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НаціоНальНо-патріотичНе виховаННя та
КраєзНавчі досліджеННя На полтавщиНі

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ: 
ЗДОБУТКИ ПОЛТАВЩИНИ

Порубай Н. Ю., виконувач обов’язків директора 
Комунального закладу «Полтавський обласний 
центр національно-патріотичного виховання, 
туризму і краєзнавства учнівської молоді 
Полтавської обласної ради»

Наближається до завершення 2021 рік. Підбиваючи підсумки 
організаційно-масової та інформаційно-методичної роботи КЗ «ПОЦ-
НПВТКУМПОР», можемо констатувати, що у царині національно-
патріотичного виховання цей рік був продуктивним.

З метою активізації національно-патріотичного виховання учнів-
ської молоді, пошуку та розкриття нових юних талантів, підвищення 
ролі фотомистецтва у виховному процесі закладом у січні 2021 року 
було організовано обласний етап фотовиставки до Дня Соборності 
України «Україна – це ми!». На нього надійшло 156 фотографій, які 
представили педагогічні та учнівські колективи закладів освіти Пол-
тавщини. Кращі світлини презентували Полтавщину на Всеукраїн-
ському етапі фотовиставки, за підсумками якого 5 авторів фоторобіт 
патріотичної тематики відзначено грамотами Українського державного 
центру національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму 
учнівської молоді. 

Події Української революції 1917–1921 років стали в історії Укра-
їни знаковими, пов’язаними з прагненням народу до волі та незалеж-
ності. З метою громадянського виховання дітей та молоді на засадах 
історичної правди про боротьбу українського народу за державну не-
залежність, сприяння збереженню історичної пам’яті, удосконалення 
змісту, форм і засобів пошуково-краєзнавчої роботи в січні 2021 року 
було проведено I (обласний) тур Всеукраїнської краєзнавчої акції 
учнівської молоді «Українська революція: 100 років надії і боротьби».

У ІІ (Всеукраїнському) турі акції «Українська революція: 100 років 
надії і боротьби» Полтавська область посіла друге рейтингове місце 
серед регіонів України (два І місця, ІІ місце та ІІІ місце).
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На обласний тур Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів му-
зеїв закладів освіти «Край, в якому я живу» були представлені ма-
теріали музеїв за такими напрямами: військово-історичні – 6, ши-
рокого історичного профілю – 17, природничі – 2. Керівниками му-
зеїв проведена значна робота з підготовки презентацій та текстів 
екскурсій, які були представлені на заочний етап конкурсу. Під час 
виступів на очному етапі конкурсу юні екскурсоводи музеїв демон-
стрували свою майстерність, творчо поєднуючи показ і розповідь  
у презентації музейних експозицій.

У 2021 році продовжувалася робота із залучення учнівської моло-
ді Полтавщини до пошуково-дослідницької роботи в рамках Всеукраїн-
ської краєзнавчої експедиції «Моя Батьківщина – Україна». За резуль-
татами ІІІ Всеукраїнського туру експедиції із шести звітів відзначено 
шість: два – І місце, два – ІІ місце і два – ІІІ місце.

У листопаді 2021 року з метою виявлення та підтримки обдаро-
ваної учнівської молоді, залучення її до пошукових та наукових до-
сліджень в режимі онлайн проведено ХІІ обласну краєзнавчу конфе-
ренцію учнівської молоді «Полтавщина – земля моя свята». Матеріали 
юних краєзнавців були представлені від 131 учасника з 34 об’єднаних 
територіальних громад, 7 закладів обласного підпорядкування, закла-
дів позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого профілю. Учасники 
конференції були нагороджені грамотами та сертифікатами, кращі ро-
боти опубліковано в збірнику «Полтавщина – земля моя свята». 

Найпопулярнішим та наймасовішим заходом для учнівської моло-
ді Полтавщини упродовж низки років є Всеукраїнська дитячо-юнацька 
військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»). До участі в обласному 
етапі гри у 2021 році долучилося 1860 школярів із 82 закладів освіти у 
46 територіальних громадах Полтавщини. У травні 2021 р. джури Пол-
тавщини блискуче виступили у Всеукраїнському онлайн-конкурсі ватр 
«Слава героям»: усі 12 роїв-учасників увійшли до числа переможців 
конкурсу (три І місця, сім ІІ місць, два ІІІ місця).

На початку липня 2021 р. у м. Кропивницькому відбувся ІІІ (Все-
український) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-
патріотичної гри «Сокіл» («Джура») середньої вікової групи  
«Джура – 2021: Інгульська Січ». Полтавщину на цьому заході пред-
ставляв переможець ІІ обласного заочного етапу гри – рій «Сагайдач-
ники» Опорного закладу «Зіньківська спеціалізована школа І-ІІІ сту-
пенів № 1» Зіньківської міської ради Полтавської області. З І місцем 
у змаганні «Стрільба з пневматичної гвинтівки» джури Полтавщини 
очолили турнірну таблицю 22 найсильніших роїв України. Не було рів-
них нашим землякам і в конкурсному заліковому виді з демонстрації 
вмінь стройової підготовки «Впоряд», де вони також вибороли І міс-
це. Наступне призове – ІІІ місце рій «Сагайдачники» посів за нави-
чки і вміння надавати першу домедичну допомогу «потерпілому» в  
заліковому конкурсі «Рятівник». 
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У другій половині липня 2021 року у м. Хотині Чернівецької області 
відбувся ІІІ фінальний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-
спортивної гри «Сокіл» («Джура») старшої вікової групи «Джура – 2021: 
Буковинська Січ». На таборування та завершальний етап змагань на 
Буковину з’їхалися найкращі 24 команди з різних регіонів України. Пол-
тавщину представляли переможці ІІ обласного заочного етапу гри – рій 
«Сіроманці» Опорного закладу «Вовчицький ліцей імені В. Ф. Мицика 
Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області», на 
базі якого діє гурток «Сокіл-Джура» КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР». Наші 
молоді козаки традиційно продемонстрували високий рівень вишколу, 
здобувши І місце у виді «Пластун (Орієнтування та цілевказання)» та 
ІІІ місце у конкурсі «Відун». У виді «Тактична підготовка (Дії підрозділу 
на полі бою)» вони лише трішечки поступилися сильним суперникам 
і посіли 4 місце. В інших видах програми представники Полтавщини 
також увійшли до десятки найсильніших.

У серпні 2021 р. участь у Зборі активістів «Школа джур козацьких 
«Котигорошко» у Закарпатті брав участь рій «Вовчицька Січ» Опорно-
го закладу «Вовчицький ліцей імені В. Ф. Мицика Лубенської міської 
ради Лубенського району Полтавської області».

У рамках Обласної програми національно-патріотичного вихован-
ня дітей та молоді у літній період при КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР» діє об-
ласний військово-патріотичний табір «Юний десантник», де виховуєть-
ся у національно-патріотичному дусі, проходить військовий вишкіл та 
оздоровлюється учнівська молодь Полтавщини. У серпні 2021 р. в та-
борі, що працював у смт Білики Білицької селищної ради Полтавського 
району, перебували 90 дітей із 14 об’єднаних територіальних громад 
області. Впродовж 14 днів юні десантники вправлялися у тактичній, 
вогневій, медичній, повітряно-десантній, інженерно-саперній, гірсько-
штурмовій підготовці. Вони відпрацювали комплекс занять стрільби 
з пневматичної гвинтівки, збирання та розбирання автомата, споря-
дження магазина, провели показові виступи з виконанням диверсійних 
та антизасадних дій. 

У жовтні 2021 р. КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР» укотре проведено облас-
ну військово-патріотичну гру «Петлюрівський вишкіл», започатковану 
2017 р. Із огляду на необхідність дотримання карантинних обмежень, 
у грі взяли участь 100 учасників із 9 територіальних громад та Держав-
ного навчального закладу «Полтавський центр професійно-технічної 
освіти». Програма гри складалась із залікових видів, військово-
прикладного вишколу та  командної тактичної гри «Лазертаг». У рам-
ках «Петлюрівського вишколу» відбулися практичні навчання команд із 
вогневої підготовки, інженерно-саперної справи, домедичної допомоги 
і тактичної медицини, тактичної та індивідуальної підготовки бійців, 
гренадерських вправ. 

У 2021 році у рамках Обласної програми національно-
патріотичного виховання дітей та молоді закладом започатковано про-
ведення одноденних військових зборів для учнів старших класів. За 
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вересень-грудень 2021 р. одноденними військовими зборами за учас-
тю учасників АТО-ООС охоплено близько 1000 юнаків і дівчат із 12 те-
риторіальних громад Полтавщини.

КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР» активно співпрацює з Українським ін-
ститутом національної пам’яті та Національним музеєм Голодомору-
геноциду, популяризуючи та поширюючи їхні видання серед учнівської 
молоді та педагогічних працівників області. Зокрема, у 2021 р. заклад 
долучився до поширення видання «Революція в музеї: посібник щодо 
оновлення змісту шкільних музеїв», навчального посібника «Голодо-
мор 1932-1933 років – геноцид української нації», брошур «Голодомор-
геноцид: термінологія» та «Нас вбивали, бо ми – українці».

Таким чином, можна з упевненістю констатувати, що у  
2021 році Полтавщина демонструвала належний рівень національно-
патріотичного виховання учнівської молоді. Не маємо сумніву, що так 
буде й надалі.

НЕТОЧНОСТІ У ПУБЛІКАЦІЯХ ПРО ГРИГОРІЯ КИТАСТОГО
(ДО 115 РІЧНИЦІ ВІД ДНЯ НАРОДжЕННЯ МИТЦЯ)

Копилець Є. В., кандидат педагогічних наук, 
заступник директора з навчально-виховної роботи 
Комунального закладу «Полтавський обласний центр 
національно-патріотичного виховання, туризму 
і краєзнавства учнівської молоді 
Полтавської обласної ради»

17 січня 2022 року виповниться 115 років із дня народження Григо-
рія Трохимовича Китастого. Указом Президента України Віктора Ющен-
ка за визначний особистий внесок у справу національного і духовного 
відродження України, поширення української культури і кобзарського 
мистецтва у світі звання Героя України з удостоєнням ордена Держави 
посмертно присвоєне Григорію Китастому [5, с. 53]. Виходець із пові-
тового містечка Кобеляки на Полтавщині став центральною фігурою 
в історії Української капели бандуристів імені Тараса Шевченка, від-
родив капелу в роки нацистської окупації, у повоєнний час не дав їй 
розчинитися у «плавильному казані народів» після еміграції до Спо-
лучених Штатів Америки і незабаром забезпечив тріумфальні гастролі 
американських українців Європою. 

Повернення Григорія Китастого до історико-культурного контек-
сту в Україні почалося на рубежі 1980-х – 1990-х рр. Нині у рідному 
місті на честь видатного земляка відкрито меморіальну дошку та на-
звано вулицю, лайтбокс із його портретом знаходиться у центрі Кобе-
ляк. Перебіг відновлення пам’яті про видатного земляка на його малій 
батьківщині у хронологічній послідовності реконструйовано у нашому 
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дослідженні [7]. Та з огляду на численні неточності у публікаціях про 
Григорія Китастого, низку нез’ясованих фактів його біографії вважаємо 
за доцільне ще раз привернути увагу до окремих проблемних питань.

Відомий кобелячанин, колишній міський голова Б. С. Попруга у 
книзі спогадів пише, що школярем бачив залишки садиби батьків Гри-
горія Китастого на колишньому хуторі біля дороги з Кобеляк на Бутен-
ки: «Після ліквідації хуторів, Китасті поселилися в районі міських Со-
лонців» [10, с. 18]. За свідченням же сина Григорія Китастого від пер-
шого шлюбу – Юрія Китастого, що наведене у його листі до батькової 
племінниці Г. М. Китастої-Бєляєвої від 07.02.1989 (зараз документ збе-
рігається у Кобеляцькому музеї літератури та мистецтва імені Олексія 
Кулика Кобеляцької міської ради), хата знаходилася на Юр’ївці. Але 
якщо розбіжності у назві міських мікрорайонів можна пояснити певною 
«асиміляцією» Юр’ївки Солонцями після припинення існування Геор-
гіївської церкви, то інших свідчень про хутірську батьківську садибу 
ми взагалі не маємо. В «Автобіографії» Григорій Трохимович згадує 
лише «стареньку хату із садком», яка перейшла батькові у спадок піс-
ля смерті діда, Йосипа Китастого [6, с. 7]. 

К. В. Бобрищев у нарисі про Григорія Китастого неправильно по-
дав ім’я його матері («Одарка» замість «Оксана» [1, с. 58; 3, с. 335]) 
та по батькові його батька («Михайлович» замість «Йосипович» [3, 
с. 335]). На відкритті меморіальної дошки Григорію Китастому Костян-
тин Васильович заявив, що той закінчив Кобеляцьку школу № 1 із зо-
лотою медаллю [9], хоча в «Автобіографії» Китастого читаємо: «Мене 
прийняли до Полтавського Музичного Технікуму з умовою, що протя-
гом року я складу екстерном за сім кляс народної школи іспити з усіх 
потрібних предметів…» [6, с. 12]. Нарис про Андрія Китастого К. В. Бо-
брищев проілюстрував фотографією з підписом «Брат Григорій у роки 
війни, що для нього дуже швидко закінчилася полоном…» [4, с. 317], 
але на світлині зображено військового російської царської армії часів 
Першої світової війни у формі з погонами. Портрет Григорія Китастого, 
виконаний Іваном Багряним 1 травня 1944 р. у Турці, Бобрищев по-
милково інтерпретував як виконаний у німецькому концтаборі [1, с. 57; 
3, с. 336].

І О. І. Кулик – автор першої кобеляцької публікації про Григорія 
Китастого [8], і К. В. Бобрищев писали, що Китастий утік із німецько-
го полону, але останніми роками це канонічне твердження нерідко 
піддається сумніву. Так, В. Я. Ревегук припускав, що, можливо, Гри-
горій Китастий «був відпущений німцями, як це вони практикували в 
1941 р.» [11, с. 274], а Т. Й. Яницький безапеляційно стверджує, що 
«німці звільнили Тимофія Пивко та Григорія Китастого з таборів для 
полонених в Гребінці і Ромнах» [14, с. 180], не навівши, втім, джерела 
цієї інформації.

Передрукувавши біографію Григорія Китастого з книги Я. О. Чор-
ногуза «Кобзарська Січ» [13, с. 38-40], газета «Колос» поширила і 
датування його смерті 4 липня 1984 р. [12], хоча не викликає сумні-
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ву, що той помер 6 квітня – це засвідчено низкою видань української  
діаспори у США.

За К. В. Бобрищевим, звання Героя України Григорію Китасто-
му присвоєне 2 грудня 2007 р. [1, с. 59; 2], хоча насправді відповід-
ний указ Президент України підписав 25 листопада 2008 р. Указом  
№ 1077/2008 Китастого удостоєно ордену Держави, але на лайтбоксі  
в Кобеляках зображено і орден Держави, і орден «Золота Зірка».

Таким чином, чимало проблемних питань, які стосуються життє-
вого і творчого шляху непересічного митця, ще чекають на з’ясування 
та уточнення фактів.
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КОШТОВНА ЗНАХІДКА – ЕКСЛІБРИС ГРАФИНІ К. П. ШЕРЕМЕТЄВОЇ 
(З ФОНДУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОУНБ ІМ. І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО)

Федорова М. А., завідувач відділу краєзнавства 
Полтавської обласної універсальної 
наукової бібліотеки ім. І. П. Котляревського

Фонд головної культурно-наукової установи області – Полтавської 
ОУНБ ім. І. П. Котляревського комплектувався у різні часи з багатьох 
джерел. Якщо після заснування бібліотеки у 1895 році до книгозбір-
ні надходили подарунки від установ та приватних осіб, то після Дру-
гої світової війни значна кількість видань надходила саме з обмінно-
резервних фондів багатьох бібліотек тодішньої держави. На деяких ви-
даннях зберігаються штемпелі бібліотек-фондоутримувачів чи штем-
пелі переобліку, інколи виявляємо цікавіші знахідки – дарчі написи, 
автографи, екслібриси. 

Так, у 1963 році до Полтавської обласної бібліотеки ім. І. П. Кот-
ляревського з Російської державної бібліотеки (м. Москва) надійшло 
467 примірників книг. Серед цих примірників привертає увагу унікальна 
знахідка, вартісна не лише з історичної точки зору, про яку ми, власне, 
хочемо повідомити. 

На виданні статистичного бюро Полтавського губернського 
земства «Очерки помѣещичьяго хазяйства в уѣздах Гадячскомъ и 
Лубенскомъ» (Полтава, 1886) розміщено екслібрис графині Катерини 
Павлівни Шереметєвої!

Книга гарно збереглася у твердій мармуровій обкладинці, кути 
та корінець обтягнуті шкірою чорного кольору, мають незначні потер-
тості. На форзаці у лівому кутку розміщено екслібрис у рамочці з тек-
стом ««Михайловская естественно-историческая библіотека графини 
Е. П. Шереметевой». Окремим рядком виділено місце книги у бібліоте-
ці «Шк. 15 п[олка] 2 №. 1346». Екслібрис шрифтовий, типографський, 
розм.: 63х56. 

 Коротко зупинимось на особистості 
графині Катерини Шереметєвої. Кате-
рина Павлівна народилася у 1848 р. і 
була старшою донькою князя Павла 
Петровича Вяземського, онукою поета 
Петра Андрійовича Вяземського – дру-
га О. С. Пушкіна. Ще з дитячих років 
вона допомагала батькові у роботі То-
вариства любителів давньої писемнос-
ті, де завідувала відділом «учебников 
и отдельных листов».

У 1868 р. княгиня Катерина Вя-
земська виходить заміж за графа 
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Сергія Дмитровича Шереметєва – державного діяча, історика, меце-
ната, бібліофіла. Вона стає йому вірною помічницею у всіх справах, 
пов’язаних з його науково-громадською роботою, займається облашту-
ванням їх маєтків. У 1895 році Катерина Павлівна організувала у під-
московному маєтку у Михайлівському природничо-історичний музей. 
А при музеї сформувала профільну бібліотеку. С. Д. Шереметєв писав:  
«…с 1895 года основался естественно-исторический музей трудами 
хозяйки дома. Рядом с музеем располагался Михайловский ботани-
ческий сад…. В музее была организована библиотека, наполненная 
книгами по естественной истории на русском и английском языках» [2]. 

Після буремних події 1917 року майно та художні цінності родини 
Шереметєвих були націоналізовані. Книжкове зібрання надійшло до 
Російської державної бібліотеки (сучасна назва) [3]. У 1921 р. части-
на бібліотеки, яка мала сільськогосподарську спрямованість, лягла в 
основу бібліотеки Московського обласного музею. Про це свідчить і 
штемпель на титулі нашого видання – М. О. М. б-ка. 

Немає сумніву, що книга унікальна і має меморіальну, історич-
ну та культурну цінність. Якщо ж перевести у площину грошей, то 
на аукціонах вартість екслібриса графині Шереметєвої варіюється  
від 4 до 12 тис руб.

Зазначимо також, що видання з екслібрисом К. П. Шереметє-
вої знайдено у фондах декількох установ: Смоленській обласній уні-
версальній бібліотеці ім. А. Т. Твардовського, науковій бібліотеці ім. 
В. Г. Распутіна Іркутського державного університету та Національній 
бібліотеці ім. С. Г. Чавайна Республіки Марій Ел (м. Йошкар-Ола). Най-
імовірніше, що такі раритети осіли у приватних книжкових колекціях 
або ж фонди бібліотек повністю не вивчені і нас чекають нові бібліо-
фільські знахідки та відкриття!
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«СПОГАДИ МОЇ НЕ Є ВИТВОРОМ ПИСЬМЕННИЦЬКОЇ ФАНТАЗІЇ…»

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

Мемуари (фр. Mémoires – спогади) – це оповідь у формі записок 
від імені автора про реальні події минулого, учасником або ж очевид-
цем яких він був. Мемуарам притаманна документальність та істо-
рична достовірність, хоча і не виключається право автора на худож-
ній вимисел. Зазвичай бажання до такого роду літературної творчості 
найчастіше виникає на схилі життя тієї чи іншої особистості. Харак-
терним лейтмотивом, яким керуються автори мемуарів, є бажання за-
фіксувати для нащадків свою участь в історичних подіях, одночасно 
обмірковуючи та оцінюючи власне місце та роль. «Отже, я прожив на 
землі 54 роки, 2 місяці і 10 днів… За цей час уже назбиралося чима-
ло спогадів. Не раз уже приходила думка написати свої мемуари…» –  
розмірковує М. Кононенко. 

Починаючи написання мемуарів людина намагається відобрази-
ти минулі події максимально достовірно: «Спогади мої не є витвором 
письменницької фантазії; подають вони справжні факти… – факти 
й події загальновідомі та ті, яких я сам був учасником і свідком, або 
ж про які я чув з перших уст від близьких мені людей, безпосеред-
ніх учасників» – підкреслює Р. Суслик. Та незважаючи на щире праг-
нення до правдивого викладення подій, автори мемуарів стикаються 
із унікальними труднощами, які невідомі людині, яка веде щоденник 
або пише листа: із плином часу минулі події та вчинки починають при-
забуватися, розпливатися та, навіть, перекручуватися. А сам процес 
написання мемуарів стає схожим, за словами М. Слабошпицького, на 
«протирання дзеркала пам’яті», коли, розчищаючи намули прожитих 
років, ти прокладаєш шлях до першоджерела. Тож у пригоді автору 
стають важливі помічники – нотатки, записники, щоденники, листи, 
спогади друзів і знайомих тощо. «Піднімаючи з дна пам’яті спогади про 
далеке минуле, я пересвідчився, що там збереглися тільки фрагмен-
ти колишніх подій. А до того й фрагменти ці вже втратили початкову 
свіжість, примеркли й стерлися від дотику байдужо-жорсткого часу. 
Ніякого архіву переді мною не було: все розгублене й знищене. Тому 
я був змушений кликати на поміч пам’ять Дружини і давніх приятелів: 
Володимира Сергійовича Дубова та Івана Олексійовича Марченка» – 
підтверджує Д. Соловей. 

Із цього витікає дуже важлива особливість мемуарів як джерелоз-
навчого документа. Вона безпосередньо пов’язана з особою мемуа-
риста і на неї необхідно зважати дослідникам: мемуари, на відміну від 
інших его-джерел, вирізняються підвищеною суб’єктивізацією та іде-
алізацією інформації. Це підтверджує і М. Кононенко: «Така тема, як 
спогади, занадто спокуслива і не дає мені жодної поруки того, що я 
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зможу обминути свою «особу» і написати тільки те, що цікаве зі сто-
роннього погляду. Кожна людина дуже прихильна до самого себе, а 
через те свої особисті переживання їй здаються настільки цікавими, 
що вона не може не спинитися на них і не розтягнути свої спогади». 
Тому, як вже згадувалося, документальність та історична достовірність 
мемуарної сповіді не виключає право автора на художній вимисел, а 
саме: власні міркування, припущення, роздуми, висновки. 

Крім того, говорячи про минуле, автор мемуарів практично ніколи 
не може перебувати в межах одного часового виміру. Тому для спога-
дів характерний подвійний погляд письменника на події, які він описує: 
так він сприймав їх насправді, а ось такими (з урахуванням життєвого 
досвіду, громадської думки, реалій сьогодення) ці події постали в його 
свідомості через роки, в момент творчої праці над мемуарами. Як ви-
сновок, така підвищена суб’єктивність та ідеалізація інформації в ме-
муарах (на відміну від щоденників та епістолярію) потребує ретельної 
джерелознавчої критики (встановлення рівня достовірності, повноти 
змісту, виокремлення авторських стереотипів та ін.). 

Засновником мемуарного жанру вважається Ксенофонт – ав-
тор спогадів про Сократа й військовий похід греків («Анабасис», 
401 до н.е). У римську добу до мемуарів звертався Юлій Цезар («Но-
татки про Галльську війну»), в добу середньовіччя – П’єр Абеляр («Іс-
торія моїх поневірянь»), в епоху Відродження – Бенвенуто Челліні 
та інші. Історія української мемуаристики нараховує кілька століть. 
Її витоки – в автобіографічних елементах літератури Київської Русі 
(«Повчання дітям» Володимира Мономаха). Як самостійна жанрова 
форма мемуари з’являються на початку XVIII ст. («В пам’ять дітям 
своїм і внукам, і всему потомству» Іллі Турчиновського). У літерату-
рі XIX ст. першість у мемуарних жанрах належить Т. Шевченку. Його 
«Журнал» 1858 р., короткі автобіографічні нотатки та листи поклали 
початок новому етапу розвитку мемуаристики в Україні. Під їх впли-
вом до спогадів звертаються П. Куліш, М. Костомаров, М. Драгоманов,  
О. Барвінський, І. Нечуй-Левицький, І. Франко, Б. Лепкий та інші. 
У XX ст. українська мемуарна література розквітає різножанровою па-
літрою. Це і записні книжки (С. Васильченко, В. Чередниченко), нотат-
ки (В. Минко, І. Багмут), літературні портрети (М. Бажан, С. Голованів-
ський), есе (Є. Маланюк, Ю. Шерех) тощо. 

Першоджерелом мемуарного жанру на Полтавщині можна вважа-
ти Літопис Самійла Величка – наймонументальніший і найзагадкові-
ший твір української мемуарно-історичної прози XVII-XVIII століть. З 
часу введення твору Величка до наукового обігу дослідники розгля-
дали його як важливе джерело для вивчення козацької історії XVII ст. 
Попри унікальність і популярність твір С. Величка ніколи не друкувався 
повністю, з необхідним археографічним апаратом. Це звужувало межі 
розуміння його джерельного потенціалу та утруднювало наукове ви-
вчення належним чином. Тож перевидання Літопису у 2020 році, під-
ґрунтя якого складає власне оригінал рукопису С. Величка та його ки-
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ївська копія кінця XVIII ст., стало визначною науковою подією, оскільки 
цей джерелознавчий документ допоможе майбутнім дослідникам пе-
реосмислити багато історіографічних міфів та уточнити деякі події з 
козацького періоду історії України і Полтавщини.

Інтерес до мемуарів на теренах Полтавщини не згасає й понині. 
Це мемуарне розмаїття, яке становить цінне фактографічне доповне-
ння джерелознавчої бази історико-культурної минувшини Полтавщи-
ни, можна поділити (хоча і досить умовно) на три категорії:

1) об’єктні, мета і сенс яких лежить у відтворенні об’єкта автор-
ської уваги (події, ситуації, люди). «У центрі моїх спогадів – педагогічна 
школа, заснована на Шведській Могилі біля Полтави в 1902 р. Доля 
цієї школи остільки складна і трагічна, що й сама по собі мусить за-
цікавити читача-українця» (Г. Ващенко);

2) суб’єктні, головний інтерес у яких спрямовується на постать ав-
тора. «І раптом у голову прийшла несподівана думка: треба обов’язково 
написати якусь автобіографічну мемуарного плану роботу, адже стіль-
ки всього цікавого було в житті, стільки пережив, стількох цікавих лю-
дей бачив, спілкувався з ними, свідком етапних подій для країни, в де-
яких і безпосередньо участь брав, багато мандрував… Можливо, моє 
життя стане для когось цікавим, повчальним» (В. Волосков); 

3) спогади, що органічно поєднують у собі обидва підходи. «Споді-
ваюся, що ці спогади бодай трохи допоможуть майбутньому історикові 
уявити собі картину українського відродження, а разом з тим і хресного 
шляху, що ним проходив наш народ у добу визвольних загань за часів 
Першої світової війни й революції 1917 року» (Д. Соловей).

Палітру полтавської мемуаристики складають як спогади і свід-
чення наших земляків так і праці славетно відомих та пересічних осо-
бистостей, які відвідували полтавський край та/або товаришували із 
нашими земляками. Спогади, що вони залишили по собі – безцінні. 
З цих сторінок, крізь призму авторського бачення, постають перед 
нами минулі часи, давні події, славетні постаті. «На початку вересня  
[1918 р.] відбулося відкриття Українського Університету в Полтаві, 
дуже урочисто, з підтримкою Гетьманського уряду, від якого пред-
ставником був комісар освіти на Полтавщині – Віктор Никанорович 
Андрієвський. Університет був державний, мав обіцянку від Гетьман-
ської влади, що утримання професорів і технічного персоналу буде на 
державні кошти. Полтавська Споживча Спілка Товариств також під-
тримувала Український Університет і до кінця Гетьманської влади він 
користувався повним моральним і матеріальним забезпеченням». –  
згадує В. Щербаківський. «Все починалося у 1932 році. Урожайним 
був рік, але чорнухинські і харсіцькі буксири забирали все чисто…». –  
гірко свідчить А. Турко. «Як відомо, большевики втекли з Полтави  
18-го вересня 1941р., здавши її німцям без бою. Проте вони встигли 
зруйнувати місто так, що в перші тижні після зміни окупантів життя 
в ньому було геть паралізоване». – згадує воєнне жахіття Г. В’юн, її 
підтримує Д. Чуб: «Довідуюся, що в Полтаві більшовики спалили 



14

в’язницю, а в ній – 240 в’язнів… Бідна Полтава! Їй скоро буде 800 ро-
ків. Скільки вона пережила й перенесла лиха протягом своєї історії».

«На повну потужність працював і Кременчуцький м'ясокомбінат. 
Кожен день м’ясокомбінат відправляв по черзі то в Москву, то в Ле-
нінград вагон м'ясопродуктів. В той же час в магазинах міста мож-
на було купити хіба що голову та ноги від забитих тварин. Правда, 
в закритому від населення магазинчику, що знаходився безпосеред-
ньо в приміщенні міськкому партії, партійні чиновники могли купити 
дефіцитних м’ясопродуктів в необмеженій кількості» – згадує «щас-
ливі» часи Р. Геник. А О. Горчакова відкриває нам несподівані риси 
Ю. Кондратюка: «Юрій Васильович [Кондратюк] був дуже неуважний 
у всьому. Одного разу вранці прийшов до нас із портфелем, сів пити 
чай і почав згадувати те, що хотів сказати мамі і з чим йшов до нас. 
Уже збираючись іти, він раптом схопився за голову і відкрив порт-
фель, на якому увесь цей час сидів і витягнув звідти букет троянд 
(точніше те, що від нього залишилося), що трапився йому по доро-
зі до нас і які він купив, бо любов мами до квітів була загальновідо-
мою. Звичайно, мама подякувала за квіти, але з цього часу на один 
анекдот про неуважність Юрія Васильовича стало більше. Втім, я не 
маю сумніву, що в питаннях, які стосувалися розрахунків із пам’яттю  
Юрія Васильовича було все гаразд».

Ця особливість повного і в той же час емоційного насиченого 
суб’єктивного викладу історії, коли користувачі мають можливість не 
лише дослідити певні історичні факти, а й оживити чи «олюднити» їх, 
зрозуміти минулі епохи через дух часу, про яких у них ідеться, робить ме-
муари важливим джерелознавчим інструментом краєзнавчих розвідок.
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археологічНе та історичНе КраєзНавство

ІСТОРИЧНЕ ПІДґРУНТЯ РОМАНУ 
«ХІБА РЕВУТЬ ВОЛИ, ЯК ЯСЛА ПОВНІ?»

Молнар Василина, член загону «Пошук», 
учениця 9 класу Човно-Федорівського ЗЗСО
І-ІІІ ступенів Опішнянської селищної ради
Полтавського району Полтавської області
Керівник: Жолоб Л. І., вчитель історії

Для багатьох художніх творів, що вийшли з-під пера як сучасних 
літераторів так і класиків, основою є історичні події. Саме вони нади-
хають письменників та поетів на написання як невеличких повістей та 
оповідань, так і великих романів. На відміну від істориків, які зобов’язані 
оперувати лише фактами, майстри слова можуть собі дозволити віль-
но трактувати події, розповідати не лише про те, що відбулося, а й 
про те, що могло відбутися; наділяти літературних персонажів різними 
рисами, навіть такими, які не притаманні були реальним героям. 

У 1871 році на хуторі Мирони Зіньківського повіту, що тепер на-
лежить до Човно-Федорівського старостату, сталася подія, яка ще 
довго наводила жах на жителів навколишніх сіл: розбійницька вата-
га Василя Гнидки, уродженця с. Заїченці, напала на господарство за-
можного козака Наума Горілея, по-звірячому закатувавши всю сім’ю. 
Саме цей випадок з життя ліг в основу творів відомого українського 
письменника Панаса Мирного: нарису “Подоріжжя од Полтави до 
Гадячого” та роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» [3]. І якщо у 
першому Василь Гнидка постає перед нами як жорстокий злочинець, 
то головний герой другого – Чіпка Варениченко – бунтар, борець  
проти соціальної неправди. 

У Зразковому музеї історії села та школи, який працює при Човно-
Федорівському ЗЗСО І-ІІІ ступенів, збереглися спогади старожилів 
села Опішня, які записав у 1949 році вчитель Опішнянської середньої 
школи Тимофій Іванович Середа. Його батько Іван Демидович Середа, 
1852 року народження, пригадував, що Гнидка був невисокого зросту, 
дебелий, міг находу заскочити в фургон чи на коня. Його банда три-
мала у страху не тільки весь Зіньківський повіт, знали про неї аж у 
Великих Сорочинцях. На межі Попівки і Опішні в ті часи була поштова 
станція, там він і брав коней з фургоном, коли треба було робити свої 
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злочинні виїзди. В ніч проти Благовіщення 1871 року розбійницька ва-
тага Василя Гнидки напала на господарство заможного козака Наума 
Горілея. Сім’я була велика: Наум, дружина, дід, баба, три сини (два 
жонатих, третій збирався одружуватися), мала дитина в колисці. Була 
ще дівчинка, років десяти, саме їй і пощастило залишитися живою. Як 
з’ясувалося пізніше, серед членів банди був її хрещений, який допоміг 
їй сховатися під припічок.

Іван Демидович Середа разом з іншими жителями Опішні ходив 
дивитися на наслідки злочину. «Страшна картина предстала перед на-
шими очима. Собаки виють, на подвір’ї валяються порізані подушки, 
пір’я, солома, призьба розвалена. Серед хати лежать десять трупів. 
Недогарок страсної свічки, якою катували бабу, валявся на долівці. Не 
пожаліли і немовля в колисці», – пригадував Іван Середа. 

Що ж до того, як банду знешкодили, є кілька версій. У спогадах, які 
записав Т. І. Середа, жителі Опішні стверджують, що дівчинка, яка за-
лишилася живою, впізнала нападників серед солдатів військової час-
тини, яка стояла в Опішні, за іншою версією – викрити злочинців до-
помогла мати самого Гнидки. Різняться спогади і про подальшу долю 
розбійника із Заїченець. Його було засуджено на 15 років каторги. Але 
як закінчилося його життя, точно ніхто не знає. Одні пригадують, що 
десь чули, що його вбили, коли він тікав від поліції під час етапу, інші – 
що повернувся і ще довго жив у хаті на краю Заїченець, а Іван Середа 
стверджує, що опішняни, які поверталися з російсько-японської війни 
1905 року, зустріли його на одній із залізничних станцій у далекому Си-
біру, і що він розповідав, що має сім’ю, синів і живе заможно [1].

