організація. Хотілося б, щоб спілка існувала 
при підтримці влади».

Установчі збори відбулися першого лютого 2011 року у приміщенні 
центральної районної бібліотеки (завідувач Галина Іванівна Мосієнко), 
куди автори й надалі можуть приносити свої роботи з тим, щоб потім 
разом на засіданнях «Літератор» їх можна було обговорити і схвалити 
для друкування у збірнику чи в періодиці [3, 159].

Очолив цю громадську організацію уродженець Кобеляк Леонід 
Борисович Митько – член Національної спілки журналістів України, ла-
уреат літературно-мистецької премії Володимира Малика. Це керівник 
творчий, енергійний, людяний, ініціативний, ерудований, компетент-
ний, толерантний. Леоніду Борисовичу властиві мобільність, щирість, 
порядність, здатність до рефлексії та емпатії, вміння оцінити інші про-
позиції незалежно від особистих симпатій, а послідовність у діях – це 
те, що допомагає завершити розпочату справу [5, 4].

Леонід Борисович написав багато цікавих, змістовних книг, сотні 
друкованих кореспонденцій, навчальних посібників, музичних творів. 
Він добре пам’ятає істину з Біблії: «Спочатку було слово». Розуміє, що 
слово лікує людські душі, тому навічно закохався в літературну твор-
чість, у словесну красу рідної мови [9, 7].

Леонід Борисович Митько – не лише літератор, а й композитор, 
створив нову систему гри на гітарі. Близько 50 пісень Леоніда Бори-
совича на слова поетів Полтавщини увійшли до чотирьох збірок його 
пісень. Леонід Борисович очолює відразу три громадські організації – 
це «Літератор», «Краєзнавець», «Земляцтво». 

По-справжньому мудрим керівником є той, хто без грошей і влади 
досягає високих особистих та колективних результатів. Громадська ор-
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ганізація «Літератор» сприяла у виданні близько 100 поетичних, прозо-
вих, публіцистичних книг і музичних збірок. Леонід Митько організовує 
поїздки кобеляцьких літераторів у села нашого району, сусідні райони 
й області для обміну досвідом.

Як журналіст і правозахисник Леонід Митько активно працює над 
розв’язанням проблем, які, на жаль, ще не канули в лету, підтримує не-
захищені категорії громадян, виступає за виконання законів, за спра-
ведливе вирішення різноманітних питань. Йому неодноразово вручали 
грамоти райдержадміністрації, міської ради, почесні грамоти. Але най-
більшою нагородою, як вважає він сам, для нього є повага людей.

«Кобеляцький літератор» робить життя багатьох людей цікавішим 
та змістовнішим. Можливо, тут якесь особливе повітря, що дозволяє 
дихати на повні груди й спонукає до творчості. Можливо, якась осо-
блива природа, що змалку формує потяг до літератури й мистецтва.  
Кобеляцька земля дала світові цілу плеяду яскравих літературних 
талантів – Андрій Головко, Олесь Гончар, Дмитро Ткач, Павло За-
гребельний… І в наші дні у Кобеляках та навколишніх селах чимало 
людей натхненно складають вірші, пишуть спогади, романи, повісті і 
навіть казки [2, 2].

Певно, саме тому в Кобеляках десятий рік діє громадська орга-
нізація «Літератор», яка презентує нові доробки земляків, організовує 
та проводить цікаві зустрічі, допомагає у виданні книг. Члени цього 
об’єднання – різні як за віком, так і за життєвим досвідом люди. Але їм 
усім притаманне захоплення літературою. 

«У давнину літераторами називали не лише творців, а й збирачів 
та продавців літератури, бібліотекарів. Наша громадська організація 
об’єднує поетів, прозаїків, публіцистів, а також літературознавців, пра-
цівників культури, творчу інтелігенцію», − говорить незмінний керівник 
«Літератора» Леонід Митько. 

Своїм головним завданням члени «Літератора» вважають сприян-
ня розвитку літературної творчості земляків, літературне навчання, про-
паганду художнього слова. І, без сумніву, їм це цілком удається [6, 2].

«Літератор» започаткував щорічні «Касьянівські читання», що-
квартальні «Краєзнавчі слухання». А літературні вечори, обговорення 
нових видань кобеляцьких поетів і прозаїків відбуваються ще частіше.

«Практично кожну нову книгу кобеляцьких літераторів презентує-
мо, запрошуємо до її обговорення, відгуків, − розповідає Леонід Мить-
ко. – Крім спілкування із земляками в нашій районній бібліотеці й музеї 
літератури та мистецтва, практикуємо поїздки по району та області. 
Побували в Козельщині, Нових Санжарах, а також м. Царичанка Дні-
пропетровської області. Такі зустрічі збагачують, додають сил на на-
снаги» [7, 3].

Кобеляцький край – колиска цілої плеяди видатних письменників, 
акторів, музикантів, просвітителів. І сьогодні у нашому місті та районі 
живуть люди, які працюють і творять для свого краю [10, 121]. Дея-
кі з них стали героями однієї із книг Леоніда Борисовича, епіграфом 
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до якої взято слова поета-земляка Василя Безкоровайного: «Ми з тих 
країв, де пісня серце гріє, де мають місце ввічливість і такт. А тому з 
гордістю сказати нині смію: ми з Полтавщини, а вірніше – з Кобеляк». 

Разом з автором книги, а це квітень 2013 рік, присутні перегорну-
ли її сторінки, ближче познайомились з тими, про кого в книзі йдеться. 
Самі герої книги (майже всі) також завітали на захід. 

Це учитель історії, краєзнавець, патріот Яким Іларіонович Дубина; 
керівник художньої самодіяльності, лауреат районних, обласних і рес-
публіканських конкурсів, майстер художнього читання, просто артист-
ка Валентина Яківна Уткіна; поетеса, жінка-борець Людмила Іванівна 
Усенко; музикант, баяніст, втілення жіночої скромності і добропорядності 
Ніна Григорівна Анохіна; неповторний музикант, гармоніст, гуморист Во-
лодимир Іванович Заїка; журналіст, лауреат премії Спілки журналістів 
України, автор книги «Кобеляки, мої Кобеляки» Анатолій Михайлович 
Колесник; біограф Голодомору в нашому краї, автор книги Валентин 
Платонович Голяник; учитель-математик, поетеса Наталя Олексіївна 
Кушнір; учитель української мови та літератури, яка виховала плеяду 
своїх послідовників, Олександра Мартинівна Романченко; поетеса-
мислитель Любов Миколаївна Варич; учитель-історик Всеволод Івано-
вич Митько; батько автора книги Борис Якович Митько [4, 252].

Кожен з присутніх героїв книги «Цілюще срібло батьківських кри-
ниць» був запрошений до слова і мав можливість поділитися з іншими 
цікавими і хвилюючими епізодами свого життя.

«Я працював, як і всі. Якби кожен з вас розповів, що він зробив 
для громадськості, для людей, то про кожного можна було б написати 
в книгу», − сказав до гостей заходу Яким Дубина.

«Мене часто у місті зустрічні запитують: «Ви Уткіна?» Я, − відпо-
відаю. А ми Вас знаємо, пам’ятаємо. Це найвища похвала, яку може 
заслужити людина», − сказала у своєму слові Валентина Уткіна.

Багато спогадів, розповідей, які зачіпали за живе, викликали і сум, 
і сміх, прозвучали на заході. Про славних наших земляків, достойних 
кобеляцького краю, як назвав їх Леонід Митько у своїй книзі, говорили 
і їх рідні, друзі, учні…[1, 6].

Десятий рік існує в Кобеляках творче об’єднання «Літератор», яке 
очолює Леонід Борисович Митько. Своєю активністю в пропаганді ху-
дожнього слова встигло здобути авторитет, робить відчутний внесок у 
пожвавлення творчого життя в районі. Багато на Кобеляччині цікавих, 
талановитих людей, які і працею своєю, і творчістю заслуговують на 
повагу та варті наслідування.
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«і Вишите моє життЯ на ньомУ…»
(слово про майстра народної вишивки Григорія Петровича Гриня)

Зезекало Анна, учениця 11 класу
ДСХШІ І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв 
у Опішні» імені В. Кричевського
Керівник: Безрук С. О., 
вчитель історії, українознавства 

Григорій Петрович Гринь – людина, яке все своє життя присвя-
тила вишивці. Якщо бути точним, то збиранню, вивченню і на осно-
ві цього створенню орнаментів. Він пройшов нелегкий життєвий  
і творчий шлях.

Любов до народної вишивки Григорій Гринь відчув ще з дитин-
ства: «Коли був ще малим, то на різдвяно-новорічні свята ми з хлоп-
цями ходили колядувати, «посипати». І ось зайшли до одного хазяїна 
у велику хату, а там усюди висять рушники, як в музейній кімнаті: над 
вікнами, на дверях, на покуті... Я тоді задивився на ті рушники, і хлопці 
побігли собі, а я все стояв зачарований. І так до цього часу я закоханий 
у народне мистецтво», – розповів майстер [2].

А в далекому серпні 1960 року молодий художник-випускник Ре-
шетилівського художньо-промислового училища почав свій трудовий і 
творчий шлях в Художньо-промисловій артілі імені Н. Крупської. «Спо-
чатку я спробував сам придумувати малюнки. Думав так: бабки в селі 
самі придумують вишивки, а я ж закінчив художнє училище – тим біль-
ше зможу. Придумав, намалював ескізи і повіз в Полтаву на худож-
ню раду, а там кажуть: «Не полтавська гама, надуманий малюнок».  
А мені знайома художниця каже: «Гриша, їдь у села, збирай етногра-
фічний матеріал» [1].

Григорій Гринь почав їздити у творчі командировки по селах і зби-
рати зразки народної вишивки, замальовувати елементи вишиваних 
виробів. «В яку хату не зайду – там у хозяйських скринях повно рушни-
ків та сорочок, які вишивали ще на придане нареченій. І такі ж вони гар-
ні, що я беру їх і цілую... Ось я і почав замальовувати ці вишивки. При-
думав такий спосіб: накладав папір на рушник та заштриховував гра-
фітним олівцем, – розповів Григорій Петрович. – Дуже чітко виходило, 
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тож на основі цих замальовок я потім міг створювати ескізи вишивок. 
Саме в такий спосіб я навчився дуже швидко робити традиційні схе-
ми, близькі до народу. Тож я поставив за мету відродити традиційний 
для Полтавщини і всієї Слобожанщини рушник» [2]. А вже наприкінці  
1961 року був призначений головним художником фабрики.

Вивчав, аналізував, замальовував народну вишивку. Зібрав вели-
чезну колекцію орнаментів Полтавщини. Чим більше занурювався в 
світ народного мистецтва, тим більше осягав його неповторність, му-
дрість та красу. У створенні своїх композиційних малюнків автор не-
змінно керується давніми зразками вишивок з використанням автен-
тичних технік та природною кольоровою гамою.

«Техніки традиційно застосовувалися такі, наприклад, як «солов’їні 
вічка», «зерновий вивід», гладь, коса гладь, вирізування, мережки.  
А щодо елементів, то по-народному вони звалися так: дубове листя, 
гарбузове листя, берізка й таке інше. Світло-блакитні, бежеві, охристі, 
болотні кольори, не яскраві, а притушені, пастельні – це традиційні для 
Полтавської області. Нитки фарбували за допомогою отвару шкарлупи 
цибулі, горіха, кори дуба, вільхи, а червоні нитки – комахами (мені ко-
лись принесли таких комах, які мешкають у пнях, а вночі вони світять-
ся), – розказав майстер. – Раніше не було чим кольори закріпити, щоб 
вони не вимивалися. Отож крашені нитки запікали в житньому хлібі. 
Саме так: загортали нитки у капустяний лист, запікали у тісті. Потім 
хліб їли, а нитки полоскали у холодній воді і все: більше ста років колір 
не вимивався. Я сам таким же способом фарбував нитки» [3]. 

Звернення до народної вишивки, намагання переосмислити та 
відтворити красу, створення нових власних авторських малюнків від-
бувалось вже тепер на базі отриманих знань та набутого досвіду. 
Григорій Гринь в своїх роботах намагався використовувати якомога 
більше технік, елементів народної вишивки.  Каже, що у сиву давнину 
зародилась українська традиція вишивання червоним по білому, що 
символізує життєвий тріумф. У його роботах можна побачити родовід-
не дерево – коріння у минулому, крона в небесній височині. Ще для 
Полтавщини і Слобожанщини характерна вишивка «біллю», тобто бі-
лим по білому – символ чистоти й духовності. Григорй Петрович ствер-
джує, що полтавські кольои – це світло-блакитний, бежевий, болотний, 
охристий, усі відтінки коричневого [4]. У його роботах ви не побачите 
поєднання червоного і чорного, адже на думку майстра, то драматизм 
і журба, якими пронизане все минуле століття. 

Малюнки Григорія Гриня, створені за мотивами традиційної пол-
тавської народної вишивки, є авторськими оригінальними художніми 
творами, в яких відчувається любов, глибинне знання традицій, ав-
торське творче рішення, а разом з цим, це відтворення автентичного 
народного мистецтва та подовження його життя в сучасності [2].

За 50 років Григорій Петрович назбирав більше 10 тисяч зама-
льованих елементів, які використовує для створення власних гра-
фічних малюнків, яких налічується вже більше шести сотень. Самих 
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чоловічих сорочок – 145, блуз – 135, дитячих сорочок – більше со-
тні. Прості, на перший погляд орнаменти, намальовані звичайними 
фарбами. Але за кожною роботою стоїть багатолітня кропітка праця. В 
кожному хрестику, в кожному стібочку цієї вишивки закладена багатю-
ща історія, давні українські традиції. Майстер збирає зразки вишивки  
вже понад півстоліття. 

Це тепер Григорій Петрович – талановитий митець, дослідник 
традиційної полтавської вишивки, майстер художньої вишивки, Заслу-
жений майстер народної творчості України, член Національної спілки 
майстрів народного мистецтва України, голова Опішнянського осеред-
ку. Йому вручали грамоти й медалі на престижних виставках – і вітчиз-
няних, і закордонних [4].

Ми можемо пишатися такими митцями, які все своє життя чесно і 
самовіддано роблять свою справу, і сьогодні передають українські тра-
диції з покоління в покоління.
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ФУнКЦіональна Роль ВоДи 
У РоДинніЙ оБРЯДоВості лУБенщини

Даниленко Анастасія, 
вихованка гуртка «Юні етнографи» 
Лубенського РЦДЮТ
Керівник: П’яташ В.С., керівник гуртка

Важливе місце в українській обрядовій традиції посідають віру-
вання й обряди, пов’язані з водою. Мета даної статті – висвітлення ролі 
води у сімейній обрядовості.

Функції води у родильній обрядовості згруповані довкола ключо-
вих подій у житті жінки-матері й таїнства появи на світ нової людини: 
вагітність, пологи, післяпологовий період, церковне хрещення немов-
ляти. Сукупно усі чинності, з-поміж яких чимало обрядодій з водою, 
покликані забезпечити необхідні передумови для успішних пологів і 
народження здорової дитини, подальшу щасливу долю матері й ново-
народженого. 