Від молодого машталіра почув цю страшну історію Панас Мирний, 
подорожуючи з Полтави до Гадяча у 1872 році. Працюючи в казенній 
палаті, письменник не мав достатньої можливості знайомитись із жит-
тям, побутом, думами селянства. А службові поїздки, хоч і обтяжливі, 
давали багатющий матеріал для творчості. Почута від візника розпо-
відь про «відомого чи не на всю губернію розбишаку» Гнидку, що був 
засуджений на каторжні роботи, зосталася в пам’яті, «як здоровенний 
іржавий цвях, забитий в білу стіну його споминів» [2]. Найбільше ж ди-
вувало Панаса Мирного те, що люди не засуджували вчинків Гнидки, 
а навпаки співчували йому, називали його нещасним чоловіком. От і 
став він в романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» бунтарем та шу-
качем правди. Створені Панасом Мирним картини стали художнім від-
творенням епохи гноблення народу і зародження стихійного протесту 
знедолених. Хоч треба віддати письменнику належне: весь розвиток 
сюжету підводить читача до єдино-правильного висновку, що злочин 
може перекреслити будь-які найблагородніші цілі. Про це ж нагадують 
і хрести, які і до сьогодні стоять на могилі родини Наума Горілея, та 
кілька диких фруктових дерев на дворищі колись заможної родини.
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ВІТАЛІЙ САМІЙЛЕНКО: ЗЕМЛЯК, ПИСЬМЕННИК, ПЕДАГОГ

Бойко Вікторія, учениця 8-А класу 
Мачухівського навчально-виховного комплексу 
Мачухівської сільської ради 
Полтавського району Полтавської області
Керівник: Носенко А. С., учитель 
української мови та літератури 

Віталій Миколайович Самійленко – особистість, шанована в ко-
лах української інтелігенції у 10-30 роках минулого століття. Пам’ять 
про нього несправедливо втрачена на буремних сторінках історії  
минулого століття.

В.М.Самійленко – відомий педагог, поет, драматург. Уродженець 
села Мачухи. Але його життєвий шлях та творчий доробок детально не 
досліджений та не популяризований навіть серед земляків. Усе це, на 
нашу думку, мотивує актуальність обраної теми.

«Мачуська земля дала Україні багато видатних людей. І серед них 
чималу когорту становлять письменники» [3, с. 120]. У нарисі Антоні-
ни і Анатолія Гейків «На зламі епох: нарис з історії Мачух» є згадка 
про Віталія Миколайовича Самійленка як письменника та педагога-
просвітителя [3, с. 121].

В. М. Самійленко народився 12 липня 1892 року, в селі Мачухи 
Полтавського повіту тієї ж губернії, нині – Полтавського району Полтав-
ської області. Працював учителем у с. Перещепине Новомосковського 
повіту, Павлограді на Катеринославщині, Ставищах на Київщині.

Теплотою і захопленням віє зі спогадів про Самійленка однієї з 
його учениць у Ставищах, письменниці Докії Гуменної (1904-1996).  
У своїх мемуарах «Дар Евдотеї» вона пише про нововідкриту школу, 
організатором і душею якої був В. Самійленко: 

«Викладав він історію, літературу, мову й географію. Бачу перед 
собою на лекції цього вчителя, суворого й серйозного, оцю дуже шля-
хетну, ставну постать у бездоганному костюмі тютюнового кольору. 



19

Класична грецька краса «анфас» і «в профіль», русява, злегка хви-
ляста шевелюра, яку він зрідка легким доторком руки, обережно, щоб 
не пом’яти, й не розвихрити, поправляв… Поза лекціями умів він зна-
ходити межу поміж суворим вчительським виглядом і товариською не-
вимушеністю… А то загадає всім зібратися у неділю поза лекціями в 
найбільшій класі і розвиває нам якусь позапрограмову тему, так, для 
загального розвитку» [1, с. 138].

Віталій Самійленко мав безпосередній стосунок до відкриття то-
вариства «Просвіта» у с. Перещепине Новомосковського повіту.

Український історик Дмитро Дорошенко згадує про відкриття  
28 березня 1912 року філії «Просвіта» у с. Перещепине: «Розмова з 
місцевими інтелігентами (учителі, фельдшер, кооператори) й селя-
нами робила надзвичайно приємне враження. Душею цілого україн-
ського руху в Перещепиній був молодий поет Віталій Самійленко, що 
учителював у тамошній школі. Він оповідав, що перещепинці мають у 
себе кілька ілюстрованих історій Аркаса й Грушевського і взагалі бага-
то українських книжок» [2, с. 144-145].

Самійленка було обрано до складу ради товариства, але він зрік-
ся звання члена ради і на його місце обрано іншу людину.

Можливо, Самійленко, як педагог, не хотів афішувати своєї фор-
мальної приналежності до товариства, проте він насправді лишався 
його душею. 

Згодом В.М.Самійленко продовжує роботу у лавах Українського 
товариства «Просвіта» в Павлограді. Питання українізації освіти було 
одним із основних у його просвітянській роботі.

У Павлограді завдяки місцевій «Просвіті» повітове земство ор-
ганізувало 3-тижневі курси українознавства. У цей час В. Самійленко 
редагує просвітянські часописи «Степ» і «Зоря». Після національної 
революції Самійленко продовжує займатися українізацією школи, за 
що його було заарештовано.

Подальша доля письменника нам невідома. Літературознавець 
Юрій П’ядик повідомив дату його смерті (1942 рік) і висловив здогад, 
що Самійленко, певно, був репресований, бо під час громадянської 
війни «сидів» при всіх владах за те, що згодом звалося «український 
буржуазний націоналізм». [4, с. 4].

Щодо письменницької діяльності В. М. Самійленка, друкува-
тися він почав з 1909 року з віршами і дописами у таких виданнях: 
«Українська хата», «Рідний край», «Світова зірниця», «Рада», «Село», 
«Засів», «Дніпрові хвилі», «Сніп», «Дзвін», «Маяк», «Січ», «Службо-
вець», «Вільне слово» тощо. Редагував часописи «Степ» і «Зоря»  
у Павлограді.

З-під пера Самійленка окремими виданнями виходили твори: «Із-
за хмар сумненьких», збірка віршів «Тихі співи», п'єса «Комерція», «В 
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часи неволі», «Рідному краю од хворого серця. Поезії», «Школознав-
ство». Склав український буквар для дорослих і дітей «Рідна мова».

Український письменник Віталій Самійленко виступав і як драма-
тург – написав алегоричну п'єсу «Тінь безодні».

Отже, незаперечним вважаємо той факт, що наш земляк Віталій 
Самійленко, хоча і мало відомий широкому колу читачів, проте займає 
почесне місце серед плеяди талановитих людей України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДжЕРЕЛ
1. Гуменна Д. Дар Евдотеї. Книга перша. Київські кручі. – Балтимор-Торонто.: 

Українське видавництво «Смолоскип» ім. В. Симоненка, 1990. – С. 138.
2. Дорошенко Д. Мої спомини про давне минуле (1901 – 1914 роки). – Вінніпег, 

1949. – С. 144 – 145.
3. На зламі епох: нарис з історії Мачух / Гейко Антоніна, Гейко Анатолій. – Пол-

тава, 2017. – С. 120-121.
4. Чабан М. Діячі Січеславської «Просвіти» (1905–1921) // Іма-прес. – Дніпро-

петровськ. – 2002. – С.4.

ІСТОРІЯ МОГО РІДНОГО СЕЛА ГОРБИ

Горобець Дмитро, учень 8 класу 
Горбівського НВК Градизької селищної ради 
Кременчуцького району Полтавської області
Керівник: Ромашко В. Г., вчитель географії 

Село Горби (у ряді історичних джерел ХІХ ст. вживається й інша 
назва – Кагамлик [1, c. 196]) – це мальовничий край, розташований у 
Глобинському районі Полтавської області, котрий має більш ніж трьох-
сотрічну історію. Так, виникнення нашого села пов’язують із почат-
ком XVIII ст., коли чигирин-дібрівський сотник І. П. Булюбаш заснував 
тут поселення. Із нашим славним краєм пов’язано не мало видатних 
українців. Так, у 40-х – на поч. 50-х років ХІХ ст. у Горбах, вірогідно, 
гостював у своїх родичів Булюбашів майбутній український компози-
тор М. В. Лисенко. Тут пройшли дитинство та юність відомого укра-
їнського поета-байкаря Л. І. Глібова. А у горбівській школі навчався 
майбутній український композитор Г. І. Майборода, вчителем співів 
у якого був палкий шанувальник таланту М. В. Лисенка, подвижник  
хорового співу, І. О. Гиренко. 

Знане село Горби і своїм промисловим потенціалом. Починаючи із 
1905 року тут діяли парові млини (із олійницями, крупорушками та про-
сорушками). А за період 1928 – 1929 рр. було засновано товариство 
«Вперед» (виробництво молока та м’яса) та «Новий шлях» (садово-
виноградово-пасічницьке об’єднання). Під час німецької окупації  
(12 вересня 1941 р. – 26 вересня 1943 р.) промисловість не розвива-
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лася, а нацисти пограбували село, спаливши значну його частину [1,  
c. 197]. Проте із закінченням війни, село починає знову прогресивно 
розвиватися, з’являється колгосп ім. С. М. Кірова, що інтенсивно за-
ймався вирощуванням зерна та буряків, а також тваринництвом. Зі 
спогадів працівниці колгоспу Т. Магди, у 70-ті роки там налічувалося 
п’ять рільничих ланок, що обробляли цукрові буряки, дві тракторні бри-
гади, дві свиноферми, а також птахо- та вівцеферма. 

Розвинутий у Горбах був й освітньо – культурний сектор. Так, уже 
в 1839 р. на базі Михайлівської церкви тут існувала церковна жіноча 
однокласна школа. А 20 листопада 1882 р. було відкрито Горбівське 
земське училище, у якому працювало два вчителя та законовчитель, 
отець М. І. Аврамов. У період 1891 – 1892 рр. в училищі навчалося  
78 дітей, і з кожним роком дане число збільшувалося, не зважаючи на 
те, що навчання було платним. У 1906 р. у Горбах було побудоване 
нове велике приміщення, так зване міністерське початкове училище 
із дворічним курсом навчання. У навчальному закладі офіційно діяла 
трибальна система оцінювання, причому буквена: «НВ» – не встигає, 
«В» – встигає, «ДВ» – добре встигає. Цікавим фактом є те, що у пер-
шому навчальному році тут навчалося 105 юнаків, і лише одна дівчи-
на, а вчили їх усього три вчителі. Проте, на жаль, даний навчальний 
заклад був спалений “гітлерівцями” під час окупації, а вже згодом, на 
його фундаменті була побудована теперішня сільська рада. У 1923 р., 
коли Горби стали районним центром, тут існувала трудова школа та 
дитячий будинок [1, c. 197]. У післявоєнні роки у нашому селі була від-
крита перша восьмирічна школа та Будинок культури, котрий був роз-
рахований на 300 місць, і при якому діяв ансамбль народної пісні «Ве-
селі музики». Як зазначає у своєму листі «Спогади про село Горби»  
Т. Магда, до даного ансамблю входили місцеві співаки, брати Віктор та 
Анатолій Гниди, а також Лідія Гекалюк. А вже у 2001 році О. А. Козиком 
у Горбах було засновано історико-краєзнавчий музей, який, безсумнів-
но, є гордістю нашого села.

На жаль, сьогодні через урбанізацію села поступово «вимира-
ють», не виключенням є і Горби. Проте ми віримо, що реформуван-
ня місцевих громад допоможе відродити невеликі поселення, і наш 
рідний край, як і міста, буде інтенсивно розвиватися як у культурно-
освітньому, так і у виробничому напрямках.
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90 РОКІВ ЧУТІВСЬКОЇ ГАЗЕТИ «СІЛЬСЬКІ НОВИНИ» 

Іщук Анастасія, учениця 11 класу 
Василівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Чутівської селищної ради Полтавської області
Керівник: Артеменко Р. І., 
учитель української мови і літератури

На сьогодні на теренах Чутівського району створено дві об’єднані 
територіальні громади, газета “Сільські новини” втратила статус ра-
йонного засобу масової інформації. До того ж у вересні 2021 року ви-
повнилося 90 років з моменту виходу в світ першого номера часопису. 

Першим редактором новоствореної чутівської газети у 1931 році 
призначили Федора Омеляновича Руденка. На той час районка на-
зивалася «Ленінським шляхом», редакція займала невеличке примі-
щення, де працювали кілька осіб, що тільки-но стали на журналістську 
стежку. Електрики тоді не було, газету набирали вручну складачі Кате-
рина Черничка та Григорій Пономаренко. Друкував газету при світлі га-
сової лампи друкар Михайло Потоцький: спершу на найпримітивнішій 
друкарській машині – „тигельці", а пізніше – на машині плоского друку, 
яку приводили в дію вручну.

У немилосердному вирі тридцятих, коли посиленими темпами 
тривали колективізація, розкуркулення і виселення людей у далекі 
краї, а потім був страшний голодомор, виживав і маленький колектив 
редакції районки. Історія залишила небагато відомостей про тогочас-
ну газету. Не збереглося жодного примірника газети тих часів. У роки 
масових репресій редактори на посаді довго не затримувалися. Ре-
дактора Данила Микитовича Марчука оголосили ворогом народу й за-
арештували. 

Перед початком війни редактором призначили Івана Дементійови-
ча Павленка. Під його керівництвом редакцію і друкарню евакуювали. 
Після визволення району від фашистів влітку 1944 року випуск район-
ної газети відновили. Її редактором стала Анастасія Йосипівна Запека. 
Згодом її змінив Микола Олександрович Одринський. Йому на зміну 
прийшла Галина Миронівна Ночовна, потім – Богдан Меркурійович 
Кульчицький, після нього Анатолій Григорович Гордієнко. З 1947 року 
до виходу на пенсію у 1957 році, редактором працював Микита Дани-
лович Ткачук. За час редакторства зумів створити мобільний, працез-
датний колектив газетярів і друкарів, міцну матеріально-технічну базу.

У 1959 році для редакції було збудоване нове, просторе примі-
щення. У ньому розмістили й друкарню. Газету стали набирати на ліно-
типі, друкувати на новій плоскій машині МГІ-1. Проте вже в 1962 році, 
у зв'язку з об'єднанням районів, випуск газети припинили. На території 
сучасної Чутівщини поширювалася газета Карлівського району. 

З першого квітня 1965 року, коли відновили Чутівський район, по-
чала виходити й районна газета, але вже під назвою „Сільські нови-
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ни". Редакцію очолив випускник факультету журналістики Київського 
державного університету Павло Сергійович Заїка і пропрацював аж до 
1985 року. 

З'явилися нові фахівці: відділ сільського господарства очолив 
Іван Андрійович Ситник, який раніше працював у карлівській районці, 
у інших відділах працювали журналісти з обласного центру. Щоправда, 
на периферії вони довго не затримувалися, тому згодом довелося рос-
тити свої кадри.

У редакцію прийшов Василь Петрович Задоя, який обіймав поса-
ду фотокора, але писав також вірші, оповідання, володів хистом фей-
летоніста, гумориста. 

У 1973 році в газеті почав працювати Віктор Михайлович Пиля-
вець, який пропрацював у районці більше 30 років.

З 1967 року в редакції став працювати журналістом Іван Антонович 
Михайліченко. Він пройшов шлях від літературного працівника відділу 
сільського господарства до редактора газети, яку очолив у 1985 році. 
До здобутків як керівника варто віднести те, що районна газета Чутів-
щини “Сільські новини” однією з перших в області комп’ютеризувалась.

Тривалий час у редакції пропрацювали Микола Олексійович 
Алфер'єв (кореспондентом та завідуючим відділом) та Алла Василівна 
Бодня (відповідальним секретарем). 

У новому тисячолітті в різні роки в редакції працювали літера-
турний працівник Оксана Мірошниченко, бухгалтер Надія Пилипенко, 
кореспонденти Тетяна Осадча та Тетяна Пашковська, Юрій Чапли-
гін, Дар’я Густіліна, Юлія Самозвон, Наталія Березньова, оператори 
комп'ютерного набору та верстки газети Оксана Третяк, Лоліта Серяко-
ва, Сергій Клочко, Олександр Пастушок, Юлія Чернічка, Максим Сте-
панюк, Жанна Щербина, Валентин Жучков, Яна Тищенко, Ірина Белей, 
Анжела Крамаренко. 

Короткий, але плідний для редакції час очолював її досвідчений 
журналіст Віктор Миколайович Филенко. Прийшов він у редакцію “Сіль-
ських новин”, маючи значний журналістський досвід. Щоб редакція 
була сучасною, зробив ставку на молоді кадри. Став більш доступним 
і зрозумілим стиль мовлення газети. Для того, щоб друкувати газету у 
Чутовому, придбали офсетну машину. Спостережливий, всебічно осві-
чений, ерудований, цікавий співбесідник, тонкий психолог, згуртував 
колектив у дружну велику родину. Помер на робочому місці внаслідок 
зупинки серця.  Сьогодні газета продовжує добрі традиції, започатко-
вані талановитими попередниками. Колектив, який уже 15 років очо-
лює Оксана Черкас, крокує у ногу з часом, намагаючись робити газету 
сучасною та близькою до людей. 

Утім, найперша заслуга редактора Оксани Черкас та, що 
вона протягом 15 років, можна сказати, мужньо бореться за жит-
тя нині дев’яносторічної районки – славленої і битої, читабельної 
і зрадженої, але яка все ж «умудрилася» пережити свого творця –  
Чутівський район.
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ГЕРОЇ ПОЛТАВЩИНИ – ПОБОРНИКИ ДЕРжАВНОЇ НЕЗАЛЕжНОСТІ 
УКРАЇНИ НА ФРОНТАХ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ 

Коротіна Поліна, учениця 9 класу 
Комунального закладу «Полтавський обласний 
науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів 
імені А.С. Макаренка Полтавcької обласної ради»
Керівник: Колісник О. С.,
заступник директора з виховної роботи 

Краєзнавчо-дослідницька робота присвячена актуальній події 
сьогодення – війні на Сході України та вшануванню наших військових. 
У процесі дослідження було використано методи аналізу і системати-
зації, бесіди та інтерв’ю.

Регіональний аспект становить наукову новизну роботи, адже 
вперше було досліджено участь ковалівської громади в проведенні 
антитерористичної операції на Сході України, узагальнено та система-
тизовано відомості про її учасників. 

Результати дослідження можуть бути використані у практичній ді-
яльності під час проведення уроків історії та правознавства, факульта-
тивних занять та роботи гуртків патріотичного спрямування.

У ході роботи були вивчені матеріали Волкової Г.В. з книги «Якби 
не війна», публікації всеукраїнських газет «Факти та коментарі», «Ве-
чірня Полтава» та інш. Проте аналіз наукових джерел свідчить про не-
достатню кількість комплексних досліджень щодо участі добровольців 
та волонтерів з Полтавщини у збройному конфлікті, який розпочала 
РФ на українських землях у 2014 році.

Неоголошена російська війна проти України й досі триває. За цей 
час наша держава втратила своїх кращих синів, але в той самий час – 
народила нових справжніх Героїв. Саме про одного з таких поборників 
і піде мова.

Михайло Шабля народився 1986 року в узбецькому місті Ґуліс-
тан. З раннього дитинства проживав у селі Ковалівка Полтавського ра-
йону. Навчався в Полтавському ліцеї-інтернаті імені А. С. Макаренка  
(з 2018 року ПОНЛІМ).

На військовій службі з 14 липня 2003, – вступив на навчання до 
Полтавського військового інституту зв'язку, з 2007 – факультет засобів 
військового зв'язку Військового інституту телекомунікацій та інформа-
тизації НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», який закінчив 2008 року.

З червня 2008 служив на посаді командира взводу технічного за-
безпечення роти забезпечення батальйону управління 30-ї окремої 
механізованої бригади, в/ч А0409, м. Новоград-Волинський, Житомир-
ська область. Мешкав із сім'єю в Новограді-Волинському.

У лютому 2013 призначений на посаду заступника командира 
розвідувальної роти з озброєння. У зв'язку з російською збройною 
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агресією проти України з квітня 2014 виконував завдання на терито-
рії проведення антитерористичної операції. Добре орієнтувався на 
місцевості, читав карти, завдяки чому успішно виводив колони без 
втрат. 13 серпня вивів два пости з оточення в Степанівці. З 16 серпня  
2014 року брав участь у боях за Савур-Могилу. Після відновлення бо-
єздатності підрозділу в Запорізькій області, з осені виконував завдання 
на адміністративному кордоні з окупованим Кримом, а у січні 2015 по-
вернувся на Донеччину.

16 березня 2015 розвідник на автомобілі УАЗ, повертаючись після 
виконання бойового завдання, підірвався на протитанковій міні побли-
зу села Нижнє Лозове Бахмутського району. 

Михайла поховали 20 березня у с. Ковалівка Полтавського району 
з усіма військовими почестями. Йому посмертно присвоєне військове 
звання капітана. 

Спільними зусиллями Ковалівської громади, 1 вересня  
2015 року на будівлі ПОНЛІМ встановлено меморіальну дошку випус-
книку Михайлу Шаблі, де відтоді щорічно проходять заходи із вшану-
вання пам’яті загиблих воїнів. А указом Президента України від 8 квіт-
ня 2016 року, «за особисту мужність і високий професіоналізм», Ша-
бля Михайло Ігорович нагороджений орденом Богдана Хмельницького  
III ступеня (посмертно). 

Наприкінці відзначимо, що у час, коли на нашу землю прийшла 
війна, як ніколи, важлива єдність та згуртованість народу. Пам'ять про 
всіх героїв Полтавщини, які віддали своє життя, буде жити у книжках і 
публікаціях журналістів, у фільмах та розповідях очевидців, у серцях 
рідних та всіх небайдужих українців. І не важливо, отримали вони ви-
знання чи ні, але вони для нас – ГЕРОЇ. 

ЛУКИ, СТЕП ТА «МАКОРТЕП»

Кошлай Софія, представник краєзнавчо-
пошуковиого загону «Джерело» Пологівської 
гімназії Новосанжарської селищної ради 
Керівник: Бровко І. О., 
учитель української мови

Любити свій рідний край – це природне почуття кожної людини. 
Місце, де ми народились, де прожили свої дитячі роки, де почули пер-
ші слова рідної мови, стає нам цілком природно найближчим, найдо-
рожчим на цілому світі. 

Мої рідні Пологи… Стоять вони і радують мешканців своєю кра-
сою, своїм поєднанням з природою. 

Бог послав нам землю багату, насичену родючими чорноземами. 
Здається, буйний вітер намів їх нам з Березнягів, Писарівки, і навіть 
Малої Перещепини, полишивши там тільки сірий пісок.
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Природа ж подарувала нашому селу чудовий водорозділ, який 
піднявшись на декілька метрів розділив долину лук від степу. Озера, 
ставки, болота є окрасою нашого села. Наче блакитні перлини впису-
ються вони в ландшафт місцевості. Вони розташовані в улоговинах і 
ніби є продовженням Великого Малоперещепинського болота – заказ-
ника загальнодержавного значення. 

Водорозділ же, мов величезний вуж, в’ється кілометрами по зем-
лі: то піднімаючи вверх, то опускаючи до низин свого хребта. Трапля-
ється, що місцями він рветься, переносячи свій тулуб геть на інший 
бік дороги. А там – безмежний степ, у ландшафті якого донедавна 
можна було побачити земляні пагорби з похилими або крутими схила-
ми правильної форми, що піднімалися серед полів. В архівах нашого 
музею історії села ми знайшли розповіді односельчан, записані наши-
ми попередниками. Ось про що розповідала Гнипа (Джежела) Марія 
Дем’янівна, 1910 року народження: «Це були чудові часи. Раніше, на 
краю цього поля, були якісь пагорби, вали, могили. Ми ще малими бі-
гали між горбами, а песередині знаходилася якась яма, всі називали її 
«макітрою». Цікаво було те, що там росли різні лікарські рослини, а за 
межами того рову їх уже не було. Чому?.. А ніхто не міг цього пояснити. 
Але це все було… Батько казали, що це згадка про козаків замешка-
лась. Довго могили ті зберігалися. Але десь у 70-х р.р. їх розорали, бо 
не вистачало землі…” Розповідь Марії Дем’янівни ніби продовжують 
слова Шило Поліни Іванівни, 1925 року народження: “… малою була, 
то ходила з батьками в поле працювати; “могили” по полях були всюди. 
На Козельщину як йти – велика могила, на Писарівку – теж могила.  
А ця, що на нашому полі, якась особлива. Її оточував вал, посередині 
був горб і яма, і по боках горби. Росли рослини, яких більше побли-
зу ми не знаходили. Збирали їх та лікувалися…” А Марія Йосипівна 
Джежела додавала: “…Росли там щебрець, васильки, адамове ре-
бро. Ми з мамою збирали і сушили. Довго вони (горби) височіли серед 
поля. Та поступово тракторами їх почали розорювати. Тому що землю  
займали… Та й кому вони були потрібні… Віджили вже себе…” Кус-
тов Олександр Олексійович, спробував навіть відтворити малюнок так 
званих «могил», кожна з яких займала площу десь близько гектару. 
Називали все, що там було – “макортепом”… Ніхто з опитаних досте-
менно не пам’ятав скільки тих могил-курганів було. Проте усі вони були 
одностайні, що було їх більше десятка і тягнулися вони вздовж усього 
села від Перещепини аж до Писарівки.

Територія, де згодом виникло наше село, була заселена здав-
на. Про це свідчать дані археологічних досліджень, які були прове-
дені поблизу нашої місцевості у 1971 році під керівництвом В.П. Ан-
дрієнка. Археологи досліджували курган-майдан, який відносився до 
міднокам’яного і бронзового віку, що датується кінцем ІІІ тис. до н. е. 
Їм вдалося дослідити залишки крил кургану, які складалися з грунту, 
що містив в собі попіл, та розміщеної поряд впадини. Про цільове при-
значення аналогічних майданів висувалося серед науковців багато 
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версій. На основі ж результатів даних археологічних досліджень було 
встановлено тісний взаємозв’язок між місцевим ландшафтом і місцями 
з залишками стародавніх поховань, які з часом використовувалися для 
добування селітри. А такі місця, як стверджують науковці, найбільше 
знаходилися в чорноземних районах Лівобережної України, передусім 
на Полтавщині.

Прошуміло над нашим краєм багато літ і подій. Чимало відійшло у 
вічність. Та святою для кожного з нас є земля, де ми зробили свій пер-
ший крок, вимовили перше слово, пішли стежкою до школи. Любов до 
свого народу, до своєї землі, починається зі знання історії свого краю… 

З ІСТОРІЇ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ НА ПОЛТАВЩИНІ

Маленко Олександр, учень 11 класу 
Комунального закладу «Полтавський обласний 
науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів 
імені А.С. Макаренка Полтавcької обласної ради»
Керівник: Глухота В.О., вчитель географії 

Високорозвинена транспортна система кожної держави – це га-
рант її економічного зростання та добробуту громадян. Адже саме 
розвиток місцевої авіації є одним з показників багатства регіону, еко-
номічного добробуту його населення. Але ми зупинимося на періоді 
розквіту цивільної авіації на Полтавщині та причини її занепаду, що і 
становлять актуальність нашого дослідження.

Метою дослідження є особливості виникнення та розвитку цивіль-
ної авіації на Полтавщині та визначення причини її занепаду.

Перший політ літака з цивільною метою в Україні відбувся в  
1921 році за маршрутом Харків-Київ-Катеринослав-Севастополь. Пер-
шу регулярну поштово-пасажирську повітряну лінію Москва–Харків 
відкрито 1 травня 1921. 26 березня 1923 в Харкові було засновано 
Українське акціонерне товариство «Укрповітряшлях». Саме цю дату 
можна вважати початком цивільної авіації в Україні та на Полтавщині, 
зокрема. У травні 1924 розпочалися регулярні польоти по Україні та 
Полтавщині. Діяли дві лінії: Харків–Полтава–Київ та Харків–Єлисавет-
град–Одеса. Льотний сезон тривав 5 місяців. В 1926 році відкрилися 
нові рейси за маршрутами Одеса–Полтава–Дніпропетровськ, Рос-
тов–Полтава–Київ. Перший аеропорт в Полтаві виник в тому ж таки  
1924 році поблизу села Рибці [1].

Аналізуючи особливості розвитку цивільної авіації довоєнного пе-
ріоду, слід відзначити низький рівень її безпеки, оскільки в СРСР не ви-
стачало кваліфікованих кадрів. Повідомлення про часті аварії літаків 
можна зустріти в архівних матеріалах Полтавського державного архіву 
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[2]. Але вже середині 30-х років минулого століття виникли регуляр-
ні поштово-пасажирські лінії, які поєднали Харків з Полтавою та най-
більшими містами області: Кременчук, Миргород, Гадяч тощо. Графіки 
руху літаків зберігаються в архівних матеріалах Полтавського держав-
ного архіву [2]. У серпні 1931 року в Полтаві біля села Рибці вперше в 
Україні була створена авіабаза сільського та лісничого господарства –  
«Сільгоспавіація» [1]. У 1949 році з метою відокремлення цивільної 
авіації від військової було вирішено побудувати новий аеропорт по-
близу села Супрунівка. Аеропорт в Рибцях став суто військовим.

В 1961 році аеропорт «Полтава» було відкрито, а в 1969 році 
аеропорт вперше прийняв літак АН-10 на ґрунтову льотну смугу.  
В 1975 році закінчено будівництво штучної злітно-посадкової смуги. 
В 1981 році аеропорт почав приймати літаки ЯК-42. Саме 80-ті роки 
минулого століття стали злетом Полтавського аеропорту і цивільної 
авіації регіону. В 1984 році завершено будівництво аеровокзалу на  
400 пасажирів за годину. З аеропорту виконувалися регулярні рейси 
до Москви, Києва, Сімферополя, Львова, Донецька, Архангельська, 
Ленінграду, Єревана, Мінська та інших міст [1].

На жаль, з 1991 року пасажиропотік Полтавського аеродрому 
почав знижуватися. Хоча у 2012 році, під час проведення Євро 2012  
аеропорт розглядався як резервний до харківського аеропорту, вико-
нувалися чартерні рейси та польоти по застосуванні авіації в госпо-
дарстві. І 20 грудня 2017 року набув статусу міжнародного. Через рік 
29 липня аеропорт «Полтава», вперше прийняв пасажирський рейс, а 
17 серпня 2018 року прибув перший за всю історію його існування між-
народний рейс, 26 березня 2019 року аеропорт «Полтава» обслужив 
чартерний рейс в Шарм-ель-Шейх, 2 травня того ж року з міжнародно-
го аеропорту «Полтава» відправився перший рейс до Туреччини [1].

Отже, історія полтавської авіації потребує подальшого вивчення, 
і, незважаючи на наявні проблеми в розвитку, авіація в регіоні поступо-
во відроджується, хоча не такими швидкими темпами, як би нам того 
хотілося.
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НІМЕЦЬКІ КОЛОНІЇ НА ТЕРИТОРІЇ ПОЛТАВЩИНИ

Михайлик Софія, учениця 8 класу 
Гімназії №18 Полтавської міської ради 
Керівник: Сущенко І. Г., 
учитель фізичної культури та валеології 

Історія появи на теренах Полтавщини німецьких колоністів має 
досить давнє коріння. Ще за часів Катерини II з метою задоволення 
релігійних потреб іноземців, яких чимало служило в російській армії, 
16 листопада 1767 року було видано закон, згідно з яким в Російській 
імперії запровадили посади «семиєвангельсько-лютеранських дивізій-
них проповідників». [1, с. 112]. 

Загалом, лютеранство являє собою найдавнішу та найчисельнішу 
течію в протестантизмі, яка одержала свою назву від імені основопо-
ложника Реформації − Мартіна Лютера, прихильники якого становлять 
близько 70-80 млн. чоловік у понад 70 країнах світу. 

На сьогодні у лютеранській церкві зберігся єпископат, визнаються 
два таїнства: хрещення та причастя, в храмах дозволяються ікони та 
розп'яття, але їм приділяється небагато уваги. Центральне місце в бо-
гослужінні лютеран займає проповідь.

У 1808 році у відповідності до царського указу, задля прискорен-
ня розвитку вітчизняного сукноробства до Російської імперії, зокрема, 
і в Полтавську губернію, було запрошено ремісників з Богемії, Моравії, 
Ельзасу, Саксонії та інших західноєвропейських земель. Саме там здав-
на проживали високопрофесійні майстри-сукнороби. Фактично смерть 
проповідника К. Вебера в часових рамках збігається з наступним ета-
пом історії формування лютеранської громади в Полтаві [2, с. 29]. 

Вже у 1809 р. в Полтаві з’явилися перші переселенці-колоністи у 
складі 54 сімей (249 осіб обох статей). Для розташування колоністів у 
Полтаві, (вірніше, тоді ще околиці міста) було виділено землю, в рамках 
сучасних районів вулиць Сковороди, Балакіна, Федіра Моргуна та де-
кількох прилеглих провулків. Переселенці, з метою заохочення, отриму-
вали цілий набір прав відповідно до «условий, высочайшеутвержденных 
по докладу министравнутреннихдел» від 20 лютого 1804 року, серед 
них: свобода віросповідання; звільнення від сплати податків і повиннос-
тей на 10 років; виділення землі тощо [3, с. 33].

Німецькі колоністи-сукнороби, які прибували на Полтавщину на 
початку XIX сторіччя й оселялися в Полтаві, сповідували переважно 
лютеранську та католицьку віри. Майже у весь період свого існування 
(з 1810 по 1867 рр.) німецька колонія мала самоврядування. Очолю-
вав її приказ, який складався з шульца (старости), двох бейзитцерів 
(засідателів) та писаря. У 1810 р. на території Німецької колонії (тепер 
Театральний провулок) на кошти міста було споруджено приміщення 
першого стаціонарного театру [4, с. 33].
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У 1814 р. в колонії почала діяти сукновальня Кіршстена.  
А в 1859 р. в колонії вже налічувалося 64 двори, 1098 жителів, у тому 
числі 354 жителів німецької національності, з яких 180 займались ви-
робленням сукна. Наприкінці ХІХ − на початку ХХ століття територія 
Німецької колонії увійшла до складу Полтави. 

Після смерті К. Вебера указом військового міністерства від 8 квіт-
ня 1810 р. дивізійним проповідником став Карл-Август Леммер, котрий 
також обрав місцем проживання Полтаву. Незабаром після його вступу 
на посаду, було поділено парафію на стару (міську) і нову колоністську 
(головну) та утворено церковну раду, що складалася з двох церковних 
старост від колоністської парафії. Богослужіння проходило у великій 
молитовній залі казенної будівлі, а з осені 1811 р. − в кімнаті будинку 
К. Леммера, за що пастор отримував плату з церковної каси [5, с. 212].

Проте, поступово в житті колоністів розпочалися негативні зміни. 
Так, в указі від 27 грудня 1818 р. ми знаходимо відомості про те, що 
«іноземні суконщики знаходилися в розореному становищі». Для по-
ліпшення становища колоністів в тому ж указі, окрім дарування землі, 
було визначено, що казенний борг анульовано і не повинен стягува-
тися; інструменти, будівлі теж безоплатно приватизувалися; колоністи 
отримували право брати позики для сімей по сто рублів на три роки 
та надавалася свобода займатися ремеслом незалежно від місцево-
го керівництва [5, с. 212]. Незадовго до зазначеного указу, в серпні  
1818 року пастор К. Леммер пішов у відставку. Незважаючи на це, по-
треба людей в задоволенні своїх духовних потреб не відпала, тому 
спочатку вирішено було використовувати місцем для зібрань кімнату в 
будинку церковного старости Фаренкруга в Полтаві [6, с. 16]. 

На початку 1821 року вільну вакансію пастора зайняв Франц Ав-
густ Літнер, який також оселився у Полтаві, де йому було надано ка-
зенний будинок. У ньому Ф. Леммер пристосував одну з кімнат для 
здійснення богослужінь. Але приміщення це було непристосованим, і 
пастору довелося ремонтувати його за свої кошти. Згодом Ф. Леммер 
придбав власний будинок навпроти Полтавської першої чоловічої гім-
назії (нині на цьому місці по вул. Куйбишева (нині В'ячеслава Чорново-
ла), навпроти середньої школи № 3 знаходиться житловий будинок) [7, 
с. 77]. Завдяки цьому полтавські німці-колоністи отримали можливість 
задовольняти свої духовні потреби у відповідному приміщенні.

Пастор Ф. Леммер вийшов у відставку в 1818 році. Його місце з 
1821 року посів Франц Август Флітнер, колишній пастор колонії Мед-
ведиця Саратовської губернії. При ньому богослужіння відбувалися в 
будинку церковного старости Фаренкруга, а пізніше − в будинку вдови-
Цейшнер, де влаштували молитовний дім. 

Серед віруючих-лютеран було розпочато збір пожертв на будів-
ництво церкви і до 1 січня 1830 року зібрано 2610 рублів. Крім того, 
за вказівкою імператора Олександра I колоністам було подаровано 
старий будинок магазину, з якого взяли на спорудження кірхи придат-
ні будівельні матеріали. Закладини храму у присутності полтавських 
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мешканців було здійснено 25 червня 1830 року місцевим пастором 
Дікгофом [8, с. 57].

25 червня 1832 р. церква була урочисто освячена пасторами −
Дікгофом, Розенштраухом і Штейманом за присутності малоросій-
ського генерал-губернатора князя М.Г. Рєпніна, полтавського губер-
натора П.І. Могилевського та інших керівних осіб, під назвою "Кірха 
Святого Петра", і передана за призначенням (пізніше тут була садиба  
В.О. Гудим-Левкович, по вул. Колонійській, нині вул. Сковороди)  
[3, с. 18]. У цій церкві упродовж майже 50 років проповідувалося слово 
Боже і відбувалися таїнства.

У культуру та історію Полтавського краю великий вклад зроби-
ла сім’я Дейтріхів. Федір Карлович Дейтріх був призначений началь-
ником артилерійських гарнізонів в Царстві Польському і отримав чин 
генерала-майора. Його дружина Катерина Романівна Дейтріх більшу 
частину свого життя присвятила педагогічній діяльності. 33 роки вона 
була начальником Полтавського губернського інституту шляхетних ді-
вчат, дві її дочки теж вчителювали в цьому інституті [6, с. 16].

У той же час, необхідно відмітити, що майже за 60 років прожи-
вання в Полтавській колонії, незважаючи на помітну змішаність серед 
її жителів переважали німці-спадкоємці перших поселенців, які добре 
знали рідну мову, зберегли в сім'ях культуру своїх предків, їх традиції, 
звичаї. З припиненням існування колоній вони все більше асимілюва-
тися з місцевим населенням, жили інтересами того середовища в яку 
приписалися, і поступово слов'янізувались.

Таким чином, історія появи німецьких колоністів-лютеран на тере-
нах Полтавщини має тривалу історію. Саме з їх приходом вчення Мар-
тіна Лютера стало більш ближчим для сприйняття серед переважно 
православного населення України. 
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«КРИНИЦІ жИТТЄДАЙНЕ ДжЕРЕЛО»

Сагло Вікторія, учениця 7 класу 
Опорного закладу «Калайдинцівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
імені Ф.Д. Рубцова Лубенської міської ради
Лубенського району Полтавської області»
Керівники: Сичова В. Г., 
вчитель зарубіжної літератури,
Гроза Л. В., вчитель англійської мови 

Щедрий лубенський край на джерела духовності. Із давніх-давен 
незвичайні тут події та місця оповиті легендами, які передаються з по-
коління в покоління. Досліджуючи криницю в Калайдинцях, ми дізна-
лися, що більшість людей знають про її існування, але «біографією», 
на жаль, володіють практично одиниці – старожили. Тому і вирішили 
відродити пам’ятку села для прийдешніх поколінь.

Історія виникнення цього джерела тягнеться з глибини віків. За 
переказами старожилів його вода, якщо її постійно пити, знімає втому 
і додає фізичної сили. За іншими переказами багатьом хворим жите-
лям навколишніх сіл з’являлась уві сні дивна панночка. Вона радила 
хворим сходити до чудодійного джерела, напитися води, і вони зцілю-
валися. Коли люди переконалися в цілющій силі джерельної води, то 
спорудили невелику каплицю із хрестом. 

Опрацювавши історико-етнографічну літературу, ми дізналися, 
що про чудодійну криницю є чимало друкованих згадок. Ще до рево-
люції, у 1900 році про неї писав Василь Петрович Милорадович, укра-
їнський фольклорист, етнограф, історик, поет і перекладач, який на-
родився 13 січня 1846 р. в селі Токарі, Пісківської волості, Лохвицького 
повіту (нині Лохвицький район Полтавської області), в популярному 
журналі «Кіевская Старина». 

У 80-х роках полтавський журналіст І.Наливайко описував калай-
динцівську криницю в краєзнавчому нарисі «Легенда чи бувальщина». 
До речі, згадував він і те, як його тітка Маруся ще «перед революцією 
аж двічі відвідувала те чудодійне джерело, бо страшенно болів шлу-
нок. А от попила води і мов на світ народилася». 

У своїй книзі «Українські народні казки у 40 книгах» український 
етнограф Микола Зінчук також описував лікувальні властивості води 
криниці в Кравцівському.

Про неї писали не тільки етнографи і краєзнавці. Пошуковці зу-
стрілися з учителькою української літератури нашого опорного закладу 
Ольгою Василівною Босіковою, яка є авторкою етюду «Зоряна крини-
ця». Свій літературний шедевр мисткиня створила на основі легенди, 
почутої від свого батька.

У той час, коли закрилася в Калайдинцях церква (1952 рік), то кри-
ниця стала єдиним місцем, де прихожани раз на рік могли зібратися всі 



33

разом, помолитися Богу. Із середини 60-х років під атеїстичним утис-
ком криниця остаточно занепала. Заросли бур’яном численні стежини, 
що вели до джерела життя.

У 1991 році на хвилі демократичних перетворень мешкані села 
Калайдинці, відчуваючи несправедливе ставлення до загальнолюд-
ських цінностей, почали її відновлення. Двадцять п’ять років до неї ніх-
то не ходив. Заросла вона і замулилася. Зроблено тоді було чимало: 
вглиб прокладені бетонні східці і поручні, встановлені бетонні кільця, 
поставлені хрест і лавочки. Відроджену криницю заново освячено на 
третій день Трійці 1996 року, яке традиційно відбувається й донині. 

На сьогодні Калайдинцівський історико-краєзнавчий музей вклю-
чив матеріал про криницю в урочищі Кравцівське в експозиційний 
фонд. Охочим екскурсоводи розповідають її історію. Учні-краєзнавці 
спостерігають за станом збереження джерела, застерігають населен-
ня від його руйнації, щоб не втратити святості, адже в ньому воістину 
жива вода, яка є символом здоров'я, сили, чистоти. 

Провівши пошукову роботу, ми вкотре переконалися, що наша 
земля багата яскравими пам’ятками, перлинами фольклору, які є 
частиною історії і сьогодення. Можемо з впевненістю сказати, що 
у відродженні минулого і заключається сенс усього нашого життя, 
адже незамулена народна пам’ять приведе до кришталево-чистої  
криниці духовності.
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ЧОТИРИ ТИСЯЧОЛІТТЯ ІСТОРІЇ ПОЛТАВЩИНИ 

Семененко Денис, учень 9-А класу
Опорного закладу «Кобеляцький ліцей №1»
Кобеляцької міської ради
Керівник: Ярмоленко О.О.
педагог-організатор

Вперше майдан неподалік Кобеляк потрапив у поле зору науков-
ців 2010 року. Допомогли топографічні особливості місцевості та кілька 
знайдених фрагментів керамічних посудин ХVІІ ст. Тоді археологи про-
водили попереднє обстеження території майбутньої дороги, що мала 
з’єднати Дніпро з Решетилівкою. Великий інвестиційний проєкт пере-
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тинав низку об’єктів археології, серед яких кургани – майдан. Вже сама 
площа обіцяла цікаві знахідки: його довжина орієнтовно 150 метрів, а 
ширина – 100 метрів. 

До кінця 2020 року у Полтавській області повинні збудувати 80 км 
траси Н-31. Великому будівництву передували масштабні археологічні 
дослідження, які тривають уже другий рік. Для Служби автомобільних 
доріг у Полтавській області науковці провели дослідження на п’яти ло-
каціях (місто Решетилівка, місто Кобеляки, село Підгора, село Красне, 
село Грицаївка). 

Вдалося виявити 100 об’єктів, зокрема, жител та господарських 
ям. Археологи детально вивчили більше 50 поховань різного часу. Зна-
хідки відображають історію Полтавщини протягом 4 тисяч років.

Поблизу села Грицаївка провели розкопки трьох курганів ІІ–І ти-
сячоліття до н.е. В околицях села Красне виявили окремі знахідки, що 
датуються від енеоліту до середньовіччя. Біля міста Кобеляки архео-
логи дослідили поселення, якому більше чотирьох тисяч років.

Непересічні результати отримали при дослідженні пам’ятки по-
близу села Підгора. Тут вдалось вивчити поселення та могильники 
представників семи різних культур. Вони жили в цьому регіоні з ІІІ ти-
сячоліття до н.е. і до ХІ століття н.е. 

Одна з найцікавіших знахідок – ґрунтовий могильник ХІ століття до 
н.е. У ньому виявили захоронення одразу кількох культур. Це є прикла-
дом розвинутих етнокультурних зв’язків давнього населення регіону.

Цікавою знахідкою також є поховання скіфського воїна V-ІV сто-
ліття до н.е. Його спорядженням у світі предків слугував сагайдак із со-
тнею стріл та два наконечники списа. Унікальним є сарматське дитяче 
парне поховання ІІ століття н.е. 

Ритуальний посуд та скляне намисто з жуком – скарабеєм супро-
воджували дітей у потойбіччя. Археологам також пощастило натрапи-
ти на комплекс для селітроваріння – майдан. Він складався із поселен-
ня та виробничих споруд селітроварів. 

У 2019-2020 рр. на Полтавщині перед реконструкцією ділянки 
траси Дніпро – Решетилівка науковцям НДЦ «Рятівна археологічна 
служб» Інституту археології НАН України пощастило повністю дослі-
дити такий комплекс XVII ст. Керівник цього проєкту молодший нау-
ковий співробітник Науково-дослідного центру «Рятівна археологічна 
служба» Інституту археології НАН України Богдан Сало. Це був один 
із перших українських досліджених майданів, побут селітроварів, їхні 
знаряддя праці та ще багато цікавого.

У березні місяці цього року наша пошукова група побувала непо-
далік місця археологічних досліджень, які проводилися в нашому Ко-
беляцькому районі протягом 2019-2020 років.

А також через Фейсбук ми поспілкувалися з Богданом Салом. Він 
розповів, що почав брати участь в експедиціях з 2004 року. У 2008 році 
закінчив Львівський Національний університет за спеціальністю архео-
логія, 2012 році вступив до аспірантури при Інституті археології НАНУ. 



35

Також науковий співробітник пояснив нам, що археологічні дослі-
дження, а саме розкопки в першу чергу залежать від великої кількості 
факторів. Найголовніші з них: 1. Площа досліджень. 2. Насиченість і 
потужність культурного шару (тобто скільки часу жили давні племена 
на досліджуваному місці, це стосується поселень, насиченість похо-
вальних споруд, що стосується могильників). 3. Вибрана техніка дослі-
джень. 4. Погодні фактори. Насправді їх дуже багато, кожна пам’ятка 
археології є чимось унікальною і до певної міри неповторною. Що сто-
сується рятівних робіт, якими займаємося ми, розкопки проводяться в 
межах будівництва в тих місцях, де знаходяться археологічні пам’ятки. 
Загалом терміни робіт встановлюються кожного разу індивідуально.

Також ми зв’язалися по телефону з прес-службою науково-
дослідницького центру «Рятівна археологічна служба» м. Львова. Нам 
були переслані електронною поштою матеріали щодо археологічних 
досліджень у нашому районі. А також ми домовилися та спільно про-
вели шостого травня 2021 року онлайн конференцію на тему «Чотири 
тисячоліття історії Полтавщини». 

Комплекс із Підгори – один із небагатьох повністю розкопаних. 
Розкопки під час будівництва траси Н-31 – одні з наймасштабніших на 
Полтавщині за часи незалежності України. 

ЛУБЕНСЬКІ ДОРОГИ СОЛДАТА ВАСИЛЯ СТУСА

Слєпцов Сергій, Ступка Вікторія, вихованці 
Дитячо-юнацького клубу спортивного 
орієнтування і туризму «Валтекс» м. Лубен, 
учні 10 класу ЗОШ І-ІІІ ст. №1 
Лубенської міськради Полтавської області
Керівник: Полонський М. М., 
методист ДЮКСОТ «Валтекс»

Біографія Василя Стуса викладена в багатьох літературних дже-
релах. Видано кілька томів спогадів про українського кандидата на Но-
белівську премію. Але всі вони детально описують дитячі, студентські 
роки і роки боротьби проти радянської тиранії. Але дуже мало інфор-
мації про роки служби в радянській армії, особливо про початок служ-
би, що проходила у нашому місті – у Лубнах на Полтавщині.

Ми вирішили дослідити цей період життя Василя Семеновича 
Стуса. Джерелом інформації стали книги, місцева періодична преса, 
спогади однополчанина Миколи Сенчила і військовослужбовців дивізії, 
що базувалася у Лубнах.

Згідно з наказом міністра оборони СРСР №261 від 2 вересня  
1959 р.[1] Василь Стус, як такий, що втратив відстрочку, був призваний 
до радянського війська. Зі спогадів М.Є.Сенчила: «Нас зібрали у До-
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нецькому військкоматі, далі на вокзалі завантажили до «теплушок». 
У Лубнах шикування, і під наглядом офіцерів та сержантів, пішки до 
розташування частини»[2]. Новобранці йшли через все місто, вули-
цями: Радянська, на якій виділялася двоповерхова будівля тюрми, 
повз Піонерський парк на місці кладовища, про що нагадували непо-
одинокі пам’ятники, Гомона і Карла Маркса, що були забудовані одно-
поверховими будинками ще ХІХ ст. І хоча після війни пройшло майже  
15 років ще лежали у руїнах багато будівель, серед яких: будинок де 
жив Олександр Шліхтер (більшовицький партійний і державний діяч), 
учительський інститут (колишнє єпархіальне училище) та райком пар-
тії (колишній окружний суд). Не дивно, що в листі друзям В. Стус пише: 
«Лубни – сіре містечко, хоч посідає третє місце в області за обсягом. 
Воно тихе і сіре. Без пам´ятних місць, хіба що згадати панські будинки, 
зведені на початку а чи всередині 19 століття» (07.12.1959 р.) [3]. 

Штаб дивізії знаходився у колишньому будинку Володимира Ле-
онтовича, українського громадського і політичного діяча, міністра зе-
мельних справ Української Держави (1918 р.), письменника і мецена-
та. Але за роки радянської влади і війни будинок втратив свій лоск. 
Поряд, зі слів Петра Олександровича Гузя, голови ради ветеранів  
25-ї мотострілецької дивізії імені В. Чапаєва, знаходилися ка-
зарми комендантської роти і батальйону зв´язку [4]. На друго-
му поверсі казарми комендантської роти проходили у 1959 році  
«карантин» новобранці [2].

У статті «Василь Стус і Лубни» В.Сова, посилаючись на харків-
ського журналіста, засновника «Українського простору» Володислава 
Проценка, стверджує, що Василь Стус провів армійські роки у скла-
ді 25-ї гвардійської мотострілецької дивізії імені В.І.Чапаєва [5]. Але 
М.Є.Сенчило категорично заперечує, що служив у чапаєвській дивізії [2].

Певну ясність вносить книга групи авторів «Вооруженные силы 
СССР после Второй мировой войны: от Красной Армии к Совет-
ской» [6]. За їх даними дивізія, що розташовувалася Лубнах кілька 
разів встигла змінити номер. У 1947 році вона була 25 гвардійською 
стрілецькою, в кінці 1955 – 38 гвардійська механізована, а потім  
115 гвардійська мотострілецька. У 1964 році, їй повернуть номер –  
25 гвардійська мотострілецька дивізія, додавши – імені В.І.Чапаєва. 
При зміні нумерації польова пошта не змінювалася, залишаючись 
03304. Саме такий штемпель ми бачимо на листах Василя Стуса. 
Отже, В.Стус почав службу у 115 мотострілецькій дивізії. Дані про  
115 дивізію підтверджує і П.О.Гузь, говорячи що зустрічав у докумен-
тах однополчан цей номер частини. Дивізія була кадрованою, укомп-
лектована особовим складом лише на 16% (2200 осіб). 

Після «карантину» Василь Стус розподілений до сержантської 
школи, що розташовувалася в цьому ж приміщенні. Курсантів школи 
було близько сотні і вони займали більшу частину великої казарми з 
двоповерховими ліжками. М.Є.Сенчила направили до зв’язківців, що 
займали куток цієї ж казарми. Навчалися за різними програмами і Ми-
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кола Єлисеєвич розповів, що бачилися не часто: у зв´язківців робо-
та у навчальному класі, а піхотинці переважно на плацу та зі зброєю. 
М.Є.Сенчило згадує, що сержанти з любого приводу демонстрували 
свою зверхність над курсантами. Василь Стус отримував наряди поза 
чергою, а часто і гауптвахту[8]. 

Не додала популярності в частині Василю Стусу і телеграма 
А.Малишка з повідомленням про публікацію його віршів 22 грудня 
1959 р. у «Літературній Україні». Солдат, що говорить українською, 
пише українською, а ще і друкується українською – явно не справжній 
радянський солдат. 

Після зимових місяців муштри, у листі до Віктора Дідківського, Ва-
силь Стус пише: «скоро піду в перше «увольнение», тоді стане на душі 
легше» [7, ст. 303]. У листах до Бориса Дорошенка (без дати, весна 
1960 р.) і Віктора Дідківського (06.05.1960 р.) Василь Стус описує іс-
торію міста, музей. Ймовірно, що дані про історію міста він почерпнув з 
путівника «Наша рідна Лубенщина» [9], виданого у 1958 р. 

Дорога до музею від частини йшла до базарної площі і далі 
вулицею Леніна, повз традиційну «Чайну», до будиночка початку  
ХХ-го століття зі скіфськими бабами і козацькою гарматою біля входу. 
Тодішні Лубни мали ще одну велику площу поруч з Троїцькою церк-
вою. Міг Василь Стус піти і до площі Революції (Соборної) та Верхньо-
го Валу – найстаріших частин міста. У вірші В.Стуса «Полтавщина» 
(квітень 1960 р.) ми бачимо чудову багатогранну панораму Посулля, 
і поряд: «І чорний дим із чорних чагарів / Де паровози обрій рвуть на 
шмаття, …» [9]. Залізницю, ліс під Лисою горою не видно від казарми, 
а, отже, Василь Стус в «увольнение» міг блукати Верхнім Валом, звід-
ки відкривається широка панорама: Мгарський монастир, села Піски, 
Солониця і так майже до містечка Хорол.

Лубенський період служби закінчився у травні 1960 року. За спо-
гадами Миколи Сенчила перед відправленням з частини їх викликали 
«особісти». Миколі Єлисеєвичу пропонували залишитися у Лубнах, 
але він відповів, що хоче зі своїми хлопцями, до яких звик. Можливо, 
що згода залишитися поряд з домом, а М.Сенчило родом з Пирятин-
щини, за сорок кілометрів від Лубен, була б обставлена додатковими 
умовами. Чи викликали Василя Стуса, сказати Микола Єлисеєвич не 
може. Але на далекий Урал їхали разом і служили в одній частині. Зга-
дав Микола Єлисеєвич і перший свій вірш, який він показав В.Стусу: 
«Вороненная сталь автомата / Холодна у меня за спиной. / А в сумер-
ках бродит пернато / Зима, с хлесткою метлой 2].

Саме після цього вірша Василь Стус запропонував Миколі Сен-
чилу писати українською. На сьогодні М.Є.Сенчило – автор близько 
двадцяти книг поезії, гумору та спогадів. Змушений повернутися з Лу-
ганська, де мешкав з 1979 р. до Пирятина.

Після військової служби Василь Стус, який перед призивом міг 
стати інструктором райкому, став на шлях критики радянської влади. 

Які причини такої зміни свідомості? 
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Чи не рабське безправ´я радянського солдата, змушеного підко-
рятися найменшому «командирчику», стало одним з багатьох поштов-
хів до боротьби? 
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ПАТРІАРХ МСТИСЛАВ – ЛЮДИНА НЕПОХИТНОЇ ВІРИ

Сузима Дмитро, учень II курсу
ДПТНЗ «Полтавське вище професійне училище 
імені А. О. Чепіги»
Керівник: Улізько М. М., викладач історії

Минуло кілька років з моменту появи на карті Полтави нової назви 
вулиці та зупинки громадського транспорту – «Патріарха Мстислава». 
Попри це у повсякденному вжитку люди все ще часто використовують 
стару назву – «Карла Лібкнехта». Полтавці мають знати й пам’ятати 
Патріарха Мстислава, а також зберігати будинок, де він мешкав.

Щедра Полтавська земля на великих людей. Багатьма іменами 
визначних політичних, військових, культурних і церковних діячів про-
славила вона Україну. Серед них є люди, чиє життя позначене осо-
бливим духовним горінням. Часто такими були й родини. Так, із сім’ї 
Петлюр вийшов не тільки голова Директорії та Головний отаман військ 
УНР Симон Петлюра. Тісними родинними узами пов’язаний із ним 
Першоієрарх Української православної церкви в США, перший патрі-
арх Київський і всієї України Мстислав, у миру – Степан Скрипник [1].
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Степан Іванович Скрипник належав до старовинного козацького 
роду. Народився він 10 квітня 1898 р. в Полтаві. Його батьки – Іван 
Скрипник і Маріянна Петлюра (сестра Симона Петлюри) відзначалися 
побожністю, налаштовували на глибоку віру і своїх дітей. На релігій-
ний світогляд майбутнього владики Мстислава мали великий вплив 
ближчі і дальші родичі з боку Петлюр священики і ченці, а особливо 
тітки–черниці Гавриїла і Тетяна. Одна з його прабабусь була ігуменею 
в монастирі на Полтавщині, батьків родич Сильвестр – архієпископом 
Омським. Його діди також відзначалися благочинністю, працювали на 
користь громади. Брат Степана, овдовівши, продав частину своїх ма-
єтностей і купив у Києві на Печерську 50 десятин землі, на якій збу-
дував церкву. Дядько Степана, який жив на Кубані, втік від царського 
переслідування до Львова, де навчався в університеті. Він мав дуже 
великий вплив на майбутнього владику. Згодом, згадуючи про своє ди-
тинство, Степан Скрипник говорив: «Мене навчили служити людям… 
Це властиво моєму козацькому родові: жити не тільки для себе, а пе-
редусім для людей. Робити щось корисне громаді – цього завжди до-
тримувалися мої кревні» [2, с. 14].

Навчаючись у Полтавській гімназії, Степан Скрипник брав актив-
ну участь у нелегальних гуртках учнівської молоді. Після закінчення 
гімназійного курсу, у роки Першої світової війни, був направлений до 
козачої офіцерської школи в Оренбурзі (1917-1921 рр.). Коли розгор-
нулася національно-визвольна боротьба українського народу, Степан 
активно включається в цей рух. Брав участь у формуванні куреня  
ім. К. Гордієнка, направленого для оборони Львова він наступу 
польської армії. Але до Львова його загін не дійшов, а тільки до Хо-
дорова, де Степан був поранений і потрапив до чеського військо-
вого шпиталю. Після одужання отримав направлення на дипло-
матичну роботу, де завжди намагався гідно репрезентувати укра-
їнську націю, показати її кращі риси, познайомити з українськими  
проблемами європейський загал [3, с. 2].

Найбільшу цінність становить «Заповіт і моє благословення» [4] 
Патріарха Мстислава, який був написаний в 1993 р. в Баунд Бруку 
(США) за декілька днів до його смерті. Автор «Заповіту» закликає до 
об’єднання всіх православних церков в одну єдину, а потім «на Соборі 
національному, таємним голосуванням обрати Одного Предстоятеля, 
Патріарха Київського і всієї України» [4, c. 43 ].

Він вважав, що об’єднання Православних Церков України – це іс-
торична необхідність, щоб вижити і закріпити своє місце серед вільних 
народів світу. Проте, об’єднання Церков можливе лише навколо УАПЦ, 
яка «ніколи не зраджувала віру і свій народ».

У своїй промові до віруючих Патріарх Мстислав сказав:  
«Церква – це серцевина нашого народу. Це мають зрозуміти всі 
об’єднання, всі партії, які, на жаль, часом спиняють буття церкви, або 
не бачать його взагалі. Хотілося, щоб усі верстви, які складають нашу 
націю, перейнялися розумінням, що без Бога ні до порога, а без церкви 
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української нас не буде бачити світ. Або буде бачити як заколотників у 
внутрішньому житті.

Наша нація має багато недругів, а наша церква має їх ще більше. 
Ворог знає роль церкви в нашій історії, знає, що то є та криниця, яка 
творить вічні вартості в житті нації. Ми були знані в світі, нас цінили як 
тих, що єднали Схід і Захід, Європу та Азію. То була тяжка місія – отой 
шлях, на якому положена Богом Україна. За той шлях билися і свари-
лися недруги, бо обіч нього лежить багата українська земля, до якої є 
скільки ласих» [5, c. 30].

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДжЕРЕЛ
1. https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/lyudina-nepohitnoyi-viri
2. Сверстюк Є. Святійший Патріарх Київський і всієї України Мстислав // Люди-

на і світ. – 1990. – №12. – С. 10-14.
3. З виступу Євгена Сверстюка на XV Соборі УАПЦ США // Наша віра. –  

1998. – №11. – С.2.
4. Патріарх Мстислав. Заповіт і моє благословення // Пам’ять століть –  

1998. – №2. – С. 40–45.
5. Табачник Д. Історія української дипломатії в особах. – К., 2004. – 659с.

ДВА ВЧИТЕЛІ-ФРОНТОВИКИ

Тищенко Діана, учениця 11 класу 
Василівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Чутівської селищної ради Полтавської області
Артеменко Р. І., 
учитель української мови і літератури

Вивчивши питання історії Василівської школи ми з’ясували, що 
маємо мало відомостей про вчителів-фронтовиків. Опрацювали мате-
ріали шкільного архіву та архіву відділу освіти. Вдалося знайти деякі 
особові справи, службові характеристики. 

10 жовтня 1943 року Чутівським відділом народної освіти були 
видані перші накази про відкриття тридцяти шкіл. Буквально через 
два тижні після визволення району, розпочали роботу школи. Уроки 
проводили ті педагоги, які пережили окупацію, повертались з ева-
куації. Переважно це були жінки. Лише після 1945 року колективи 
шкіл поповнилися чоловіками-педагогами, які поверталися з фрон-
ту. Наше дослідження стосується двох. Нас вразило те, що ці сіль-
ські діти, напівголодні, напівроздягнені, практично без підтримки 
батьків навчалися, здобували освіту, пережили війну і залишились 
благородними, порядними людьми, виховали не одне покоління  
достойних громадян України.

Шугалій Тимофій Архипович народився у буремному 1918 році, 
10 червня, у селі Бутівка Сосницького району на Чернігівщині у селян-
ській родині. Батьки з діда-прадіда працювали біля землі. 
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Тимофій закінчив початкову школу, Велико-Успенську школу кол-
госпної молоді. Потім вступив на перший курс Сосницького робітфаку 
при Чернігівському інституті соцвиху. У 1935-1936 навчальному році, 
вже працював учителем 1-4 класів Слобідської початкової школи Мен-
ського району.

Заочно здобував фах учителя фізики і математики у Чернігівсько-
му учительському інституті. Викладав ці предмети у Спаській неповно-
середній школі аж до призову на службу в армію. Із перших днів всту-
пив у війну. Пройшов тяжкими фронтовими дорогами Другої світової від 
першого до останнього дня. Бив ворога на рідній землі і за її межами.

Демобілізувався аж у вересні 1946. До 1953 року працював у Вер-
бенецькій та Василівській семирічках, Перевалівській середній школах 
Кобеляцького району. 

За наказом Полтавського облВНО у 1953 році був переведений 
у середню школу ім. ХТЗ Чутівського району (така була назва на-
шої школи у той час). Обійняв посаду завуча та вчителя математики.  
У 1965 році став директором школи і працював на посаді до 1973 року.

Як і переважна більшість фронтовиків, не часто одягав бойові 
нагороди, хоча мав орден “Червоної Зірки”, медалі “За взяття Бер-
ліна”, “За перемогу над Німеччиною”. Але про війну говорив скупо:  
“Я був солдатом”. 

Звик виконувати накази, не обговорюючи їх. У службових харак-
теристиках відмічалося: відповідальний, дисциплінований, принципо-
вий, добре обізнаний з педагогікою та методикою навчання школярів. 

Гудзенко Терентій Трохимович народився 22 квітня 1904 року в 
селі Чернещині Решетилівського району Полтавської області. Батьки 
займалися землеробством. Сам Терентій наймитував з 8 років. Мав 
лише початкову освіту. У Дніпропетровську працював на заводі ім. Пе-
тровського. Закінчив вечірню школу і курси з підготовки до ВУЗу, які 
потім перейшли у робітфак.

З вересня 1931 року став студентом історичного факультету Дні-
пропетровського педагогічного інституту. На початку 1933 року вже 
розпочав педагогічну діяльність. Працював учителем школи колгосп-
ної молоді Олександрівського району Дніпропетровської області. По-
тім з 1934 по 1937 рік був учителем географії 5-9 класів в Онуфріївській 
середній школі Кіровоградської області, до 31 липня 1941, викладав 
географію в 5-9 класах Кіровоградської середньої школи № 33 і був її 
директором. 

Одночасно з педроботою (термін п’ятидесятих років ХХ століття) 
навчався заочно: закінчив Кіровоградський педагогічний інститут, а 
потім у 1938 році – географічний факультет Одеського педагогічного 
інституту. 

15 серпня 1941 року призваний в ряди Радянської Армії і потра-
пив на фронт. Отримав тяжке поранення влітку 1943 року. Практично з 
госпіталя з 1 листопада 1943 року потрапив у розпорядження Сизран-
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ського військкомату і працював викладачем військової справи. Спочат-
ку в Заборовецькій середній школі, а потім – в школі №22 м. Сизрані.

У жовтні 1944 року Міністрство освіти УРСР відкликало його в 
Україну. У липні 1945 року все ж був призначений на посаду учителя 
географії у Ковалівської середньої школи Полтавського району, де й 
працював до 1953 року. А у 1950-1951 роках був директором цього на-
вчального закладу.

У 1953 році був переведений на посаду учителя географії у серед-
ню школу ім. ХТЗ Чутівського району Полтавської області. Працював 
Терентій Тимофійович у Василівці більше десяти років, до виходу на 
пенсію. 

Вихованці цих педагогів достойно продовжували справу своїх на-
ставників. 
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ВИДЮК ГРИГОРІЙ ОВКСЕНТІЙОВИЧ: 
РЕАБІЛІТОВАНИЙ ІСТОРІЄЮ

Черненко Анастасія, учениця 8 класу
Гімназії №18 Полтавської міської ради 
Керівник: Кузнєцова М. В.,
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Протягом тривалого часу в історіографії історії України та окре-
мих її регіонів залишались теми, які були практично недоступними 
для дослідників минулого, оскільки пов’язані з ними документи, вкриті 
численними застережливими грифами, зберігалися в різноманітних 
«спецхоронах» та «спецархівах». В контексті національного і культур-
ного відродження України виняткового значення набувають питання 
дослідження її історії, особливо тих сторінок, які протягом тривалого 
часу зображувались у спотвореному, далекому від реальності світлі.

Близько 80 років тому на Полтавщині, напевно, не було жодної 
людини, родина якої не відчула б на собі «Великий терор». Для сьогод-
нішнього покоління людей події тих часів практично нічого не значать, 
а ось наприкінці 1930-х для українців, які лише нещодавно ледве пере-
жили Голодомор, не існувало страшнішого звання за «ворог народу».

Часи “Великого терору” у масовій свідомості населення СРСР по-
значені тотальним страхом та недовірою. Нічні арешти сусідів, підозри 
колег на роботі, друзів, родичів, пошук шпигунів та шкідників, острах 
доносів та обов’язок публічно таврувати ворогів народу були повсяк-
денними. [5, с. 5].

Точна кількість полтавців, які стали жертвами «Великого терору» 
невідома. Згідно зі «Зведенням про кількість репресованих УНКВС 



43

Полтавської області», за період з 1 січня по 1 липня 1938 року було 
арештовано 6898 осіб, з яких 3284 – «колишні куркулі», 2160 – «колиш-
ні люди», а 142 – «служителі релігіозного культу (священики)», значну 
частину яких згодом розстріляли. Більшість похована на території уро-
чища Триби (місце поховання жертв масових репресій, яке знаходить-
ся між селами Копили і Макухівка), а також, за деякою інформацією, у 
Гришкиному лісі [4, с. 131].

Органи НКВС регулярно доповідали Сталіну про поширення анти-
урядових висловлювань, про відмови від роботи в колгоспах, про ма-
сову втечу в міста, про забій худоби у зв'язку з нестачею кормів, тощо. 

Мабуть, не буде перебільшенням констатувати факт справжньо-
го полювання на куркулів, яке почалося в рік «Великого перелому»  
(1929 р.). Показовою в цьому плані є доля Григорія Овксентійовича Ви-
дюка з села Жуківка Машівського району. 

Лише 46 років відміряла доля Григорію Овксентійовичу, 38-й рік 
повністю перекреслив звичайне життя простого селянина. Його біогра-
фія схожа на біографії мільйони інших співвітчизників, які всім серцем 
сприйняли революцію, чесно і самовіддано працювали на ниві соціа-
лістичного творення, щиро вірили в те, що будують найгуманніше сус-
пільство в історії людства.

В довідці-характеристиці, виданій на ім’я Видюка Г.О. за місцем 
проживання, зазначалось «виходець із заможної сім’ї, батьки його до 
революції мали землі 10 га, одну хату, два сараї, двоє коней, дві коро-
ви, а також вітряк».