Щодо використання води, такі дії в цілому однотипні в жителів 
різних місцевостей України. Водночас на Лубенщині зафіксовано низ-
ку самобутніх явищ. Це, зокрема, застосування магічних дій з водою 
для полегшення пологів (обмивання вагітної свяченою водою); обряд 
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«зливки» – післяпологове ритуальне очищення породіллі й повитухи; 
дії, спрямовані на охорону матері й дитини від дії злих сил, наврочення 
(купання зуроченої дитини у воді з жаринами, воді, яку взято з дев’яти 
криниць; обмивання грудей матері свяченою водою, щоб запобігти 
втраті молока, та ін.). Відомішими у Посульському краю були різні зви-
чаї, пов’язані з першим купанням дитини. «Непочату воду» для першої 
купелі набирали вдосвіта, до кипіння не доводили, аби вода не стала 
«мертвою». Це підтверджує й М. Стельмахович: дівчаткам гріли воду 
у високих глечиках, щоб були стрункі, але не давали їй закипіти, бо 
дитина буде сердита. Невипадково ж, як щось негаразд у поведінці, то 
кажуть: «У гарячій воді купаний» [2, с. 18].

У першу купіль обов’язково лили навхрест свяченої води, щоби 
не допустити підміни немовляти злими силами. Особливо ритуально 
значущою у цьому ракурсі видається наступна інформація. З обере-
говою метою воду після першої «купелі» виливали туди, де ніхто не 
ходить. Локус виливання міг залежати й від статі дитини. У с. Таран-
динці «купіль» дівчинки виливали під яблуню, щоб була плодючою,  
а хлопчика – під горіха, аби був сильний та міцний. На території цен-
тральної України воду виливали до свинарника, щоб свині плодились 
[1, с. 187, 193]. На Лубенщині перша купіль розглядалася не лише як 
очищення, а й як охорона дитини від злих духів.

У весільній звичаєвості воду (криничну, річкову, свячену) лубенці 
застосовували з очисною, охоронною, продукуючою метою і для освя-
чення різних дійств, учасників обряду, весільних атрибутів. Перші такі 
чинності відбувалися на етапі підготовки до весілля та перед його по-
чатком (вмивання рук коровайницями, кроплення нареченої і дружок 
перед запрошенням гостей, скроплювання водою оселі, подвір’я в 
день шлюбу). 

Найбільше обрядодій приурочено до ключових моментів власне 
самого весілля. З ритуальною метою воду застосовували для поли-
вання місця, де зрізали барвінок для вінків, освячення барвінку чи ви-
плетених вінків; у час «затанцьовування весілля» і після повернення 
молодих з церкви; при здійсненні обрядів розплітання коси і покриван-
ня молодої жіночим головним убором тощо. Ще в кінці XVIII – на по-
чатку XX ст. у деяких регіонах України побутувала традиція обрядового 
вмивання чи купання молодих. [3, с. 127]. Цікавий звичай був зафік-
сований автором у с. Мацківці. Наступного дня після весілля молоді 
разом із весільними гостями, музикантами йшли до ріки. Дія умивання 
була ритуально регламентована. За традицією, подружжя вмивалося 
«навзаєм»: молодий обмивав молоду, а вона – його, після чого кожен 
витирався пазухою сорочки іншого. Відтак подружжя поверталося до-
дому, наречена зазвичай несла у глечику воду, якою для забезпечення 
прибутку в господарстві скроплювала подвір’я і хату принесеною во-
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дою. У зазначених діях відображено традиційне сприйняття молодої 
як особи, яка має оберігати та примножувати добробут і злагоду нової 
родини. У деяких селах на Лубенщині услід за подружжям обрядове 
вмивання на річці здійснювали й інші весільні гості. У с. Лука відбува-
лося також обов’язкове «купання» весільних батьків. У селах, де річок 
не було, вмивання молодих на другий день весілля відбувалося біля 
криниці. Перш, ніж зачерпнути води, молода кидала до джерела гроші, 
щоб надати воді додаткової магічної сили. На Лубенщині, як і в Україні, 
обряду вмивання молодих надавали очисного, продукуючого значення 
[3, с. 608]. 

Обрядове використання води в похоронному обряді приуроче-
но до різних його етапів, своєрідні чинності наявні й у поминальній 
обрядовості та в передпохоронних обрядових заходах, які застосо-
вували у час наближення смерті людини для полегшення її перед-
смертних страждань. І досі у багатьох селах Лубенщини у разі важ-
кої агонії біля голови помираючого ставлять свячену воду, кроплять  
його нею чи дають пити. 

До поширених і давніх традицій належить обрядове вмивання 
мерця. Поряд з іншими ритуальними заходами цей очисний обряд ак-
туалізує комплекс архаїчних уявлень, які лежать в основі «обрядів пе-
реходу». У народі йому надають важливої ваги насамперед з огляду на 
усталені народно-християнські уявлення про посмертну долю людини, 
поєднуючи поняття тілесної й духовної чистоти, уявлення про фізич-
ну й духовну субстанційність, посмертний суд душі та есхатологічне 
воскресіння мертвих. За традиційними віруваннями, які на Лубенщині 
побутують і нині, вода, якою обмили покійника, є небезпечною для жи-
вих. Зазвичай, її виливають у місця, де ніхто не ходить, у деяких при-
бережних селах почасти збереглась практика виливати цю воду в ріку 
з метою нейтралізації її «нечистоти» проточною водою. 

У період кількаденного перебування небіжчика в домі, у день його 
поховання лубенці використовували воду для уповільнення процесу 
розкладу мертвого тіла і з охоронно-очисною метою (звичаї кропи-
ти чи змивати водою місце, де лежав покійник, підлогу, вікна, двері, 
стіл; виливати воду вслід за домовиною, яку винесли з дому; вмива-
ти руки після завершення похорону та ін.). До характерних явищ По-
сульської традиції належить обряд очищення водою виконавців де-
яких обрядових чинностей – осіб, які мили небіжчика, робили труну, 
копали могилу. В деяких селах Лубенського району виявлено звичаї 
скроплювати водою членів родини після винесення з хати померло-
го, застосовувати свячену воду для очищення транспортних засобів, 
якими везли покійника на кладовище. Традиційним для лубенців було 
й дотримання низки обрядових заборон щодо вживання води в час,  
коли в домі (селі) є покійник. 
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Поряд із охоронними заходами, чимало обрядодій спрямовані на 
задоволення уявних потреб небіжчика. Однією з них є жертвування не-
біжчикові води, зумовлене уявленнями про спраглість душі і потребу її 
посмертного очищення. 

Польові розвідки показують, що чимало обрядів з використан-
ням води побутують й нині, зберігаючи свою традиційну ритуально-
світоглядну основу.

Отже, дослідження спрямування широкого кола родинно-
обрядових явищ дозволяє виділити такі основні знакові ритуальні 
функції води: очисну, оберегову, лікувальну, продукуючу. У багатьох ви-
падках вони поєднуються, надаючи обряду амбівалентного значення.
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геограФІчне та екологІчне краєзнавство

Роль міГРаЦіЙ У ФоРмУВанні сУчасної ДемоГРаФічної 
ситУаЦії села ВоВчиК, їх ВиДи, ПРичини, насліДКи

Назарець Денис, учень 11 класу
ОЗ «Вовчицька ЗОШ І-ІІІ ступенів – ліцей 
імені В.Ф. Мицика Лубенської районної ради 
Полтавської області»
Керівник: Карпенко Л. В., заступник директора 
з навчально-виховної роботи

Від зародження цивілізації частина людей змінювала середови-
ще свого існування, шукаючи більш комфортних умов буття. Кожному 
регіону та історичному періоду притаманні свої причини, напрямки та 
масштаби міграційних процесів. Із розвитком суспільства змінюються 
вподобання людей, їх світогляд, розуміння того, що вони очікують від 
життя, як і де його хочуть прожити. Отже, впродовж усього часу постій-
ною залишається потреба населення в міграціях. Цей незаперечний 
факт підкреслює актуальність даного питання і щодо сьогодення.

Будучи самостійним соціальним інститутом, механічний рух насе-
лення істотно впливає на інші показники демографічної ситуації, ви-
значаючи її загальні тенденції розвитку. Активність міграційних потоків 
є наслідком зміни у кількісній динаміці жителів як на місцевому, так і 
регіональному рівнях, коригує показники статево-вікової, мовної, на-
ціональної, релігійної структур населення, освітньо-кваліфікаційного 
рівня та громадсько-політичного статусу осіб відповідної території. 
З’ясування причин зміни місця проживання людей дає можливість 
соціологам визначити сформовані на конкретному етапі розвитку сус-
пільства запити щодо критеріїв відповідного рівня життя.

Полтавщина входить до числа областей Центральної України, 
основною демографічною проблемою яких є депопуляція. На тлі кри-
зових демографічних тенденцій зростає увага до вивчення особливос-
тей механічного руху населення. Адже даний процес легше піддається 
впливу результатам виваженої соціальної політики держави, а отже, і 
має більше перспективних можливостей для коригування демографіч-
них показників у бік позитивних зрушень. 

Вовчик – одне з великих сіл Лубенського району. На 01.01.2020 
площа села становить 453,4 га, а кількість жителів – 1347 осіб [2].

На сьогоднішній день Вовчик є центром сільської ради, але, 
на жаль, втратив можливість, відповідно до перспективного плану 
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адміністративно-територіальної реформи, бути центром об’єднаної 
територіальної громади.

Кількісні показники населення села – це результат активності мі-
граційних процесів, апогей яких припав на 70-90-ті роки минулого сто-
ліття [1, с. 14]. Зараз кожен другий вовчанин належить до родини, що 
не є корінною. Та привабливість Вовчика відійшла у минуле разом із 
ХХ століттям. У зв’язку із прорахунками реформ у аграрній сфері та 
економічною кризою кінця 1990-х років показники сальдо міграцій для 
села кардинально змінилися.

Від 2002 р. спостерігаються низькі темпи збільшення населення 
Вовчика за рахунок переселенців. У середньому цей показник стано-
вить 5-6 чоловік на рік. Серед внутрішніх мігрантів переважають пере-
селенці в межах даної сільської ради. За останні п’ять років Вовчик 
обрали для постійного проживання вісім родин із сусідніх сіл Висачки 
та Вовча Долина [5]. Даний факт є свідченням проблеми зникнення 
малих сіл через відсутність належної соціальної інфраструктури. Сім’ї, 
які не мають змоги придбати житло в місті, вдаються до його купівлі у 
великому селі. У першу чергу це стосується сімей із дітьми. Незважа-
ючи на дію державної програми «Шкільний автобус», частина батьків 
приймає рішення про переїзд у село, де є школа. 

У 2005-2010 рр. у Вовчику з’явились «херсонці» (так називають 
5 родин, що переселилися з однойменної області) [5]. Це переважно 
громадяни пенсійного віку, які живуть за рахунок присадибного госпо-
дарства.

Остання в’їзна міграційна хвиля у Вовчику об’єднала два потоки 
переселенців, що різняться причинами зміни місця проживання. Пер-
ший із них – відгомін бойових дій на сході України. Із небезпечних те-
риторій Донецької та Луганської областей упродовж 2014-2019 рр. у 
село переїхало 6 осіб [5]. Це люди 50-60-річного віку, в минулому також 
жителі сільської місцевості. 

Другий потік переселенців у Вовчику – це представники ромської 
національності. Не маючи постійного місця проживання, роми мігру-
ють, обираючи для тимчасового перебування села або із вигідним 
розміщенням, або із значною кількістю жителів. Обом критеріям відпо-
відає Вовчик. У 2015 р. в селі поселились дві родини, до складу яких 
входять 12 осіб [5]. 

За досліджуваний період зовнішні міграції Вовчика торкнулися 
надто слабо. Лише дві родини (6 осіб) переселилися в село із Росій-
ської Федерації [5]. А от еміграція вовчан до інших країн виявилася 
більш активною. Із 2002 по 2019 рр. на постійне місце проживання 
із села виїхали: по одній особі до Японії,Туреччини, Бразилії, США, 
Франції, Італії та 18 чоловік – до Росії [5]. Основною причиною виїзду 
за кордон стало укладення шлюбу з іноземцями. 

Новим явищем у міграційній ситуації Вовчика протягом останніх 
двох років став «польський синдром». 23 особи – працездатні громадя-
ни 18-50-ти років, піддаючись поширенню інформації про можливість 
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заробітку у сусідній країні, стають «остарбайтерами». Покращивши в 
такий спосіб матеріальне становище своїх родин, дехто намагається 
дати своїм дітям можливість здобути освіту у польських вузах.

У виїзних міграційних процесах Вовчика 2002-2019 рр. не можна 
виділити якихось особливостей, крім однієї. За своєю природою вона 
не є суто місцевою, а властива практично усім селам Центральної 
України – відтік молоді. З 347 випускників 2002-2015 років Вовчицького 
ліцею на даний час у селі проживає лише 29 осіб, що складає 8,36 % 
від загальної кількості [3; 4]. Цей факт позначається і на віковій струк-
турі населення села і, безумовно, на його природному прирості.

Головна причина виїзду громадян із села – відсутність роботи. 
Дехто з місцевих вирішує цю економічну проблему вдаючись до маят-
никової міграції. Працюючи у районному центрі, 1,5-2 % вовчан вранці 
їдуть до Лубен, а ввечері повертаються додому.

Жителям Вовчика властива і сезонна міграція. Представлена 
вона двома потоками. Близько двох десятків чоловіків віком від 30 до 
60 років з весни до осені перебувають на будівельних роботах у Києві, 
Одесі, Підмосков’ї. Другий потік сезонної міграції представлений при-
їздом на період літнього відпочинку «дачників». До цієї категорії нале-
жать переважно люди похилого віку, жителі міст, що придбали у Вов-
чику будинки для дач; та школярі, що полюбляють проводити канікули 
у родичів. Загалом під час теплої пори року кількість жителів Вовчика 
збільшується на 70-90 чоловік. 

Хочеться вірити, що громада села збереже наявну виробничу та 
соціальну інфраструктуру не тільки для нинішнього, а й наступних по-
колінь вовчан. Село, у якому будуть функціонувати усі необхідні для 
нормальної життєдіяльності установи, зможе зацікавити переселенців 
з інших територій.

Даним дослідженням практично доведено, що у формуванні су-
часного складу населення села Вовчик міграції відіграють значну роль. 
Від початку нинішнього століття міграційний приріст відсутній, оскільки 
питома вага молоді, яка виїжджає із села, значно більша, ніж кількість 
прибулих у Вовчик на постійне місце проживання. Негативні зміни у ві-
ковій структурі жителів села безпосередньо впливають на сповільнен-
ня темпів механічного руху на його території. Найактивнішими видами 
міграцій є маятникова і сезонна внутрішньорайонна та тимчасова зо-
внішня. Серед причин, що змушують людей змінювати місце прожи-
вання, переважають соціально-економічні. Від’ємне сальдо міграцій 
негативно позначається не тільки на кількісному, а й на віковому складі 
населення, а отже, й на показниках природного приросту. Органи міс-
цевого самоврядування повинні враховувати аналіз динаміки міграцій-
них рухів на конкретній території з метою прогнозування дієвих заходів 
та створення сприятливих умов, що приваблюватимуть переселенців.
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ВПлиВ Кліматичних УмоВ на Режим РічКи хоРол 
В межах села РУчКи

Гречка Ростислав, учень 9 класу
Ручківського ЗЗСО І-ІІ ступенів
Петрівсько-Роменської сільської ради
Гадяцького району
Керівник: Мовчан В. В., вчитель географії

У водному законодавстві України та однією з вимог діючої Водної 
Рамкової директиви Європейського співтовариства є підтримка і від-
новлення природного стану річок. Ці вимоги приймають до уваги зміни 
у режимі річок, зовнішньому вигляді та біорізноманітті [4]. З кожним 
роком все гостріше постає проблема водних ресурсів. Однією з причин 
цього є зникнення малих та обміління середніх річок. Серед можливих 
чинників такого явища можуть бути зміни кліматичних умов. Зокрема, 
на це звертають увагу науковці, які досліджували Хорол у верхній [1]
та нижній течії [2; 3]. Однак, стан середньої течії Хоролу та його залеж-
ність від кліматичних чинників детально в останні десятиліття в межах 
нашого регіону не розглядався.

Мета дослідження – встановити сучасний вплив кліматичних умов 
на стан річки Хорол в середній течії.

Дослідження впливу кліматичних чинників проводили стаціонар-
ним методом на двох точках з квітня 2018 р. по вересень 2020 р. Ви-
мірювання рівня води проводилося на одній із цих точок від дна во-
дойми і до поверхні водного дзеркала. Весняне водопілля 2018 року, 
яке почалося у перших числах квітня стало одним з найбільших у ХХІ 
столітті і йде в порівняння хіба що з 2013 р. (Рис.1). Цьому сприяв 
значний запас води за рахунок потужних березневих снігопадів. Варто 
зауважити, що наприкінці грудня 2018 р. теж випала значна кількість 
твердих опадів, що підштовхувало до припущення про таку ж саму 
повінь і наступного року. Проте, весна 2019 р. відзначилася одним з 
найменших рівнів води для цього періоду (Рис. 2). Це пов’язано з тим, 
що окрім зимових опадів на весняну повінь впливає такий чинник, як 
дружність весни. Так, у 2018 р. середньодобова мінусова температура 
трималася до 30 березня, а на початку квітня почала стрімко зроста-
ти. Денні показники коливалися в межах плюсових 15-20 градусів. Тож 
майже сорокасантиметровий шар снігового покриву зник за тиждень, 
що й сприяло стрімкому зростанню рівня води в річці.
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Рис. 1. Співвідношення кліматичних показників та рівня води в річці Хорол (пункт спостереження – с. 
Ручки), 2018 р. Коефіцієнти показників: рівень води – 1, температура – 10, кількість опадів (мм) – 20. 
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У 2019 р. відлиги розпочалися в кінці січня, коли сніговий покрив 
був теж близько 40 см. Проте сніготанення було повільним, відлиги 
змінювалися незначними морозами і тала вода поступово проникала 
у ґрунт. Тривалість сніготанення тривала майже півтора місяця. То ж 
повінь була дуже слабкою. 

Отже, можна стверджувати, що окрім опадів на рівень води в 
річці значний вплив має також температурний режим. Особливо це 
відчутно в теплий період року, коли температура є більш визначаль-
ним чинником, ніж опади, що й можна спостерігати на діаграмах. 
Так, незважаючи на достатню кількість опадів у травні і на початку 
червня 2019 р., річка стрімко міліла. Цьому сприяли висока серед-
ньодобова температура червня та малий запас весняної води. Тож 
до кінця серпня 2019 р. рівень води був значно нижчим, ніж у серпні  
попереднього року.

Проте ще критичнішим виявився 2020 р., коли рівень води на по-
чатку весни дорівнював серпневій межені 2018 р. (Рис. 3). Такий стан 
пояснюється як малою кількістю опадів наприкінці 2019 та на початку 
2020 років, так і значною кількістю днів з плюсовою температурою в 
зимовий період та відсутністю сталого льодоставу. Лише завдяки трав-
невим опадам та порівняно невисокій температурі рівень води в Хоро-
лі дещо піднявся і майже досяг показників 2019 р. Проте, починаючи 
з другої половини літа і до кінця вересня, річка швидко втрачала свою 
водність, адже протягом останніх двох місяців кількість опадів була за-
надто мізерною. На багатьох ділянках досліджуваної території течія 
має переривчастий характер, чого не траплялося в попередні роки.
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Рис. 4. Зміна рівня води (м) в річці Хорол на ключовій ділянці (с. Ручки) протягом 2018-2020 рр. 

 

Рис. 3. Співвідношення кліматичних показників та рівня води в річці 
Хорол (пункт спостереження – с. Ручки), 2020 р. Коефіцієнти показ-
ників: рівень води – 1, температура – 10, кількість опадів (мм) – 20.

Загалом, під час досліджень вдалося встановити, що протягом 
останніх трьох років простежується стійка тенденція до обміління річ-
ки Хорол (Рис. 4). Також, можна стверджувати, що рівень води під час 
межені залежить не лише від погодних умов літніх місяців, а й від кіль-
кості опадів та температури протягом зимового періоду. Адже серпень 
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всіх трьох років був подібний за кількістю опадів. Проте водність Хоро-
лу в серпні 2018 р. була значно більшою від водності в серпні 2020 р. 
Визначальну роль в цьому зіграло весняне водопілля 2018 р.

Варто зауважити, що хоча кліматичні чинники й мають значний 
вплив на рівень води в Хоролі, але вони не є визначальними. Так, в 
минулі століття Хорол мав більше приток, ніж зараз. Нині їхня кількість 
і довжина значно скоротилися. Найімовірніше, це пов’язано з антро-
погенним чинником, який потрібно в подальшому детально дослідити.
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Рис. 4. Зміна рівня води (м) в річці Хорол на ключовій ділянці 

(с. Ручки) протягом 2018-2020 рр.

Висновки. Таким чином, можна сказати, що на сучасний стан рів-
ня води в річці Хорол мають вплив декілька чинників. Значною мірою 
на нього впливають кліматичні показники. На це вказує залежність 
водності річки від кількості опадів та температурного режиму. Проте, 
починаючи з середини минулого століття, визначальної ролі набув ан-
тропогенний чинник, який потребує подальших досліджень. Адже саме 
він призводить до значної трансформації русла Хоролу та до деграда-
ції його приток. 
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еКолоГічні маРшРУти 
РеГіональноГо ланДшаФтноГо ПаРКУ «ДиКансьКиЙ»

Єгорова Анастасія, Неділько Валерія, 
учениці 10 класу Великобудищанської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів Диканської районної ради 
Полтавської області, вихованки екологічного 
гуртка «Довкілля»
Керівник: Біляєва Т. Г., учитель хімії і біології 

Диканський регіональний ландшафтний парк створено у 1994 р. 
Згідно проєкту парк має три зони: заповідну, господарську та рекре-
аційну. До заповідної зони увійшли 7 об’єктів природно-заповідного 
фонду різного статусу та 5 пам’яток архітектури [1]. Парк приваблює 
відвідувачів краєвидами та ландшафтами, історичною спадщиною. 
На даний час офіційно у парку закладено маршрути трьох екологічних 
стежок, дві з них обладнані інформаційними стендами. 

З 1996 р. діє екологічна стежка села Великі Будища, маршрут 
якої пролягає у Миколаївському яру. Це найближчий до нашої школи 
маршрут для проведення екскурсій та уроків серед природи. У травні  
2000 р. відбулося урочисте відкриття екологічного маршруту у Писа-
рівщанському парку, що є традиційним для осінніх та весняних похо-
дів великобудищанських школярів. 23-24 червня 2018 р. за ініціативи 
керівництва РЛП «Диканський» працівники парку разом з волонтера-
ми Фонду дикої природи WWF в Україні промаркували та прочистили 
маршрут, встановили інформаційні щити із схемою маршруту та пра-
вилами поведінки у природі. 

Екологічна стежка Писарівщанського парку має 7 зупинок: «Парк-
ліс», Поверхи лісу», «Галявина загадок», «Сосни», «Білокорі красуні», 
«Піщаний кар’єр» та «Дуби-красені». Домінуючою деревною породою 
у Писарівщанському парку є дуб звичайний. Під час написання науко-
вої роботи у 2000 р. ученицею школи Івановою Тетяною у парку нара-
ховано близько 100 дубів, вік яких можна оцінити у 100 і більше років 
[4]. А під час облаштування маршруту завдяки волонтеру Фонду дикої 
природи Андрію Плизі було підтверджено місцезростання рідкісної лі-
сової орхідеї – коручки морозниковидної (Epipactis helleborine), що за-
несена до Червоної книги України.

26 листопада 2019 р. відбулася офіційна презентація екостежки 
«Заповідна Диканщина» за участю вчителів біології та хімії, педагогів-
організаторів шкіл Полтавської області, представників Департаменту 
екології та природних ресурсів Полтавської області, науковців, пред-
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ставників Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру, 
туристичних фірм, керівників методоб’єднань та методкабінету відділу 
освіту, сім’ї, молоді та спорту Диканської РДА, представників Дикан-
ського краєзнавчого музею та Державного підприємства «Диканське 
досвідне лісомисливське господарство».

Протяжність екостежки 2.5 км. Маршрут розпочинається від Ми-
колаївської церкви селища Диканька і завершується біля окремого Ко-
чубеївського дуба. За даними адміністрації парку, від ідеї створення 
екологічної стежки до її втілення минуло 3 роки. 

Працівниками парку був розроблений маршрут, зупинки облашто-
вані інформаційними стендами, до розробки та виготовлення яких залу-
чали екологів, біологів, мікологів, орнітологів, дизайнерів. Спеціалісти з 
рекреації та екскурсоводи парку розробили інформаційно-пізнавальну 
екскурсію по екостежці з елементами інтерактиву (квести, ігри, прак-
тичні завдання) для дітей різних вікових категорій. На зупинці №4 об-
лаштували містечко лісових мешканців: встановили готель для комах, 
шпаківні, годівнички для тварин та птахів, кажанятник. Вийшли друком 
книжка-розмальовка «Мандрівка регіональним ландшафтним парком 
«Диканський» та буклет про із картою-схемою маршруту екостежки.

Названі заходи вдалося втілити завдяки проєкту «Екостежка в ре-
гіональному ландшафтному парку «Диканський» як засіб екологічної 
освіти та виховання екологічної свідомості у підростаючого поколін-
ня» за фінансової підтримки Департаменту інформаційної політики та 
зв'язків з громадськістю Полтавської ОДА [4].

На маршруті екологічної стежки «Заповідна Диканщина» обла-
штовані 11 зупинок.

зупинка 1. миколаївська церква. Свято-Миколаївська церква 
побудована у 1794-1797 рр. Віктором Павловичем Кочубеєм за про-
єктом Миколи Львова, відомого архітектора того часу, з яким Кочубей 
мав дружні стосунки. На першій зупинці – розповідь про маршрут екос-
тежки та нагадування правил поведінки у природі, які вдало описано 
на стенді. У природі не можна смітити і галасувати, рвати квіти і роз-
палювати багаття, а, натомість, «збирати незабутні враження».

зупинка 2. миколаївський ліс. На зупинці йде мова про те, що 
таке ліс, його значення, як бачать різні люди ліс, яка його структура. Ліс 
має поверхи – пристосування для кращого використання світла, просто-
ру, ґрунту, вологи. Про практичне значення лісу можна розповісти біля 
колекції, що демонструє зразки стовбурів типових деревних рослин.

зупинка 3. Кочубеївські дуби. Три дерева, за даними науков-
ців – близько 700-річного віку. Входять до заповідної зони регіонально-
го ландшафтного парку «Диканський». Мають історичне значення і є 
цінним природоохоронним об’єктом. 

зупинка 4. містечко лісових мешканців. Обладнане годівницею 
для копитних ссавців, будиночками для комах, птахів, кажанів.

зупинка 5. співоче поле. Тут заплановано і вже частково ство-
рено активності «зеленого класу», де можна провести екологічні ігри.
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зупинка 6. Кар’єр. Інформаційні стенди допоможуть познайоми-
тися з рослинами і тваринами луків і степів. 

зупинка 7. Пивоварський ставок. На стендах – фото і назви 
рослин і тварин водно-болотних угідь. Одним із акцентів на даній зу-
пинці є розповідь про значення води для усього живого.

зупинка 8. Березова алея. Розповідь про спорові рослини, гриби 
і лишайники.

зупинка 9. Калиновий сквер. Розповідь за інформацією на стен-
ді про рослини і тварини Червоної книги України.

зупинка 10. Бузковий гай. Входить до заповідної зони РЛП «Ди-
канський». Створений у кар’єрі глибиною до 5 м, з якого брали глину 
для цегельного заводу на площі 2 га.

зупинка 11. Кочубеївський дуб. Завершуючи маршрут, варто 
пригадати побачене, почуте, відчуте на стежці, пояснити, що в природі 
є закони, порушивши які, ми принесемо шкоду не тільки довкіллю, а й 
самим собі. 

У адміністрації РЛП «Диканський» є ще багато ідей щодо обла-
штування існуючих стежок та створення нових. 
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«хВоРоБ – Безліч, а зДоРоВ’Я оДне»

Василенко Анастасія, учениця 11 класу 
ОЗ «Кобеляцький ліцей №1», 
вихованка гуртка «Екологічне краєзнавство»
Керівник: Ярмоленко О. О., 
педагог-організатор, керівник гуртка 
Кобеляцької райСЮТур

Найціннішою якістю життя людини є здоров’я, що виступає ба-
гатоплановим, складним, світоглядним поняттям. Здоров’я – це дар 
природи. Людина наділена досконалим функціональним організмом, 
оптимальною формою тіла для життєдіяльності з універсальним за-
хистом від різних зовнішніх і внутрішніх негативних впливів – холоду і 
спеки, поранень і отрути, голоду і хвороб тощо. 
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Виховання здорової дитини належить до головних завдань на-
шої держави, адже на сьогоднішній день спостерігається погіршення 
здоров’я як дорослих, так і дітей.

Погіршення стану здоров’я дітей, за дослідженнями вчених, спри-
чинене нестабільністю суспільства, неповноцінним харчуванням, за-
брудненням довкілля, неякісною медичною допомогою, низьким жит-
тєвим рівнем більшості сімей. 

Медики вказують, що 75 відсотків хвороб дорослих є наслідками 
умов життя в дитячі та юнацькі роки, відсутності в дітей та підлітків з 
раннього віку морально-психічних установок щодо цінності здоров’я, 
безвідповідального ставлення до власного здоров’я. Ще Микола Амо-
сов наголошував: «Щоб стати здоровим, потрібні власні зусилля, по-
стійні й значні. Замінити їх нічим не можна».

Мета нашого дослідження – вивчення стану здоров’я дітей Кобе-
ляцького району та, зокрема, учнів опорного закладу «Кобеляцький 
ліцей №1» за період 2016-2019 рр. 

Найбільше виявлено патологій у 2016 та 2017 рр. (таблиця 1).

Таблиця 1
Кількість учнів, у яких за підсумками медичного огляду 

виявлено патології, 2016-2019 рр.

2016 рік 
(станом на 

23.08.)

2017 рік 
(станом на 

22.09.)

2018 рік 
(станом 
01.09.)

2019 рік 
(станом на 

01.09.)