Після революції сам Видюк Г. О. мав землі 11,5 га, двоє коней, ко-
рову, хату, сарай. Його дружина – виходець з куркульської сім’ї, брати 
її порозкуркулювані.

Оскільки для підтвердження ворожої діяльності Видюка Г.О. нія-
ких доказів, окрім їх власних свідчень, не вимагалось, слідство йшло 
швидко. Аркуш до аркуша підшиті у багатотомній справі протоколи до-
питів, очних ставок, інші матеріали. Відчувається, що за частоколом 
паперів слідчі намагались приховати свої злочинні наміри і дії. Під час 
допитів з тортурами Видюк Г. О., звичайно ж, зізнався в усіх злочинах, 
які йому були пред’явлені. 

«Розслідування» провели швидко і на основі всіх звинувачень  
23 березня 1938 р. Видюка Григорія Овксентійовича рішенням Осо-
бливої трійки УНКВС по Полтавській області засудили до вищої міри 
покарання – розстрілу. 

Обвинувальний висновок щодо Видюка Г.О. був підписаний 23 бе-
резня 1938 р. 

Вирок був приведений до виконання 14 квітня 1938 року. Будь-які 
відомості стосовно місця розстрілу та поховання Видюка Г.О. в архів-
них матеріалах відсутні. Так трагічно обірвалося життя ще однієї з чи-
сельних жертв сталінської репресивної системи. Вдова, Видюк Уляна 
Андріївна, звернулася до Полтавського РВ МВС 10 квітня 1958 року з 
проханням надати свідоцтво про смерть чоловіка. У КДБ відповіли, що 
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свідоцтво про смерть родичі можуть отримати у Машівському район-
ному РАЦСі Полтавської області.

Видюка Г. О. реабілітували, але зізнаватись перед його ро-
дичами в тому, що він був розстріляний через місяць після арешту, 
не стали – збрехали, що Видюк Г. О. помер 11 березня 1944 року  
від аневризми серця.

Сім’ї Видюка Григорія Овксентійовича військовим трибуналом Ки-
ївського військового округу була направлена довідка про реабілітацію 
Видюка Г.О.

Тобто, як бачимо, культ Сталіна був розвінчаний, репресованих 
реабілітували, а от брехня в органах влади продовжувала жити і далі.

Провівши пошукову роботу в архіві, було реабілітовано постать 
Григорія Овксентійовича в історичній ретроспективі. Залишається лиш 
здогадуватися, скільки таких постатей спотворені необ’єктивним по-
глядом «визначних» істориків-дослідників.
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ЗНИКЛІ ХУТОРИ НА ТЕРИТОРІЇ ВИРІШАЛЬНЕНСЬКОГО СТАРОСТАТУ 
СЕНЧАНСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

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

Відходять у небуття події, люди і навіть села, але майже всі віхи 
творення, падінь і злетів, перемог і невдач країни можна прослідкува-
ти, досліджуючи історію населених пунктів однієї сільської ради. Наш 
пошуковий загін «Кліо» продовжував працювати над темою «Стежка-
ми нашого села», зацікавився зниклими хуторами на території ниніш-
нього Вирішальненського старостату Сенчанської ТГ.
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Історія хуторів нашого населеного пункту висвітлюється у книгах 
«Материалы подворной переписи Полтавской губернии в 1900 г.», 
«Полтавщина: енциклопедичний довідник», Янко М.Т. «Топонімічний 
словник України», Олексенко М.В. «Біля джерела». Важливе значення 
мають архівні документи Вирішальненської сільської ради та спогади 
очевидців, жителів сіл.

Станом на 1930–1933 роки на сучасній території Вирішаль-
ненського старостату існувало 14 хуторів: Андріївка (сучасна назва 
с. Клюшниківка по греблю), Потоцьківщина, Їжаки, Перевалівський 
(с. Перевалівка), Ромоданівка (Ромашки, Красноглядівка), Кирсов-
ка, Крем’янка (сучасна назва с. Високе), Чесноковка (сучасна назва 
с. Часниківка), Низький, Волошинівка (сучасна назва с. Гірки), Паси-
нівка, Пономаренки (шлях на с. Сенча біля села Шкадрети), Сльозиха 
(сучасна назва с. Сльозиха), Чехи. Як бачимо, деякі хутори розшири-
лися і набрали статусу сіл, які існують і по цей час.

Хутір Ромашки мав ще дві назви: Ромоданівка і Красноглядівка, 
їхня назва, ймовірно, виникла через розташування населеного пунк-
ту на Ромоданівському шляху. Неофіційна назва пов’язана з прізви-
щем перших поселенців Красноглядів і, мабуть, з чудовою приро-
дою місцевості. Цей хутір, як і більшість хуторів, був заснований під 
час столипінської аграрної реформи (1907–1910 роки). Зник із карти  
в кінці 1990-х років ХХ століття.

Хутір Крячкове Озеро був заснований у 1910 році. У поміщика По-
зезейка селяни купували землі і заселяли їх, жителі були з навколиш-
ніх сіл. У центрі хутора містилося озеро, де водилося раніше багато ди-
кої птиці, особливо диких качок крячок, тому й назвали хутір Крячкове 
озеро. У даний час його немає.

Хутори Мирошниченки та Пономаренки існували до 1930 року, з 
організацією радгоспу вони увійшли до центральної садиби. 

Хутір Новокомишанка почав створюватися ще до революції  
1917 року. З села Комишня Миргородського повіту у пошуках кращої 
долі приїжджали люди, купували землі і заселяли хутір (зараз це вули-
ця Г. Сковороди с. Вирішальне, побутова назва Комишанка).

Назва хутора Крем’янка нібито пішла від того, що першим посе-
ленцям важко було обробляти землю – заважали «кремні». Пізніше 
хутір був перейменований у с. Високе, мабуть, тому, що с. Часниківка 
розташоване набагато нижче відносно нього.

Хутір Їжаки, всього з десяток хат, притулився до пагорба на са-
мому березі р. Озниця. Хутір був дуже маленький і, мабуть, тому всі 
історичні перипетії обходили його стороною. Життя хуторян змінила 
колективізація. Землі, худобу, реманент забрано до колгоспу. Треба 
було виконувати план заготівлі хліба. В 30-ті роки почалися репресії. 
Були випадки, коли людей висилали на північ, далеко від рідного краю. 
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Є свідчення, що цих людей грабували, відбирали навіть взуття у ді-
тей. Радянська влада ще довго панувала на території Їжаків. Зараз 
той хутір уже не існує. Стоїть кілька напівзруйнованих хат, зарослих 
бур’янами та чагарниками.

Нині на території Вирішальненського старостату хуторів не зали-
шилося. Хочеться сподіватися, що ще довгий час існуватимуть наші 
села, адже за останні 20 років в Україні зникло їх 500. Ще стільки ж є 
лише на папері: люди там не живуть. Але хотілося б, щоб наступні по-
коління знали історію рідного краю, пам’ятали про людей, які тут жили, 
працювали, мріяли…
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КАТАКОМБНЕ ПОХОВАННЯ ШАМАНКИ В ГРЕБІНЦІ

Шерстюк Ксенія, учениця 6 класу
Опорного закладу Гребінківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 
Гребінківської міської ради Полтавської області
Керівник: Бондаренко Н. В., вчитель історії

Більшість культурних проявів минулого території України є части-
ною європейських культурних явищ. Наша держава надзвичайно ба-
гата на пам’ятки кам’яної доби. І Гребінківщина цьому не виключення. 
Ця тема є актуальною, оскільки доводить, що з України, в значній мірі 
з Полтавщини, з Гребінківщини пішли могутні племена індоарійської 
раси, які згодом утворили могутні держави Азії та Європи.

Під час науково-рятівних досліджень 2007 р. кургану у м. Гребінці 
завідувачем відділу Центру охорони та досліджень пам’яток археології 
Управління культури Полтавської облдержадміністрації В’ячеславом 
Шерстюком виявлені шість поховань донецької та інгульської ката-
комбних культур, по три з яких складали невеликі родинні некрополі. 
Знахідки тодішніх розкопок були зафільмовані місцевою телестудією 
«Гребінка» (керівник – Ніна Третяк). Крім того, детальний опис резуль-
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татів дослідження викладений у книзі «Звід пам’яток історії та культури 
України. Полтавська область. Гребінківська міська територіальна гро-
мада» (Полтава-Харків, 2021).

Одне з таких поховань було виявлено на території, де зараз зна-
ходиться АЗС «Надія». Переважна частина досліджених поховань цієї 
культури була знайдена на сході та на півдні області. А це поховання – 
не тільки перше на західному березі річки Сули, але й перше в західній 
частині Полтавської області. Археологами до цього часу вважалося, 
що представники катакомбової культури не заходили на наші землі. 

З розмови з учителем історії ОЗ Гребінківська ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№ 4 Оксаною Терещенко, яка разом зі своїм пошуковим загоном «Про-
метей» була присутня під час здійснення розкопок, ми дізналися, що у 
могильнику донецької культури вирізнялося захоронення з яскраво ви-
раженими рисами «ритуальної насиченості» предметами супутнього 
інвентарю, що дало змогу віднести його до числа поховань шаманів. 

Це поховання зроблене в глибокій катакомбі, спорудженій у під-
земній камері, до якої з рівня давнього насипу вів вузький лаз – вхідний 
колодязь. Камера мала розміри близько 2×1,5 м, прямовисні стінки, 
рівне дно. Вхід до неї затуляло струхле дерев’яне колесо від воза, діа-
метром близько 60 см, виготовлене з чотирьох дощечок, яке заважало 
просипатися ґрунту. Наявність частин транспортного засобу у похован-
ні є свідченням високого соціального статусу особи для доби раннього 
бронзового віку. 

Останки жінки віком 25–30 років невеликого зросту (158 см) з озна-
ками надзвичайного фізичного розвитку були «викладені» в положен-
ні «на спині», головою майже на південь, з дещо підігнутими ногами. 
Зліва від плеча небіжчиці була вміщена керамічна таріль. Всередину 
посудини було покладено невелику бронзову голку. Неподалік черепа, 
під стінкою катакомби, були рештки круглої плями з яскравої червоно-
рудої вохри. А на рівні тулуба був покладений головний «шаманський» 
атрибут – шкіряний бубон із дерев’яним обідком і палиця-колотушка. 
Під бубном були залишки речовини, що застосовувалася під час об-
курювальних обрядів. Між бубном і небіжчицею знаходилося кістяне 
намисто. У ногах небіжчиці стояв перевернутий ліпний горщик, що за-
свідчував його ритуальний шлях у потойбіччя. 

Поховальний комплекс донецької катакомбної культури ХІХ ст. до 
н. е. належав жінці-шаманці, імовірно, визнаній цілительниці чи старо-
давньому фахівцеві зі здійснення стоматологічних операцій. Поки що 
цей комплекс є унікальним на Полтавщині. 
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МЕЧЕМ І ПЕРОМ СЛУжИВ НАРОДОВІ…

Авдєєв Микола, учень 9 класу 
Ліцею №21 «Надворсклянський»
Полтавської міської ради,
вихованець гуртка «Юні екскурсоводи»
при ПМ ЦПО
Керівник: Посмітна С. В.,
учитель історії, керівник гуртка
«Юні екскурсоводи» при ПМ ЦПО

З відродженням української державності певні події Української 
революції залишаються дослідженими не на належному рівні. До-
помогти розібратися в історичній правді, краще пізнати історію сво-
єї держави допомагає дослідження діяльності історичних постатей 
в Українській революції, в тому числі і наших земляків. Відродитися  
духовно – це повернути народу сторінки його героїчної історії. Ось 
чому ми вважаємо наше дослідження актуальним. 

Метою нашого дослідження є спроба повернути імена забутих 
земляків, які відстоювали в кривавій боротьбі право нашого народу 
вільно жити на своїй землі. 

Для реалізації даної мети ми поставили такі завдання: 
• розглянути життєвий шлях Антіна Кущинського – публіциста, 

педагога, військового, кооперативного і військового діяча;
•  визначити роль Антіна Кущинського щодо відродження укра-

їнського вільного козацтва, військової справи в часи Української рево-
люції та в міжвоєнний період;

• внесок Кущинського в розвиток української державності, в 
часи Української революції та в міжвоєнний час.

Методи дослідження: порівняльно-історичний
Практичне значення роботи. На наш погляд, дослідження має 

суспільно-корисне значення, бо сприяє патріотичному вихованню 
молоді через вивчення історії та культурної спадщини рідного краю. 
Його може використати учнівська молодь, студенти, педагоги для 
проведення краєзнавчих заходів у позакласній роботі та на уроках  
гуманітарного циклу.

Наші напрцювання є внеском у дослідження історичних малодос-
ліджених постатей та їхніх життєвих шляхів, що діяли у часи Україн-
ської революції на теренах Полтавщини, про яких широкому загалу 
достеменно довго було невідомо.

Результатом досліджень державотворчих процесів ми повертає-
мо імена забутих земляків, які відстоювали право українського народу 
відновити державність України, і на різних етапах свого життя втілюва-
ли це право в дію. Обов’язок нашого покоління знати про цих людей і 
шанувати пам’ять про них. 
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Наш земляк Антін Кущинський брав активну участь у події Україн-
ської революції, у розбудові українського війська, у діяльності Вільно-
го козацтва. Після 1920 року Кущинський змушений був емігрувати до 
Польщі, потім були Туреччина, Греція, Болгарія, Чехословаччина. Але 
де б він не був, завжди пам’ятав, що він українець, що він козацького 
роду, він діяв і мечем, і пером для українського народу. Деякий час 
працював асистентом при академії. Написав розвідку «Лісові коопе-
ративи в Карпатах». Друкується в журналах «Кооперативний альма-
нах», «Кооперативний огляд», «Кооперативна республіка». Студіював 
філософію права в Українському Вільному Університеті в Празі, зго-
дом працює секретарем УВУ. У 1939 році А. Кущинський бере участь 
в авторському колективі з написання четвертого тому наукової праці 
про соціальну-господарчу історію Закарпаття під назвою «Соціально-
господарський побут Карпатської України між двома світовими війнами 
1919-1939 рр. за чеської ери». Праця була готова до друку, але через 
воєнні обставини світу не побачила. 

Вирвавшись з полону, А. Кущинський повертається до Праги, 
співпрацює з видавництвом «Українська дійсність». Він є членом Ви-
щого Проводу Гетьманського Руху Гетьмана Павла Скоропадського на 
еміграції, а також працює адміністратором гетьманських видань. Зали-
шивши Прагу у 1945 році, жив у таборі для переміщених осіб, був про-
фесором Економічного музею і торгової школи та продеканом Україн-
ського народного університету в Мітиенвальді.

Антін Кущинський – автор багатьох статей у різних пресових ор-
ганах діаспори. Зокрема в журналі «Молода Україна», «Неминучість 
відродження української держави» (1972), «Видно шляхи полтавськії 
і славну Полтаву» (1974) та інші. Окремі видання: «Коротка історія 
укранської православної церкви», «Гетьман Павло і гетьманич Данило 
Скоропадські» та інші. Полковник Кущинський нагороджений емігра-
ційним урядом УНР, Воєнним Хрестом УНР. Помер Антін Андрійович в 
травні 1992 року. Кущинський «усе своє життя мечем і пером служив 
своєму народові і своїй церкві, служив завжди собі близькій і понад усе 
дорогій Україні, що була єдиним стимулом його багатого і творчого жит-
тя». На центральній вулиці міста Лохвиці було встановлено пам’ятну 
дошку Антіну Кущинському – визначному воїну, редактору часопису 
«Українське козацтво», публіцисту, церковному діячеві УАПЦ, велико-
му патріотові України та своєї малої Батьківщини – Полтавщини. 
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етНографічНе КраєзНавство

«ЇМ У ПАРІ СУДИЛОСЯ СТАТИ НА ВИШИТИЙ ЩАСТЯМ РУШНИК»
(Весільна обрядовість рідного краю)

Гриценко Наталія, учениця 10 класу 
Бірківської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів імені І. А.Цюпи 
Зіньківської міської ради
Керівники: Манойло С.І.,
заступник директора з НВР,
Табачна Т. О., вчитель історії

Наші люди володіють колосальним духовним і моральним по-
тенціалом, який зосереджено в українській національній традиційній 
культурі. Ми, юне покоління молодої держави, розуміємо свій грома-
дянський обов’язок – задіяти цей потенціал у державотворенні, у фор-
муванні національної самосвідомості громадян нової України. У сиву 
давнину, коли життя людське линуло за усталеними звичаями в одно-
манітному ритмі, народ склав прислів’я: «Чоловік тричі дивний буває: 
як родиться, жениться і вмирає». І справді, на життєвій стежині в на-
звані моменти людина ставала центром загальної уваги, саме їй відда-
валася шана, заради неї влаштовувалось веселе свято чи сумна триз-
на. Але ж немовля не усвідомлює цієї шани, а тому, хто пішов з життя, 
не потрібні вже ніякі відзнаки. Тож і виходило, що справді дивною була 
людина, як гуляла весілля.

Весілля! Слово це, мов той хміль, хвилює і веселить людські сер-
ця: юних – чеканням щастя, посивілих – згадкою про незабутню днину 
своєї молодості… Здавна повелося на Україні: весілля – то радість 
не однієї родини. Свято любові, народження нової сім’ї – громадська 
подія, яку відзначають усім миром. Українці кажуть: як склався у лю-
дини шлюб, так піде і все її життя. Ця народна мудрість виходить з 
того величезного значення, яке надавали шлюбу й сім’ї, особливо у 
минулому, коли одружувалися на все життя і тільки з однією людиною.

Нас також зацікавив цей величний обряд народження нової сім’ї. 
Тому ми вирішили більш глибоко познайомитися з традицією святку-
вати весілля в нашій місцевості. Актуальність нашого дослідження зу-
мовлюється необхідністю глибше долучитися до своїх духовних дже-
рел і традиційної спадщини. У цій площині важливе місце належить 
духовним традиціям. Провідною формою їх функціонування є весіль-
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на обрядовість. Це один із найстійкіших і найскладніших компонентів 
традиційно-побутової, духовної культури, яскравий показник етнічної 
ідентичності

Мета роботи: дослідження, вивчення та збереження духовної 
спадщини рідної землі, відновлення забутих традицій, звичаїв, обря-
дів, поглиблення знань учнів з історії рідного краю.

Ми намагалися якнайточніше відродити звичай наших предків – 
святкування утворення нової родини – справжнє українське весілля. 
Нам довелося переглянути чимало наукових та популярних публікацій, 
зустрітися зі старожилами рідного села, попрацювати над архівними 
матеріалами пошуковців нашої школи. 

Отож, ми сподіваємося, що наша робота буде цікавою для мо-
лодого покоління, для тих, хто вирішив стати на весільний рушник і 
дотриматися тих традицій, що притаманні саме нашій місцевості. Своє 
завдання ми вбачаємо в тому, щоб не розгубити перлів історичного 
минулого, а передати його живий, іскристий дух.

ПІСЕННО-ОБРЯДОВИЙ КОЛОРИТ МАКСИМІВСЬКОГО КРАЮ

Івасенко Діана, учениця 9 класу,
член фольклорного гуртка «Дивокрай»
Максимівського ліцею Піщанської сільської ради
Керівник: Бережна Л. П.,
вчитель української мови та літератури

В останні роки питання про необхідність збереження, відроджен-
ня й розвитку українського фольклору увійшли в розряд пріоритет-
них завдань української держави в напрямку формування духовності  
суспільства.

Новизна роботи полягає у тому, що члени фольклорного гуртка 
«Дивокрай» зробили спробу показати автентичну культуру села Мак-
симівки, дослідивши і вивчивши розвиток місцевих фольклорних ко-
лективів, історію їх створення, перших учасників та їхній репертуар.

З кожним роком ми віддаляємося від тих часів і людей, які збе-
регли в своїй пам’яті народні пісні, звичаї та обряди. Актуальним є те, 
що члени фольклорного гуртка «Дивокрай» цікавляться, записують, 
досліджують і пропагують давні українські пісні, які виконувалися і ви-
конуються в нашій місцевості.

Колектив ансамблю «Дивоцвіт» з’єднав людей того віку, пам’ять 
яких зберегла ще пісні, звичаї та обряди їхніх мам та бабусь. Тож учас-
ниці ансамблю – справжня скарбниця не тільки пісенної творчості, а й 
старовинних традицій села Максимівки.
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У репертуарі фольклорного колективу є весільні, обрядові пісні, 
різдвяні колядки та меланки. Крім пісень, у репертуарі є обряди сва-
тання та весілля.

Одним із таких обрядів є виготовлення максимівського весільного 
дивня. Цей обряд та рецепт весільного дивня гуртківці записали від 
учасниці колективу Кравченко Любові Іванівни, які їй передала її мама, 
Третяк Галина Явтухівна. Саме з вуст Галини Явтухівни (1932 року на-
родження) гуртківці записали ряд старовинних весільних та інших об-
рядових пісень.

Фольклорний колектив «Дивоцвіт» – учасник багатьох фестива-
лів, конкурсів української культури та фольклору. Ансамбль постійно 
виступає з виїзними концертами у сусідніх селах та містах регіону, бере 
активну участь у загальносільських заходах. Це лише невеликий пере-
лік досягнень нашого славного фольклорного ансамблю «Дивоцвіт»: 
1.	 Науковий чемпіонат з фольклору в Одесі (срібна медаль, 2021р.)
2.	 «Омельницьке розмаїття»
3.	 «Козацькі забави»
4.	 «Полуничний фестиваль»
5.	 «Міжнародний музичний марафон» (Харків, 2021р.)
6.	 Марафон обрядів народних пісень (Харків, 2021р.)
7.	 «Вертеп-фест» (Харків, 2021р.)
8.	 «Чиста криниця» (Сорочинський ярмарок, 2018р., 2021р)
9.	 Обласний огляд народної творчості «Де згода в сімействі» (2020р.)

НАРОДНІ СВЯТА НА ПОЛТАВЩИНІ

Коверзай Євгеній, учень 9-В класу
пошуково-дослідницька група «Юні краєзнавці»
Кременчуцької гімназії № 31 Кременчуцької 
міської ради Кременчуцького району, 
Полтавської області
Керівник: Поляцкова Н. І., учитель історії

В останні роки підвищується інтерес до народної творчості, на-
родних свят. 

Народні свята – це найдавніша обрядовість, яка починається з 
первісних, язичницьких вірувань, та поєднує у собі раціональний до-
свід і релігійно-магічні вірування наших предків. 

Актуальність теми полягає в тому, що вивчення українських на-
родних свят зумовлює успішне формування у підростаючих поколінь 
духовності нації, її самобутнього, ідейно-морального, художнього та 
творчого потенціалів.
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Наукова новизна полягає у новітніх формах роботи: зборі етно-
графічного матеріалу, індивідуальній роботі, в інсценуванні колядок і 
щедрівок під час святок.

Ми опрацювали твори видатних дослідників народної творчості, 
академіків – В. М. Гнатюка, А. Ю. Кримського. Розвідки про них написа-
ні на основі друкованих і архівних джерел. Опрацювали роботу Богуш 
А. М., Лисенко Н. В. «Українське народознавство в дошкільному за-
кладі», Кузь В. Г., Руденко Ю. Д., Сергійчук З. О. «Основи національно-
го виховання», познайомились з роботою Науменко В. І., Артюх Ф. А., 
Горленко В. Ф. «Культура і побут населення України», де міститься на-
вчальний комплекс матеріалів для ознайомлення з українським наро-
дознавством та етнографічними дослідженнями. 

Для розв’язування поставлених завдань використано такі методи 
наукового дослідження: теоретичний аналіз наукових джерел, узагаль-
нення, порівняння, інтерв’ю, бесіда.

Суспільно-корисне значення полягає у пробудженні інтересу до 
свого народу, його культури, історії, до народних традицій, календарно-
обрядових свят, пробудження патріотизму, почуття гідності та поваги 
до рідної землі. 

Ми записували спогади жінок, які розповідали про народні свята 
на Полтавщині, а господині поділилися секретами рецептів смачних 
страв, які готували в цей час, та особливостями ворожіння на свята.

Також, дізналися про Миколая – чудотворця та його вміння тво-
рити милосердя, про співання колядок на Різдво, про ворожіння на на-
реченого за допомогою дзеркала на святки, про те, що на Водохреща 
вода зцілює душу і тіло людини, очищає її від усякої скверни, позбав-
ляє різних хвороб. 

Жінки розповідали, що у Вербну неділю не можна викидати освя-
чені гілочки, адже вони допомагають від різноманітних хвороб, дурно-
го ока. На Великдень варили яйця і розписували писанки, фарбували 
крашанки, пекли обов’язкову пшеничну паску. Поділилися секретом 
випікання паски.

На свято Івана Купала, стрибаючи через вогонь, дівчата й парубки 
ворожили про своє майбутнє, ранній чи пізній шлюб. 

Посвячений на Спаса у церкві мед має цілющі властивості. Люди го-
ворять, що навіть тяжкохворий може видужати, якщо попробує цей мед.

Вірування, звичаї, обряди, народні свята передаються від по-
коління до покоління через пісні, колядки, щедрівки, перекази та ле-
генди. Знайомлячись з народними святами на Полтавщині, ми під-
готували збірник матеріалів на тему: «Особливості народних свят 
на Полтавщині», де зібрані спогади жителів Полтавського краю про  
народні свята, звичаї. 

Любіть Україну. Шануйте традиції свого народу!
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ЗЕРНА НАРОДНОЇ МУДРОСТІ

Коновалова Марія, учениця 11-А класу 
Лубенської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 2 Лубенської міської ради 
Полтавської області
Керівник: Цимбал О. І., 
учитель української мови та літератури 

Актуальність дослідження. Сьогодні майже неможливо зустріти 
молоду людину, яка добре володіє рідною мовою, може чітко і зрозумі-
ло висвітлювати думки. У ХХІ столітті підлітки повністю вичерпали всі 
вміння та властивості простого спілкування. Прислів’я та приказки до-
зволяють розширити словниковий запас, довести важливість правил 
ґречної поведінки людей у суспільстві, ознайомити з особливостями 
українського національного етикету. Якщо пояснити прихований сенс 
фольклорних висловів, показати цінності, відображені в них, то ми мо-
жемо розширити знання про рідний край.

Мета дослідження: ознайомити з малими жанрами фольклору, 
розкрити зміст маловідомих паремій і укласти міні-збірник місцевих 
прислів’їв і приказок.

Об’єкт дослідження: прислів’я та приказки як жанр українського 
фольклору.

Предмет дослідження: тематичне різноманіття, функції і значення 
прислів’їв та приказок, записаних від жителів Лубенщини.

Відповідно до мети були виконані такі завдання: проаналізувати 
походження та виявити перших збирачів малих фольклорних жанрів; 
провести системний порівняльний аналіз таких понять, як «прислів’я» 
та «приказка»; відстежити національну ментальність у народних ви-
словах; записати та систематизувати влучні звороти Лубенщини; про-
стежити сенс прислів’їв та приказок для мовця.

Методи дослідження. Основний – особисті інтерв’ю. Також вико-
ристовувалися методи аналізу, синтезу, зіставні та системно-структурні. 

Наукова новизна нашого дослідження полягає в тому, що в роботі 
вперше здійснено комплексну характеристику використання прислів’їв 
та приказок у розмовній мові жителів Лубенщини.

Народ майже перестав творити приказки й прислів’я. Наші жур-
налісти не використовують традиційні українські фразеологізми, а 
письменники перестали їх довершувати. Складно відродити традицій-
ну манеру спілкування, використання народних мініатюр як атрибуту 
мовлення, якщо оточення не розуміє і не підтримує цього.

У процесі дослідження було зібрано й проаналізовано прислів’я 
та приказки, які ще збереглися на Лубенщині; укладено міні-збірник 
«Устами бабусі». У ньому містяться малі фольклорні форми різної 
тематики: спостереження над природою і господарською діяльністю, 
роздуми про працю, розум, вади вдачі й поведінки. Мініатюрні народні 
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фрази допомагають точно й дотепно передати повчання чи застере-
ження, дати пораду, заспокоїти чи розрадити. Фольклорні матеріали 
записано безпосередньо від респондентів похилого віку під час роз-
мови. Зібраний автентичний матеріал, записаний та впорядкований, є 
цінністю для Лубенської громади. 

Практичне значення дослідження: матеріали можуть бути вико-
ристані під час проведення виховних годин, уроків рідного краю, укра-
їнської мови та літератури, тематичних конференцій, тижнів народо-
знавства. Це дослідження допоможе вчителям, вихователям, батькам 
та школярам розширити рівень знань про малі форми фольклору та 
збагатити усне мовлення.

Отже, прислів’я та приказки мандрують зі століття в століття, пе-
редаються від старшого до молодшого, збагачують нашу мову й навча-
ють нас мудрості. Вони допомагають краще пізнати звичаї та традиції 
свого краю. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДжЕРЕЛ
1. Українські народні прислів’я та приказки / упоряд. В. Бобкова, Ф. Лавров – 

К.: АН УРСР, 1961. – 520 с.
2. Українські приказки, прислів’я і таке інше. Уклав М. Номис / упоряд., приміт. 

та вступна ст. М. М. Пазяка. – К.: Либідь, 1993. – 768 с.

ВЕСІЛЬНИЙ ТОРТ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА КОРОВАЮ

Крамаренко Анастасія, учениця 8-Б класу 
Опорного закладу Гребінківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 
Гребінківської міської ради Полтавської області
Керівник: Щербак І. С., 
вчитель англійської мови

Сучасне українське весілля поєднує вітчизняні та європейські 
традиції. Однією з них є весільний торт. Та варто зазначити, що його 
історія сягає в далеке минуле. Наші пращури не могли уявити весіл-
ля без короваю. Здавна він вважався обрядовою стравою, символом 
багатства, родючості та втіленням майстерності творця. Його готували 
жінки-коровайниці, дотримуючись певних правил: непарна кількість 
майстринь, кожна з яких повинна бути щаслива в шлюбі й мати ді-
тей; під час замішування тіста не можна розмовляти, бо коровай не 
підніметься; спів обрядових пісень під час випікання. Особливу увагу 
звертали на прикрашання: візерунки з тіста, калина, квіти, птахи, стріч-
ки мали неабияке символічне й сакральне значення. Нині ж коровай на 
весіллі зустрічається все рідше.

Багатоярусні весільні торти – західна традиція, яка дісталася й 
до нас, але ще не досить вивчена. Урочисто поданий торт став уже 
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невід’ємним атрибутом весільного дійства. В наш час не проблема за-
мовити гарний весільний торт за власними побажаннями, будь-якого 
розміру, кольору, смаку та зовнішнього вигляду. Випікання тортів може 
бути як хобі, так і справою всього життя. Але його приготування – це 
велика відповідальність. Зробити його гарним і смачним, щоб дого-
дити молодятам, – нелегка праця. В нашому місті теж є майстрині, 
які займаються випіканням весільних тортів. Це їхнє хобі. Кожна з 
них має свої секрети, дотримується певних правил при їх випікан-
ні та прикрашанні. Ірина Бульбаха та Оксана Малашта говорять, що 
тісто все відчуває, тому випікати коржі потрібно в гарному настрої,  
з думками про молодят. 

Роботу розпочинають з обговорення із замовником начинки, ди-
зайну, ваги весільного торта. Ірина Бульбаха поділилася своїм секре-
том: обов’язково коли ставити тісто в духовку, його потрібно тричі пе-
рехрестити, щоб коржі вийшли пухкі та добре вдалися. Справжній май-
стер своєї справи – Ірина Чечель – поділилась досвідом та цікавими 
фактами своєї роботи. Тортами займається вже 6 років. Найбільший 
весільний торт важив 10,5 кг та мав 4 яруси. Збирався у банкетному 
залі в день весілля, прикрашений був цукровими квітами. До кожного 
замовлення Іра підходить відповідально та індивідуально. Використо-
вує прикраси зроблені власноруч: цукрові квіти, фігурки, мережива. Їх 
виготовлення триває до 7 днів. Часто замовляють топери з іменами 
молодят. Популярними стають прикраси з живих квітів. Випечені біскві-
ти обов’язково повинні відлежатися не менше 8 годин. Поділилася Іра 
й таким цікавим фактом: весільний торт, як правило, замовляє наре-
чена, і лише один раз замовлення було від жениха, який чітко вказав, 
що це повинен бути за торт і в якій тематиці. Іра обов’язково для себе 
фотографує кожен торт. Ще розповіла про цікаву весільну традицію в 
нашому місті. Це аукціон, під час якого молодята відрізають перший 
шматок торта й продають його гостю, який більше заплатить. 

З появою весільного торта з’явилися нові прикмети. У весільний 
торт додають фрукти та горіхи як символ родючості. Спільне розрі-
зання молодими святкового торта символізує їхнє щасливе майбутнє, 
народження нової сім’ї, єднання молодят. Одна з прикмет говорить, 
що коли наречена з’їдає свій шматочок, то викидає тарілку у вікно.  
Якщо тарілка розбилась, то буде щастя в шлюбі, а якщо залишилася 
цілою – шлюб буде неміцним. Є ще така кумедна прикмета: якщо нео-
дружений чоловік покладе під подушку шматок весільного торта, то не-
забаром зустріне свою суджену, а незаміжня дівчина побачить уві сні 
свого судженого.

Отже, весільний торт у нас поєднує елементи культури Європи, 
звідки він прийшов, з українськими етнічними традиціями, що мають 
давні корені.
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ХРЕЩЕННЯ: ТАЇНСТВО ЧИ ОБРЯД?

Михайліченко Ілля, учень 10-А класу 
Гребінківської гімназії 
Гребінківської міської ради Полтавської області
Керівник: Щербак В. О., 
вчитель української мови та літератури

Важливих фактором, що впливає сьогодні на життя суспільства, 
безперечно, є релігія. Найпоширенішою релігією в Україні є християн-
ство, яке тут утверджувалося протягом багатьох століть. Це був три-
валий процес, що зазнав впливу різних чинників. Багато людей сьо-
годні думає, що вони християни з дитинства, бо народились у віруючій 
сім’ї. Але християнська віра має свою позицію, згідно з якою справжнім 
християнином вважається людина, яка пройшла кілька етапів духовно-
го очищення, головним із яких є хрещення.

Українці сьогодні – багатоконфесійний народ. Як повідомили нам 
у відділі культури і туризму Гребінківської міськради, в нашій громаді 
за останніми даними 22 релігійні об’єднання православного та протес-
тантського спрямування. 

У різних церквах різний підхід до хрещення. У православ’ї це та-
їнство, що дозволяє увійти в Христову Церкву і включає потрійне за-
нурення у воду або омивання в церкві в ім’я Бога Отця, Сина і Свя-
того Духа. Хреститися можна в будь-якому віці. Але чим раніше ди-
тину охрестять, тим раніше в неї з’являється ангел-хранитель. При 
хрещенні людина ніби залишає гріховне життя і може долучатися до 
інших таїнств, за неї можна буде молитися (нехрещених же людей не 
можна відспівувати після смерті). Обряд проводиться українською чи 
російською мовою (залежно від підпорядкування церкви).

На Гребінківщині хрещення супроводжується не лише дотриман-
ням церковних правил, а й значною кількістю прикмет. Якщо немовля 
неспокійне під час сну, хворобливе, радять якомога скоріше охрестити 
його, бо після цього у дитини нібито міцнішає здоров’я, вона стане за-
хищена від усього злого.