Підлягало огляду 3847 3758 3721 3718

оглянуто 3847 3758 3665 3223

Виявлено патології 1559 1374 974 840

Розглянемо характер хронічних захворювань і функціональних 
відхилень, які характерні для дітей шкільного віку. Найбільш частими 
та поширеними серед школярів є захворювання та функціональні від-
хилення шлунково-кишкового тракту, на другому місці – проблеми ор-
ганів зору та нервової системи, на третьому – захворювання верхніх 
дихальних шляхів та органів дихання, на четвертому – захворювання 
ендокринної системи та ЛОР-захворювання (таблиця 2).
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Таблиця 2
Динаміка захворюваності дітей шкільного віку у розрізі класів 

хвороб в Кобеляцькому районі у 2016-2019 рр.

Клас хвороб 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік
кількість 

дітей
кількість 

дітей
кількість 

дітей
кількість 

дітей
хвороби шлунково-
кишкового тракту

243 208 141 139

органів дихання 92 77 83 73

нервової системи 163 116 98 85

органів зору 209 189 146 132

лоР-захворювання 76 59 15 22

хвороби кровообігу 178 163 114 103

захворювання 
ендокринної системи

76 75 58 56

Моніторинг стану здоров’я учнів було проведено за результатами 
профілактичних оглядів у опорному закладі «Кобеляцький ліцей №1». 
Для проведення моніторингу визначені основні критерії: 1) виявлен-
ня кількості здорових учнів; 2) кількість учнів у групах по фізкультурі 
(основна, підготовча, спеціальна; 3) кількість звільнених учнів (діти-
інваліди).

Перший взятий нами критерій для проведення моніторингу – кіль-
кість виявлених здорових учнів під час проходження профілактичного 
огляду. Як показує діаграма, останнім часом кількість здорових дітей із 
року в рік збільшується (рис. 1). Це є позитивним показником.

Рис. 1
Діаграма, що ілюструє кількість здорових учнів 

у опорному закладі «Кобеляцький ліцей №1»

Рис.1. Аномалія середньорічної температури повітря 
порівняно з кліматичною нормою (відхилення від 
середнього значення за 1961-1990  рр.) 
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медичних груп з фізичної культури за чотири навчальних роки, ми мо-
жемо зробити такі висновки: 2018-2019 н.р – 359 учнів здорових, 2019-
2020 н.р. – 378 (рис. 2).

Ще одним важливим критерієм, взятим нами для моніторингу, є 
кількість учнів, звільнених від занять фізкультурою, а це є діти з інва-
лідністю. При цьому діагнози цих дітей різні. 
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Наголосимо, що дослідження стану здоров’я учнів нерозривно 
пов’язане з проблемою самореалізації осіб із вадами здоров’я у со-
ціумі. Із часу ратифікації Україною в 1991 р. Конвенції ООН про права 
дитини все більшого визнання та поширення набуває підхід, за якого 
ваду здоров’я розглядають, як соціальну проблему, а не як характе-
ристику особистості. Така модель спрямована на зміни в суспільстві з 
метою забезпечення громадянам рівної участі у здійсненні своїх прав.

еКолоГічно-тУРистично-літеРатУРно-ПізнаВальна стежКа 
імені В. симоненКа (тВоРчиЙ ПРоєКт)

Проценко Тетяна, учениця 10 класу 
ОЗ «Калайдинцівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 
імені Ф. Д. Рубцова», Лубенської районної ради
Керівники: Голуб Л. П., Нечипоренко М. С., 
вчителі початкових класів

«Кораблі! Шикуйтесь до походу!
Мрійництво! Жаго моя! Живи!
В океані рідного народу
Відкривай духовні острови»

В.Симоненко
На даний час екологія – це спосіб життя і мислення кожної люди-

ни. Сьогодні вже мова йде не про те, щоб змінити життя, а щоб його 
врятувати. Ми всі дуже добре знаємо, як поводитись, щоб не нанести 
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збитків природі, і багато говоримо про її захист. Але треба кожному 
почати з себе, душею відчути єдність з природою: бути обережним у 
лісі, не залишати після себе сміття, обережно поводитись з вогнем. 
Людина виділяється серед усіх живих істот своїм розумом, щирим сер-
цем. Тож станьмо розумними господарями на своїй землі і пам’ятаймо, 
що екологічне забруднення, як ланцюгова реакція, може призвести до 
екологічної катастрофи.

З повагою, вдячністю, радістю члени пошукового загону «Краєзна-
вець» дізналися із ЗМІ про премію Полтавської обласної ради Олени 
Байрак. Олена Миколаївна була для нас взірцем під час написання по-
шукової роботи у 2018 р., яка стала переможцем обласного конкурсу. 
Завдяки цій енергійній, тендітній, поетичній жінці у нас сформувались 
естетичні смаки, повага й любов до природи. Тепер ми хочемо більш 
побачити, зрозуміти, навчитися. 

За період 2019-2020 рр. пошуковці ознайомлювались з пошире-
ними формами екологічної освіти у країнах світу. Заочно краєзнавці 
побували у «Лісових школах» і «Вуличних садах» Швеції, парках і скве-
рах Японії, у школах Сухомлинського, Китаю. Тому вирішили, що ма-
буть настав період, щоб застосувати елементи екологічного виховання 
в нашій місцевості.

Членами пошукового загону «Краєзнавець» за три роки зібра-
но багато різноманітного та цікавого матеріалу про урочище Рішай-
долину. За даний період написано одну роботу МАН, дві пошукових 
роботи, брали участь в обласних краєзнавчих конференціях і зльотах. 
Тому у нас сформувались естетичні смаки, повага та любов до при-
роди. Тепер ми хочемо більше побачити, зрозуміти, навчитися. У по-
шуковців виникла ідея започаткувати екологічну стежку Рішай-долини.

Особливістю цього унікального природного комплексу є його над-
звичайна привабливість. Сюди притягує людину якась незрима рука 
доброго чарівника тільки для того, щоб відчути істинну красу природи, 
увійти в стан спокою і душевної рівноваги. Опісля відвідин цього уро-
чища кожен хоче побувати там ще й ще. Ось так описує свої відчуття 
випускниця нашої школи Спичак Валентина: «…Рішаїха дихає невга-
мовними, вільними травами та заблукавшим вітром… Тут мої слова 
вічні, не зрадливі, довільні! Тільки природа долини вислухає їх і нікому 
не розкаже.»

Інформаційно-пошуково-дослідницька діяльність громадськості 
регіону також дає можливість заснувати екологічну стежку. У цьому 
нас переконала зустріч із краєзнавцем Петром Підтоптаним, лауреа-
том премії В. Симоненка 2019 року в номінації «Журналістика». Він по-
знайомив нас із багатьма захопливими фактами. Один із його висловів 
про Симоненка нас дуже зацікавив: «Не міг кмітливий Василь не знати 
про таємниці Рішай-долини». 

Краєзнавець наводить аргументовані докази зі своїх публікацій. 
«Неодноразово мама з Васильком приходили в гості на храмове свято 
в село Калайдинці (на Андрія). Василь Симоненко дуже любив тітку 
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Уляну і дядька Андрія Кальницького та часто відвідував їх. Було, йде 
Василь з Лубен пішки по грязі, в негоду і прямо на Калайдинці до тітки 
Уляни. Повечеряє, посушить чоботи на лежанці і переночує на теплій 
печі. Погомонить душевно до півночі, а потім, вже вранці, Василь іде 
навпростець: через озеро Рокиту, урочище Рішай долину, поле Біїв-
щини, повз Парасчину криницю в рідну свою оселю». Розповіді тітки 
Уляни, діда Сурмила, друзів-однолітків не могли не зацікавити Василя 
відвідинами урочища Рішай-долина. 

Петро Дмитрович запропонував скласти проєкт стежки даного 
ландшафту і надати їй назву «Екологічно-літературно-пізнавальна 
стежка імені В. Симоненка». На засіданні членів пошукового загону 
краєзнавці одноголосно проголосували за пропозицію П. Д. Підтопта-
ного, врахувавши два доповнення 1) на честь видатного українського 
поета деякі зупинки екологічної стежки назвати його історичними ві-
ршами; 2) на окремих станціях прослуховувати авторські пісні Олени 
Байрак, у яких оспівується природа.

Виходячи з рельєфу даної місцевості, за порадою вчителя гео-
графії, на окремих ділянках стежки слід використати елементи пішо-
хідного туризму (підйом і спуск по схилу, рух по купинах і по жердинах, 
маятник). Це сприятиме пропаганді спортивного туризму серед дітей 
та формуванню вмінь приймати самостійні рішення в екстремаль-
них природних умовах. Тому розробляємо творчий проєкт еколого –
туристсько-літературно-пізнавальної стежки. 

Актуальність цього проєкту полягає в тому, що маршрути еко-
логічної стежки дадуть можливість формувати основи екологічних 
знань, зрозуміти, що природа – наша друга домівка, розв’язати про-
блему залучення учнів та населення до природоохоронної діяльнос-
ті. Поєднання екоосвітньої практики, туризму, поезії і музики на лоні 
природи сприяє зміцненню фізичного та психологічного здоров’я  
української нації.

Загальна протяжність стежки 2 км. На маршруті передбачено  
11 зупинок: «Інформаційна», «Історична», «Чебрецева долина», «Дже-
рело», «Квіткова», «Таємниці підземелля», «Геоморфологічна», «Гру-
дочка землі», «Заячий дріб», «Археологічна», «Літературна». На них 
екскурсоводи ознайомлять слухачів з унікальністю ландшафту, наве-
дуть багато захопливих фактів. 

Так станція «Джерело» зустріне відвідувачів віршем В. Симоненка:

Ріки прудко біжать.
Ріки в’ються, як змії…

На цій зупинці отримаємо відповідь на запитання Сененка Вла-
дислава (переможця конкурсу читців творів Василя Симоненка): 
«Чому Симоненко в своїх творах не писав про криниці?» (яких у цій 
місцевості багато). Таємницю, яка можливо цікавить багатьох прихиль-
ників його творчості, допоміг нам розкрити Петро Підтоптаний. «Під 
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час візитів до с.Калайдинці Василь подружився з місцевими хлопчи-
ками. Одного разу вони гралися пістолетом. І один з них випадково 
застрелив іншого. Хлопчина дуже перелякався і втікає з дому, декілька 
днів був відсутній. Знайшли його мертвим біля криниці М.М. Коцюбин-
ського поблизу с. Єнківці. Причина смерті – голод або шоковий стрес. 
Василь запам’ятав цей випадок, був пригнічений втратою товариша і в 
своїй уяві пов’язав криницю зі смертю.

Більше інформації не розголошуємо, а запрошуємо приро-
долюбів та фахівців відвідати мальовничий куточок полтавського  
краю – урочище Рішай-долину. Клопотання до виконкому Калайдин-
цівської сільської ради про створення екологічної стежки ми вже по-
дали, чекаємо на відповідь. У цьому році плануємо, що деякі зупинки 
екологічної стежки вже запрацюють. Вони будуть розраховані на учнів 
школи, вчителів, батьків, місцевих жителів. 

Сподіваємось, що поезія Василя Симоненка і запланована про-
єктна робота розвиватимуть почуття національної самосвідомості, лю-
бові до своєї країни і рідного краю! 

Працюючи над даним проєктом, ми стали більш допитливими, 
вдосконалили вміння працювати з додатковою літературою та інтер-
нетом, опрацьовувати матеріали та оформляти їх, розвинули почуття 
прекрасного. Результати реалізації проєкту – це проведення дослід-
ницької, пропагандистської роботи, екскурсій, походів, різноманітних 
акцій, квестів, досвід оцінювання екологічних проблем, розвиток нави-
чок правил поведінки в природі.

ВПлиВ Кліматичних ФаКтоРіВ на ПошиРеннЯ 
та шКоДочинність Комах на теРитоРії 

РУДнЯнсьКоГо лісниЦтВа ПолтаВсьКоГо РаЙонУ

Богомаз Еліна, учениця 8 класу 
Новоселівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Полтавської районної ради
Керівник: Рудь А. Е., учитель основ здоров’я 

Ліси України розташовані у зоні спалахів масового розмноження 
комах-хвоєлистогризів. Пошкодження личинками асиміляційного апа-
рату дерев призводить до зниження приросту деревини, а іноді – до 
висихання. Комахи є пойкілотермними тваринами, тому температура 
їхнього тіла в дуже великій мірі залежить від температури навколиш-
нього середовища. У зв’язку з цим вплив температурного фактора 
середовища в житті комах має дуже велике значення. Для вчасного 
прогнозування масових розмножень і прийняття рішень щодо лісо-
захисних заходів необхідно визначення закономірностей і механізмів 
просторово – часової динаміки популяцій комах.
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Умови існування тварин, які живуть на суші різко відрізняються 
від тих, що живуть в водному середовищі. На суші спостерігаються 
більш широкі зміни всіх факторів середовища існування [4]. Голо-
вними факторами, які визначають існування і розповсюдження тва-
рин на суші, є вологість, температура і рух повітря, сонячне світло,  
рослинний покрив. 

Температура – прекрасний показник кліматичних умов. Вона час-
то більш показова, чим інші фактори. Середня температура червня 
характеризує літо, січня – зиму. Температура є найважливішим еколо-
гічним фактором, що особливо впливає на життя пойкілотермних тва-
рин, до яких належать і комахи. Оскільки всі процеси обміну речовин 
між організмом і середовищем відбуваються при різній температурі і з 
різною швидкістю, вплив температурного фактору середовища в житті 
комах виражений значно більше, ніж у теплокровних тварин. Темпера-
тура істотно впливає на поведінку комах, накладає певні межі на їхню 
здатність вижити, видозмінює морфологію і забарвлення особин.

Кожний вид має власний діапазон найбільш сприятливої для 
нього температури. Цей діапазон називається температурним 
оптимумом виду. Різниця діапазонів бажаних температур у різних  
видів дуже велика.

Комахи мають великі можливості, переміщаючись у межах біото-
пу або зариваючись у ґрунт, знаходити для себе найбільш сприятливі 
умови. Відповідно, і температура, з якою реально має справу комаха, 
може істотно відрізнятися від звичайних метеорологічних показників. 

Сезонний ритм розвитку у комах має спадкову основу, характерну 
для виду і популяції, але одночасно знаходиться і під контролем зо-
внішніх факторів середовища. До основних поза зовнішніх факторів, 
що впливає на час початку розвитку комах, відносять довжину світ-
лового дня (фотоперіод) і температуру повітря. Ці фактори сприйма-
ються рецепторами комах як сигнальна інформація про стан навко-
лишнього середовища, яка дозволяє синхронізувати їхній розвиток з 
періодичними змінами погоди [5] .

Проаналізувавши літературні дані, ми можемо стверджувати, що 
глобальні зміни клімату впливають на чисельність комах на планеті та 
на ареали їхнього проживання. Це в свою чергу має вплив на всі ком-
поненти живої та неживої природи. 

 Польове дослідження проводилося на території Руднянського 
лісництва Полтавського району Полтавської області. До уваги були 
взяті насадження сосни звичайної в 93 квадраті [2].