Після обряду хрещений має подарувати дитині хрестик (у наш  
час – золотий або срібний), а хрещена – крижму (зазвичай, рушник), 
яка потім буде оберегом для неї. Не можна витирати обличчя малюка 
після купелі. Якщо дитя не плаче під час обряду або заснуло – дуже 
гарна прикмета. При хрещенні хлопчика тримає на руках хрещена, 
а дівчинку – хрещений. Хрещені батьки не можуть між собою бути в 
шлюбі. Не може бути хрещеною й вагітна жінка. Не можна відмовля-
тися від прохання стати хрещеними. Найкращим для хрещення днем 
вважається субота. Якщо дитину охрестили до одного року, то на свят-
куванні першого року рідні батьки «викупляють» дитину в хрещених, 
подарувавши їм гарний подарунок.
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У протестантстві інший підхід. Християни-п’ятдесятники, баптис-
ти, адвентисти сьомого дня і свідки Єгови, які є в Гребінці, вважають 
хрещення усвідомленим кроком до Бога, тому воно може бути в різно-
му віці, але не в дитячому. Людина, що забажала охреститися, повідо-
мляє про це пастора, який потім проведе обряд, під час якого він ста-
вить кілька запитань стосовно її готовності до обряду. У різних церквах 
кількість запитань різна. Як розповів нам пастор церкви євангельських 
християн-баптистів Микола Колісник, він запитує: «Чи віриш ти, що Ісус 
Христос є твоїм Спасителем і помер за твої гріхи?» і т. д. Ствердна від-
повідь свідчить про готовність людини прийняти хрещення. 

Хрещення в кожній церкві відбувається за чітким алгоритмом (від-
повідно до її спрямування). Воно може бути індивідуальним та групо-
вим. На урочистому обряді присутня будь-яка кількість побратимів по 
вірі. Процес супроводжується повним зануренням у воду. У багатьох 
церквах воно відбувається на березі природних водойм у теплу пору 
року. Приміром, гребінківські адвентисти сьомого дня обряд проводять 
біля р. Удай у Пирятині спільно з тамтешньою громадою. Баптисти ж 
можуть проводити обряд і в холодну пору року, оскільки в їхніх моли-
товних будинках є спеціальні приміщення для хрещення – баптистерії.

Наявність таких фактів свідчить про те, що православ’я органічно 
поєднує в собі церковні канони з етнічними елементами, звичаями й 
традиціями. А протестантські обряди закриті до національного коло-
риту і здійснюються лише за правилами, вигаданими десь далеко.

ТРАДИЦІЙНІ УКРАЇНСЬКІ СТРАВИ – ОСНОВА 
ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ 

Олепір Надія, учениця 9-Б класу, 
член шкільного наукового товариства 
«Я – УвсеСВІТІ» Комунального закладу 
«Полтавська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів №20 імені Бориса Серги 
Полтавської міської ради Полтавської області»
Керівник: Фісак І. В., 
учитель зарубіжної літератури

Традиційна українська кухня зберегла в собі кращі традиції і осо-
бливості багатовікової історії та культури нашого народу. Нею не мож-
на не захоплюватися. Вона налічує велику кількість смачних і корисних 
страв, які виникли у сиву давнину і залишаються популярними й сьо-
годні. Багато з них вважаються символами української національної 
кухні. Саме до таких страв належать галушки. Про них згадується в на-
родних прислів’ях та приказках (наприклад, «Галушка, лемішка – хлі-
бові перемішка», «3 попелу галушки не вдаються до юшки», «Чотири 
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горшки – та все галушки», «Лежить як галушка» та інші), у художніх 
творах (наприклад, «Ніч перед Різдвом» М. Гоголя, «Енеїда» І. Котля-
ревського), навіть у піснях:

Ой, галушечки-галушки, –
Нема в світі краще юшки:
І на салі, і в сметані,
І пшеничні, і гречані…

Без галушок не обходиться жодна кулінарна книга, присвя-
чена стравам української кухні, подаючи від 10 і більше рецептів їх 
приготування [1; 2; 3; 4]. У кожному регіону України вони мають свої  
характерні особливості.

Галушки популярні не лише в Україні, а й за її межами. Однак та-
кої любові до цієї страви, як на Полтавщині, де вона стала справжнім 
кулінарним шедевром, не знайти. Вони – наче візитна картка нашого 
краю: «…немає краще страви, як галушки у Полтаві». У Полтаві їм на-
віть пам’ятник встановили та щороку вшановують під час фестивалю 
«Полтавська галушка» (який, до речі, вже набув міжнародного статусу).

У чому ж секрет такої популярності галушок?
По-перше, ця страва легка у приготуванні. В її основі – прісне тіс-

то, замішане на воді чи сироватці з яйцем (а іноді й без нього), з пше-
ничного, гречаного чи пшенично-гречаного борошна [2, с. 19]. Щодо 
техніки виготовлення на Полтавщині розрізняють три види галушок:

 – щипані (або рвані) – коли від розкачаного товщиною 1–1,5 см і 
нарізаного смужками шириною 2–3 см тіста відщипували (від-
ривали) невеликі шматочки;

 – різані – коли шматочки тіста не руками відривали, а відрізали 
ножем;

 – з начинкою – коли всередину шматочка кладуть перемелене 
м’ясо або печінку, зліплюють краї і качають кульки.

Не дивно, що цю просту страву з вареного тіста у вигляді ква-
дратиків або кульок господині готували майже щодня, переважно на 
вечерю – і час збережеш, і родина сита.

По-друге, ця страва має багато варіантів щодо способу приготу-
вання та подачі. Найчастіше на Полтавщині галушки варять у воді, 
зціджуючи перед подачею, або на пару. І ті, й інші приправляють за-
смажкою з цибулі на олії чи салі, маслом. У свята додають сметану, 
смажену курку, підливку з грибами – хто на що багатий [4, с. 84]. Іноді 
галушки варять на молоці або у юшці, тоді їх подають разом із рідиною.

По-третє, ця страва дуже поживна. Наші предки робили галуш-
ки з цільнозернового борошна грубого помолу, тобто з виробництва 
одноразового подрібнення зерна, багатого на клітковину та мінерали. 
Навіть якщо брати звичайне сучасне борошно, то в ньому переважа-
ють вуглеводи (60–70 %), насамперед крохмаль. Воно також містить у 
середньому 14–15 % води, 10–12 % білків (з яких, у свою чергу 80 % 
клейковини і 20 % розчинних білків), 0.9–2.3 % жиру і від 0,4 до 1,7 % 
мінеральних солей. Як бачимо, завдяки цьому галушки мають високу 
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харчову цінність. Якщо правильно підібрати муку і уміло приготувати 
галушки, то можна й фігуру берегти, й мати заряд енергії на довгий час 
та гарний настрій від смачної страви.

До речі, у моїй родині галушки дуже люблять і часто готують. Хочу 
поділися нашим родинним рецептом цієї страви.

Необхідно взяти дві склянки просіяного борошна, склянку сиро-
ватки, одне яйце, замісити тісто й залишити на півгодини, щоб воно 
вистоялося й легко розкачувалося. Потім розкачати качалочки діа-
метром 3 см і нарізати кружечками завтовшки близько 2 см. Звари-
ти у підсоленій воді, дочекатися, поки поспливають, відцідити й про-
мити холодною водою. А потім полити розтопленим маслом і дода-
вати різні заправки. Моя улюблена – нарізана шматочками смажена  
з цибулькою курка.

Раджу спробувати. Смачного!
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КАПЕЛИ БАНДУРИСТІВ ПОЛТАВЩИНИ ТА РЕПЕРТУАР, 
ЯКИЙ ВОНИ ВИКОНУВАЛИ

Панасюк Владислава, 
учениця 6 класу Гімназії № 18 
Полтавської міської ради
Керівник: Куць Т. Ю., учитель 
української мови та літератури

Бандура – невід’ємна частина української культури. Саме тому 
нашою метою є популяризація творчості полтавських бандуристів.  
У процесі роботи було досліджено історію розвитку та репертуар Вели-
косорочинської капели бандуристів, Полтавської капели бандуристів і 
Полтавської капели бандуристок.

Під час роботи над обраною темою було з’ясовано, що історія роз-
витку та репертуар бандуристів Полтавщини малодосліджені в науко-
вій літературі. Над цією темою працював В. Ревегук у статті «Трагедія 
полтавських кобзарів», а Л. Кизименко-Непопушева у своїй книзі «Пер-
лина України» описала розвиток Полтавської капели бандуристок.
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Під час досліджень було використано такі методи: історичний, 
аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення й систематизації.

У роботі, крім історії розвитку Великосорочинської капели банду-
ристів, Полтавської капели бандуристів і Полтавської капели бандурис-
ток, значну увагу приділено саме репертуару, який вони виконували.

Можна помітити, що до репертуару капели бандуристів у Великих 
Сорочинцях входили українські історичні пісні та думи, «Заповіт» Та-
раса Шевченка, гімн «Ще не вмерла Україна». Багато творів були ав-
торськими, складеними самими учасниками гурту, наприклад, «Летить 
галка через балку» І. Мироненка.

За дев’ять років свого існування Полтавська капела бандурис-
тів виконала чимало творів, серед яких думи, історичні й побутові 
народні пісні, а також окремі твори класиків і новітніх композито-
рів. У стінах їхньої студії зродилися такі обробки народних пісень:  
«А в полі корчомка…», «Пісня про Нечая» та інші. Багато нових тво-
рів з’явилося завдяки керівнику Г. Хоткевичу. Серед них дума «Буря 
на Чорному морі» та опрацьований варіант російської народної пісні 
«Вниз по матушке по Волге».

Репертуар Полтавської капели бандуристок завжди був дуже 
різноманітним – від українських народних пісень, ліричних та жартів-
ливих, до російського романсу, зарубіжної та світової класики. Напри-
клад, «Ніч яка місячна», «У сусіда хата біла», «Мав я раз дівчиноньку 
чепурненьку», «Я встретил Вас» – усі ці твори можна було почути у 
виконанні колективу. Також до репертуару входили пісні на слова Та-
раса Шевченка «Заповіт», «Реве та стогне Дніпр широкий», «Думи мої, 
думи мої..». Бандуристки грали «Місячну сонату» Бетховена, «Барка-
ролу» Миколи Лисенка, пісню Сольвейг з драми Ібсена «Пер-Гюнт» 
Едварда Гріга, «Хабанеру» з опери Бізе «Кармен», «Серенаду» Фран-
ца Шуберта, «Грезами» Роберта Шумана, твором «Ave Maria» Франца 
Шуберта (в обробці Валерія Полєвого) та багато інших творів.

Новизною роботи є те, що у ній ми зібрали матеріал про історію 
розвитку та репертуар Великосорочинської капели бандуристів, Пол-
тавської капели бандуристів і Полтавської капели бандуристок, систе-
матизували його та ознайомлюємо учнів нашої школи з результатами 
цих досліджень. 

Оскільки бандура вважається душею українського народу, то на-
даємо можливість дітям побачити її на власні очі, ознайомитися з осо-
бливостями будови.

Наше дослідження буде надзвичайно актуальним та корисним 
для учнів музичних шкіл, зокрема тих, які грають на бандурі, людей, 
які цікавляться всім, що пов’язано з цим струнно-щипковим інстру-
ментом. Також матеріали роботи можна використовувати на уроках  
музичного мистецтва.
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ЕТНОБЛОГІНГ 
У СИСТЕМІ СУЧАСНОГО ЕТНОГРАФІЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА

Пугач Софія, учениця 9 класу, 
вихованка гуртка «Оберіг»
Бодаквянського навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад» 
Заводської міської ради Миргородського району 
Полтавської області
Керівник: Кулініч О. Г., завідувачка музею 
народознавства, вчитель-методист

Етнографічне краєзнавство таке ж давнє, як і об’єкт його дослі-
дження. У різні епохи домінували різні прийоми і методи досліджень, 
ставилися різні цілі і результати теж були різними. Однак глибина на-
родного буття і культури настільки велика, що кожна риса є важливим 
доповненням його цілісної картини. Тому ця праця завжди актуальна. 
Сьогодні вона зросла з неймовірною силою з двох причин. По-перше, 
абсолютна більшість надбань традиційної матеріальної і нематеріаль-
ної культури народу вийшли з активного вжитку, часто перетворились 
на поверхнево-схематичні, розрізнені елементи і риси вікового світо-
гляду. По-друге, сучасні темпи глобалізації і диджиталізації, з одного 
боку, стирають самобутність етносів, а з іншого, навпаки, дають мож-
ливість зберегти, закріпити і передати наступним поколінням те, що 
робить їх неповторними.

З огляду на такий стан речей, метою роботи було обрано створен-
ня сучасного продукту, який би не просто фіксував матеріали, зібрані 
під час польової роботи у своїй місцевості, а й міг зацікавити молодіж-
ну аудиторію. Новизна роботи полягає у популяризації етнографічного 
дослідження через власний етноблог.

До створення роботи у форматі відеоблогу підштовхнула участь у 
Всукраїнському конкурсі етноблогерів на здобуття відзнаки імені Героя 
Небесної Сотні Олександра Капіноса у 2021 р.

Завдяки набутим знанням з етнографії, навичкам роботи з дже-
релами у шкільному музеї та спостереженням під час проведення екс-
курсій для молодших школярів, своїх ровесників та дорослих, вдалося 
зосередитися на цікавих і значущих темах. Всього було розгорнуто  
9 тем: «Знайомство», «Народна пісня», «Вишита спадщина мого 
роду», «Козацька, або майська каша», «Мандри у світі українського 
одягу», «Старі побутові речі, або як виглядає минуле?», «Земські шко-
ли Лохвиччини», «Традиційні українські страви», «Діалекти України». 

Щоб робота була успішною, довелося багато працювати: вивчати 
теорію, брати інтерв’ю у старожилів, розпитувати родичів, досліджува-
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ти експонати у музеї, працювати з фотоархівами, відтворювати рецеп-
ти страв та ін. 

Результати виправдали докладені зусилля. Це, насамперед, кіль-
кість людей, які переглянули відеоблог у соціальних мережах, інтерес 
моїх шкільних друзів до теми, можливість співпрацювати з однодумця-
ми з різних куточків України. І, звичайно ж, перемога у віковій категорії 
14-17 років.

Практичне значення. Матеріали досліджень можна використо-
вувати для подальшої роботи з краєзнавства, під час проведення на-
родознавчих свят, вікторин, етнофотосесій та інших заходів. Відеома-
теріали та джерела, віднайдені у експедиціях, передані до шкільного 
музею народознавства.

ЧУМАЦЬКІ ПІСНІ «МАГЕЛЛАНІВ СТЕПІВ» РЕШЕТИЛІВЩИНИ

Стешенко Юлія, учениця 11 класу, 
вихованка туристсько-краєзнавчого клубу 
«Краяни» Опорного закладу 
«Решетилівський ліцей імені І. Л. Олійника 
Решетилівської міської ради»
Керівники: Ширшова Н. О., учитель історії,
Харченко С. В., керівник вокального гуртка

Немає нічого мальовничішого за чумацькі станції. Де «ночують 
чумаченьки в степу край долини, прив’язавши сірі воли до червоної 
калини».

Сотні верств шляху вже позаду… 
Сотні ще попереду. У ранковій тиші чути тільки скрип возів та ходу 

сірих і рудих волів. Валка посувається все далі й далі. І лине тиха чу-
мацька пісня… [2, 44]

Чумацтво – своєрідний промисел українців, самобутнє явище 
соціально-економічної практики народу. Чумаками називали людей, 
що їздили волами у Крим по сіль, а на Дон і до моря за рибою, яку 
потім продавали у містах і селах середньої смуги України. Дослідники 
чумацтва стверджують, що на початку ХІХ століття щорічно до Криму 
прибувало понад чотириста тисяч возів.

Чимало яскравих сторінок в історію Решетилівщини вписали чу-
маки. Як згадують старожили с. Каленики, с. Шилівка, с. Сухорабівка, з 
розповідей їх пращурів, чумаків, що не одна валка вирушала в далеку 
дорогу весною «на Крим».

Людей, які таким чином торгували називали чумаками, бо вони 
часом заносили на Україну чуму з Азова.

Але скрізь в дорозі чумака супроводжувала колоритна, неповтор-
на пісня: 



64

Задумали чумаки в дорогу,
Покупили собі вози нові,
Покупили воли полові,
Поробили ярма кленові,
Поробили занди дубові… [1, 249]

Чумацька пісня – окрема ділянка українського мелосу, змістом і 
формою наближена до козацького. Спільні творчі мотиви їм навіювали 
близькі соціальні умови життя. І козак, і чумак любили над усе волю, 
незалежність. Просторий степ, тривалі далекі мандрівки стверджували 
і посилювали ці почуття, настроювали душу на філософські роздуми.

З розповідей старожила Хлистуна М.А. та Хлистуна С.А., прадід 
яких чумакував дізнаємося, що кожна пісня була їх супроводом в дорозі.

Коли вирушали чумаки в путь з рідного села у неділеньку ранень-
ко, то збирались на леваді за околицею, щоб подумати чи чого не за-
були, бо «людина слабке створіння і може дома щось забути, а тут 
близько і легко збігати…». А збиралися чумаки в дорогу, як правило, 
цілий тиждень. А коли валка таки добиралась до Криму, чумаки знатно 
гуляли:

Ой в городі на риночку
П’ють чумаки горілочку
Ой п’ють вони, гуляють,
На шинкарку гукають:
«Шинкарочка молода,
Усип меду й вина!»

Майже три століття привозили чумаки у найвіддаленіші села на-
шого краю сіль, тканину, взуття, жіночі прикраси, дорогі вина:

Ой набереш, братці,
Панове – молодці,
А все дорогий товар:
Все лисиці, та куниці,
Та чорнії соболя.

І хоча з розвитком залізничного транспорту в середині минулого 
століття чумацький промисел занепав, він усе ж залишив у народній 
пам’яті яскравий слід.

Лишилось «на згадку» про славне минуле поширені на Решети-
лівщині прізвища: Чумак, Чумаченко, Мазничка та прекрасні чумацькі 
пісні, які передаються від покоління до покоління, як згадка про «ма-
гелланів українських степів».

Ой у полі криниченька,
Там холодна водиченька,
Там чумак волів поїв.
Воли ревуть, води не п’ють
Доріженьку чують…
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ХРАМ ЯК ОСЕРЕДОК ДУХОВНОСТІ: ТРАДИЦІЇ І СУЧАСНІСТЬ

Щербак Артем, учень 7-А класу 
Гребінківської гімназії Гребінківської міської ради 
Полтавської області
Керівник: Шаповал Л. І.,
вчитель української мови та літератури, 

Невеликий населений пункт, заснований у ХІХ ст. чи пізніше, на 
зразок міста Гребінки Полтавської області, не може похвалитися на-
явністю історично-культурних пам’яток. Та ось, 1 серпня 2020 р. тут 
з’явився новий храм – церква Святителя Миколая Київського Патрі-
архату. Побудовано її неподалік місця, де колись знаходилась церква, 
яка потім була зруйнована, але тепер там – АЗС. Проте, безперечно, 
для гребінківців це була неабияка подія. 

По-перше, це третя культова споруда на території Гребінківської 
територіальної громади, розташована в постійному, а не пристосо-
ваному приміщенні. Зі слів головного спеціаліста відділу культури 
і туризму виконкому Гребінківської міськради Ірини Троцької, є ще  
2 храми, розміщені в постійних будівлях (ще один у Гребінці, другий – у 
селі Овсюки).

По-друге, Свято-Миколаївська релігійна громада чекала сво-
го храму аж 7 років. Задум звести нову церкву втілювався завдя-
ки спонсорській діяльності місцевих фермерів, народних депутатів. 
Згуртувалися навколо спільної ідеї мати церкву Київського Патріар-
хату й парафіяни. Адже традиції меценатства в нашому краї мають 
давнє коріння. Український історик та етнограф Л. Падалка (1859-
1927) у праці «Минуле Полтавської губернії та її заселення» за-
значав, що найвідомішими розбудовниками храмів тут починаючи 
з ХVІІ ст. були заможні представники козацької старшини, зокрема  
лубенський полковник Л. Свічка. 

Не останню роль у побудові храму відіграв і його настоятель – 
отець Микола. Будучи родом із Закарпаття, здобувши світську освіту, 
відслуживши в армії, після закінчення духовної семінарії, побувши 
деякий час священником у дерев’яній церкві, що неподалік Чорно-
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бильської зони, приїхав до Гребінки і зумів словом і прикладом згур-
тувати навколо вагончика, де розміщувалася тоді церква, усіх не-
байдужих. Мало хто знає, що отець Микола звернувся до відомого 
архітектора, розробника проєктів близько 50 церков по всій Україні, 
керівника творчої архітектурної майстерні при Спілці архітекторів 
України, Георгія Рогожина, якому на той час було 93 роки, з проханням  
зробити проєкт храму.

Церква висока, але не велика. На фасаді – центральний виступ. 
Простежуються елементи бароко, поєднані з сучасним мінімалізмом. 
Проступає монументальність, складається ілюзія випромінювання 
світла. В теплу пору вона поринає у квітах та вічнозелених насаджен-
нях. Усередині храму захоплює висота небес – крайня точка стелі – 
Царство Небесне. А підлога – мирське буття. Впадає в очі використан-
ня контрастів – верх наповнений світлом, низ – стишений, має притіне-
не випромінювання, що відбивається на іконах, ховається в яскравих 
тонах вишитих рушників. Змішується живопис та архітектура, минуле 
й сучасне, велич і простота. Вікна мають прямолінійні різьблення, із 
заокругленим верхом, як у старовинних замках, та розміщені високо, 
щоб люди не відволікалися на сторонні звуки, які доносяться з дороги 
від проїжджаючих автівок. 

Інтер’єр – це узагальнені картини Біблійної історії Світу. По одну 
сторону зображені події, пов’язані з Ісусом Христом. По іншу – ікони 
Божої Матері, що втілюють жіноче начало. Позаду клірос (дерев’яний 
балкон) для півчої. Виявляється, що півча – це ангели на землі. Тому 
півча повинна знаходитися на підвищенні порівняно з іншими присут-
німи. На центральній стіні Царські Врата, куди може заходити лише 
священнослужитель. Обабіч них – притворниці – невеличкі оздобле-
ні двері. Тут багато підсвічників для освітлення і становлення свічок.  
За 1-1,5 м стоїть тетрапорт – аналой, де розміщена іменна ікона храму. 

І можливо, дехто зараз не сприймає величі цієї будівлі через її «не-
давність», вважаючи її пересічною, та, мабуть, справжнє поцінування 
значущості храму почнеться через тривалий період часу, напевно, уже 
нашими нащадками. Адже колись і Софія Київська не сприймалася як 
щось величне… 
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географічНе та еКологічНе КраєзНавство

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ 
В НОВОСЕЛІВСЬКІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ

Богомаз Еліна, Щолокова Валерія, 
вихованки гуртка «Екологічне краєзнавство» 
КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР»
Керівник: Копилець Є. В., керівник гуртка 
«Екологічне краєзнавство»

У сучасному світі розвиток туризму в громаді спроможний стати 
вагомим чинником її добробуту. Адже туристична привабливість – це 
і формування позитивного іміджу громади, і популяризація місцевої 
культурної та природної спадщини, що, у свою чергу, спонукає турбу-
ватися про її збереження. Зрештою, це створення робочих місць для 
місцевих жителів та збільшення надходжень до місцевого бюджету. 

Новоселівська громада об’єднала 34 населені пункти Полтав-
ського району із населенням майже 5 із половиною тисяч чоловік.  
На її території знаходяться 12 пам’яток культурної спадщини, які пере-
бувають на державному обліку. А мальовнича природа приваблює тих, 
хто втомився від життєвої метушні та хоче відпочити.

Ця територія була обжита здавна. Археологічні пам’ятки засвід-
чують, що люди тут селилися ще з кам’яної доби. Особливо багато 
пам’яток датовані бронзовим та раннім залізним віками. Знамените 
Більське городище скіфського часу знаходиться зовсім недалеко, на 
північ від села Мар’ївки. А в околицях Новоселівки виявлено залишки 
поселення та могильника високорозвиненої черняхівської культури. 
Посуд звідти зберігається у Полтавському краєзнавчому музеї імені 
Василя Кричевського.

Помітний слід в історико-культурній спадщині краю лишили ко-
зацькі часи. Адже значна частина сіл громади постала з хуторів, за-
снованих козаками. Деякі з них згадуються ще в Генеральному опи-
сі Лівобережної України 1765–1769 рр. Пам’яткою, що веде відлік із  
XVIII ст., є криниця Петра І у лісовому урочищі поблизу села Теренті-
ївка. За легендою, її викопали солдати російської армії незадовго до 
Полтавської битви, і свіжу воду з криниці пив сам цар Петро І. Із пли-
ном часу ставлення до Полтавської битви і до постаті царя змінилося. 
Але криниця лишається гідрологічною пам’яткою природи і приваблює 
туристів, адже тут обладнано місце відпочинку.
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Козацьких часів сягає родовід видатного митця та військового ді-
яча доби Української революції Михайла Гаврилка. Він народився на 
хуторі поблизу села Рунівщина, навчався у Краківській академії мис-
тецтв, як скульптор стажувався у Парижі. Але яскраве життя митця 
було недовгим: у 1920 р. Михайла Гаврилка стратили як керівника 
антибільшовицького повстання. Нині на його малій батьківщині маємо 
пам’ятний знак Михайлові Гаврилку, парк його імені та музейну кімнату.

Низка монументів увічнює пам’ять про земляків, полеглих під час 
Другої світової війни.

Свідченням мальовничості нашої природи є Вільхівщинський 
ландшафтний заказник у заплаві річки Коломак. Тут знаходять при-
хисток та поживу десятки видів птахів. У сезон міграції сюди залітають 
рідкісні види, в тому числі лебідь-шипун та шуліка чорний, а журавель 
сірий, якого занесено до Червоної книги, навіть в’є тут гнізда. Тож ця 
територія придатна для бьордвотчингу, тобто аматорського спостере-
ження за птахами.

Рішенням сесії Новоселівської сільської ради у лютому 2021 року 
затверджено Комплексну програму розвитку культури, молодіжної по-
літики, спорту, туризму, збереження та охорони культурної спадщини 
Новоселівської сільської ради на 2021–2025 роки. Основними завдан-
нями Програми в галузі туризму визначено:

 – розвиток і модернізацію рекреаційних зон, зокрема, через за-
лучення недержавних інвестицій;

 – оцифровування найбільш вагомих та туристично привабливих 
об’єктів;

 – сприяння розвитку сільського туризму та залученню інвестицій 
у розвиток матеріально-технічної бази об’єктів туризму;

 – створення нових туристичних маршрутів для популяризації 
громади;

 – проведення театралізованих екскурсій з метою ознайомлення 
з історичною та культурною спадщиною громади;

 – організація та здійснення низки туристичних заходів з обміну 
досвідом із іншими громадами, областями;

 – сприяння розвитку та популяризації спортивного туризму в 
громаді, участі команд та окремих представників громади у 
туристських змаганнях різних рівнів;

 – створення сприятливих умов для проведення обласних та все-
українських туристських змагань на території громади.

Варто відзначити, що перші кроки у обраному напрямку вже здій-
снено. Наприклад, у с. Терентіївка на так званому острові кохання об-
ладнано зону відпочинку: відремонтовано місток через річку, у пляжній 
зоні вирубано чагарники, встановлено пляжні грибки, альтанки для від-
починку, роздягальні, вбиральні, урни для сміття, облаштовано спор-
тивні майданчики.

У Вільхівщинському заказнику створено екологічну стежку, обла-
штовано вказівники, інформаційні стенди, зони для відпочинку. Перед 
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в’їздом на територію заказника обладнано майданчик для роздільного 
збору побутових відходів. 

У Рунівщині обладнано стаціонарну смугу перешкод для занять 
учнівської молоді спортивним туризмом, яка включає умовні ділянки 
та різноманітні мотузкові переправи.

Всі ці ідеї реалізовано шляхом співфінансування з місцевого та 
обласного бюджетів завдяки перемогам на регіональних конкурсах 
проектів.

Туристичні об’єкти активно популяризуються представниками міс-
цевого самоврядування та громадськими активістами на сайті громади 
та у мережі Facebook. 

Кілька років тому питання розвитку туризму та залучення інвести-
цій до цієї сфери, потенційної співпраці з європейськими партнерами 
були підняті керівництвом Новоселівської громади на відеоконферен-
ції з представниками Литовської Республіки. 

Перспективи збереження місцевих об’єктів культурної спад-
щини, їхнього використання для розвитку громади проаналізовано 
під час підготовки Плану інтерпретації культурної спадщини Ново-
селівської територіальної громади на період до 2027 року. Нині він 
знаходиться на громадському обговоренні. Розробники плану при-
вертають увагу і до носіїв нематеріальної спадщини – місцевих жи-
телів, які зберігають давні обряди, звичаї, традиційні ремесла. Увага 
до етнографічної тематики у майбутньому також може прислужитися  
розвиткові туризму в громаді.

Підбиваючи підсумок, можемо сказати, що наявність досить чітко-
го плану дій та перші успіхи в його реалізації переконують: у туризму 
в Новоселівській громаді є майбутнє. Проте подальші дослідження до-
цільно спрямувати на визначення провідних напрямів розвитку туриз-
му в громаді, адже не всі вони мають однаково потужний потенціал.

КОЛОНІЯ БАБАКІВ В ОКОЛИЦЯХ С. НАДЕРжИНЩИНА 
ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ

Гордієнко Костянтин, учень 8 класу 
Новоселівської ЗОШ І – ІІІ ступенів 
Новоселівської сільської ради
Полтавського району Полтавської області
Керівник: Рудь А. Е., вчитель основ здоров’я 

Ще у XVIII–XIX століттях бабаки були звичайними ландшафтними 
тваринами в степовій та лісостеповій зонах і поширеними в Європі та 
Азії. Але розорювання цілинних степів призвело до різкого зниження 
їх чисельності.
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Нині для Полтавщини цей вид рідкісний. Раніше ж, у 1980-х, ба-
баки були неодмінним атрибутом степів усієї Полтавщини. Бабак є в 
переліку мисливських видів тварин, що може стати причиною популя-
ризації полювання на нього і розвитку браконьєрства. 

В околицях с. Надержинщина Полтавського району Полтав-
ської області на пасовищі загальною площею 4 га виявлено 4 сім’ї 
бабаків, приблизно 20 особин. Дослідженням популяції в околицях  
с. Надержинщина досі ніхто не займався. Також не встановлено факт 
реєстрації цих тварин.

На території пасовища нараховано 4 основних нори, сурчини зо-
рієнтовані на південь. Від основних нір в різні напрямки розходяться 
доріжки до ділянок з кормовою базою. Нори мають по декілька до-
даткових виходів. На північній частині пасовища знаходиться глиня-
ний насип, який бабаки використовують для спостереження за те-
риторією. Також на ньому розташовані 2 основні нори, кожна з яких  
має по 3 додаткові виходи.

Нами було виділено 4 сімейні ділянки. Площа цих ділянок за-
лежить від числа особин та змінюється з появою потомства. Навесні 
індивідуальні ділянки мінімальні, але в кінці травня, після виходу на 
поверхню бабачат, вони збільшуються. Активність малюків зосереджу-
ється навколо зимової нори. Значна частина часу в червні і липні відво-
диться іграм. Влітку ми виділили нори, яким віддається перевага, вони 
розташовані близько до посівів кукурудзи. Велика кількість нір з’єднані 
доріжками, що дає змогу прослідкувати за переміщенням особин.

Бабаки ведуть денний спосіб життя, селяться колоніями. Ми спо-
стерігали за невеликою колонією на території пасовища, загальною 
кількістю близько 20 особин (4 сім’ї). Загальна площа, яку займає 
колонія, становить 4 га. Спостереження здійснювалися з середини 
квітня по початок жовтня. Навесні в теплу погоду активність тварин 
починалася з 6 години ранку зі сходом сонця. Якщо прохолодно – при-
близно на годину пізніше. На ночівлю бабаки ховалися приблизно о 
20 годині. Влітку нами було відмічено, що під час денної спеки тва-
рини ховалися, а на ніч ховалися після 21.00. Середня сприятлива 
температура для життєдіяльності бабаків 10-15 ° С, слабкий вітер 
та середня хмарність. Найбільша активність бабаків спостерігала-
ся в кінці травня і на початку червня, а потім, починаючи з середини 
серпня, поступово знижувалася. В жовтні, під час добового спостере-
ження, спостерігалася мала активність бабаків, деякі нори вже були  
закриті травами, ґрунтом та камінцями. 

Бабаки за короткий час підготовки до сплячки можуть подвоюва-
ти свою вагу. У дорослих особин середня вага складає 3-3,5кг і збіль-
шується до 5-6кг. За нашими спостереженнями, бабаки живляться в 
зоні 15-22м від нори, інколи молодші особини відступають від правил 
і віддаляються від нір на 30-35м. У раціоні бабаків переважає степове 
різнотрав’я, злаки, бобові і кореневища трав, квіти. У спеку і посуху 
кормова територія дещо розширюється, але не більше 30 м, у цей пе-
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ріод добре видно доріжки, якими бабаки рухаються від сурчин до кор-
мових ділянок. Неодноразово помічалося, що бабаки їдять не лише 
трави, але і листки дерев і кущів.

Досліджена нами популяція бабака потребує охорони від антро-
погенного впливу та браконьєрства. 

ЕФЕКТИВНІСТЬ РІЗНИХ ТИПІВ НАСАДжЕНЬ У ФОРМУВАННІ 
МІКРОКЛІМАТУ ПРИШКІЛЬНОЇ ТЕРИТОРІЇ ЩЕРБАНІВСЬКОГО ЛІЦЕЮ 

Дегтяр Карина, учениця 10 класу
Щербанівського ліцею
Щербанівської сільської ради 
Полтавського району Полтавської області
Керівник: Свід Т. В., асистент учителя

В Україні, як і за її межами, метеорологічні спостереження демон-
струють тенденцію до потепління. Це створює небезпеку для здоров’я 
та життя людини, а особливо дітей. Аномальні температури спричи-
няють навантаження на серцево-судинну систему, дихальні шляхи і 
сприяють розвитку інфекційних захворювань. Чисельні дослідження 
екологів показали, що збільшення кількості дерев може врятувати 
планету від глобального потепління, зупинивши накопичення в повітрі 
вуглекислого газу.

Ми ознайомилися з роботою Українського екологічного клу-
бу «Зелена хвиля» в межах проекту «Управління зеленими зона-
ми як елемент адаптації до зміни клімату в містах». Науковцями у  
2016 р. були проведені дослідження, спрямовані на підвищення адап-
тивного потенціалу міської рослинності у великих містах України в умо-
вах зміни клімату [1].