Обєктами дослідження були популяціії звичайного сосново-
го пильщика (Diprion pini) та рудого соснового пильщика (Neodiprion 
sertifer). В ході дослідження нами були використані метод польових 
спостережень та досліджень і метод фенологічних прогнозів. Польові 
дослідження відповідно до методик [1] полягали у проведенні обліків 
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комах-хвоєлистогризів на різних стадіях, спостережень за фенологією 
комах і кормових рослин у різних пунктах, оцінці пошкоджень наса-
джень личинками.

Аналіз фенології показав, що температура є одним із головних 
факторів, що впливають на темпи росту та розвитку комах. В ході 
дослідження було знайдено зв’язок між температурними порогами 
розвитку комах і тривалістю та швидкістю їхнього розвитку. Також 
складено фенологічні криві, в яких показано залежність фенології  
комах від температури.

Нами були виділені основні умови для виникнення масових спа-
лахів розмноження звичайного та рудого соснових пильщиків. Теоре-
тичною основою прогнозування динаміки чисельності лісових комах є 
їхні біологічні особливості і закономірності масових розмножень. 

Чисельність не постійна в часі у всіх живих організмів, в тому числі 
і комах. Коливання чисельності всіх видів комах відбувається під дією 
зміни погодних умов, кормових властивостей рослин, внутрішньопопу-
ляційних і міжпопуляційних взаємодій, але рівень чисельності залиша-
ється незмінним завдяки дії регулюючих механізмів і факторів. Спала-
хом масового розмноження вважають підвищену щільність популяції 
комах до рівня, коли з’являється загроза вагомого пошкодження лісу. 
З’ясовано, що масові розмноження звичайного соснового пильщика 
зафіксовано в роки, коли стійкий перехід температури повітря через 
10° С відбувся раніше 23 квітня, а рудого соснового пильщика через 
10° С раніше 16 квітня.

Аналізуючи літературні дані та результати досліджень, можна ді-
йти висновку, що зміни клімату, а саме глобальне потепління загрожує 
справжнім демографічним потрясінням у світі комах. Лісові господар-
ства, використовуючи прогнози спалахів масового розмноження шкід-
ників, мають змогу розробити ряд заходів для збереження насаджень. 
До таких заходів можуть належати: вибір порід, які меншою мірою по-
шкоджуються шкідниками; приваблення та захист комахоїдних птахів; 
охорона мурашників; обприскування дерев біопрепаратами або інсек-
тицидами при великій щільності лялечок на кроні.
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РічКа Кам´ЯниЙ ПотіК і лУБни: 
неРозРиВні, ПРотЯГом століть

Давиденко Єлизавета, Слєпцов Сергій, 
вихованці гуртка «Спортивний туризм» 
ДЮКСОТ «Валтекс», учні 9-Б класу 
ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Лубенської міської ради
Керівники: Полонський М. М., методист 
ДЮКСОТ «Валтекс»,Чорнуха В. О., учитель географії 
ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Лубенської міської ради

Вже більше тисячі років, над тихоплинною Сулою, стоять Луб-
ни. Вони розкинулися між невеликими річечками Булатець, Луб´янка 
і Кам´яний Потік.

За історичними даними лубенська фортеця заснована на останці 
корінного берега р. Сули в урочищі Верхній Вал. На північ від Валу роз-
ташована Замкова гора з залишками скіфських курганів, що круто об-
ривається до Кам´яного Потоку. Плато Замкової гори за доби раннього 
залізного віку займали велике чи кілька менших поселень скіфського 
часу [1, ст. 132-144]. Де з´явилися перші поселення на території на-
шого міста сьогодні сказати важко, але дуже ймовірно, що саме на бе-
регах Кам´яного Потоку: невеликої річечки, що протікає мальовничою 
долиною і захищена від північних вітрів і східних суховіїв. 

Опрацювавши матеріали з архівного відділу виконкому міськра-
ди, міської бібліотеки для дорослих, та документи з фондів міського 
краєзнавчого музею ми встановили, що Кам´яний Потік, як і інша річеч-
ка – Луб´янка, відігравала вважливу роль у розвитку нашого міста від 
часів Вишневеччини – з кінця ХVІ століття. По їх берегах розміщували-
ся замкові та монастирські економії, було кілька млинів і крупорушок. 
Береги вкривали сади та городи. Частина земель вздовж Кам´яному 
потоку засівалися різними культурами. 

Після воєн під проводом Богдана Хмельницького місто і, відпо-
відно, всі господарські структури були зруйновані: греблі зриті, сади 
вирубані – козаки знищили все, що нагадувало панство, включа-
ючи школи і лікарні. Після війни землі Лубенщині дісталися козаць-
кій старшині та російському генералітету. Господарська діяльність 
на певний час припинилася. Частину земель по річках Вільшанці і 
Кам´яному потоку, як посаг при одруженні з Павлом Домбровським 
(1819 р.) отримала внучка полкового сотника Михайла Скаржинсько-
го Марія Петрівна, яка переселила селян з сіл Кам´яний Потік і Олек-
сандрівка до маєтку чоловіка в селі Трикрати (зараз Вознесенського  
р-ну Миколаївської області [2, ст. 34].

Наступний розвиток території по Кам´яному Потоку розпочався 
з середини ХІХ ст. Біля витоків потоку розпочався видобуток цегель-
них глин і було збудовано цегельний завод. Вздовж берегів селилося 
все більше лубенських селян і міщан, мали свої наділи і представники 
дворянства. За спогадами Джужіля І.О. [3] землі від впадіння Рибків 
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у Кам´яний Потік до Замкового потоку належали Рудинським і Безбо-
родькам. Один з двох ставків, що належав Рудинському, зараз назива-
ється «лічмашівський». 

З Рибками пов´язана і трагічна сторінка історії нашого міста. Під 
час німецької окупації, на третій день Паски 1942 р., о 12 годині дня, 
тут було розстріляно 300 чоловік [4, ст. 207].

Говорячи про походження назви потоку необхідно звернутися до 
геологічного минулого нашого краю. Після дніпровського зледеніння 
територія Лубенщини була вкрита моренними осадами та порізана 
тимчасовими і постійними водотоками, серед яких був і Кам´яний по-
тік. І сьогодні в долині потоку можна зустріти окремі обкатані гранітні 
валуни. Ймовірно, що саме виходи моренних відкладів у долині потоку 
дали йому назву. Більша частина цього каміння була використана для 
будівництва, але ще зустрічаються препаровані льодовиком валуни з 
червоного граніту. 

Потік бере початок біля кар´єру цегельного заводу, протікає урочи-
щами Кислий та Хаєцьке по північній окраїні міста, має притоки Хаєць-
кий, Рибки, Замковий та тимчасові водотоки і впадає у річку Вільшанку. 

Протягом 2020 р. ми проводили гідрологічні дослідження 
Кам´яного потоку. Довжина, виміряна по карті, становить 5,38 км, за-
гальна довжина з притоками – 7,8 км. Площу водозбору ми обраху-
вали за допомогою палетки – 5,911 км3. Падіння – майже 50 м, похил 
русла – 9,29 м/км. Швидкість течії на різних ділянках коливається від 
0,36 до 0,135 м/сек. 

Течія потоку зарегульована: існують 4 ставки загальною площею 
0,63 км2 та кілька невеликих копанок. Всі ставки потребують проведен-
ня робіт по благоустрою території. Два ставки на потоці Рибки необ-
хідно очищати від намулу, побутового сміття та болотної рослинності. 

На всьому протязі потік відчуває значний антропогенний тиск. 
Біля витоку розташований кар´єр цегельного заводу з безстічною во-
доймою. До потоку потрапляють води зливової каналізації з вулиць 
Ватутіна, Прикордонників, Кам´янопотіцької, Садової, Єсєніна, Оста-
па Вишні та Гвардійської. В середній течії Кам´яний потік протікає те-
риторією садового-городніх кооперативів, де його води розбирають-
ся на господарські потреби і «поповнюються» побутовими стоками. 
Нижня течія проходить заболоченою заплавою р. Вільшанки з лучно-
болотною рослинністю. 

Грунти в басейні Кам´яного потоку переважно чорноземи, на забо-
лочених ділянках лучно-чорноземні. За механічним складом глинисті 
та суглинисті. 

Природна рослинність у басейні Кам´яного потоку представлена 
різновіковими деревними насадженнями переважно з дуба високос-
товбурного та червоного, осики, вільхи сірої, акації білої, липи, берези, 
тополі та верби. Трав´яниста рослинність представлена переважно 
водно-болотними видами. 
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Тваринний світ бідний, представлений різними видами дрібних 
птахів та ссавців, земноводних та плазунів. Хаєнківський та «лічмашів-
ський» ставки зарибнені.

Дослідження Кам´яного потоку проводяться вихованцями клубу в 
рамках дослідницької програми «Малі річки мого міста». У минулі роки 
ми дослідили річки Вільшанку, Луб´янку. Результати досліджень ви-
користовуються для написання пошукових та науково-дослідницьких 
робіт, оприлюднюються в місцевій пресі. Сподіваємося, що наші дослі-
дження привернуть увагу громадськості і місцевої влади до проблем 
малих водотоків у нашому місті і дозволять вирішити екологічні про-
блеми водойм.
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стан РозВитКУ тУРизмУ на ДиКанщині

Карнаух Володимир, Лобко Богдан, 
вихованці гуртка «Геоекологічне краєзнавство» 
КЗ «Полтавський обласний центр національно-
патріотичного виховання, туризму і 
краєзнавства учнівської молоді 
Полтавської обласної ради».
Керівник: Копилець Є. В., 
керівник гуртків КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР»

Упродовж 2019-2020 рр. ми, будучи вихованцями Полтавського 
обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді, КЗ «Пол-
тавський обласний центр національно-патріотичного виховання, ту-
ризму і краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради», 
неодноразово відвідували Диканський район Полтавської області. 
Це дало нам можливість охарактеризувати загальний стан розвитку 
туризму на Диканщині на основі фахових джерел інформації [1–6] та 
особистих вражень.

Диканський район розташований у північно-східній частині Пол-
тавської області між Пслом і Ворсклою у межах Придніпровської Ліво-
бережної низовини.

Територія району заселена здавна. Збереглися залишки печер-
ного скиту, заснованого у лісовій хащі на схід від Диканьки понад  
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400 років тому. Це було ціле підземне містечко для монахів із 8 печер, 
з’єднаних ходами. На території району є 5 пам’яток архітектури ХVIII–
ХІХ ст. У Диканьці це Тріумфальна арка, Свято-Миколаївська церква, 
дзвіниця Свято-Миколаївської церкви, Свято-Троїцька церква. У Вели-
ких Будищах також є Свято-Троїцька церква початку ХІХ ст.

Візитівкою Диканьки є історико-краєзнавчий музей імені Д.М. Гар-
маша, фонди якого налічують близько 8 тисяч експонатів. Тут пред-
ставлені природа, минуле та сьогодення Гоголівського краю. У Дикан-
ській картинній галереї імені М.К. Башкирцевої розміщено художні по-
лотна, графіку, скульптуру, чеканку по металу, різьбу і випилювання по 
дереву, вишивку, виконані майстрами народної творчості. Окремий зал 
присвячений творчості всесвітньо відомої художниці Марії Башкирце-
вої. Популярним серед туристів є також народний музей українського 
весілля у Великих Будищах, де інтерактивно відтворюють традиційний 
весільний обряд.

Диканька багата на пам’ятники. Це монументи Тарасові Шевченку 
та Миколі Гоголю, скульптури гоголівських героїв – Оксани і Вакули, 
кілька пам’ятників, пов’язаних із подіями Другої світової війни, оригі-
нальні зразки малої скульптури тощо.

У 1994 р. створено регіональний ландшафтний парк «Дикан-
ський». Крім пам’яток історії та архітектури, до нього увійшли приро-
доохоронні об’єкти, зокрема Парасоцький ліс – пам’ятка загальнодер-
жавного значення, Бузковий гай, Кочубеївські дуби та інші. Тут облад-
нано екологічну стежку «Заповідна Диканщина» для тих, кому цікава 
природа рідного краю. На маршруті протяжністю 3,5 км розташовані 
11 локацій, що дає змогу пізнавати природу та навчатися екологічно 
доцільній поведінці як самостійно, так і за допомогою кваліфікованих 
фахівців ландшафтного парку.

Стенди, розташовані на екостежці, ознайомлюють із рослинним 
та тваринним світом місцевих лісових, степових, лучних ландшафтів 
та водно-болотних угідь. Одночасно з вивченням природи відвідувачі 
бачать приклади її оберігання (містечко лісових мешканців, інформація 
про особливо вразливі види, правила екологічно доцільної поведінки 
під час відпочинку на території парку). Відвідавши екостежку, ми від-
значили збалансованість її протяжності, різноманітності об’єктів на ло-
каціях, цікавості та доступності пропонованої пізнавальної інформації.

Фахівці РЛП «Диканський» також пропонують гостям низку 
туристсько-екскурсійних маршрутів: «Життєвими стежками Кочубеїв», 
«Від козацьких дубів до троянівських линів», «Про що нашуміли дере-
ва», «Від цілющого степу до тихоплинної Ворскли». 

Із 1996 р. у травні щорічно відбувається обласне пісенно-
мистецьке свято «Пісні Бузкового гаю», під час якого відвідувачам про-
понують широкий асортимент туристичних послуг. Традиційним стало 
і березневе театралізоване дійство «Масляна».

На території Диканського району працюють численні об’єкти від-
починку. Це одна з кращих в області база відпочинку «Мис доброї На-
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дії», база «Близь Диканьки», етнокультурний комплекс «Весела сади-
ба», гірськолижний комплекс «Сорочин яр», готелі та низка садиб сіль-
ського зеленого туризму. Активно розвивається мисливський та ри-
бальський туризм. Послуги мисливцям надає мисливсько-рибальське 
господарство «Подоляка», при якому створено кінні туристичні марш-
рути, секції зі стендової стрільби та рибальства.

Таким чином, на Диканщині представлені майже всі напрями ту-
ристичної галузі, розвиток яких є пріоритетним відповідно до Стра-
тегії розвитку туризму та курортів у Полтавській області на 2019– 
2029 рр.: пізнавальний, подієвий, сільський зелений туризм. У червні 
2018 р. в Диканьці провели конференцію роботодавців у сфері туриз-
му та рекреації Диканського району для напрацювання спільного пла-
ну дій щодо розвитку туризму і рекреації.

Та у розвитку туризму на Диканщині є й серйозні проблеми. 
Щороку історико-краєзнавчий музей імені Д.М. Гармаша приймає 

тисячі відвідувачів: так, упродовж 2018 р. музей та організаційно-
масові заходи, організовані працівниками музею, відвідало  
9511 осіб, за січень-вересень 2019 р. – 4757 осіб. Але на території му-
зею була відсутня вбиральня (!). У Програмі економічного і соціального 
розвитку Диканського району на 2020 рік, затвердженій рішенням 54 
сесії 7 скликання Диканської районної ради Полтавської області від 
05.03.2020, цю проблему пропонували розв’язати шляхом капітально-
го ремонту вбиральні, розташованої за 50 м від музею. У незадовіль-
ному стані перебував і дах музею.

З початку 2017 р. приміщення картинної галереї імені Башкирце-
вої було зачинене для відвідувачів у зв’язку з проведенням капіталь-
ного ремонту. З обласного та районного бюджетів тривалий час не ви-
діляли коштів на продовження ремонту, тому він затягнувся надовго. 

Народний музей українського весілля в с. Великі Будища, який 
за офіційними даними у 2019 р. відвідало 3749 осіб, не має власно-
го приміщення: він перебуває в окремих кімнатах сільського будинку 
культури. У Програмі економічного і соціального розвитку Диканського 
району на 2020 рік було зазначено, що сільській раді необхідно ви-
значити місце будівництва музею та виготовити проєктно-кошторисну 
документацію для подальшого звернення до Полтавської облдержад-
міністрації з приводу співфінансування будівництва музею.

На початок 2020 р. проблемними лишалися стан меморіального 
комплексу та пам’ятника М.В. Гоголю у центрі селища та пам’ятки на-
ціонального значення «Тріумфальна арка», була відсутня облікова до-
кументація на об’єкти культурної спадщини в Диканському районі.

Як стверджують природоохоронці, щорічне проведення пісенно-
мистецького свята «Пісні Бузкового гаю» шкодить цій ботанічній 
пам’ятці.

Кілька років фінансування Диканського регіонального ландшаф-
тного парку було незадовільним. У березні 2017 р. районна рада ухва-
лила рішення припинити фінансування дирекції ландшафтного парку, 
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оскільки бюджетний кодекс екологічних відрахувань на районний рі-
вень не надає. Зрештою до числа засновників парку увійшла Полтав-
ська обласна рада. Та повноцінне фінансування парку відновилося 
лише у другому півріччі 2019 р.

У Диканському районі не створено комунального закладу з органі-
зації і управління туристичною мережею, у селищі бракує належної інф-
раструктури та дорожніх покажчиків до об’єктів культурної спадщини.

Перспективи розвитку туризму на Диканщині пов’язані з реалі-
зацією Стратегії розвитку туризму та курортів у Полтавській області 
на 2019–2029 рр. та залежать від успішності пошуку нових механізмів 
розвитку туризму в умовах адміністративної реформи. 
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заБезПеченнЯ еКолоГічної ГРамотності 
і зДоРоВоГо життЯ на теРитоРії шКільноГо ДенДРаРіЮ

Левицька Анна, учениця 9 класу
Білецьківського НВК Кременчуцького району
Керівник: Вальчук М. М., 
заступник директора з НВР

В умовах сьогоднішнього довкілля одним із найголовніших за-
вдань закладів освіти є виховання екологічної свідомості молоді. Нові 
підходи до екологічної освіти спрямовані на активне застосування 
готової інформації у повсякденному житті. Здійснювати освітній про-
цес тільки в класі означає позбавити його учасників глибинного від-
чуття гармонії природи. Жак Деліль у своїй поемі «Сади» зазначав, 
що сади «говорять», «дають уроки», виховують любов до рідної при-
роди, батьківщини. Зелені насадження навколо закладів освіти вико-
нують полі-функціональне призначення: санітарно-гігієнічне, захис-
не, архітектурно-художнє, протипожежне, рекреаційне, навчально-
виховне [3]. Ця інформація стала поштовхом для організації шкільного 
дендрарію для освітнього процесу. 

Учнівський колектив індивідуально підходить до кожного об’єкта 
озеленення. При плануванні насаджень території закладу викорис-
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товуються наукові принципи формування колекції аби поєднати еле-
менти різних підходів. Розселення рослин відбувається за санітарно-
гігієнічним принципом. Загальна площа пришкільної території – 2,7 га. 
Площа відведена під зелені насадження –2,2 га: квітники – 0,15 га; пло-
довий сад – 0,05 га; площа дендрарію – 2 га. Видовий склад рослин, що 
використали при створенні зелених насаджень, загалом становить 25 
видів. Площа, зайнята кущами, – 620,4 м2. Кількість дерев – 327 штук. 
Якщо врахувати, що впродовж доби в школі навчається 325 учнів, то 
на одну особу припадає 1,33 дерев і 2,5 м2 площі, зайнятої кущами.

Територія шкільного подвір’я розділена на зони за функціями та 
режимом користування різних елементів насаджень (захисна смуга від 
автомобільних доріг) з підібраними видами дерев і кущів та фітонцид-
ними властивостями (хвойні). Тут розміщена експериментальна зона, 
яка відкрита для масових відвідувань та відпочинку. У межах цієї зони 
виділені ділянки: голонасінних рослин, покритонасінних рослин, деко-
ративних кущів, плодових рослин. 

Для вивчення стану дендрофлори шкільного подвір’я та створен-
ня екологічної стежки нами у червні 2015 р. були проведені санітарні 
рубки уражених дерев і зроблена паспортизація зелених насаджень, 
під час якої для кожного дерева фіксували такі показники: вік, висо-
та, діаметр стовбура, форма крони, наявність механічних пошкоджень, 
захворювань, загальний стан. Визначення здійснювали за загально-
прийнятими в дендрології методиками [4]. Мала екологічна стежка 
«Вивчай, знай та зберігай», маршрут якої передбачає 8 зупинок, по-
вністю пролягає по території навчального закладу і має протяжність 
235 м. Оглядові майданчики репрезентують природні об’єкти, які 
розглядаються за шкільною програмою біології та природознавства. 
Призначення шкільного дендрарію та стежки в ньому – оздоровлен-
ня, рекреація, просвіта, екологічна освіта підростаючого покоління, 
виховання у них екологічної грамотності засобами самої природи [3]. 
Перебування людини у природі сприяє розвитку системного логічного 
мислення, критичного аналізу, розумінню явищ природи. Екологічна 
стежка є здоров’язберігаючим фактором для її учнів, вчителів, батьків, 
бо рослини допомагають зняти негативні емоції.

В озелененні подвір’я школи газони є одним із основних компонен-
тів, які мають важливе санітарно-гігієнічне, архітектурно-художнє та 
оздоровче значення. Сучасні медичні дослідження підтверджують, що 
зелений колір газонів позитивно впливає на нервову систему, зменшує 
втому, відновлює працездатність. Оскільки 1 м2 газону за одну годину 
випаровує до 200 г води, то загальна маса води, що випаровується, об-
числюється за формулою: М(В) = 200 х 1000, де М(В) – загальна маса 
води, 1000 м2 – площа газонів. Випаровування води газонами сприяє 
охолодженню повітря на висоті до 1,5-2,5 м, тим самим створюючи 
своєрідний мікроклімат, ком фортний для людини. Газони виділяють 
фітонциди, очищають ґрунти, повітря від шкідливих мікроорганізмів, 
затримують шум і поглинають шкідливі гази. 
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У друїдів було язичницьке вірування, що людина створена богами 
з дерев. Вони надавали важливе значення зимовому і літньому сон-
цестоянню, весняному і літньому рівноденню. Тому у ці дні навчали 
спілкуванню з деревом. Так! Не до кожного дерева можна підходити з 
поганим настроєм. Наприклад, до осики можна підходити тільки в гар-
ному настрої, на відстані 2 м починати «слухати» дерево. Вибравши 
найкраще, до можна нього притулитися, обійняти, щоб на душі були 
доброзичливість, радість і вдячність йому. Але якщо починає паморо-
читися голова, то слід припинити спілкування з деревом. 

Біофізики підтвердили, що кожна рослина, а особливо дерево 
має свою біоенергетику, свій психологічний код. У шкільному дендрарії 
ростуть дерева, які дають позитивну енергію, а забирають негативну.

Поглинання деревами шкільного дендрарію шкідливих речовин 
за добу

Видовий 
склад

Кількість дерев 
на території 

школи

1 дерево поглинає 
шкідливих 

речовин за добу 
в кг

загальна 
кількість 

поглинутих пилу 
та бруду в кг

Береза 35 20 700

Каштан 123 34 4282

Горобина 13 27 351

Ялина 12 2 24

Ялівець, кв. м 420 16 6720

Таким чином, шкільний дендрарій, маючи різноманітний видовий 
склад рослин, використовується в освітньому процесі як засіб активі-
зації пізнавальної діяльності школярів, для дослідницької роботи з біо-
логії, екології, природознавства, дендрології, а також для виховної та 
просвітницької роботи серед місцевого населення. На основі отрима-
них результатів із вивчення шкільного дендрарію вважаємо за необхід-
не урізноманітнювати дендрофлору дендрарію та збільшувати внесок 
у збереження довкілля.
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осоБлиВості ФУнКЦіонУВаннЯ аВіаЦіЙноГо тРансПоРтУ 
на теРитоРії ПолтаВсьКої оБласті

Сіденко Поліна, учениця 10-І класу 
КЗ «Полтавська гімназія № 32 
Полтавської міської ради 
Полтавської області».
Керівник: Лінійчук А. А., учитель географії

В епоху НТР пріоритетним завданням економіки є якомога по-
вніше задоволення зростаючих потреб населення. Транспорт як 
основна галузь інфраструктури бере участь у всіх господарських про-
цесах. Специфічну роль відіграє авіаційний транспорт, функціонуван-
ня якого спрямовано на створення сприятливих умов для економіч-
ного розвитку будь-якої країни та окремих її регіонів. Безперебійна 
робота повітряного транспорту забезпечує становлення і розвиток  
ринкових відносин.

Актуальність обраної теми є очевидною, оскільки саме авіацій-
ному транспорту належить найменша частка в усіх видах перевезень 
Полтавської області. При цьому аеропорт Полтава – один із найстарі-
ших в Україні та має статус міжнародного. 

Авіаційний транспорт Полтавської області почав своє становлен-
ня в XX столітті і розвивається дотепер. При цьому його розвиток був 
революційний, хоча й з тривалими кризовими періодами протягом XX-
XXI ст. Провідну роль виконує аеропорт Полтава, який почав функці-
онувати з 25 травня 1924 р. Цього дня на літаку «Дорньє – Комета» 
вперше був виконаний  в Україні регулярний пасажирський рейс за 
маршрутом Харків – Полтава – Київ [1]. 

Пасажиропотік за 2017 р. становив 339 пасажирів, у 2018 р. – 968 
осіб. 20 грудня 2017 р. аеропорт отримав статус міжнародного, за-
вдяки чому з 2018 р. з/до аеропорту виконуються міжнародні чартерні 
авіарейси. За 2017-2018 рр. аеропорт надав послуги 1307 пасажирам, 
відправивши та прийнявши 122 чартерних рейси. Також аеропорт при-
йняв та відправив 190 чартерних рейсів, але без пасажирів. В 2019 р. 
відкриті туристичні авіарейси до Єгипту та Туреччини.

Сучасний аеропорт – це складний майновий комплекс, що роз-
ташований на земельній ділянці площею 214 га. Штат аеропорту вклю-
чає 124 працівники. Тут здійснює свою діяльність авіакомпанія ВАТ 
«АПСП Меридіан». Основа виробничої діяльності підприємства – на-
дання авіапослуг галузям народного господарства: виконання авіахі-
мічних робіт в сільському господарстві, обслуговування нафтогазопро-
водів, ліній електропередач, надання допомоги рибінспекції, лісопа-
трулю, виконання санітарних польотів. Також тут діє ПОКП «Аеропорт-
Полтава», що здійснює приймання та відправлення повітряних суден, 
здійснює їх комерційне, наземне та технічне обслуговування; об-
слуговування пасажирів, багажу, пошти і вантажів. За період 2016- 
2019 рр. основними напрямами авіаперевезень пасажирів є такі міста, як 
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Київ, Львів, Кропивницький, Одеса, Рівне, Запоріжжя, Харків, Дніпро та 
Кривий Ріг, Станстед, Лісабон, Баку, Франкфурт та Шарм-Ель-Шейх [3].

На сьогоднішній день співставлення обласних показників розвитку 
і роботи транспорту із загальнодержавними свідчить, що ці показники 
в цілому відповідають середньому рівню розвитку і роботи авіаційно-
го транспорту України. Значення авіаційного транспорту в економіці 
Полтавської області постійно зростає, чому сприяють технологічний 
розвиток і новітні розробки в авіаційній галузі, глобалізація і все тісніші 
ділові та культурні зв’язки між Полтавщиною та країнами світу. Авіа-
ційний транспорт позитивно впливає на розвиток туристичного бізнесу 
та міжнародної торгівлі. Розвиток авіаційної галузі сприяє підвищенню 
інвестиційної привабливості області і розширенню можливостей для 
діяльності на її території міжнародних компаній [4].

Сучасному авіаційному транспорту Полтавщини притаманні на-
ступні світові тенденції:

– висока технологічна складність транспортних засобів та ер-
гономічність, розвиток інтелектуальних транспортних систем, 
застосування інформаційних та електронних технологій, засо-
бів супутникової навігації;

– підвищення рівня безпеки авіаційного транспорту, посилення 
заходів захисту авіації від актів незаконного втручання;

– розвиток мультимодульних транспортних технологій та інфра-
структурних комплексів під різні види транспорту;

– глобалізація трансконтинентальних авіаційних перевезень в 
рамках потужних світових альянсів;

– зростання ролі дешевих («лоу-кост») авіаперевезень для пря-
мих міжрегіональних сполучень;

– підвищення доступності авіаперевезень для населення, роз-
виток міжнародного авіатуризму, міграція трудових ресурсів у 
більш віддалені регіони світу.

Сучасний авіаційний транспорт Полтавської області починає своє 
відродження після періоду спаду активності. Беручи до уваги світові 
тенденції, котрі притаманні авіаційному транспорту Полтавської об-
ласті та зважаючи на його відродження протягом останніх декількох 
років, визначено ряд головних проблем функціонування авіаційного 
транспорту Полтавської області: 

– низький рівень конкуренції в сегменті авіаперевезень;
– обмежені можливості модернізації аеропортової інфраструк-

тури; 
– низький рівень доходів населення країни, що істотно обмежує 

локальний попит на авіаперевезення; 
– недостатня фінансова гнучкість операторів аеропортової інф-

раструктури;
– низький рівень кваліфікації робітників аеропорту та низькій рі-

вень заробітної плати;
– низька пропускна спроможність; недостатній парк літаків і його 

структура.
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Для вирішення ряду проблем та для усунення їхніх наслідків ке-
рівництвом аеропорту розроблено програму розвитку та підтримки 
ПОКП «Аеропорт-Полтава» на 2017-2020 роки, яка спирається на авіа-
ційну транспорту стратегію України на період до 2030 року [2]. 

Незважаючи на те, що авіаційна галузь Полтавської області не до-
сягла бажаного рівня розвитку (в порівнянні з іншими областями, кра-
їнами і сегментами транспортної галузі за рівнем доходів), упродовж 
останніх двох років вона демонструвала ознаки відновлення.

Володіючи розвиненою аеропортовою інфраструктурою, область 
може якісніше використовувати потенціал для міжнародних (у т.ч. 
транзитних) маршрутів при певній лібералізації доступу на вітчизня-
ний ринок іноземних авіаперевізників і забезпеченні належного рівня 
безпеки польотів.
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елеКтРонниЙ ГеРБаРіЙ Вищої ВоДної 
і Болотної Рослинності ГіДРолоГічноГо оБ’єКта 

«жаБ’Яче Болото» на чоРнУхинщині
Кочур Діана, учениця 11 класу 
Вороньківського ліцею імені О. Д. Перелета 
Чорнухинської селищної ради Полтавської області 
Керівник: Ільїн Л. М., учитель англійської мови

Гербарій рослин – важливий натурний матеріал, який використо-
вується у освітньому процесі, тому наявність гербарію у кабінеті біоло-
гії обґрунтована методичною необхідністю. Гербаризація і самостійне 
вивчення рослин має важливе значення: накопичує запас конкретних 
знань про рослини, сприяє засвоєнню, вивченню наукової термінології 
взагалі і наукових ботанічних знань зокрема, поповнює набуті знання 
новими даними про народногосподарські групи рослин – лікарські, тех-
нічні, декоративні, червонокнижні. 