Таблиця1.1.
Баланс асиміляції та вивільнення СО2 на рівні листка, 

мкмоль CO2 м-2с-1

Дерево 1 Дерево 2 Дерево 3 Середнє 
значення

Ст. 
відхилення

Клен -0,005 -0,009 -0,007 -0,007 0,002
Каштан -0,013 -0,014 -0,013 -0,013 0,001
Тополя -0,019 -0,025 -0,013 -0,019 0,006
Липа -0,010 -0,018 -0,005 -0,011 0,006
Акація -0,009 -0,012 -0,019 -0,013 0,005

Від’ємні значення, які було отримано, означають, що листки дерев 
на момент вимірювань поглинали більше СО2, ніж вивільнювали. За-
галом це означає, що ці види дерев здатні в літню спеку слугувати по-
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глиначами вуглекислого газу, який у великих концентраціях пригнічує 
активність людини та є парниковим газом (затримує тепло в повітрі).

Наш заклад був збудований у 1975 р. на центральній садибі 
радгоспу ім. Шевченка Щербанівської сільської ради Полтавської об-
ласті Полтавського району, за типовим проектом середньої школи  
на 360 місць. Того ж року було закладено березовий секвер, який нині 
є прикрасою та візитівкою нашого ліцею. Площа пришкільної території 
складає 2,2 га.

У 2019-2021 рр. колекцію дерев та кущів нашого ліцею було до-
повнено плодовими та декоративними деревами, кущами, а також ви-
саджені на дорощування молоді саджанці гіркокаштану звичайного. 
Проведено трудову акцію «Плекаймо сад», що об’єднало учнів нашого 
закладу, від першокласника до страшокласників ліцею, батьків учнів, 
учителів, технічних працівників.

У жовтні 2019 року батьками, учнями та педагогічним колективом 
були висаджені плодові дерева: молоді саджанці яблунь 20 шт., сор-
ти Голден Делішес (Golden Delicious) та Ренет Симиренка (Reinette 
Simirenko); черешня Кордія (Prunusavium Kordia) 5 шт., аличі 13 шт. 
А також хвойні дерева та чагарники: туя західна (Thuja occidentalis L.) 
27 шт., туя західна Даника (Thuja occidentalis Danica) 10 шт., ялі-
вець звичайний (Junipe ruscommunis L.) 6 шт., ялина європейська 
(Picea abies L.) 5 шт.

Навесні 2020 р. наш ліцей отримав 45 сіянців гіркокаштану зви-
чайного або кінського (Aesculus hippocastanum). Спеціально виділили 
клумбу для дорощування рослин, оскільки потрібно три роки, щоб де-
рева зміцніли та їх можна було висадити на постійне місце. Гіркока-
штан – це одне з найкращих видів дерев для озеленення, висота де-
рева може досягати 30-36м.Серед інших його переваг слід зазначити 
невибагливість, стійкість до газо-пилового забруднення, привабливу 
форму листя і квіток, щільну крону, яка влітку створює глибокий за-
тінок, дарує прохолоду і добре затримує потоки забрудненого повітря. 
Гіркокаштан забезпечує найпотужніше затінення і найбільше охоло-
дження поверхні. Крона дерева досягає 8-12 м у діаметрі, для кра-
щого мікроклімату рекомендують висаджувати в два ряди з частотою  
1 дерево/15 м, та не менше 10 метрів від стін будівель.

У 2021 році були висаджені: клен звичайний (або гостролистий, 
Acer platanoides) – 10 шт., липа дрібнолиста (Tilia cordata) – 7 шт. Клен 
забезпечує достатнє затінення, проте його розміри менші порівняно з 
гіркокаштаном, тому за однакової густоти висадки гіркокаштан буде за-
безпечувати більш ефективне затінення і охолодження [1]. Липа також 
досить ефективне дерево в озелененні, оскільки дає швидкий приріст. 
Інформацію щодо підготовки місця та висадження дерев ми знайшли 
у фаховій літературі, а також консультувались з співробітниками роз-
плідника де брали саджанці.

Висаджені дерева з часом створять комфорт і затишок для всіх 
учасників навчального процесу Щербанівського ліцею, оскільки заті-
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нять темні теплопоглинаючі поверхні, перешкоджаючи їхньому пере-
гріванню. Цей специфічний мікроклімат, зможе регулювати темпера-
турний режим, зменшуювати кількість пилу у повітрі, утримуючи ат-
мосферну вологу, поглинаючи вуглекислий газ. Це дасть змогу відпо-
чивати, проводити заняття, відчувати єднання із природою, а також 
на практиці вивчати взаємозв’язок сучасного суспільства із природою, 
формувати екологічне мислення учнів.
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БІОЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЕВ-ЕДИФІКАТОРІВ 
МІШАНОГО ЛІСУ БОТАНІЧНОЇ ПАМ’ЯТКИ ПРИРОДИ 

«МОРОЗІВСЬКА ДАЧА»

Зеленюк Андрій, учень 11 класу 
Лубенської ЗОШ І–ІІІ ст. № 2 вихованець гуртка 
«Екологічне краєзнавство» ДЮКСОТ «Валтекс»
Керівник: Білан Р. О., керівник гуртка 
«Екологічне краєзнавство», вчитель біології 

На сучасному етапі надзвичайно гостро постають питання ра-
ціонального природокористування та аналізу стану навколишньо-
го середовища. Найзручнішими методами вивчення природного 
середовища є моніторингові дослідження природних екосистем у 
межах територій природно-заповідного фонду, про які зібрано бага-
то інформаційного матеріалу. Але на території нашої держави є ще 
чимало унікальних природних об’єктів, які потребують охорони та 
мало вивчені. Таким природним комплексом є і ботанічна пам’ятка  
природи «Морозівська дача».

Метою роботи є дослідження території із різними віковими гру-
пами автохтонних рослин-едифікаторів лісового масиву ботанічної 
пам’ятки природи «Морозівська дача» та впливу факторів середовища 
на їх приріст.

Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Морозівська 
дача» розташована в межах Лубенського району Полтавської області 
між містом Лубни (північна околиця) і селами Клепачі та Вільшанка.  
Це лісовий масив площею 865 гектарів, заснований у 1969 році. «Мо-
розівську дачу» було створено для збереження значних масивів типо-
вих широколистяних лісів на Лівобережжі України, а також у рекреа-
ційних цілях. Перебуває пам’ятка у віданні ДП «Лубенський лісгосп» 
(Приміське лісництво).
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Більша частина території вкрита лісовою рослинністю. Лісовий 
масив налічує близько 20 видів дерев та кущів. Також на території 
пам’ятки можна побачити велику кількість галявин та широкі узлісся, 
де панують трав’янисті рослини.

За фізико-географічним районуванням України лісовий масив 
входить до складу північної області Придніпровської (Полтавської) рів-
нини, що відноситься до Лівобережно-Дніпровської лісостепової про-
вінції. Клімат на досліджуваній території континентальний. На терито-
рії острова переважають сірі опідзолені ґрунти.

У процесі дослідження нами були використані прилади, що засто-
совуються в лісовому господарстві. За допомогою мірної вилки виміря-
ли діаметр стовбура дерева та його висоту, мірну стрічку застосували 
для вимірювання окружності стовбура, для визначення віку дерева ви-
користали приростковий бурав.

Нами виявлено, що рослиною-едифікатором мішаного лісу на те-
риторії «Морозівської дачі» є дуб звичайний, який відіграє найважли-
вішу роль у формуванні структури лісу. Дуб звичайний належить до 
світлолюбних порід, тому у лісі займає верхній ярус порівняно з грабом 
та березою. Із розрахунку кількості особин на пробних площах визна-
чено щільність дуба звичайного, що дорівнює 63 %. Це свідчить про 
його біоекологічні характеристики: протягом 1-2 років сходи дуба, за-
вдяки великій кількості поживних речовин у сім’ядолях, легко витриму-
ють притінення, а їхній ріст у цей період зумовлений радше тепловим, 
ніж світловим чинником, а вже після цього світло вибагливість дуба 
виражена чіткіше.

Тип лісорослинних умов ботанічної пам’ятки природи – С3.  
Тип лісу – волога грабова судіброва. У вологій грабовій судіброві ти-
поутворювальною породою є дуб звичайний, а характерною кліматич-
ною домішкою є граб звичайний. Ліс має насіннєве походження, тому 
що стовбури дерев відносно рівні. У лісі чітко виражена ярусність: пер-
ший ярус займає дуб, другий ярус – граб і береза, третій ярус – підріст 
дуба і граба, четвертий ярус – трав’яна рослинність, п’ятий – мохи та 
лишайники. Із розрахунку кількості дерев на пробній площі визначено 
формули деревостану, тобто визначено кількісне співвідношення різ-
них деревних порід. Дуб складає 47 % деревостану в даній місцевості, 
граб і береза – по 26 %. Густота дуба – 0,07 дерев/м2.

Показник деревної продуктивності лісу залежно від ґрунтових 
умов визначили за класами бонітету, знаючи середній вік та висоту 
дерева за таблицею класів бонітету Орлова М. М. За нашими даними, 
середній вік усіх дерев не перевищує 50 років. Діаметр стовбура об-
лікованих дерев дуба звичайного 43-55 см при окружності стовбура  
104-128 см із похибкою на товщину кори 1,3 см. Висота дерев –  
19-30 м. За таблицею класів бонітету наші дерева ростуть за І класом, 
що означає високу продуктивність. Отже, вплив факторів середовища 
сприяє гарному розвитку дуба звичайного в даній місцевості.
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РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СІЛЬСЬКОГО РОЗСЕЛЕННЯ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Казанко Артур, учень 10 класу 
Комунального закладу «Полтавський обласний 
науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів 
імені А.С. Макаренка Полтавcької обласної ради»
Керівник: Глухота В. О., учитель географії 

Сільське населення є невід’ємною складовою єдиного процесу 
розселення, в якому міські та сільські жителі тісно взаємопов’язані 
та взаємозалежні, але розвиток яких відбувається під впливом різних 
чинників і у різних напрямках. Загальні проблеми сільського розселен-
ня розкриті здебільшого в наукових працях з регіональної та суспільної 
географії. Найбільш ґрунтовно ці питання висвітлені в роботі А. Доцен-
ка [2]. Регіональне дослідження з сільського розселення на прикладі 
Полтавської області виконане О. Федієм [3].

Починаючи саме з 60-х років минулого століття, сільське насе-
лення області почало стрімко зменшуватися. На цей період в СРСР 
виникає явище ліквідації неперспективних сіл і переселення їхніх 
мешканців до інших населених пунктів. З 1960 р. по 1965 р. зника-
ють 526 «неперспективних сіл». У 1965-1978 рр. знімають з обліку у 
зв'язку із зникненням 281 село, а протягом 1978-2002 рр. зникає ще 
151 село. Хоча за цей період виникло 12 нових поселень, зокрема  
10 сіл та 2 селища.

Враховуючи останні зміни в адміністративно-територіальному 
поділі (в області утворено 60 об’єднаних територіальних гро-
мад, у 36 з них центрами громад є міста та селища міського типу,  
а в 24 – села), потрібно по новому розглядати особливості сільського 
розселення Полтавщини та його проблеми, що і становить актуаль-
ність нашого дослідження.

Полтавська область здавна була аграрним регіоном країни, лише 
з кінця 60-х років минулого століття кількість сільського населення по-
чала знижуватися як в кількісному, так і в якісному вимірах. Так, станом 
на 1979 рік в Полтавській області у містах проживало 874 тис. жителів, 
а в селах 868 тис., що становить 50,2 % і 49,8 % відповідно. За даними 
2020 року в містах проживає 867 тис. жителів, а в селах 519 тис. жите-
лів, що становить 63 % і 37 % відповідно [1].

Станом на 1 січня 1995 року в області нараховувалося всьо-
го 1 897 населених пунктів, із них сільських – 1 861, 66 поселень  
на 1000 км². Порівняно з довоєнним і післявоєнним періодами кількість 
сільських поселень зменшилася за рахунок ліквідації хуторів, приєд-
нання приміських сіл до міст, а також втрати людності багатьма села-
ми. Оголошення багатьох сіл «неперспективними», закриття там шкіл, 
медпунктів, клубів, дитячих садків, магазинів завдало значної, а часом 
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і нищівної шкоди багатьом сільським поселенням. На даний час в об-
ласті налічується 1841 населений пункт [1]. 

Серед численних проблем сільського розселення в Полтавській 
області особливе місце займають демографічні проблеми. При їх-
ньому аналізі окрім часового аспекту необхідно також розглянути їх 
у територіальному аспекті. Сільське населення області переживає 
глибоку соціально-демографічну кризу, яка проявляється в стрімкому 
зменшенні кількості сільських жителів, збільшення частки людей літ-
нього віку, та зменшення кількості самих населених пунктів. Соціальні 
проблеми сільського розселення в області пов’язані із забезпеченням 
населення робочими місцями, соціальними благами та послугами, не-
обхідними для його життєдіяльності.

Отже, основні тенденції сучасних трансформаційних змін сіль-
ського розселення в Полтавській області обумовлені демографічною 
кризою та ускладненням суспільно-економічної та соціальної ситу-
ації в державі. Вважаємо, що для вирішення вищесказаних проблем 
необхідно: розширити та модернізувати економічну базу сільських по-
селень, впровадити новітні досягнення науки і техніки; створити нові 
робочі місця та сформувати локальні ринки праці; зміцнити соціальну 
інфраструктуру сільських поселень; відродити деякі історичні націо-
нальні форми територіальної організації сільського розселення, при-
таманні українським традиціям; формувати національну систему роз-
селення на регіональному та локальному рівнях.
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ЕПІЛІТНІ НАКИПНІ ЛИШАЙНИКИ ГОРГАНСЬКОГО ВИСОКОГІР’Я 
СХІДНИХ КАРПАТ

Компанієць Дар’я, вихованка гуртка 
«Екологічне краєзнавство» ДЮКСОТ «Валтекс», 
учениця 11 класу Лубенської ЗОШ І–ІІІ ст. № 2 
Керівник: Білан Р. О., керівник гуртка 
«Екологічне краєзнавство», вчитель біології 

Лишайники є одним із компонентів утворення та функціонуван-
ня природних екосистем, які внаслідок антропогенного навантажен-
ня поступово трансформуються та деградують. Доказом цього ми 
можемо вважати зміни, які відбуваються з ліхенобіотою, не тільки з 
її видовим та еколого-субстратним складом, але і з самою морфо-
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логічною будовою лишайників, яка напряму залежить від екологіч-
них умов зростання. Проведення інвентаризації флори лишайників є 
невід’ємною складовою частиною досліджень загальної флори будь-
якої території, через те, що лишайники є більш компактною групою 
ніж вищі та нижчі рослини, і саме флора лишайників може точніше ві-
дображати ступінь екологічних змін досліджуваних територій, в тому  
числі і природоохоронних об’єктів.

Досить важливим питанням є охорона природних екосистем, 
яка здійснюється завдяки мережі природно-заповідних об’єктів, од-
нак ліхенофлора більшості з них не вивчалася зовсім або є мало-
вивченою. Тому ця наукова робота є досить актуальною для ви-
вчення, систематизації та доповнення знань про видовий склад  
ліхенобіоти Українських Карпат.

Ліхенофлора Українських Карпат, як і взагалі всяка гірська фло-
ра Голарктики, являє собою складний комплекс видів різного похо-
дження. Тривала нерухомість субстрату – одна з основних умов життя 
лишайників. Накипні лишайники на скелях розсипищ демонструють 
еволюцію розвитку рослинності. Це – унікальні мікроекосистеми, які 
з’явилися на Землі більше ста мільйонів років тому і сукупно представ-
ляють еволюцію рослинного і пов’язаного з ним тваринного і мікробно-
го світу. Густі тумани, характерні для Горган, підтримують еволюцію 
цих рослин-піонерів.

Матеріалами для роботи є колекція, яку зібрано в результаті 
експедиційного виїзду на території Горганського масиву Українських 
Карпат. Збір лишайників проводили згідно принципу маршрутно-
експедиційного методу з відбором зразків накипних лишайників на 
кам’янистому субстраті.

Загальний список лишайників на Горганському високогір’ї був 
складений на основі опрацювання власних зборів і літературних 
джерел та складає 27 видів. Таким чином, флористичний список, 
який включений до всебічного аналізу, нараховує 27 видів, 11 ро-
дів, 10 родин. Загальний список лишайників включає лише види із 
власних зборів. У формуванні ліхенофлори Горганського масиву 
Українських Карпат основну роль грають родини епілітних накип-
них лишайників, які за кількістю видів переважають і досить чітко 
відображають найбільш істотні особливості флори даної території:  
Lecanoraceae – 8 видів, Verrucariaceae – 3 види, Acarosporaceae –  
4 види, Lecideaceae – 4 види, Rhizocarpaceae – 4 види. Це типові пред-
ставники альпійського та арктоальпійського зональних елементів, які 
оселяються у безлісих високогірних поясах.

Географічні елементи дослідженої ліхенофлори ми виділяли на 
основі загальноприйнятих у ліхенології принципів. Лишайники Горган-
ського масиву Українських Карпат, які ми визначили, відносяться до 
8 географічних елементів. Так у ліхенофлорі території переважають 
види альпійського та арктоальпійського зональних елементів. Інші 
види лишайників відносяться до евриголарктичного, монтанного, гіпо-
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арктомонтанного, неморального, бореального та ксеромеридіально-
гозональних елементів. Це свідчить про відносно невелику специфіч-
ність ліхенофлори досліджуваної території.

У результаті дослідження:
1) зібрано зразки накипних епілітних лишайників на території Горган-

ського масиву Українських Карпат та створено гербарну колекцію;
2) складено загальний список ліхенофлори від г. Синяк до Велика 

Сивуля Горганського хребта Східних Карпат;
3) з’ясовано, що в систематичній структурі ліхенофлори Горгансько-

го масиву провідну роль відіграють 5 родин. Родини Lecanoraceae 
(8 видів, 29,6 % видового складу), Verrucariaceae (3 видів, 11,1 %), 
Acarosporaceae (4 види, 14,8 %), Lecideaceae (4 види, 14,8 %) 
Rhizocarpaceae (4 види, 14,8 %) та роди Aspicilia (3 види, 11,1 %), 
Verrucaria (2 види, 7,4 %), Acarospora (4 види, 14,8 %), Lecanora 
(5 видів, 18,5 %) Lecidea (4 види, 14,8 %), Rhizocarpon (4 види, 
14,8 %) є характерними для ліхенофлор високогір’я;

4) встановлено, що ліхенофлора Горганського масиву включає  
8 географічних елементів: альпійський – 8 видів, аркто- 
альпійський – 6 видів, евриголарктичний – 4 види, монтанний –  
2 види, гіпоарктомонтанний – 4 види, неморальний – 1 вид, боре-
альний – 1 вид, ксеромеридіальний – 1 вид. Оскільки досліджува-
на територія знаходиться вище межі лісу, видовий склад накипних 
лишайників (51,8 %) відноситься до альпійського і арктоальпій-
ського зонального елемента;

5) здійснено проби зібраних зразків лишайників на хімічні реактиви: 
КОН (10 %-й розчин) та гіпохлорид кальцію Са(СІО)2;

6) вивчено екологічні умови існування накипних лишайників;
7) підтверджено доцільність охорони високогірних накипних лишай-

ників Карпат.

ВНЕСОК ФІЛАДЕЛЬФА ВЕЛИЧКА У РОЗВИТОК МЕТЕОРОЛОГІЇ 
НА ЛУБЕНЩИНІ

Косяк Софія, учениця 8 класу 
ОЗ «Тарандинцівська ЗОШ І-ІІІ ступенів»
Керівник: П’яташ В. С., керівник гуртка 
«Кримськотатарська гуманітаристика» 
комунального закладу Полтавської обласної 
ради «Полтавська обласна Мала академія наук 
учнівської молоді» 

Відтворюючи історію в сучасних умовах національного відроджен-
ня, є потреба проаналізувати і об’єктивно оцінити внесок нашого зем-
ляка Філадельфа Кириловича Величка в розвиток гідрометеорологіч-
ної мережі.
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Величко – вихідець із дворян, із 2 половини XVII ст. упродовж 
двох століть їхній рід володів землями у Тарандинцях і навколиш-
ніх селах. У «Короткому біографічному словнику» І. Ф. Павловського 
знаходимо інформацію про Філадельфа Кириловича Величка як вій-
ськовика й знаного електротехніка та метеоролога. У збірнику «Сто-
летие Военного Министерства. 1802-1902. Память о членах Военного 
совета. Портреты и биографические очерки» знаходимо біографічні 
відомості про нашого земляка та інформацію про його військову ді-
яльність. Відомо, що Філадельф Кирилович Величко народився  
30 серпня 1833 р. у с. Тарандинцях Лубенського повіту Полтавської 
губернії. За освітою і службовою діяльністю був військовим офіцером. 
Переглядаючи послужний список Філадельфа Кириловича, можемо 
зробити висновок, що його військова кар’єра була досить успішною.  
У 1894 р. Ф. К. Величка було призначено членом Військової ради, а в 
1896 р. – підвищено у званні до генерала від інфантерії. Окрім того, 
наш земляк залишив яскравий слід в галузі електротехніки і метеоро-
логії, зокрема і на Лубенщині. 

Так, завдяки ініціативі Федора Кириловича Величка та частково 
за його кошти, при Лубенській чоловічій гімназії у 1884 р. було об-
лаштовано метеорологічну станцію 3-го розряду. Знаходилась вона 
у спеціально відведеній кімнаті другого поверху, була обладнана  
44 приладами. За відгуками професора Воєйкова, жодна гімназія Росії 
не мала такої метеорологічної станції. Пізніше для проведення шир-
ших досліджень і спостережень Лубенське повітове земство, очільни-
ком якого був брат Філадельфа Кириловича, Василь Величко, розпо-
чало будівництво потрібного приміщення для метеостанції – і 1 серпня 
1892 р. у Лубнах було відкрито метеорологічну станцію 2-го розряду, 
її очолив учитель фізики Лубенської гімназії Д. А. Кошлаков. Два рази 
в день станція направляла телеграми-повідомлення до Головної фі-
зичної обсерваторії у Санкт-Петербурзі і отримувала звідти відпо-
відні інструкції. У 1900 році було надруковано збірник «Наблюдения 
метеорологической станции Лубенской гимназии 1892-1902 гг». Його 
копія знаходиться у архівних фондах Лубенського краєзнавчого музею  
(ЛКМ 5952). Окрім того, Філадельф Кирилович установив у Лубенсько-
му повіті за власний кошт 30 дощомірів. 

Із «Метеорологического вестника» за 1882 р. нам стало відомо, 
що Ф. К. Величко знаний у метеорології і як дослідник та удоскона-
лювач багатьох метеорологічних приладів. Наприклад, до анемометра 
Робінзона ним було зроблено чашки з алюмінію, що значно зменши-
ло інерцію приладу; в барографі Редьє вдосконалено підвіс пера, що 
здійснювало записи. Окрім того, Філадельф Кирилович відомий як 
конструктор фотографічного геліографа, який названий його іменем. 
У 1890-1893 роках наш земляк створив геліограф, у якому сонячні 
поздовжні промені послідовно (через три вузькі щілини) потрапляли 
всередину металевого циліндра, встановленого паралельно осі світу, 
а далі – на ціаноферний (фотографічний) папір, розграфлений по го-
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динах і десятих долях години. У кінці ХІХ – на поч. ХХ ст. цей прилад, 
завдяки простоті конструкції та дешевизні виготовлення, став широко 
використовуватись на метеостанціях Російської імперії. 

За конструювання геліографа та удосконалення метеорологічних 
приладів Ф. К. Величка на Всесвітній виставці було нагороджено Ди-
пломом першого ступеня, окрім того він був Почесним членом Росій-
ського мінералогічного товариства, засновником, а пізніше Почесним 
Головою VІ відділу Імператорського технічного товариства та ін.

Отже, дослідивши здобутки нашого земляка Ф. К. Величка у галузі 
метеорології, можемо стверджувати про суспільну значущість його ді-
яльності як для Лубенщини, так і загалом для світової науки. 

ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН СТАВКІВ ПУШКАРІВСЬКОЇ БАЛКИ

Ліхненко Єлизавета, учениця 9 класу 
Гімназії № 18 Полтавської міської ради
Керівник: Павелко Г. Г., 
учитель історії та географії

За даними наукових джерел, на території м. Полтави нарахову-
ється 98 ставків, 22 струмки та джерела (для порівняння: в 1900 р. –  
10 ставків). Основна частина – це руслові ставки, а також ставки-
копанки, розташовані на заплавах річок. Загальна їх площа на те-
риторії м. Полтави складає більше 60 га, що в сотні разів більше,  
ніж 100 років тому. Проте проблема чистоти цих водойм постає досить 
гостро, тому надзвичайно актуальним є дослідження екологічного ста-
ну згаданих об’єктів. 

Метою нашої роботи було дослідження екологічного стану гідро-
логічних об’єктів, розміщених поблизу мікрорайону Юрівка, та прове-
дення відбору проб води з поверхневого шару ставків. Ми користува-
лися різноманітними методами, зокрема збору первинної інформації, 
історичним, системного аналізу, картографічним.

Основні відомості про ставки Пушкарівської балки були отримані 
на основі даних паспортизації 2006 року (для об’єктів в адміністратив-
них межах Полтави), опрацювання краєзнавчих та картографічних ма-
теріалів, а також власних спостережень. 

За допомогою даних картографічних матеріалів, краєзнавчих та 
Інтернет-джерел ми вивчили стан водних об’єктів, які прилягають до 
мікрорайону гімназії №18, провели спостереження за сучасним станом 
гідроспоруд цих об’єктів та екологічним станом прилеглих територій.

За нашими спостереженнями, на вересень 2021 р. заповненими 
водою є 8 із 10 ставків. Перший ставок у верхній ділянці каскаду в ра-
йоні першої міської лікарні частково заповнений водою. Прибережна 
зона і водне дзеркало забруднені побутовими відходами. Перепускна 
гідроспоруда знаходиться у задовільному стані. 
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Між першою міською лікарнею і пологовим будинком розміщений 
другий ставок у реєстрі й каскаді. У ньому практично немає води, пле-
со залишилося лише у центральній частині заглибини, берегова зона 
заросла кущами і бур’янами, вона захаращена як побутовими, так і 
будівельними відходами. Екологічний стан – незадовільний.

Третій ставок у каскаді, або № 72 у реєстрі, що у південних око-
лицях мікрорайону Юрівка (паралельно до вулиці Тімірязєва), є най-
більш привабливим і екологічно чистим. Було поглиблено акваторію 
водного об’єкту, прибрано прибережну зону і здійснені заходи щодо 
ремонту гідроспоруд.

Водопропускні споруди четвертого і п’ятого ставків знаходяться 
в задовільному стані, проте екологічний стан води та берегової зони 
незадовільний. 

За останні роки ставки Пушкарівської балки фактично стали зо-
ною екологічного лиха. Цьому сприяли руйнування гідроспоруд, що 
призвели до зниження рівня води на 1-1,2 м у ставках № 2 і № 3. Жив-
лення ставків перебуває в катастрофічному стані, джерела захараще-
ні побутовим сміттям. У ставках і струмках плаває непотріб. 

На основі проведеної роботи можемо стверджувати, що cтавки 
Пушкарівської балки мають загрозливий екологічний стан, викликаний 
згаданими вище причинами; необхідні системні заходи водогосподар-
ського плану (розчищення та поглиблення акваторії водних об’єктів), 
упорядкування прибережних смуг від смітників та проведення заходів 
еколого-просвітницького спрямування серед жителів прилеглих мікро-
районів (Юрівка, Огнівка, Сади-1, Сади-2, Половки, Шилівка, Яр). Що-
року навесні екологи нашої гімназії ініціюють акцію щодо впорядкуван-
ня прибережної зони ставків, які межують із мікрорайоном Юрівка. 

Нашим дослідженням можна послуговуватися на уроках при-
родознавства, біології, екології, географії, щоб поглибити знання  
учнів з цієї теми.

ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ 
БАРОНІВСЬКИХ СТАВКІВ

Мелешко Тетяна, учениця 9-Б класу 
Комунального закладу «Розсошенська гімназія 
Щербанівської сільської ради 
Полтавського району Полтавської області» 
Керівник: Кушнір Л. М., кандидат географічних 
наук, учитель географії

Ставки відносяться до специфічних об’єктів водних ресурсів. 
Більшість ставків є антропогенного походження.

На території Полтавського району нараховується 54 ставки, пе-
реважно руслові та ставки копанки, розташовані на заплавах річок. 
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Ставки сприяють зволоженню повітря, особливо влітку, можуть вико-
ристовуватися для риборозведення та як місця відпочинку населення. 

Одним із таких об'єктів в околицях Полтави в с. Горбанівка є кас-
кад Баронівські ставки. Побудовані капітальні ставки на базі природ-
них ставочків в 50-ті роки радгоспом ім. Шевченка з метою зрошування 
земель, що розташовані поряд. В каскад входить 2 ставки загальною 
площею водного дзеркала 3,9 га (менший 1,4 і більший 2,5 га). 

Зі слів місцевих жителів Баронівські ставки були ще за часів ху-
тора Баронівка (до 20 хат). Хутір зник в часи колективізації, а жителів 
переселили до крупніших населених пунктів, а ставки збереглись і за-
лишили свою стару назву. У статті «З історії Горбанівки» кандидата 
історичних наук, заслуженого працівника культури В. Н. Жук зазна-
чено, що «У дореволюційних виданнях знаходимо відомості, що село 
Горбанівка Полтавської волості і Полтавського повіту знаходиться за 
5 верств (інші пишуть 7) на південний захід від Полтави, біля ставка, 
неподалік села Мильців». Ці відомості стосуються ще XVII століття. 
Вочевидь, мається на увазі і саме цей ставок, бо він був найбільшим 
серед декількох інших, що оточували Горбанівку. Виник він у природній 
западині. Старожили згадують, що ще до війни глибина його сягала  
14 метрів, а весною ставок виходив з берегів і заливав навколишні 
поля і городи. Зараз же глибина складає не більше 6-7 метрів.

Над малопрониклими гірськими породами (глинами) утворились 
горизонти підземних вод, що перерізаються ярами, балкою і виходять 
на поверхню джерелами. Багато таких джерел б’є на дні верхнього 
ставка та вище нього. Також є джерело трохи нижче ставка, якому при-
писують цілющі властивості. Всього нами було виявлено 2 джерела, 
які за стоком належать до малих (менше 1л/с), тому вони легко заха-
ращуються і забиваються. 

В еволюції ставків провідна роль належить рослинним і тварин-
ним організмам, їх тісній безперервній взаємодії одних з одними та з 
оточуючим їх водним середовищем. Біогеоценоз, що при цьому фор-
мувався, був результатом складних міжвидових взаємодій та взаємо-
дій з навколишнім середовищем. 

Баронівським ставкам властиве значне біорізноманіття. Однак 
біогеоценоз, що поступово сформувався, не є сталим. Для нього ха-
рактерний постійний розвиток; більш-менш стабільними бувають лише 
крупні біогеоценози. Взагалі, вважається, що дрібні і невеликі ставки 
недовговічні, вони піддаються процесам заростання і заболочуван-
ня. Тому створювані людиною штучні біогеоценози потребують без-
перервної уваги і активного втручання в їхнє життя для подовження 
їхнього існування, хоча антропогенні фактори часто мають негативний 
вплив на фауну та флору Баронівських ставків.

Баронівські ставки зараз не в ідеальному стані, заболочуються, 
заростають очеретом, засмічуються. Основну роль у процесах зміни 
стану біогеоценозу Баронівських ставків відіграють такі екологічні фак-
тори: біотичні; абіотичні; антропогенні.
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НАШІ ЛЕСИ – ОСНОВА ЧОРНОЗЕМІВ – ПОДАРУНОК ЛЬОДОВИКА

Сухопара Микита, учень 7-А класу 
Лубенської ЗОШ І–ІІІ ст. № 3 
Полтавської області, вихованець гуртка 
«Географічне краєзнавство» ДЮКСОТ «Валтекс» 
Керівник: Яковенко Л. М., учитель географії, 
керівник гуртка «Географічне краєзнавство» 

Метою роботи є дослідження лесів та лесовидних суглинків око-
лиць міста Лубни, їхнього походження, властивостей, використання та 
впливу на навколишнє середовище.

Об’єктом дослідження є розрізи кар’єрів та схилів околиць міста 
Лубни, предметом – леси та лесовидні суглинки цих відслонень.

Сьогодні немає єдиної думки про причини утворення як класич-
ного лесу, так і лесовидних суглинків. Разом з тим на практиці досить 
складно визначити межу між типовими лесами і лесовидними суглин-
ками. Леси – це молоді відкладення четвертинної системи, що вини-
кли в недавній геологічний час (не більше 1,5 млн. років тому). Він 
представляє собою осадову породу світло-жовтого забарвлення, не-
шарувату, вапнисту, пилувату, незцементовану, пористу. Усі породи, 
що морфологічно нагадують лес, але не мають повного комплексу ви-
щевказаних ознак, слід вважати лесовидними суглинками. 

Серед усіх існуючих гіпотез походження лесу можна виділити 
водно-льодовикову й еолову. Водно-льодовикова теорія пов’язує по-
ходження лесової породи з мулом, що осідав з льодовикових вод, які 
поширювалися по всій території на південь від кордону танення льо-
довика. Усі особливості еолового лесу пояснюються тим, що він скла-
дається найбільше не з місцевого, а з далекого пилу, знятого з площ 
звітрювання та розвіювання найрізноманітніших порід, але добре пе-
ремішаного у повітрі, де він дістав однорідний склад. Цей пил осідав 
не з дощової води чи льодовикових потоків, а з повітря й накопичував-
ся скрізь: і на дні долин, і на схилах, і на вододілах. Тому, виходячи з 
властивостей лесів (відсутність шаруватості, пилувата структура), ми 
схиляємося до їх еолового походження. Якщо говорити про лесовидні 
суглинки, які розробляються в кар’єрах навколо м. Лубни, то вони, ймо-
вірно, мають полігенетичне походження.

Визнаним фактом є те, що епохи лесоутворення пов΄язані з пе-
ригляціальним зонами зледенінь (області навколо материкового зле-
деніння) та загальнопланетарним похолоданням клімату. Цей факт і 
пояснює наявність потужного лесового горизонту на території м. Лубни 
та його околиць: наша місцевість розташована на межі гляціальної й 
перигляціальної зон дніпровського зледеніння. 

На території Лубен ми обрали декілька відслонень лесових по-
рід, які знаходяться на різних висотах та формах мезорельєфу. Ви-
значили та порівняли видиму потужність цих відкладів. Ми дійшли 
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до висновку, що лесові горизонти зустрічається повсюдно: на ви-
рівняних і присхилових ділянках, на будь-яких висотах, плащепо-
дібно покриваючи всі нерівності рельєфу. Але потужність лесових  
горизонтів нерівномірна й зростає на схилах.

Дослідження морфологічної структури лесових порід нашої міс-
цевості ми проводили у два етапи. На польовому – вивчали зовніш-
ні ознаки горизонтів (потужність, колір, склад). Під час камерального 
дослідження ми визначали мікроморфологічну структуру лесових від-
кладів за допомогою електронного мікроскопа. Було з’ясовано, що в 
розрізах відбувається чергування різних за структурою, щільністю, по-
ристістю та кольором відкладів. Світліші горизонти відзначаються най-
більшим вмістом пилуватих часток, є пористими, мають призмовидно-
стовпчасту структуру (тому у сухому стані оголений лес утворює вер-
тикальні стінки. Темніші мають високий вміст глини, залізисту речови-
ну, пластинчасту структуру, є щільними. 