Технологія виготовлення класичного гербарію така: зібрані зразки 
рослин викопують із коренем чи кореневищем, висушують, визнача-
ють, монтують на гербарному листку, додають стандартну етикетку і 
зберігають у спеціальній тарі за певного температурному режимі. Іноді 
гербарні листи фотографують і фото цих зразків розміщують в Інтер-
неті, на відповідних сайтах.
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Класичний гербарій можливо замінити електронною версією. Сьо-
годні це один із сучасних засобів навчання, який може посісти значне 
місце не тільки у середній школі, а й у професійній діяльності [4]. Оче-
видна зручність у використанні комп’ютерних технологій поєднує тра-
диційні форми та нові інтерактивні методи.

Електронний гербарій може включати в себе класифікатор рос-
лин, фото- і відеоматеріали про рослини, мапи. Електронна версія 
гербарію відповідає навчальним програмам, є наочною, зручною, 
легко копіюється. Створення електронного гербарію будь якої групи  
рослин – технічних, декоративних, лікарських, червонокнижних, зни-
каючих – надзвичайно перспективне для використання у навчальному 
процесі шкільних і вузівських програм, для обладнання кабінетів біо-
логії, природничих відділів музеїв. 

Технологія електронного гербарію відрізняється тим, що має при-
кладний характер і розрахована на застосування комп’ютерних можли-
востей у системі освіти, як наочний посібник, особливо для школярів, 
студентів з особливими фізичними потребами. Рослини фотографують 
у природному оточенні в різні фази розвитку, не викопуючи, не порушу-
ючи рослини, і всі екологічні, анатомо-морфологічні дані про рослину 
після комп’ютерної обробки матеріалу розміщуються на вебсторінках, 
де подана вся детальна інформація про рослину [4].

Ми вирішили зайнятися створенням електронного гербарію вищих 
водних і болотних рослин гідрологічного об’єкта «Жаб’яче болото». За-
гін «Природолюб», який працює на базі ліцею, у 2016 р. досліджував 
«Жаб’яче болото» та вніс пропозицію створити на його базі гідрологіч-
ну пам’ятку природи місцевого значення.

Веб-реалізацію електронного гербарію ми обрали невипадково. 
Це дає цілодобову доступність до матеріалу світової мережі з будь 
якої точки планети. Електронний гербарій можливо розвивати, допо-
внювати найрізноманітнішими матеріалами в залежності від сфери ін-
тересів – географічними, етнографічними, флористичними, економіч-
ними, одночасно користуючись ним, як розділом електронного підруч-
ника. Для цього на сайті реалізована рольова модель. Розмежування 
прав доступу дає змогу розділити користувачів на: адміністраторів, які 
мають абсолютні права на зміст гербарію; редакторів, які можуть допо-
внити гербарій новими матеріалами; користувачів, які безпосередньо 
працюють із гербарієм, проглядаючи його зміст. 

Збір фотоматеріалів вищої водної і болотної рослинності ми про-
водили в різні фази розвитку рослин – періоди вегетації, бутонізації, 
квітування, плодоношення, обсіменіння (приблизно через 2-3 тижні) 
методом польових виїздів на об’єкт, враховуючи метеорологічні осо-
бливості сезону – прохолодний травень і початок червня та високі тем-
ператури в липні-серпні.

Для опрацювання зібраного матеріалу ми скористалися класифі-
катором за анатомо-морфологічними та екологічними ознаками рос-
лин, який був розроблений науково-дослідним центром навчально-
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наукових приладів Інституту прикладної фізики НАН України, м. Суми 
(автори Р. Ю. Лопаткін, Л. Г. Шеремет) [2]. Ботанічні визначення прово-
дили за авторитетними виданнями [1; 3]. Для оцифрування зібраного 
матеріалу ми отримали консультації та практичну допомогу від авторів 
сайту науково-дослідного центру навчально-наукових приладів Інсти-
туту прикладної фізики НАН України. 

Таким чином, за допомогою сучасних Інтернет-технологій розро-
блений і запущений для використання в освітньому процесі електро-
нний гербарій. Він, безсумнівно, знайде своє застосування як інфор-
маційний довідник чи атлас про будь-яку групу рослин. Вважаємо за 
доцільне продовжити роботу зі створення електронного гербарію ви-
щої водної і болотної рослинності Жаб’ячого болота та скласти повний 
список вищої водної і болотної рослинності цього об’єкта.
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осоБлиВості теРмічноГо РежимУ теРитоРії м. ПолтаВа 
(на прикладі динаміки середньорічних температур повітря 

за період з 1961 по 2019 рр.)

Савченко Олександр, учень 10 класу 
КЗ «Шишацький обласний науковий ліцей-інтернат 
ІІ-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради»
Керівник: Наказненко А. Г., учитель географії

Питання зміни клімату на сьогодні є дуже актуальним і широко ви-
світлене в численних національних і міжнародних дослідженнях. Що-
року збільшується вразливість людства до кліматичних змін. Питання 
змін клімату винесено на широкий загал, активно обговорюється не 
тільки у наукових колах, а й на найвищих політичних рівнях.

Головною метою нашого дослідження є виявлення особливостей 
термічного режиму території м. Полтави у сучасний кліматичний пері-
од (1991-2019 рр.), визначення рангу метеорологічних величин сучас-
ного кліматичного періоду та їх аномалій відносно до нормованого пе-
ріоду (1961-1990 рр.). Для досягнення поставленої мети ми виконали 
такі завдання:

– обчислили середньомісячні та середньорічні показники середньо-
річної температури за нормований і сучасний кліматичний періоди;
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– обчислили та проаналізували аномалії середньорічної темпе-
ратури сучасного кліматичного періоду стосовно кліматичної 
норми по місяцях та за рік;

– обчислили та проаналізували міжрічний розподіл аномалії се-
редньорічних за період з 1961 по 2019 рр. порівняно з кліма-
тичною нормою;

– обчислили та проаналізували аномалії середньорічної темпе-
ратур повітря за сезон відносно кліматичної норми;

– обчислили та проаналізували динаміку середньорічної темпе-
ратур за п’ятирічні періоди починаючи з 1961 року.

Ми вирішили взяти за основу роботи фахівців Українського гідро-
метеорологічного центру, зокрема В. О. Балабух [1; 2], яка провела до-
слідження проявів змін клімату для території України, та доцента кафе-
дри метеорології та кліматології географічного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка – О. Г. Шевченко, 
що досліджувала прояви зміни клімату для території м. Києва [5].

Для виявлення особливостей термічного режиму території Пол-
тави в умовах глобального потепління нами були використані щоден-
ні дані спостережень за середньою (за добу) температурами повітря 
по метеостанції Полтава, які отримали із ресурсу Еuropean climate 
assessment and dataset [3], за період з 1961 по 2019 рр. За даними спо-
стережень нами було обчислено ряд характеристик, зокрема: серед-
ні температури повітря за рік і сезони, середньомісячні температури 
липня і січня; аномалії середньорічних, сезонних та середньомісячних 
температур січня і липня; динаміку середньорічної температури по 
п’ятирічках.

Для обробки даних застосовано розрахунки математичної статис-
тики, використані методики побудови графічних моделей (за допомо-
гою програмного продукту Microsoft Excel).

Рис.1. Аномалія середньорічної температури повітря 
порівняно з кліматичною нормою (відхилення від 
середнього значення за 1961-1990  рр.) 

Рис. 1 

Діаграма, що ілюструє кількість здорових учнів  

у опорному закладі «Кобеляцький ліцей №1» 

 

Наступний взятий нами критерій – кількість учнів у групах по фізкультурі (основна, підготовча, 
спеціальна).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2 

Розподіл учнів 2016-2017 – 2019-2020 навчальних років  
за групами занять фізкультурою 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

сезони, 

середньомісячні температури липня і січня; аномалії середньорічних, сезонних та середньомісячних температур 
січня і липня; динаміку середньорічної температури по п’ятирічках. 

Для обробки даних застосовано розрахунки математичної статистики, використані методики побудови 
графічних моделей (за допомогою програмного продукту Microsoft Excel). 

Аналіз даних за період з1961 
по 2019 роки по метеостанції м. 
Полтави показує, що для 
досліджуваної території, як і для 
всієї території України, 
спостерігається зміна термічного 
режиму зі стійкою тенденцією до 
зростання середніх температур.  З 
кінця нормованого періоду  
відзначається стійкий перехід 

аномалії вище 0 0С (Рис. 1). Така ж 
тенденція характерна й для 
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Рис.1. Аномалія середньорічної температури повітря порівняно з кліма-
тичною нормою (відхилення від середнього значення за 1961-1990 рр.)

Аналіз даних за період з 1961 по 2019 роки по метеостанції м. 
Полтави показує, що для досліджуваної території, як і для всієї терито-
рії України, спостерігається зміна термічного режиму зі стійкою тенден-
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цією до зростання середніх температур. З кінця нормованого періоду 
відзначається стійкий перехід аномалії вище 0 0С (Рис. 1). Така ж тен-
денція характерна й для середньомісячної температури липня (Рис. 2 
(б)). Для середньомісячної температури січня стійкий перехід аномалії 
вище 0 0С спостерігається з початку 80-х років ХХ ст. (Рис. 2 (а)).

Рис. 2. Аномалія середньомісячної температури повітря січня(а) та липня (б) порівняно 
з кліматичною нормою (відхилення від середнього значення за 1961-1990  рр.) 

Рис. 3. Аномалія середньої за сезон та за 
рік температури повітря у 1991-2019 рр.  

Рис. 4. Аномалія середньої за місяць 
температури повітря нормованого (1961-
1990) та сучасного (1991-2019) періодів.  

Рис. 5. Динаміка середньої температури за 
п’ятирічні періоди.
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Найбільш відчутний внесок у зміну річної 
температури мають зимовий та літній періоди. Їх середня 
температура зросла відносно кліматичної норми на 1,8 та 
1,4 0С відповідно (Рис. 3). Слід відмітити, що 
температурна аномалія, (по досліджуваній території) 
дещо більша у зимовий період, у порівнянні з територією 
України в цілому [2; 4], де більшою є аномалія саме в 
літній період.  Додатні аномалії середньомісячних 
температур сучасного кліматичного періоду по 
відношенню до нормованого спостерігаються протягом 
року. Найбільш стрімке підвищення середньомісячних 
температур характерне для січня-березня та червня-
липня (Рис. 4). Таке зростання обумовлене суттєвим 
зростанням температури повітря у січні (+2,2 0С), лютому 
(+1,9 0С), березні (+1,6 0С), а також липні (+1,7 0С) та 
серпні (+1,6 0С). У цілому температурна аномалія 
сучасного кліматичного періоду по відношенню до 
нормованого становить +1,2 0С. 

Стійка тенденція до підвищення температури 
повітря спостерігається і в межах п’ятирічних 
періодів. (Рис. 5). Винятком є період з 1976 по 1980 
рр., коли ми спостерігаємо суттєве пониження 
середньої температури і від’ємну аномалію  

(-1,3 0С) у порівнянні з попереднім п’ятирічним періодом. 
Це пов’язано із загальною тенденцією до зниження 
температури у цей період, яка чітко простежується і у 
розподілі середньорічних аномалій та середньомісячних 
аномалій січня та липня. Стрімке підвищення середніх 
температур спостерігається на початку ХХІ ст., 
швидкість зміни на період із 2001 р. по 2015 р. склала 
0,4 0С/5років. 

Отже, підсумовуючи результати аналізу зміни середньорічної, середніх мінімальних та середніх 
максимальних температур за рік, ми прийшли до таких висновків. Для території м. Полтава, як і для території 
України  в цілому, характерна тенденція до зростання середньорічних. Аномалія зростання температур по 
території м. Полтави вища, ніж у цілому по Україні, але відповідає аномалії зростання температур для 
центральних та північно-східних регіонів України. Збільшення усередненого значення у сучасний кліматичний 
період (1991-2019 рр.) становить +1,2 0С відносно до кліматичної норми (1961-1990 рр.). Найбільші аномалії 
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Рис. 2. Аномалія середньомісячної температури повітря січня(а) 
та липня (б) порівняно з кліматичною нормою 

(відхилення від середнього значення за 1961-1990 рр.)

Найбільш відчутний внесок у зміну річної температури мають зи-
мовий та літній періоди. Їх середня температура зросла відносно клі-
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матичної норми на 1,8 та 1,4 0С відповідно (Рис. 3). Слід відмітити, що 
температурна аномалія, (по досліджуваній території) дещо більша у 
зимовий період, у порівнянні з територією України в цілому [2; 4], де 
більшою є аномалія саме в літній період. Додатні аномалії середньо-
місячних температур сучасного кліматичного періоду по відношенню 
до нормованого спостерігаються протягом року. Найбільш стрімке під-
вищення середньомісячних температур характерне для січня-березня 
та червня-липня (Рис. 4). Таке зростання обумовлене суттєвим зрос-
танням температури повітря у січні (+2,2 0С), лютому (+1,9 0С), березні 
(+1,6 0С), а також липні (+1,7 0С) та серпні (+1,6 0С). У цілому темпе-
ратурна аномалія сучасного кліматичного періоду по відношенню до 
нормованого становить +1,2 0С.
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Рис. 2. Аномалія середньомісячної температури повітря січня(а) та липня (б) порівняно 
з кліматичною нормою (відхилення від середнього значення за 1961-1990  рр.) 

Рис. 3. Аномалія середньої за сезон та за 
рік температури повітря у 1991-2019 рр.  

Рис. 4. Аномалія середньої за місяць 
температури повітря нормованого (1961-
1990) та сучасного (1991-2019) періодів.  

Рис. 5. Динаміка середньої температури за 
п’ятирічні періоди.

середньомісячної температури липня (Рис. 2 (б)). Для середньомісячної температури січня стійкий перехід 
аномалії вище 0 0С спостерігається з початку 80-х років ХХ ст. (Рис. 2 (а)). 
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сучасного кліматичного періоду по відношенню до 
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гається і в межах п’ятирічних періодів (Рис. 5). Винятком є період з 
1976 по 1980 рр., коли ми спостерігаємо суттєве пониження середньої 
температури і від’ємну аномалію (-1,3 0С) у порівнянні з попереднім 
п’ятирічним періодом. Це пов’язано із загальною тенденцією до зни-
ження температури у цей період, яка чітко простежується і у розпо-
ділі середньорічних аномалій та середньомісячних аномалій січня та 
липня. Стрімке підвищення середніх температур спостерігається на 
початку ХХІ ст., швидкість зміни на період із 2001 р. по 2015 р. склала 
0,4 0С/5 років.

Отже, підсумовуючи результати аналізу зміни середньорічної, се-
редніх мінімальних та середніх максимальних температур за рік, ми 
прийшли до таких висновків. Для території м. Полтава, як і для тери-
торії України в цілому, характерна тенденція до зростання середньо-
річних. Аномалія зростання температур по території м. Полтави вища, 
ніж у цілому по Україні, але відповідає аномалії зростання темпера-
тур для центральних та північно-східних регіонів України. Збільшення 
усередненого значення у сучасний кліматичний період (1991-2019 рр.) 
становить +1,2 0С відносно до кліматичної норми (1961-1990 рр.). Най-
більші аномалії властиві зимовим місяцям: січню та лютому, у той час, 
як на території України найбільші аномалії спостерігаються в липні та 
січні. Аналіз динаміки зміни середніх показників по п’ятирічних пері-
одах свідчить про стрімке зростання середньорічних температур по-
чинаючи з 2001 року. 
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ПоВоДженнЯ з оКРемими ФРаКЦіЯми 
ПоБУтоВих ВіДхоДіВ В сільсьКіЙ місЦеВості

Гордієнко Денис, учень 11 класу 
Божківського НВК Полтавського району
Керівник:  Васюкова Н. М., вчитель біології 

Одними з найгостріших екологічних проблем у Полтавській об-
ласті залишаються питання, що пов’язані з відходами. Нині у сільській 
місцевості в Україні та і в Полтавській області спостерігається нагро-
мадження відходів у процесі сільськогосподарської діяльності як у 
відповідних підприємствах різних організаційно-правових форм так і 
у власників домогосподарств та застосування ними неекологічних ме-
тодів їх утилізації. До популярних методів поводження з твердими по-
бутовими та органічними відходами у сільській місцевості відносять їх 
спалювання, трамбування та компостування. Однак, зазначені спосо-
би утилізації не підпорядковуються конценції сталого розвитку, а тому 
потребують шляхів їх вирішення.

Враховуючи незаперечну актуальність даної проблеми, метою 
нашого дослідження було визначення шляхів щодо створення належ-
них умов збору, сортування та утилізації й подальшого використання 
окремих фракцій твердих побутових відходів в умовах с. Божківського 
Полтавського району.

Склад змішаної маси ТПВ значно змінюється не тільки з часом 
(особливо в рамках сезонів), але і залежить від того, на якій конкретній 
території утворюються відходи (місто, сільська місцевість). Його харак-
теристикою є морфологічний склад, за яким визначається вміст окре-
мих складових частин відходів, виражений у відсотках до загальної 
маси відходів. Для різних регіонів України морфологічний склад ТПВ 
має певні відмінності.
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У рамках проєкту GIZ для умов Полтавської області було визна-
чено чотири найбільш характерних категорії житла зі змішаними ТПВ. 
Перша житлова категорія складається з районних центрів і великих 
населених пунктів, в яких проживає більше 5000 жителів. Населення 
цієї категорії розділене на тих, хто мешкає у приватному житлі, і тих, 
хто мешкає в багатоповерховому житлі. Для кожного типу житла склад 
змішаних відходів відрізняється. Дві інших житлових категорії визна-
чаються як населені пункти з населенням від 1000 до 5000 жителів, 
і населені пункти з населенням менше 1000 чоловік. Склад відходів 
відрізняється залежно від житлової частині і типу житла, що викорис-
товується [3]. Село Божківське належить до категорії великі населені 
пункти. 

Нами проводилося порівняння морфологічних характеристик ТПВ 
для Полтавської області та с. Божківське та оцінка обсягів утворення 
ресурсоцінних компонентів ТПВ, які орієнтують на потенційний обсяг 
вторинної сировини, що утворюється у (табл. 2.1).

Таблиця 2.1.
склад змішаних відходів згідно з категорією житла

(дані досліджень 2019 року)

№
з/п Компонент відходів

Тип житла Дані по 
Полтавській 

області
Приватний 

сектор
Багатоповер-
хове житло

1 Органічні відходи (%) 60 40 14

2 Папір, картон (%) 2 5 8

3 Пластик, поліетилен (%) 19 28 13

4 Скло (%) 8 10 17

5 Небезпечні (%) 0,3 0,7 0,8

6 Інше: текстиль, гума, 
мінерали, метал (%)

10,7 16,3 49,3

Всього (%) 100 100 100

Як свідчать дані таблиці 2.1, склад змішаних відходів відрізняєть-
ся у приватному секторі та багатоповерхових жител. Ресурсоцінних 
компонентів ТПВ в багатоповерхівках становить 43%, а в приватному 
секторі – 39%. Це можна пояснити тим, що багатоповерхівки заселені 
переважно молодими сім’ями, а приватний сектор – старшим поколін-
ням, у яких відношення до утворення і утилізації відходів відрізняється 
від відношення молоді. 
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При проведенні анкетування серед жителів старшого поко-
ління села щодо методів утилізації побутових відходів, отримали  
такі результати:

властиві зимовим місяцям: січню та лютому, у той час, як на території України найбільші аномалії спостерігаються 
в липні та січні. Аналіз динаміки зміни середніх показників по п’ятирічних періодах свідчить про стрімке зростання 
середньорічних температур починаючи з 2001 року.  
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Рис. 1 Шляхи утилізації ТПВ в с. Божківське в % 
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Як видно з діаграми (рис. 2.1), на території с. Божківського, як і 
інших населених пунктів (сільських і міських) більшу частину відходів 
здебільшого утилізують шляхом компостування – 50% (частину листя 
та бур’янів, органічні відходи від ведення господарства); спалювання, 
як найдешевший і найпро-стіший (на думку більшості опитаних меш-
канців села) спосіб використовують 40%. Часто спалюються не тільки 
сухі, а й сирі органічні відходи, різні виду упаковок та навіть пластик, 
що ще більше загострює проблему екологічної безпеки. Окремі ТПВ, 
переважно склотару (10%), складують або викидають здебільшого на 
несанкціоновані сміттєзвалища.

Враховуючи це, одним із ефективних способів вирішення пробле-
ми відходів є впровадження роздільного збору сміття. 

Педагогічний колектив та учні Божківського НВК починаючи з 2016 
року працюють над проблематикою поводження з ТПВ у сільській міс-
цевості: визначення шляхів щодо створення належних умов збору, 
сортування та ути-лізації й подальшого використання ТПВ в умовах с. 
Божківського Полтавського району Полтавської області, а також здій-
снюють екологічно-просвітницьку діяльність із питань екологічного ви-
ховання жителів села.

За період з 2016 по 2020 рік зібрано силами учнів зібрано значну 
кількість вторинної сировини.

Значним кроком у виховній роботі є створення екологічного клубу 
«Зелені вітрила» на базі Божківського НВК, до якого входять: активна 
учнівська молодь, викладацький склад Божківського НВК, учнівська 
молодь Рунівщинської та Новоселівської ЗОШ 1-3 ступенів, та еколо-
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гічно свідомі мешканці с. Божківське, які зможуть самостійно прово-
дити тренінги та навчання щодо сортування відходів. Також створено 
однойменну сторінку Екоклубу «Зелені вітрила», в соціальній мережі 
Фейсбук та Інстаграм, де розміщується інформація про мету і завдан-
ня, роботу Екоклубу, актуальні анонси, відомості про проєкти, а також 
цікаві факти про довкілля. Учні демонструють свою активність, викла-
даючи на цій сторінці фото досвіду сортування у власній родині.

Уведено практику проведення екологічних акцій на території всієї 
новоствореної Новоселівської ОТГ.

Результатом інформаційно-просвітницької та практичної ро-
боти стало зменшення кількості стихійних сміттєзвалищ та зрос-
тання кількості ТПВ, які сортують школярі та жителі села в  
порівнянні чотирьох років. 
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ГоРа ПиВиха – ПеРлина ПРиДніПРоВ’Я

Попенко Марина, учениця 10 класу
Бричківського НВК Полтавського району
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Пивихо! Пивихо! Сива господине на березі Славути, 
що підібрався до тебе морем! Які тайни зберігаєш? 
Які бувальщини і легенди схоронені в отих твоїх щілинах, 
в отих посмугах? Мовчить Пивиха. 

І. Маценко

Одне з місць, де варто побувати на Полтавщині – гора Пивиха. 
У 2008 р. Пивиха представляла Полтавщину на всеукраїнському кон-
курсі «Сім природних чудес України» [1]. Тут відкривається чудова 
панорама неозорих просторів рідного краю, далеко видно дзеркаль-
ну гладь Кременчуцького «моря». На мальовниче узбережжя Кремен-
чуцького водосховища їдуть з різною метою: хтось зупинитись із наме-
тами, хтось заради фотосесій, а хтось заради всього, що йде бонусом 
до купання – ніжного піску, лісу, необжитої природи, чистого повітря. 

Полтавська обласна державна адміністрація привертає увагу до 
унікальності Пивихи: у регіоні лише тут є місця виходу на поверхню 
блакитного мергелю – рідкісної вапнякової породи. У відслоненнях та-
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кож можна побачити глину, пісок, кристалічний гіпс. В урвищах пагорба 
краєзнавці знаходять скам’янілі рештки рослин і тварин льодовикового 
періоду. Трапляються навіть фрагменти кісток тогочасних великих тва-
рин – мамонтів, шерстистих носорогів, північних оленів [6]. 

Гора знаходиться в межах Глобинського і частково Кременчуцько-
го районів. Це найвища придніпровська точка Лівобережної України – 
168 м (за іншими даними – 169 м [1; 2]). «Гора Пивиха» – ландшафтний 
заказник місцевого значення з 1969 р., бо є цінним місцем збереження 
унікального ландшафту Лісостепу; охоронним об’єктом оголошений 
рішенням Полтавської обласної ради від 27.10.1994 р. Ландшафтний 
заказник розташований на лівому березі Дніпра, між Градизьком та 
Максимівкою та займає площу 285 га. Фахівці вважають Пивиху одні-
єю з найцікавіших геологічних пам’яток природи [2]. Тут у відслоненнях 
можна побачити породи, старші за віком, що зім’яті і насунуті льодови-
ком на молодші. Це наочний зразок наслідків Дніпровського зледенін-
ня 250-300 тисяч років тому.

Крім цього, Пивиха має давнє та цікаве історичне минуле. Посе-
лення, що знаходилось на горі у давні часи, належало руським боя-
рам Пивам. На схилі гори була викопана печера, а згодом збудова-
на церква. У 1489 році король Польщі Казимир IV подарував землі і 
різні угіддя, розташовані довкола гори Пивихи, Київському Пустинно-
Миколаївському монастирю, ченці якого в XVI ст. заснували тут Пивго-
родський Миколаївський монастир. Це була своєрідна філія Київського 
Пустинно-Миколаївського монастиря, що знаходився за 250 верст [4]. 

Місцева фортеця мала форму видовженого чотирикутника, який 
охоплював площу у 5 десятин. Фортеця була обнесена високим зем-
ляним валом і ділилась на 3 частини. Високі кургани на чотирьох її 
кутах слугували сторожовими пунктами. Тут були зведені дерев’яні 
та кам’яні будівлі, келії для монахів. Чоловічий Пивгородський (Пиво-
гірський) Миколаївський монастир у ХVІІ ст. став значним релігійним 
і політичним центром, що відігравав неабияку роль у боротьбі з уні-
атством, подій козацько-селянських повстань під проводом П. Пав-
люка, національно-визвольної війни Б. Хмельницького. За боротьби 
між правобережними і лівобережними гетьманами монастир виступав 
посередником у переговорах між П. Дорошенком та І. Брюховецьким. 
Монастир був пристанищем для багатьох гайдамаків. Уже в ХVІ ст. се-
ред монастирських володінь згадуються містечка Городище (Градизьк) 
і Максимівка [3]. 

На території Пивгородського монастиря знаходилися Антоніївська 
та Аннозачатіївська церкви, кілька вітряків і інші монастирські споруди. 
Згодом, після пожежі у 1774 р., яка знищила майже всі дерев’яні спо-
руди, архітектурний двір доповнив Михайлівський мурований собор та 
дзвіниця на в’їзді в монастир. У 1786 році монастир було закрито, а 
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маєтності секуляризовано. Михайлівський собор було перетворено у 
парафіяльну церкву, а згодом – у кладовищенську. 

Ще до ХІХ століття на горі знаходились залишки валів і насипів 
стародавнього укріплення Городиської фортеці. Тут знаходили палену 
цеглу, що була будівельним матеріалом фортеці [1]. Сліди фундаменту 
кам’яної фортеці були помітні на південній частині насипу. Тут стояла 
кам’яна башта, що слугувала козакам місцем спостереження за рухом 
противника по плавнях Дніпра. Взагалі фортеця являла собою продо-
вжений прямокутник, площею в 5 десятин, обнесений високим валом.

Крім цього, навколо гори ще на початку ХХ ст. були поміт-
ні стародавні кургани, яких майже не залишилось на сьогодні. Се-
ред них відомими були курган Бабичиха. За історичними розвід-
ками, на її місці колись у давнину стояла кам’яна баба. Багато хо-
дило легенд серед люду про інші кургани: Лядовицька (Лядська),  
Гайдамачка, Близнюки тощо [3].

Досьогодні на Пивисі збереглися рештки фундаменту старої церк-
ви, який можна побачити навіть з узбережжя моря. На старому Єв-
рейському кладовищі (саме так називають градижчани це урочище) 
збереглася частина надмогильних пам’ятників із написами. 

Після спорудження у 1960-х рр. Кременчуцького водосховища Пи-
виха поступово руйнується. Щороку вода поглинає близько 7 м гори. 
На сьогодні вже розмито понад 600 м Пивихи. Руйнування відбува-
ються постійно, особливо інтенсивні вони влітку, коли рівень води пі-
діймається. Зокрема, одна з круч на пляжі періодично обвалюється і 
наражає відпочивальників на небезпеку. Зупинити або хоча б пригаль-
мувати наступ води допомагають заходи з берегоукріплення Кремен-
чуцького водосховища. У 1993-1994 та 2002-2008 рр. берег укріплюва-
ли в районі смт Градизьк, у межах урочища «Узвіз», а в 2000-2010 рр. 
проводили берегоукріплення заказника «Гора «Пивиха» (365 м), але 
ділянка у 835 м залишилася незахищеною. Таким чином, за останні  
25 років від Максимівки до Градизька було укріплено 2 кілометри бере-
га, загальна довжина якого близько 11 кілометрів [5].

Відтоді далі проєктів справа не просунулася. У 2017 р. до 
розв’язання проблеми долучилася і громадськість. Аби привернути 
увагу до необхідності збереження унікальної пам’ятки від руйнування, 
у липні вперше провели триденний екофестиваль «Пивиха-фест». По-
тому захід проводили ще двічі, але, на жаль, проблему це не виріши-
ло. Унаслідок проведення фестивалю лише збільшився потік туристів, 
що шкодило охороні природи в ландшафтному заказнику, та «чорних 
археологів», які шукають артефакти, що лишилися після затоплення 
населених пунктів [5].

На сьогодні Пивиха залишається одним із потенційних туристич-
но привабливих об’єктів Полтавської області. Побувавши тут, осягаєш 
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велич і красу унікальних ландшафтів Полтавщини. Беручи участь в 
обласній краєзнавчій конференції учнівської молоді «Полтавщина – 
земля моя свята», ми прагнемо поширити інформацію щодо проблеми 
збереження цієї пам’ятки природи та історії.
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