Упродовж геологічної історії розвитку нашої місцевості природні 
умови неодноразово змінювалися. Ці зміни відбились у гірських по-
родах. Властивості та особливості відкладів, послідовність їхнього за-
лягання можуть розповісти про природні умови минулого нашого краю. 
Розвиток рельєфу, утворення лесовоґрунтових континентальних на-
шарувань і кліматичні зміни тісно пов’язані між собою. 

Відомо, що під час зледенінь відбувалося зниження температу-
ри та зростання сухості повітря, зміщення на південь меж природних 
зон, інтенсивне фізичне вивітрювання. В результаті формувалися 
лесові товщі, які характеризуються значною пористістю, пухкою пи-
луватою структурою, значним вмістом карбонатів кальцію, що вка-
зує на аридніші (сухіші) умови часу їх формування. Ці нашарування 
представлені типовими лесами, лесовидними суглинками, які ма-
ють світлий відтінок. Вони тримаються у шматку, легко ріжуться но-
жем і добре розтираються пальцями у пилувату однорідну масу,  
легко розпадаються у воді. 

Протягом міжльодовикових періодів ставало тепліше й вологіше. 
Це сприяло розвитку живих організмів й інтенсивному процесу ґрун-
тоутворення. Так формувалися горизонти викопних ґрунтів, які мають 
компактну, щільну структуру, значний вміст глинистої речовини, залі-
зисті та марганцеві новоутворення, які вказують на переважання воло-
гих та жарких кліматичних умов. Тому ці відклади відповідають суглин-
кам темнішого кольору. 

Верхній ґрунтовий шар (голоценовий горизонт – післяльодовико-
вий) представлений сірими опідзоленими ґрунтами, які сформувалися 
в сучасних кліматичних умовах. У основі цих ґрунтів є теж лесовидні 
породи, які й надають їм відповідних властивостей. 

Серед 4-х зледенінь (окське, московське, дніпровське, валдай-
ське) найпотужнішим було дніпровське. Воно значною мірою вплинуло 
й на природу досліджуваної території, а саме не тільки залишило ле-
совидні відклади, а й формувало рельєф. Ми виявили у стінках кар’єру 
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(р-н «Північний») ознаки дніпровського зледеніння, які представлені 
моренними та флювіогляціальними відкладами. Відповідно вік цих на-
шарувань складає від 240 тис. років до 130 тис. років. 

На шляху свого просування льодовик насичувався й транспорту-
вав на значні відстані зруйновані гірські породи. Коли лід танув, маси 
уламків, піску й глини залишалися на поверхні. Так утворювалися мо-
ренні відклади. Гірські породи, знайдені в моренних та флювіогляці-
альних відкладеннях кар’єру, є нетиповими для нашої місцевості. Вони 
принесені з місць зародження та руху льодовиків. Крім того, усі нети-
пові для цієї території уламки гірських порід мають деяку ступінь обка-
таності, що доводить їх переміщення. Отже, ми можемо стверджувати, 
що лес є продуктом зледеніння!

Результати нашого дослідження мають наукове, навчально-
дидактичне, рекреаційно-туристичне та екологічне значення. Вони мо-
жуть слугувати джерелом інформації для дослідників цього наукового 
напряму, об’єктами проведення навчальних екскурсій для учнів, пізна-
вального туризму й екологічного виховання. 

БІОРІЗНОМАНІТТЯ РОСЛИН ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА 
«ГАРЯЧКІВСЬКИЙ ЛІС»

Тульська Кіра, Шкурупій Альбіна, 
учениці 11-В класу, вихованки географічно-
краєзнавчого гуртка Опорного закладу 
«Решетилівський ліцей ім. І. Л. Олійника»
Керівник: Купенко І. А., учитель географії

На Решетилівщині першим статус заказника місцевого значення 
у 1993 р. отримав ландшафтний заказник «Гарячківський ліс», чия 
назва походить від неіснуючого козацького хутора «Гарячки». Заказ-
ник має площу в 365,9 га та є цікавим і пізнавальним об’єктом для 
навчальних екскурсій та наукових досліджень. Рослинний комплекс  
об’єкту – типовий для лівобережного Лісостепу, основну частину якого 
займає Полтавщина.

Наукову характеристику заказнику дали полтавські науковці Оле-
на Байрак та Наталія Стецюк.

Вивчаючи біорізноманіття рослин, вихованці гуртка застосовува-
ли комплекс методів досліджень. 

Територія заказника поєднує ландшафти нагірних та заплавних ді-
бров (кленово-липово-дубові деревостани), лучних степів (різнотравно-
типчаково-ковилові), чагарників; лучних та лучно-болотних на заплаві, 
які формуються в умовах середніх рівнів засолення.

Рельєф «Гарячківського лісу» сформувався протягом останніх 
тисячоліть, зокрема в плейстоценову епоху останнього дніпровського 
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зледеніння та внаслідок діяльності річки Говтва Грузька, яка утворила 
заплавну ділянку та терасові підвищення. 

Основу лісового фонду об’єкту становлять середньовікові угрупо-
вання нагірних та заплавних дібров, що складаються з клену гостро-
листого, липи серцелистої та дуба череватого. Причому дерева утво-
рюють немов два яруси – поверхи. У найвищому ярусі до клена і дуба 
домішується ясен високий, у нижчому – клен польовий. 

Поблизу ріки трапляються вільха, верба, осика. На узліссі зроста-
ють терен, абрикоса, груша. Ліс має типовий підлісок, що складається 
із бруслини бородавчатої, бузини чорної, ліщини. Трав’янистий покрив 
представлений лісовими видами – папороттю болотяною, тонконогом 
дібровним, ялицею звичайною, копитняком європейським та ін. У лісі 
відмічені ділянки первоцвітів – проліски сибірської, рясту ущільненого, 
тюльпана дібровного, зірочок жовтих, зірочника ланцетовидного, фіал-
ки лісової, анемони жовтецевої, медунки темної та конвалії звичайної. 
Суцільний килим у заплаві утворює калюжниця болотна.

На відкритих, незаліснених ділянках збереглася типова степова 
рослинність лучних степів (різнотравно-типчаково-ковилові). У заплаві 
річки Говтва значну площу займають заплавні луки. Побіля русла річки 
переважають високотравні болота. 

Заказник є осередком збереження рідкісних видів рослин. Охо-
роняються рослини, занесені до Червоної книги України – ковила во-
лосиста, коручка морозниковидна, тюльпан дібровний, зозулинець бо-
лотний, вольфія безкоренева та косарики тонкі, які входять до Черво-
ного списку Міжнародної спілки охорони природи видів, яким загрожує 
зникнення. Окрім них, підлягають охороні рослини, які є рідкісними або 
перебувають під загрозою знищення в Полтавській області (ломиніс 
цілолистий, перлівка трансільванська конвалія звичайна, пролісок си-
бірський, валеріана висока, родовик лікарський).

«Гарячківський ліс» виступає стабілізатором мікроклімату, регуля-
тором ґрунтових вод та водного режиму річки Говтва Грузька. 

Отже, заказник «Гарячківський ліс» створений з метою збережен-
ня у природному стані ландшафтів прируслової ділянки річки Говтва 
Грузька, заплавних та степових лук, лісових масивів, що створюють 
типовий для лівобережного Лісостепу ландшафтний комплекс. Запові-
дання дало можливість створити в «Гарячківському лісі» такий режим, 
який забезпечує охорону, відновлення та підтримання екологічного ба-
лансу заказника. Цінність заказника посилюється зростанням на його 
території ряду рідкісних рослин, які занесені до Червоної книги України 
або охороняються на регіональному рівні. 
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СУГЛИНОК – КОРИСНА КОПАЛИНА МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ

Федоренко Дарина, учениця 7 класу 
опорного закладу «Калайдинцівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
імені Ф.Д. Рубцова Лубенської міської ради 
Лубенського району Полтавської області» 
Керівник: Дацій О. М., вчитель біології 

З давніх-давен людина, будуючи шахти, утворюючи кар’єри, про-
бурюючи свердловини, навчилася використовувати різноманітні ба-
гатства, які лежать на поверхні землі або в її надрах. Використання 
корисних копалин є найважливішою ознакою та невідʼємним атрибу-
том людської цивілізації. Наша країна входить до числа провідних 
мінерально-сировинних держав світу. є беззаперечною. Важливу роль 
серед корисних копалин Лубенщини відіграють місцеві нерудні корисні 
копалини, з яких виготовляють будівельні матеріали. Найбільш поши-
рена з них – суглинок. Із нього підприємства виробляють цеглу. Майже 
всі будинки Лубен зведено із цегли місцевого виробництва.

Пошуківці загону «Геолог» поставили перед собою мету описа-
ти родовище суглинків Лубенське-2 Лубенського району та дослідити 
вплив подальшого розроблення кар’єру на навколишнє середовище.

Ми відвідали архівний сектор Лубенської міської ради, де дізна-
лися, що протягом 1954-1955 рр. геологорозвідувальною конторою 
«Укргеолстром» було відкрите Лубенське родовище суглинків. Уве-
дення його в експлуатацію дало змогу забезпечити цегельний завод 
надійною сировинною базою, створити нові робочі місця для мешкан-
ців міста, збільшити обсяги виробництва будівельної цегли в регіоні. 
У 1970-1980-ті рр. у місті Лубни та в Лубенському районі відбувалося 
інтенсивне будівництво. Велика кількість багатоповерхівок та приват-
них осель була побудована із суглинку саме цього родовища.

Родовище «Лубенське-2» розташоване у межах південно-
західного схилу Дніпрово-Донецької западини та її центрального гра-
бену. В геологічній будові району наявні кристалічні породи докембрію 
та потужна товща різновікових осадових порід.

При польовому вивченні ландшафтного профілю ми визна-
чили, що умови залягання корисної копалини є сприятливими. Се-
редня глибина карʼєру складає 5,4 м. Суглинки родовища відно-
сяться до легкоплавкої сировини за вогнетривкістю 1310-1330°С.  
За пластичністю – до групи помірно пластичних порід.

Ветеран виробництва ТОВ «Лубенський цегельний завод» Гера-
сименко Л. О. розповіла, що спочатку виготовлення цегли було до-
сить важким процесом, оскільки цей будівельний матеріал вироблявся 
вручну. Готову суміш працівники накладали в спеціальні форми, потім 
відвозили сирець на сушку. З удосконаленою технологією виготовлен-
ня цегли нас ознайомив інженер-механік ТОВ «Лубенський цегельний 
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завод» Мисник В. М. Ми дізналися про етапи пластичного формування 
керамічної цегли та гартування виробів у тунельній печі. 

ТОВ «Лубенський цегельний завод» має активну позицію щодо 
збереження довкілля. Після видобутку корисної копалини використана 
ділянка відновлюється в тому ж порядку, в якому виймався грунт, тоб-
то проводиться рекультивація. Досліджуючи екологічний стан кар’єру, 
ми зробили висновок, що планована діяльність не впливає суттєво 
на клімат та мікроклімат. Значного виділення інертних газів, теплоти 
та вологи не відбувається. Можливості виникнення мікрокліматичних 
умов, що сприяють розповсюдженню шкідливих видів фауни і флори, 
не утворюється. 

Для запобігання негативному впливу на повітряне середовище 
та з метою скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря на даній території за потреби здійснюється зволожування по-
роди перед розробкою, під’їзних шляхів як у межах кар’єру, так і при 
транспортуванні суглинку до місця призначення. Справність машин та 
якість палива регулярно контролюється.

ТАЄМНИЦІ «ЛИСОЇ ГОРИ» (РЕШЕТИЛІВСЬКОЇ)

Шкурупій Вадим, Стешенко Юлія, 
вихованці Центру туризму, краєзнавства, 
спорту та екскурсій учнівської молоді 
Решетилівської міської ради
Керівник: Купенко І. А., методист, 
керівник гуртка ЦТКСЕУМ

Нині на Решетилівщині в рамках програми Президента Украї-
ни «Велике будівництво» триває реконструкція дороги Н-31 Дніпро-
Решетилівка. Будівельники, прокладаючи шосе, «розрізали» ре-
шетилівську «Лису гору» – пагорб з абсолютною висотою 96 м на 
південно-східній околиці міста, – чим привідкрили доступ до її таєм-
ниць. Завдяки цьому і з’явилася можливість зазирнути в геологічне  
минуле нашого краю…

Маємо зазначити, що у ХІХ-ХХІ ст. геологи активно вивчали Пол-
тавщину. Так, у ХІХ ст. харківські геологи Ф. Женжурист, О. Гуров та 
Н. Борисяк віднайшли у пластах жовто-бурої глини на Решетилівщині 
великі валуни кристалічних порід. Також описували кристалічні поро-
ди, що виходили на поверхню з-під осадових порід, В. Докучаєв та ра-
дянський геолог В. Бондарчук.

Науковці відносили знахідки кристалічних порід у товщі осадо-
вого чохла до наслідків діяльності льодовика. Та чи перебувала те-
риторія власне Решетилівки під товщею льоду під час дніпровського 
зледеніння (риський гляціал) – максимального зледеніння в Європі в 
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середньому плейстоцені 240-280 тисяч років тому (за іншими даними,  
від 347 до 128 тисяч років тому)?

Сучасні геологи не мають єдиної думки відносно визначення 
північно-східної межі Дніпровського язика на межиріччі Псла та Вор-
скли. Існують дві версії її визначення. Перша – зміщення межі до 
долини Псла (за нею Решетилівка опиняється в Позальодовиковій 
зоні), якої притримуються М. Веклич, І. Соколовський, В. Палієнко. За 
другою версією, ця межа трасується далі на схід від Решетилівки в 
межах басейну річок Говтви та Полузери. Прибічниками такої версії  
є П. Заморій, А. Ромоданова та Б. Возгрін.

В. Докучаєв за критерії для визначення меж Дніпровського та 
Донського язиків за основу брав три показники: 1 – долини річок;  
2 – поширення лесу; 3 – поширення червоно-бурих валунних глин. 
Останні він відносив до результату безпосередньої діяльності льодо-
вика. Нині ця концепція зазнає критики, зокрема, зі сторони київського 
геолога В. Пазинича, який піддав сумніву визначальну роль льодовиків 
у формуванні рельєфу.

Проте за наявності значних за розмірами уламків кристалічних по-
рід у товщі лесів сперечатися з фактом присутності льодовика склад-
но. Під час польових робіт у геологічному розрізі «Лисої гори» нами 
було виявлено близько сотні уламків гірських порід.

Висота штучно створеного геологічного розрізу з північного боку 
становила близько восьми метрів. Профіль складали три шари: звер-
ху ґрунт (голоцен), нижче різної потужності лесовидні суглинки (леси) 
середнього плейстоцену, ще нижче поховані ґрунти міжльодовикового 
періоду. Межа між лесами і викопними ґрунтами надзвичайно чітка.

У нижній частині лесів відслонюється своєрідна товща несорто-
ваного уламкового матеріалу з розмірами окремих валунів до 0,25 м. 
Уламки як кутуваті, необкатані, так і обкатані. Найбільшим став добре 
обкатаний валун вагою 8 кг. 

Нам вдалося визначити такі гірські породи і мінерали: сланець, 
сірий граніт, калієвий польовий шпат, евдіаліт, конгломерати та багато 
гранітоїдів, базальт, діорит, пісковик, кварцит, кварц, кальцит, кремінь, 
нефелін та інші.

Кристалічні породи, ймовірно, потрапили до цієї території з Коль-
ського півострова. Найяскравішим доказом цьому є евдіаліт – мінерал 
рожевого кольору, що поширений саме на Кольському півострові.

Вважаємо, що знахідки в товщі лесових відкладів решетилівської 
«Лисої гори» є одним із місць кінцевої морени дніпровського (риського) 
зледеніння у південно-східному напрямку, що сформувалася у макси-
мальній фазі просування льодовика. 

Таким чином, можемо зробити висновок на користь другої версії 
визначення межі поширення льодовика, за якою товстим шаром льоду 
була вкрита територія, яку займає нині Решетилівка, а саму межу по-
ширення льодовика слід шукати на схід від Решетилівки, у межиріччі 
Говтви і Полузери.
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Культура рідНого Краю та музейНа справа

КАЗАКОВА ІРИНА ЕДУАРДІВНА. СЛУжІННЯ ПРОФЕСІЇ ТА ЛЮДЯМ

Базілевська Марія, учениця 7 класу, 
командир пошукового загону «Дослідник»
Лубенського ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 4
Керівники: Базілевська А. Г., 
учитель математики та інформатики, 
Коробицька С. Е., 
директор, учитель мистецтва та етики 

Пошуковий загін «Дослідник» провів ґрунтовну роботу з дослі-
дження біографії талановитої, діяльної, соціально відповідальної 
місцевої архітекторки Казакової Ірини Едуардівни, її професійного 
доробку, що посідає визначне місце в культурному насиченні рідного 
міста пам’ятками архітектури, історичними спорудами та мистецькими 
об’єктами, які сприяють відродженню національної та громадянської 
свідомості лубенців. Пошук інформації проводився в шкільній, міській 
та районних бібліотеках. Було знайдено й опрацьовано статті, надруко-
вані в газетах «Лубенщина», «Вісник», книгу місцевого краєзнавця Віри 
Степанівни Бутрим «Видатні жінки Лубенщини» зі статтею про архітек-
тора Казакову І. Е., видання «Архітектори України», газети й журнали 
обласного та Всеукраїнського рівня. Отримано величезну кількість акту-
альної та цікавої інформації безпосередньо з інтерв’ю з архітектором та 
при спілкуванні під час проведеної нею екскурсії містом. Зібрано багато 
захопливих фактів про творчі пошуки, професійний шлях та перепони, 
які є невід’ємною складовою успіху митця. Систематизовано та опра-
цьовано результати пошуку з залученням сучасних технологій передачі 
даних. Зроблені численні якісні фото архітектурних пам’яток та об’єктів  
дослідження авторства Казакової І. Е.: світлини Лубенської земської 
лікарні, церкви Різдва Пресвятої Богородиці, пам’ятного знаку воїнам-
афганцям, архітектурної композиції «Україна незалежна», меморіаль-
ної дошки лубенським археологам, історикам, краєзнавцям. Опрацьо-
вано та скомпоновано у фотоальбом із зазначенням об’єктів на карті 
міста. Записано відеоінтерв’ю з Іриною Едуардівною про найвизначні-
ші для автора роботи та викладено в YouTube. На сторінках фотоаль-
бому застосовано QR-кодування, щоб дати можливість усім охочим 
побачити й почути Казакову І. Е. 
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Під час пошукової роботи дізналися багато нового про будівни-
цтво, професію архітектора, історію нашого міста та України. Багато 
чому навчилися, переконалися, що складну справу треба завжди ре-
тельно планувати, набули нових навичок роботи з сучасною цифровою 
технікою. Та головне – отримали урок людяності, відданого служіння 
своїй справі від Казакової Ірини Едуардівни, талановитої й цілеспря-
мованої, наполегливої й сміливої лубенки-патріотки.

ЗАКОХАНІ У ПІСНЮ І жИТТЯ

Бобоха Таміла, учениця 9 класу 
опорного закладу «Вовчицький ліцей 
імені В. Ф. Мицика Лубенської міської ради 
Лубенського району Полтавської області»
Керівник: Карпенко Л. В., заступник директора 
з навчально-виховної роботи

Вже понад п’ять десятиріч щедро зігрівають односельців тепло-
тою своїх сердець чарівні жінки хор-ланки села Вовчик на Лубенщині. 
Зібрати, пізнати, передати прийдешньому поколінню маловідому сто-
рінку літопису історії рідного села – мета цієї краєзнавчої розвідки і, 
водночас, її новизна. Актуалізує дослідження той факт, що саме села 
виступають хранителями автентичності української культури. Наш 
обов’язок – зберегти багату спадщину самодіяльного колективу, доки 
ще є живими творці його історії.

Джерельною базою для дослідження став багатий місцевий ма-
теріал: спогади односельців, безпосередньо свідчення самих органі-
заторів та учасників творчого колективу, членів їхніх родин, зібрання 
сімейних архівів, експонати із фонду Лубенського районного історико-
краєзнавчого музею імені І. І. Саєнка, публікації газети «Лубенщина». 
У процесі пошукової роботи використано ряд методів: інтерв’ю, критич-
ного опрацювання документів та літератури, узагальнення і система-
тизації, описовий. 

Початок історії пісенного колективу сягає в середину 60-х років 
минулого століття. Молодий і завзятий очільник місцевого колгоспу 
Михайло Калиниченко на одній із виробничих нарад у Полтаві почув 
виступ хор-ланки, то ж загорівся великим бажанням створити подібну 
і у своєму селі. 

Перший виступ колективу, що складався переважно з членів ріль-
ничої бригади, відбувся перед односельцями на сцені Будинку куль-
тури у жовтні 1966-го, наступний – присвячений Новому 1967 року.  
А потім жодне свято у Вовчику вже не обходилося без чарівного співу 
сільських артистів. 
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Найбільшою за кількістю учасників хор-ланка була на початку  
70-х років. З 1972 року місцеве господарство стало відкритим для іно-
земних делегацій. На базі господарства почали організовувати вироб-
ничі наради, семінари. За знаннями та досвідом у Вовчик приїжджали 
спеціалісти з Канади, Великої Британії, Швеції, Польщі, НДР, Чехосло-
ваччини, Франції, Болгарії, Угорщини, Туреччини. Гості могли не тільки 
ознайомитися із трудовими досягненнями, а й насолодитися чарівним 
співом хор-ланки. 

У 1984 році художнім керівником сільського Будинку культури ста-
ла випускниця Харківського інституту культури Раїса Пасічна, яка ки-
пучою енергією, відданістю улюбленій справі та оптимізмом швидко 
завоювала авторитет серед вовчан. Завдяки новому керівнику значно 
розширився репертуар хор-ланки, підвищилась музично-виконавська 
майстерність.

У грудні 1987 року в Лубенському районі проходили зйомки пере-
дачі «Село і люди». Одного виступу хор-ланки виявилось достатньо, 
щоб завідуюча сектором культури телестудії імені О.Довженка Ніна 
Романенко запросила наших артистів до Києва.

У 1988 році славне місто Лубни відзначало тисячолітній ювілей. 
Серед запрошених гостей святкових виступів – хор-ланка із Вовчика, 
чиї пісні справили незабутнє враження на слухачів. 

У 1990 році хор-ланка стала учасницею ВДНГ Києві. У 1996 році 
талановитих артистів тепло вітали глядачі Національного палацу 
«Україна» в рамках зйомки передачі «Сонячні кларнети». 

Із середини 80-х років хор-ланка стала постійним учасником свят-
кових дійств Сорочинського ярмарку. Вигадливі жіночки не тільки да-
рували глядачам чарівний спів, а й акомпанували грою на незвичних 
інструментах. 

Хор-ланка із Вовчика була учасником заключного концерту друго-
го Республіканського свята народної творчості, який проходив у Пол-
таві 27 червня 1987 року на щойно відкритому Співочому полі імені 
Марусі Чурай. 

У 2011 році за ініціативи Раїси Пасічної колектив змінив назву – 
став ансамблем «Бабусеньки». Змінилася назва колективу, але незмін-
ною залишилась невичерпна любов щирих жінок до української пісні. 
Славні традиції хор-ланки продовжують жити на вовчицькій землі. 
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жИТТЯ ЯК ВИР: ТВОРЧІСТЬ ГРИГОРІЯ ТЮТЮННИКА

Богинич Софія, учениця 8 класу 
Лубенської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 8
Лубенської міської ради Полтавської області
Керівники: Юрченко А. С., 
вчитель української мови та літератури, 
Литвих Т. В., вчитель зарубіжної літератури

Бути народним письменником, творити в добу суцільної заборони-
зневаги-переслідування всього українського, але залишатися вірним 
собі та своїм переконанням, прожити коротке тяжке життя – це доля 
Григорія Тютюнника. Пишаємося нашим талановитим земляком. 
Він слави не прагнув, а просто жив так, як герої його видатного ро-
ману «Вир». 2020 рік для Григорія був ювілейний, як і початок його 
діяльності як прозаїка (у 1950 році в журналі «Радянський Львів» 
оприлюднено перше оповідання «Мирон Розбийгора»), ювілейна 
була і його перша книга роману «Вир» (у 1960 році вийшла водночас 
у Києві, Празі, Москві).

Дослідження має за мету знайомство сучасників із творчістю 
самобутнього письменника; привернення уваги земляків до його лі-
тературних здобутків; завданням є аналіз життєвого шляху Григорія 
Тютюнника, витоків його творчості та внеску в скарбницю української 
літератури.

Народився та провів своє дитинство видатний прозаїк на Полтав-
щині, в селі Шилівка Зіньківського району. Життя Г. М. Тютюнника теж 
було схожим на вир, починаючи з дитинства до юності і дорослості. 
Ще навчаючись у школі, почав віршувати. Після закінчення десятиріч-
ки разом з Олесем Гончаром навчався у Харківському університеті на 
літературному факультеті. Потім війна, яка залишилася у ньому на все 
життя уламком сталі, що носив під самісіньким серцем. Письменника 
було поранено в легеню, інколи осколок давав знати про себе – ру-
хався, спричиняючи неймовірний біль. Тоді його життя врятував хірург 
Микола Амосов.

А далі – роки вчителювання, робота літературним співробіт-
ником. З 1956 року був співробітником і редактором прози у львів-
ському журналі «Жовтень» (тепер «Дзенькіт»). У Львові письменник  
залишився назавжди. 

Якби Тютюнник не став письменником, він обов’язково відбувся б 
як мовознавець. Бо з приводу одного лише слова Григорій Михайло-
вич міг провести цілу наукову розвідку. Дуже любив мову полтавського 
краю і рідну природу. Просив меншого брата, з яким познайомився до-
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сить пізно, щоб той писав свої твори українською мовою. А свій зна-
менитий «Вир» він писав на батьківшині у Шилівці.

Вся його творчість вмістилася в 10 років, адже прожив дуже мало –  
всього 41 рік. Перше оповідання Г. Тютюнника «Мирон Розбийго-
ра» було надруковано в журналі «Радянський Львів» 1950 року, 
остання прижиттєва книга – 1960 року. Задумав писати ІІ і ІІІ части-
ни «Виру», третю – не встиг… Залишив нам збірник оповідань «По-
орані границі», повість «Хмаринка сонце не заслонить» (1956), по-
етичний збірник «Журавлині ключі» (уже посмертно, 1965), як і роман  
«Буг шумить» (1965).

Особливе місце у творчості Григорія Тютюнника та історії україн-
ського письменства посідає роман «Вир». У книзі відображено життє-
вий вир українського села Троянівка на Полтавщині навесні 1941 р. та 
у період ІІ Світової війни. За мотивами цього роману кінорежисером 
Станіславом Клименком у 1983 р. на кіностудії імені О. П. Довженка 
відзнятий художній фільм, який отримав головний приз на Республі-
канському кінофестивалі.

У листах до матері Тютюнник часто жалівся, що у Львові дуже 
сумує за рідними місцями: «Я вже, як журавель, стою на одній нозі і 
виглядаю на схід: чи скоро полечу на свій рідний край?» 1961 року зби-
рався їхати додому, але матері довелося самій їхати до Львова, щоб 
провести в останню путь свого сина.

Українці пам’ятають та вшановують пам’ять Григорія Тютюнника: 
у Кам’янці-Бузькій на будинку по вулиці Шевченка 13, де свого часу 
мешкав письменник, та в 2016 році на фасаді приміщення старої шко-
ли у Шилівці встановлено меморіальні дошки; у грудні 2018 р. в Шилів-
ці відкрився літературно-краєзнавчий маршрут «Земляки». 
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МЕЛОДІЙ РОЗЛИЛИСЯ САМОЦВІТИ.
ПРО ГАРМОНІСТІВ-ВІРТУОЗІВ СЕЛИЩА ГРАДИЗЬК

Верменич Анжела, учениця 10 класу
Градизької гімназії ім. Героя України 
Олександра Білаша 
Керівник: Ковалевська Л. В.,
вчитель історії, спеціаліст вищої 
кваліфікаційної категорії, старший учитель 

Гармонія – народний інструмент з особливим звучанням. Вона 
була й залишається одним із найулюбленіших музичних інструментів 
українців. Її багатоголосся лунало на весіллях, іменинах, проводах до 
армії, ярмарках… Під її переливи закохувалися, одружувалися, суму-
вали, ходили фронтовими дорогами, зустрічали дорогих серцю людей. 
Українська музика, як і народні інструменти, які ще півстоліття тому 
можна було чути майже в кожному селі, зараз зникають. Тож збере-
ження, відродження та популяризація мистецтва гри на гармонії ста-
новить актуальність даної роботи. У ході дослідження ми переглянули 
відеоролики з виступами гармоністів та інші матеріали. Але головним 
завданням було показати наскільки великою є любов до гармонії (гар-
мошки в народі) у жителів Градизька. 

Із матеріалів шкільного музею, розповідей односельців, сімейних 
архівів ми дізналися, що місцеві музики були не тільки гармоністами-
віртуозами, а й талановитими майстрами, які виготовляли та вдоско-
налювали гармошки. Ніхто не може сказати, хто першим у Градизьку 
розтяг міхи гармонії, але всі знають, що ледве не на кожному кутку чи 
вулиці селища жили музиканти, які грали на музичних інструментах, 
часто виготовлених власноруч. Серед них був і Антон Єрмолайович 
Гапоненко. Ще до війни без цього невисокого на зріст чоловіка не обхо-
дилися жодні вуличні гуляння, танці, весілля та іменини. Він віртуозно 
грав на ним виготовленій гармонії, змайстрованій так, що ніхто інший 
не міг на ній зіграти: майстер переставив праву сторону гармонії. Лю-
бов до музики й грі на гармошці музика передав своєму синові Івану, 
який, аж до виходу на пенсію, працював у школі вчителем музики. На 
початку 2000-х років його унікальна гармошка підкорилася талановито-
му музиканту, заслуженому працівнику культури України, родичу відо-
мого композитора О.І. Білаша Тонкошкуру Олексію Павловичу, який від 
природи мав бездоганний музичний слух і міг зіграти будь-яку мелодію. 

У ході дослідження встановили, що три гармонії, виготовлені Га-
поненком А.Є., знаходяться у приватних колекціях. Пошук відкрив нам 
ще не менш талановитого майстра й музиканта, Василя Федоровича 
Юхна (1923-1998 рр.). Першу свою гармонію він виготовив у 9 років. Як 
найстарший серед дітей, із семи років змушений був з батьком грати 
на весіллях, заробляючи гроші. Батько, Федір Юхимович, будучи ін-
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валідом, виготовляв і продавав гармошки. До цієї справи долучився 
і Василь. Його «фірмові» гармонії й баяни вирізнялися розкішним ди-
зайном. Він не тільки сам грав на гармошці, а й навчав цієї справи всіх 
охочих. Здійснюючи пошукову роботу та збір матеріалу для музею про 
гармоністів, розуміємо, що це, з одного боку, звичайні трударі села, а з 
іншого – люди, наділені здібностями й талантом.

Вправними гармоністами й талановитими майстрами були й бра-
ти Степан та Іван Черненки. Виготовляли на замовлення гармонії та 
баяни, ремонтували музичні інструменти, грали на весіллях та святах. 
Степан був ще й відмінним годинниковим майстром, а Іван із гармош-
кою пройшов бойовий шлях у складі музичного взводу. Міхи, кнопки 
та планки до гармоній брати виготовляли самі. Їхні інструменти знахо-
дяться у приватних колекціях. Відкриттям пошуку стали відомості про 
електробаян, виготовлений музикантом-самоучкою А. І. Головком.

Список талановитих гармоністів можна продовжувати. Вони були, 
є і, маємо надію, будуть. Тож недаремно 1 червня 1913 року саме з 
ініціативи музиканта-гармоніста Віктора Андрійовича Болобана відбув-
ся у Градизьку перший Всеукраїнський фестиваль «Гармонь збирає 
друзів». Не було ні переможців, ні переможених. Єдиною фавориткою 
фестивалю була її величність – гармонія.

Тож нехай не змовкає мелодійний голос гармонії в Україні, звучить 
щира народна пісня, а вправні руки гармоністів не втомлюються виво-
дити складні пасажі мелодій.

«І В СЕРЦІ ДЗВОНЯТЬ ГОЛОСИ». 
ЛІТОПИСЕЦЬ РІДНОГО КРАЮ – ІВАН АНТОНОВИЧ ЦЮПА

Діщенко Вадим, командир загону «Пошук»
Бірківської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів імені І.А. Цюпи
Зіньківської міської ради
Керівники: Манойло С. І., 
заступник директора з НВР,
Табачна Т. О., вчитель історії

Чудовий розкішно-звабний край, який розкинувся в межиріччі Вор-
скли і Псла, мальовничі села і хутори,що красуються в зелених са-
дах, а довкола поля колосяться хлібами. Благословенна земля, яка 
славиться своїми роботящими людьми, прекрасними піснями, бага-
тоголоссям рідного слова. Вона надихала до творчості багатьох літе-
раторів: Остапа Вишню, Миколу Бажана, Миколу Зерова, Андрія За-
ливчого, Івана Гребенюка, братів Тютюнників. Особливе місце серед 
них займає лауреат Державної премії імені Тараса Григоровича Шев-
ченка, письменник-земляк – Іван Антонович Цюпа. Його ім’я носить 
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заклад, у якому ми навчаємося, – Бірківська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів імені І. А. Цюпи. 

29 жовтня 2021 року виповнюється 110 років від дня народження 
Івана Антоновича. Ювілей є доброю нагодою, щоб віддати належну 
данину пам‘яті письменника та гідно використовувати його літератур-
ний і духовний потенціал у національно-патріотичному, екологічному 
та естетичному вихованні.

Чарівні гоголівські місця поблизу Диканьки і Сорочинців. Зелені 
береги притоки – тихої голубої річки Грунь-Ташань. На них і розкину-
лось село, яке одержало свою назву від лісів та соснових борів. Тут в 
селі Бірки Зіньківського району 29 жовтня 1911 року в бідняцькій се-
лянській родині й народився майбутній письменник. У 1919-1923 роках 
Іван навчався в Бірківській сільській школі, а згодом став пастухом, 
хоча дуже хотів вчитися. 15-річним юнаком за путівкою комнезаму їде 
вчитися до повітового міста Зіньків і там вступає до сільськогосподар-
ської профшколи. Майбутній письменник захоплюється літературою і 
пише свої перші вірші та нариси, надсилає їх до газет. Перший літера-
турний твір-нарис «Бірківський бій» був надрукований в 1921 році. А 
далі весь життєвий шлях письменника був пов’язаний з літературною 
творчістю.

У Івана Антоновича багатий літературний доробок: книги опові-
дань, нарисів і повістей: «Чотири вітри», «Новели рідного краю», «Ва-
силь Сухомлинський» («Добротворець»), «Миргородська криниця», 
романи «Брати», «Назустріч долі», «Вічний вогонь», «Через терни до 
зірок», «Краяни», «Мужній вершник», «Дзвони янтарного літа» та інші. 
В 1995 році вийшла нова книга письменника «В пазурах єжовщини», 
яку він, репресований та реабілітований, присвятив «світлій пам’яті 
незабутніх земляків моїх, розчавлених на жорнах тиранії…» Особли-
вим, вистражданим твором стала повість «Ненаситні жорна». Ця книга 
творилася здавна, починаючи з юних літ, коли автор ще був зеленим 
юнаком, довірливим комсомольцем. Усе, що було звідано, пережито, 
все закарбувалося на серці, воскресало на сторінках. Документальна 
основа його творів – народні звичаї і обряди, образ епохи і її творців, 
їхні помисли і сподівання, вилиті в піснях і легендах минувшини і ни-
нішньої розвихреної дійсності – все це історія, у якій живе душа на-
роду, велич і краса справ далеких і близьких. Всі його твори пронизані 
любов’ю до своєї малої батьківщини, рідної природи, щирим хвилю-
ванням за їхню долю. Прозові та поетичні твори Івана Антонович часто 
використовуються в школі при проведенні національно-патріотичних, 
краєзнавчих та екологічних заходів. 

Вивчення життєпису письменника – це можливість збагну-
ти його епоху, час у якому він жив і творив, відчути болі й радощі 
письменника як людини, яка мислить та емоційно реагує на світ і 
своє перебування в ньому, захопитися сильними рисами його осо-
бистості. Крізь призму історії зрозуміти долю письменника, крізь  
особисту долю – історію батьківщини.
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ІЗ ПІСНЕЮ У СЕРЦІ

Калініч Софія, учениця 10 класу 
Полтавського обласного наукового 
ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів 
імені А. С. Макаренка 
Керівник: Лоцько М. І., 
вчитель хімії та ЗУ, педагог-організатор 

Краєзнавчо-досліницька робота присвячена дослідженню життя і 
творчості видатного полтавця – Левченка Григорія Семеновича. В ході 
роботи було використано методи аналізу і систематизації.

Результати дослідження можуть бути використані на уроках 
мистецтва, культурології та історії рідного краю, а також на класних  
та виховних годинах.

В ході роботи було опрацьовано матеріали з книги «Сповитий 
вітрами» В. Гайдамаки, інтернет-ресурси, статті та інтерв’ю, опри-
люднені в мережі та надруковані в газетах «Вісті Полтавщини»,  
«Зоря Полтавщини» тощо. 

В останні роки внаслідок російської агресії проти України зна-
чно зріс попит серед населення на українське, передовсім на піс-
ню. Саме народну пісню, що передається з покоління в покоління,  
від батька до сина.

Одним із хранителів та поширювачів пісенного мистецтва Пол-
тавщини і України в цілому є хоровий диригент, композитор і педагог, 
заслужений діяч мистецтв України, професор ПНПУ імені В.Г. Коро-
ленка, засновник та керівник українського народного хору «Калина» 
Григорій Семенович Левченко. 

Народився 12 серпня 1933 року в с. Грабарівка Пирятинського ра-
йону. Як говорив сам Григорій Семенович: «Я народився в страшний 
рік, 1933-ій, у голод. Мама, йдучи з одного села в пошуках хліба в інше, 
так серед поля мене й народила. Це між Соснівкою й Грабівкою, але 
поскільки хата стоїть у Грабарівці, то й записали так».

Дитинство і юність майбутнього композитора припали на складні 
роки – голодомор 1932-1933, голод 1946-1947, Друга світова війна, піс-
лявоєнна розруха… Та весь цей час Григорій бачив лиш тяжку працю і 
зморених нею людей, які знаходили відпочинок і відраду в пісні. 

В одному з інтерв’ю він потім скаже: «І ще будучи зовсім малень-
ким, як я де пропадав – «Де ж це дівся?»… То де шукати? Слухайте, 
де співають – і там я стояв і слухав. З дитинства тягнувся до музи-
ки. Ну що, мати моя дуже гарно співала було із її кумою, хрещеною 
моєю. Батько на балалайці грав. І мені придбав балалайку, навчив 
трішечки й мене грати… Слухав, як мама співає, від батька трішеч-
ки взяв... Але тут природний потяг до музики... І я думаю, що цього  
ніхто не навчить, не замінить.» 
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Після семирічки пішов навчатись до ремісничого училища на то-
каря, працював на військовому заводі, потім – вступ у музичне учили-
ще, армія і знову навчання. 

Складні часи радянської влади також не пройшли безслідно. По-
стійні нав’язування правил, зміни місця роботи, заборона працювати 
з молоддю через те, що колектив під керівництвом Левченка виконав 
пісню «Ой зійшла зоря» в обробці Леонтовича на одному з фестивалів 
у Києві. За це його називають «націоналістом», що в радянський час 
було вироком.

Та все ж, у 80-х роках Григорій Семенович стає викладачем в Пол-
тавському педагогічному інституті і починає керувати спочатку капе-
лою, а потім вже створює український народний хор. Здебільшого хор 
є студентським, тому доводилось займатись не тільки музикою, а й 
педагогікою. Колектив існує дотепер.

За цей час вихованцями Григорія Семеновича стало близько ти-
сячі людей, і для кожного у маестро завжди була і є хвилинка для по-
ради, підтримки і пісні. 

За все своє життя Григорій Левченко отримав чимало нагород, 
але найбільш значущими є занесення до біографічного довідника 
«Хто є хто у музиці і в світі музикантів». Цей довідник був виданий 
у Великобританії в 1996-му році, а також «Знак пошани», відзна-
чення Фондом імені академіка Миколи Касьяна та нагорода орде-
ном Миколи Чудотворця «За примноження добра на землі», якою  
він пишається найбільше.

Саме такі люди, які попри всі життєві труднощі зберігають і не-
суть в народ любов до України та української пісні, є яскравим  
прикладом для наслідування. 

МУЗЕЙ-САДИБА «МАМИНА ВИШНЯ» 
ГЕРОЯ УКРАЇНИ РАЇСИ КИРИЧЕНКО

Калініченко Максим, учень 10 класу 
Глобинського ліцею № 1 імені В. Є. Курченка 
Глобинської міської ради,
вихованець гуртка «Історія України» 
комунального закладу Полтавської обласної 
ради «Полтавська обласна Мала академія наук 
учнівської молоді»,  
Керівник: Даниленко І. С., керівник гуртка 

Музейна справа – галузь культури, основним змістом діяльності 
якої є комплектування, облік, зберігання, вивчення та використання 
музеями культурних цінностей країни.

Культурну спадщину і цінності Глобинського краю важко пере-
оцінити у пишному саду загальноукраїнської культури та похвалитися 
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розвитком музейної справи наш край на жаль не може. Про те є музей 
який заслуговує на увагу, визнання, вивчення і популяризацію. 

Мета розвідки полягає в дослідженні історії створення, роз-
витку музею-садиби «Мамина вишня» Героя України Раїси Кири-
ченко в селі Корещина Кременчуцького району (до січня 2021 –  
Глобинського району).

За сім років існування музею його відвідали тисячі осіб із різних 
регіонів України та інших держав. Такий соціально-культурний резо-
нанс визначає актуальність дослідження.

Перші згадки про музей-садибу зустрічаємо в збірнику науко-
вих праць «Творчість Раїси Кириченко в культурному просторі Укра-
їни на покордонні ХХ-ХХІ століть» в статті Вікторії Срібної «Історія 
створення, структура та специфіка туристично-краєзнавчого марш-
руту «Стежинами Раїсиних пісень», в виданні «Звід пам’яток істо-
рії та культури України: Полтавська область. Глобинський район» та  
друкованих періодичних виданнях.

Історія створення і діяльності дивовижного музею-садиби «Ма-
мина вишня» Героя України Раїси Кириченко не менш унікальна, ніж 
сам музей. Його створено фізичними особами (має умовний статус 
приватного), без допомоги державних структур, в будинку де меш-
кала співачка з родиною (14.10.1943 р. – 09.02.2005 р.) Одноповер-
хова, прямокутна у плані, глинобитна, обкладена білою цеглою,  
площею 52 кв. м. будівля, зведена на початку 50-х років ХХ ст. 14 жов-
тня 2005 року на будинку встановлено меморіальну дошку з пам’ятним 
написом: «Тут у 1943 році народилася Герой України, народна артист-
ка України Раїса Кириченко».

Як музей хата починає діяти з 14 жовтня 2013 року, після відходу 
у засвіти чоловіка співачки Миколи Кириченка. Саме Микола Михайло-
вич визначив долю садиби, вказавши у заповіті, що будинок заповідає 
місцевому фермеру Лопушенку М. М. з умовою, що тут буде створено 
приватний музей співачки і забезпечено догляд за майном. 

Впроваджувати музейно-просвітницьку діяльність доручає Сріб-
ній В. В., яка в 2006 році створила музей Раїси Кириченко в Землянків-
ській ЗОШ І-ІІІ ступенів імені народної артистки України Р. П. Киричен-
ко. З осені 2013 до серпня 2016 року садиба перебуває у тому стані, 
що залишився по смерті господарів. 

Значна кількість охочих відвідати родинне гніздо всенародної спі-
вачки, творчі дарунки від шанувальників та двоюрідної сестри співачки 
Галини Василівни Миколаєнко – концертні сукні Раїси Панасівни – спо-
нукають хранителів цього обійстя до оновлення експозицій. Практична 
і соціальна значущість існування музею-садиби доведена популярніс-
тю, задовольняє соціальне замовлення та орієнтована на досягнення 
соціальних ефектів.

24 серпня 2016 року в ювілейний 25-рік Незалежності Укра-
їни завідувач музею Вікторія Срібна проголошує вперше назву 
музей-садиба «Мамина вишня» Героя України Раїси Кириченко.  
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14 жовтня 2018 року проходить урочисте відкриття відремонтованого 
музею з оновленими експозиціями.

Нова сторінка музейного життя. Екскурсійно-просвітницька ді-
яльність набуває нових потужних обертів. На базі музею проводяться 
пісенно-мистецькі, просвітницькі, краєзнавчі, військово та національно-
патріотичні заходи районного, обласного та Всеукраїнського рівнів для 
дорослих, молоді та дітей. По праву музей-садиба отримує від наро-
ду звання центру української пісні та культури, музейної перлини Гло-
бинського краю і Полтавщини. Візитною карткою Глобинщини стало 
пісенно-мистецьке свято «Голос рідної землі», що проходить щорічно 
на базі музею в день народження Раїси Кириченко. 

Музей-садиба «Мамина вишня» – найцікавіший і централь-
ний об’єкт єдиного на Глобинщині туристично-краєзнавчого марш-
руту «Стежинами Раїсиних пісень», створеного в 2008 році та 
успішно апробованого Вікторією Срібною та юними краєзнавцями  
Землянківської школи. 

У чотирьох експозиційних кімнатах демонструються оригінальні 
фотографії, афіші, портрети, сценічні костюми, диски, касети з запи-
сами пісень та голосу співачки її особисті речі, предмети побуту і ме-
блі. У фондах музею зберігаються не лише речі, що належали Раїсі 
Панасівні та її рідним, а також багато цікавих матеріалів, пов’язаних з 
іменами інших відомих українських співаків, композиторів, музикантів, 
письменників, поетів, майстрів народної творчості які співпрацювали з 
мисткинею: Дмитра Луценка, Вадима Крищенка, Олександра Білаша, 
Бориса Олійника, Яреми Гояна, Леоніда Нечипорука та інших.

Отож, музей-садиба «Мамина вишня» допомагає землякам і гос-
тям полтавського краю уявити незвичайну особистість славної, тала-
новитої доньки українського народу Раїси Панасівни Кириченко. Спе-
цифіка і особливості роботи музею заслуговують на подальше вивчен-
ня, дослідження і популяризацію.
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МАЙСТЕР КИЛИМАРСТВА НАДІЯ НЕСТОРІВНА БАБЕНКО

Кісіль Анастасія, учениця 10 класу, 
член пошукової групи «Бакай» 
Малобакайського ЗЗСО І-ІІІ ступенів 
Решетилівської міської ради 
Керівник: Бодня Н. М., 
заступник директора з НВР 

Мабуть, кожному на життєвому шляху зустрічаються видат-
ні особистості, які своїм життєвим прикладом можуть надихнути 
на зміни в твоєму житті. Я знаходжуся у краєзнавчому музеї Реше-
тилівської міськради з почуттям гордості за наш край, такий багатий 
талановитими людьми.  Переді мною – килим «Дерево життя», який 
виконаний художницею декоративно-ужиткового мистецтва в галузі 
художнього ткацтва, членом Національних спілок художників та май-
стрів народного мистецтва України, Заслуженим майстром народ-
ної творчості, Лауреатом Державної Премії УРСР ім. Т.Г. Шевченка 
(нині Національна премія України ім. Т.Г. Шевченка), кавалером ор-
дена княгині Ольги ІІІ ступеня Надією Несторівною Бабенко на за-
мовлення Міністерства культури УРСР і подарований від УРСР для 
Блакитної зали Штаб-квартири ООН у м. Нью-Йорку (США, 1969). 
В останній день вересня нашій славній землячці Н. Н. Бабенко  
виповнилося б 95 років. Вона є яскравим представником традицій ре-
шетилівського рослинного килимарства.

У краєзнавчо-дослідницькій роботі прослідковується важливість 
збереження та примноження українських національних традицій в га-
лузі декоративно-ужиткового мистецтва, ролі особистості в розвитку 
українського національного мистецтва. Тематика роботи є актуальною 
як для розширення світогляду учнівської молоді в царині культури, так і 
для сприйняття досвіду відомої майстрині у виборі життєвого шляху та 
досягненні мети. Нами досліджено життєвий і творчий шлях майстрині, 
вплив оточуючого середовища на формування таланту митця, як про-
блеми не вивченої в сучасному мистецтвознавстві.

У ході краєзнавчо-пошукової діяльності використано як пасив-
ні, так і активні форми роботи, а саме: вивчення й аналіз науково-
популярної, публіцистичної літератури, інтернетджерел (Енциклопе-
дичний довідник «Шевченківські лауреати.1962–2001, статті О. Ханко 
«Мистецький рід Бабенків», «Осердя і джерело квітування» у журналі 
«Образотворче мистецтво» та Слов'янському збірнику»); знайомство 
з документальним фільмом «Дерево життя», знятим на телеканалі 
«Лтава»; відвідування краєзнавчого музею Решетилівської міськра-
ди, Всеукраїнського центру вишивки та килимарства, Решетилівсько-
го художнього ліцею; спілкування з майстрами народної творчості; 
створення буклету та мультимедійної презентації «Надія Несторівна  
Бабенко – багатогранна особистість».
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Матеріали дослідження можна використати як інформативний 
матеріал для дорослого населення, яке цікавиться декоративно-
ужитковим мистецтвом, а особливо для формування естетичних сма-
ків учнівської молоді та вміння правильно обирати свій шлях у житті.

У результаті пошуку та досліджень опрацювали науково-
популярну літературу, переглянули документальний фільм «Дерево 
життя», відвідали краєзнавчий музей Решетилівської міськради, Все-
український центр вишивки та килимарства, Решетилівський художній 
ліцей; поспілкувалися з майстрами народної творчості Н.В. Вакуленко, 
Є.І. Пілюгіним та дізналися про Н.Н. Бабенко, як багатогранну особис-
тість, ознайомилися із різноманітними віхами її життя: як художниці, як 
майстрині, як педагога, як співачки з чудовим голосом, як митця епіс-
толярного жанру, а також прекрасної дружини, матері, бабусі і просто 
доброго друга, порадниці, наставниці, яка виховала цілу плеяду учнів 
і продовжувачів її справи. Надія Несторівна мала великий творчий діа-
пазон: вона не лише художник рослинного і геометричного килимар-
ства, а й майстер художньої вишивки рушників, одягу, скатертин та 
інших сувенірних виробів. Варто сказати, що справу мами продовжує 
її син Олександр Бабенко – художник декоративного мистецтва, май-
стер художнього килимарства, автор проекту «Традиції рослинного ки-
лимарства» селища Решетилівка, внесеного у 2017 році до Національ-
ного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України, 
провідний художник науково-виробничого відділу з килимарства Всеу-
країнського центру вишивки та килимарства.

Нами створено буклет та мультимедійну презентацію «Надія Не-
сторівна Бабенко – багатогранна особистість». 

Сподіваємося, що матеріали надихнуть оберігати і пропагувати 
культурно-мистецькі цінності, насамперед народні художні ремесла, 
такі як килимарство та вишивка.

ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКІ АКЦІЇ «НА КОЛЕСАХ»
(З ДОСВІДУ РОБОТИ ШКІЛЬНОГО ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ)

Кобеляцька Дар’я, учениця 6 класу 
Опорного закладу «Пришибський ЗЗСО 
І-ІІІ ступенів Пришибської сільської ради»
Кременчуцького району Полтавської області
Керівник: Івахненко О. Ю., учитель історії 

Юні дослідники історії Пришибської громади прагнуть не лише ді-
литися результатами своєї пошукової роботи, але й залучають пред-
ставників різних поколінь до обговорення та осмислення цих резуль-
татів заради порозуміння та об’єднання навколо спільних цінностей.

Українські герої – це звичайні люди, літні й зовсім юні, жінки та 
чоловіки, ті, що ставали до лав борців за волю України. 23 травня  
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2021 року з нагоди Свята Героїв вихованці рою «Сагайдачний» та ак-
тивісти шкільного історичного музею вже вдруге провели у селах гро-
мади інформаційно-просвітницьку акцію «Музей на колесах». 

Цього разу виставку-презентацію назвали «Наша земля, наші 
герої». Шкільний автобус був оформлений портретами ідеолога 
українського самостійництва Миколи Міхновського, лідерів україн-
ського визвольного руху Євгена Коновальця та Симона Петлюри, 
інших учасників боротьби за незалежність України від найдавніших 
часів до наших днів. Виставка «на колесах» рухалася за маршру-
том: Пришиб – Шинделі – Кобелячок – Комендантівка – Криничне –  
Рогізне – Роботівка – Пришиб. 

Дорогою учні робили зупинки, зустрічались з місцевими мешкан-
цями та розповідали їм про історію самого свята, героїв України й бор-
ців за волю України – односельців у різні історичні періоди. Свої ви-
ступи діти супроводжували спільним виконанням патріотичних пісень. 

Відвідувачі пересувної виставки, в свою чергу, ділилися з нами 
власними спогадами, враженнями, цікавились подробицями пошуко-
вої роботи музею.

На завершення акції всім присутнім роздавали самостійно роз-
роблені та виготовлені інформаційні буклети з портретами героїв та 
короткими відомостями про них. 

Про учасника Української революції, організатора «Просві-
ти» у Пришибі Кременчуцького повіту Варфоломія Григоренка, що в  
1918 році вступив добровольцем до  Української  синьожупанної диві-
зії армії УНР. 

Про українського дисидента в Росії Андрія Литвина, що вчився 
у нашій школі у 1960-х роках, а нині очолює місцеву національно-
культурну автономію українців Петрозаводська, Карельське відділення 
Українського Конгресу Росії, переможця у номінації «Українець року 
Росії 2016» «за безкомпромісний захист суверенітету України, за пра-
возахисну роботу, за проведення пікетів протесту в умовах тиску влас-
тей, за любов до свободи, до України і за незламність духу».

Про учасника Революції Гідності, Героя Небесної сотні Євгенія 
Случака, бійця 9-ї сотні Майдану, який брав участь у протистояннях на 
барикадах та загинув 22 лютого 2014 року, намагаючись знешкодити 
бойову гранату.

Мандруючи від одного населеного пункту до іншого, учасники ак-
ції робили зупинки біля пам’яток історії козацької доби, української ре-
волюції 1917-1921 років та вшанували їхню пам’ять, дізнавались нові 
історичні факти та свідчення прагнення українців йти «накресленим 
Героями шляхом боротьби до найвищої мети – Незалежності, розквіту 
і слави Української Самостійної Соборної Держави». 

Святий обов’язок кожного українця – неухильно дотримуватися 
заповідей предків, берегти здобуте у важкій боротьбі і стати справжнім 
патріотом своєї держави – України.
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МИКОЛА ПІДГОРНИЙ – МИТЕЦЬ, ЗАКОХАНИЙ 
У ПОЛТАВСЬКИЙ КРАЙ

Коваленко Єлизавета, учениця 11-Е класу
ліцею № 32 «Європейський» 
Полтавської міської ради Полтавської області
Керівник: Орєхова М. І., 
вчитель музичного мистецтва

Закордонних художників знають усі без винятку. Леонардо да Він-
чі, Тіціан Вечелліо, Ван Гог… Усі ці мена знайомі для нас з самого ди-
тинства. Їхні картини були скрізь. Зараз мало хто цікавиться митцями 
свого рідного краю. Полтава не є виключенням. Багато кого цікавлять 
лише закордонні митці, картини яких всім відомі. У нашому місті живе 
та творить Микола Васильович Підгорний.

Актуальність науково-дослідницької роботи полягає в необхіднос-
ті вивчення творчості полтавських художників, які зробили неоціненний 
внесок у розвиток культури українського народу.

Одним із таких митців є Микола Підгорний, у художніх творах 
якого закарбувалася ціла епоха: його історичні портрети. Портре-
ти сучасників – діячів культури і мистецтва Полтавщини і навіть  
автопортрети – є своєрідним колективним портретом нашого часу.

Наукова новизна роботи: автор дослідження зібрав, систематизу-
вав, проаналізував матеріал про життєвий і творчий шлях художника 
Миколи Підгорного в контексті сучасного українського живопису.

Методи дослідження: контент-аналіз інформаційних джерел із 
використанням історично-культурологічного підходу, суттєво доповне-
ного історично-компаративною методикою дослідження предмету та 
емпіричними методами дослідження творчості митця (інтерв’ю, анке-
тування тощо), а також метод мистецтвознавчого аналізу.

У нашій статті ми прийшли до таких висновків: 
 – українське мистецтво Полтави і Полтавщини кінця ХХ – поч. 

ХХІ століття потребує детального вивчення через призму твор-
чості художників Полтавщини, які зробили неоціненний внесок 
у розвиток культури і мистецтва нашого народу;

 – одним із таких митців є Микола Підгорний, художник, закоха-
ний у полтавський край;

 – на становлення творчості митця вплинуло середовище у яко-
му він зростав, у якому навчався і формувався як митець;

 – академічна освіта (освіту художника декоративного мистецтва 
здобув у Харківському художньому училищі, додала професій-
них умінь і якостей, але мала негативний вплив «академізму» 
на творчість художника раннього періоду;

 – важливим у творчому становленні та зростанні постаті ху-
дожника стала участь у мистецьких виставках (тільки персо-
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нальних виставок у рідному Полтавському художньому музеї 
(Галереї мистецтв) відбулося чотири. А без творів Миколи Під-
горного не минає нині ні одна групова чи тематична виставка 
художників ПОНСХУ;

 – серед відомих робіт Миколи Підгорного слід виділити такі 
напрямки: тематичний живопис, портрет, графіка, пейзаж,  
натюрморт;

 – для творів Миколи Підгорного характерні глибокий філософ-
ський зміст, концептуальність, наратив;

 – важливою є активна громадянська позиція митця: Микола Під-
горний багато сил віддає розвитку сучасної полтавської худож-
ньої школи. 

Любов до рідного краю, генетична пам’ять та природний талант 
українських митців від давніх часів до наших днів сформували багатий 
творчий доробок, який зараз є невід’ємною цінністю всіх і кожного, хто 
небайдужий до мистецтва, а також міцним підґрунтям і невичерпним 
досвідом для творчих і наукових досліджень майбутніх поколінь.

ІСТОРИЧНИМИ СТЕжКАМИ НАШОГО КРАЮ

Корніяченко-Митрошкіна Олександра, 
учениця 10 класу Опорного закладу 
«Калайдинцівська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів імені Ф. Д. Рубцова 
Лубенської міської ради 
Лубенського району Полтавської області»
Керівник: Мисник С. І., 
учитель історії, Заслужений учитель України

Музей – це минуле, це історія, це душа, це серце наших предків, 
а для нас – це величавий храм, куди ми повинні входити з побожністю, 
а виходити з най – глибшим поважанням і гарячою любов’ю до всього 
того, чим жили наші батьки, діди і прадіди, що ми повинні нести з со-
бою, як заповіт, і чому повинні учитися і всі ми, і покоління наших на-
щадків, поки стоїть земля і світить сонце. Історико-краєзнавчий музей 
засновано в 2002 році при закладі освіти і зараз його експозиція роз-
міщена у 7 залах. 

1. Розділ «Його ім’я носить наша школа», присвячено генерал-
майору Ф. Д. Рубцову, який героїчно загинув у нашому селі в 1941 році.

2. «Кімната народознавства». «Краєм садів і криниць» називав 
нашу малу батьківщину відомий етнограф В.П. Милорадович. Не-
величке містечко Калайдинці в ХІХ столітті постачало до Москви та 
Петербурга 40 тис. возів відбірних яблук, а вода калайдинцівських 
криниць мала цілющі властивості. Стислі, але ємні відомості про тра-
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диційне село, селянську хату і її значення, ремесло і промисли жителів 
краю, звичаї і обряди містить ця кімната.

3. «Кімната історії школи». Школа – то серце села, яке б’ється 
в одному ритмі з часом. Гортаючи сторінки історії розвитку освіти в 
Калайдинцях, як на кіноплівці можна побачити життя села протягом 
півтори сотні років.

4. «Із сивої давнини». У цьому залі розповідається про наш край 
в ХVІ-ХІХ століттях. В його експозиції висвітлено процеси народної і 
шляхетської колонізації Лубенщини князями Вишневецькими, виник-
нення населених пунктів краю. Особлива увага приділяється перебу-
ванню в нашій місцевості мандрівного філософа Григорія Сковороди, 
Великого Кобзаря – Тараса Шевченка, збирача музейництва Катерини 
Скаржинської, славної родини Шеметів, дослідника рідного краю Кос-
тянтина Сементовського.

5. «Дзвони народної пам’яті». Колективізація, Голодомор, репресії –  
чи не найжахливіші соціальні катастрофи ХХ століття – висвітлені в 
цьому залі. То була справжня війна радянського режиму проти власно-
го народу, відлуння якої чутно й дотепер.

6. «Трагічне відлуння подвигу». Подіям Другої світової війни при-
свячений цей зал. І хоча минуло вже 76 років, як закінчилася війна, 
пам’ять про ті страшні та трагічні події залишається живою.

7. Кімната «Захисників Вітчизни».У ньому розповідається про по-
двиги чорнобильців, афганців, сучасних героїв-захисників, лубенців, 
що відстоюють незалежність рідної землі на Сході, де вирішується 
доля і майбутнє нашої держави. Адже ніщо не об’єднує людей так, як 
біда. Сьогодні ж вона на всіх одна – війна. 

У 2008 році музею присвоєно звання «Зразковий музей», а 
його керівник – Лауреат Міжнародної літературно-мистецької премії  
імені Г. С. Сковороди.

На базі музею проводиться значна методична робота: районні се-
мінари, районні консультації. Восени 2008 і 2014 років на базі музею 
було проведено обласні семінари-практикуми керівників музеїв при за-
кладах освіти, а в 2012 році – Всеукраїнський семінар-практикум за-
відувачів відділами обласних, міських центрів туризму і краєзнавства 
учнівської молоді.

Музей став центром пам’яті, дослідження і вивчення історії рідно-
го краю.

Протягом майже 20 років діяльності музею пошуковцями зі-
брано величезний фактичний матеріал, записано сотні письмо-
вих свідчень очевидців голодомору, учасників другої світової ві-
йни, механізаторів, що освоїли цілинні землі, ліквідаторів наслідків 
аварії на ЧАЕС, воїнів-афганців, воїнів АТО. Фонди музею попо-
внюються речами побуту, світлинами, зразками одягу, вишивками,  
старовинними книгами, монетами.

За ініціативи пошуковців започатковано щорічне святкування Дня 
села та нагородження видатних людей званням «Почесний громадя-
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нин села», відкрито пам’ятні знаки жертвам Голодомору в Калайдин-
цях, Клепачах, Халепцях.

Було повернуто із забуття ім’я земляка К. М. Сементовського, який 
тривалий час жив і працював у Калайдинцях та зробив значний внесок 
у розвиток етнографії нашої місцевості. Ініційовано відкриття меморі-
альної дошки видатного земляка та започатковано щорічне вручення 
премії імені Сементовського за особливі успіхи в дослідженні історії 
рідного краю. Пошуковці ініціювали закладення в центрі села Парку 
Слави і спорудження пам’ятника Героям Захисникам, який урочисто 
було відкрито восени 2021 року. До Дня Захисника України воїнами 
АТО разом із джурами роїв «Соколята» та «Удайські козаки» висадже-
но молоді дуби на новій Алеї Пам’яті. 

Стали вже традиційними зустрічі із реконструкторами військово-
ігрової групи «Піхотинець», яка займається відтворенням подій  
XVII століття та Другої світової війни.

На базі музею діють 5 краєзнавчо-пошукових загонів: «Пошук» 
(керівник С. І. Мисник) «Берегиня» (керівники Л. В. Гроза, В. Г. Сичова) 
«Оберіг» (керівники Н. В. Крутій, С. І. Скребець) «Патріот» (керівни-
ки Т. В. Десятник, Ю. І. Пирогова) «Джерельце» (керівники Н. В. Фе-
доренко, О. В.Босікова, Ю. С. Спиця), які проводять значну науково-
дослідницьку роботу. Пошукові роботи переростають у наукові. Кра-
щі пошуковці щорічно беруть активну участь в обласних історико-
краєзнавчих конференціях у Полтаві, Харкові, Черкасах. Музей про-
водить велику масово-пропагандистську роботу серед учнів, учителів, 
населення району й області.

Стали традиційними проведення щорічних зустрічей з учасника-
ми Помаранчевої революції та революції Гідності, воїнами ООС (АТО), 
волонтерами, афганцями, ліквідаторами наслідків аварії на ЧАЕС.

Свято Миколая, Андріївські вечорниці, щедрування, зустрі-
чі з місцевими майстрами – також традиційні заходи нашої шко-
ли. Щорічно до пам’ятних дат юними екскурсоводами проводяться  
тематичні екскурсії. 

У шкільному музеї ініційовано заходи із вшанування пам’яті братів 
Шеметів – поборників державної незалежності: виготовлення і вста-
новлення інформаційного сіті-лайту про діяльність братів Шеметів на 
розважальному комплексі Вілла Крона (ставок Шеметів); виготовлен-
ня і встановлення пам’ятного знаку газеті «Хлібороб»; засоби масової 
інформації широко популяризують роботу музею. А також музей став 
співзасновником премії імені братів Шеметів і вручення її. Продовжу-
ється робота зі створення музейної кімнати, матеріали якої присвячені 
братам Шеметам.
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«НА СТРУНАХ ДУШІ» 
(Гриценко Тамара Олександрівна)

Крятенко Дарина, Нестеренко Вероніка, 
учениці 9 класу Опорного закладу 
«Кобеляцький ліцей №1» 
Кобеляцької міської ради
Керівник: Ярмоленко О. О., 
педагог-організатор

Кобеляччина – край пісень і легенд, край мислителів, героїв, ком-
позиторів, край письменників і поетів. У теплих обіймах рідної землі – 
їхня колиска, звідси вирують струмки їхніх думок і слова. 

Наш пошуковий загін «Еврика» виявив бажання дослідити долю 
нашої землячки, відомої співачки та бандуристки. Під час пошуку ви-
користовувалися методи дослідження: телефонування, анкетування, 
архівні дослідження, робота з літературою, опрацювання матеріалів у 
фотоальбомах, фотографування.

Гриценко Тамара Олександрівна народилася 25 серпня  
1938 року в селі Старий Орлик Кишеньківського району. В рідному 
селі закінчила семирічку, а середню освіту здобула в Новому Орлику  
(зараз просто Орлик).

Шлях у мистецтво в Тамари Олександрівни почався з самоосвіти. 
Після школи поїхала у Дніпропетровськ (Дніпро), працювала робітни-
цею на меблевому комбінаті і вступила на навчання у вечірню музичну 
школу по класу бандури у Василя Івановича Носачевського. І вже че-
рез рік вступила до Полтавського музичного училища. Тамара мріяла 
стати викладачем музики. Але доля приготувала колектив і сцену.

Після училища Тамара Олександрівна поїхала в Київ, вступила 
до консерваторії й паралельно працювала в Укрконцерті в ансамблі 
«Веселка». Там і зустрілася з Ніною Писаренко, Майєю Голенко. 

А починали дівчата так. Майя й Тамара подружилися ще в Пол-
тавському музичному училищі. З Ніною зустрілися в Києві, коли всту-
пили до молодіжного оркестру народних інструментів «Веселка».  
То було в 1961 році.

А незабаром відбувся й перший їх самостійний виступ, що спо-
вістив про народження нового ансамблю. Потім були перші концерти, 
перші зарубіжні гастролі… Як тріо існували з квітня 1963 року. 

Так і почався творчий пошук та злет тріо бандуристок: Тамари, 
Майї та Ніни. 1973 рік – Заслужені артистки УРСР, 1975 рік – Лауреати 
Державної премії Т.Г. Шевченка (зараз національна), 1991 рік – народні 
артистки України.

Тріо об’їздило майже всю Сибір, побувало на Далекому Сході, в 
Бурят-Монголії, в закавказьких республіках, у приволзьких містах, на 
Кубані, у Білорусії і Прибалтиці. В усіх куточках України. Брали участь 
у Декадах української літератури й мистецтва. Загалом, у 30 країнах. 
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Виступали у США, Канаді, Японії, Нідерландах, всього близько 70 ви-
їздів за кордон. Не були лише в Африці, Південній Америці й Австралії.

Протягом багатьох років Тамара, Майя та Ніна стали майже роди-
ною, дуже дружні, всі між собою стали кумами. Життя швидкоплинне. 
Рано не стало Майї, почала хворіти Ніна. 

Тамарі Олександрівни зараз 82 роки. Вона проживає в Києві. Має 
чудову родину. Сина Дмитра, який отримав вищу інженерно-технічну 
освіту. Донька Наталя закінчила факультет міжнародних відносин. 
Обоє працюють у бізнесових структурах. Також Тамара Олександрівна 
любляча бабуся, бо має внуків. 

Коханий чоловік Борис Петрович Радіонов, на жаль, три роки 
тому пішов з життя. У Тамари і Бориса були різні професії й характери, 
але єднало сильне взаємне почуття любові, він завжди огортав свою 
дружину своєю теплою любов’ю, в сім’ї й роботі було все, що треба 
людині для щастя.

Вже багато років минуло, як поїхала Тамара з мальовничого села. 
Поїхала молодою, талановитою, цілеспрямованою, яка досягла успіху 
власними силами, працелюбністю та наполегливістю. Тамара Олек-
сандрівна Гриценко – Народна артистка України, лауреат Національ-
ної премії імені Тараса Григоровича Шевченка.

Наш пошуковий загін «Еврика» розшукав рідних та знайомих Гри-
ценко Тамари в рідному селі Придніпрянському, також ми по телефону 
поспілкувалися з Тамарою Олександрівною. Вона так красиво гово-
рить українською мовою, так трепетно, ніжно, душевно, патріотично 
розповідає про свою маленьку Батьківщину, свою матусю, своїх дівчат-
колег, свою родину, свої виступи, пісню, бандуру…

Зібрані матеріали передані до Кобеляцького районного музею 
літератури та мистецтва імені Олексія Кулика для поповнення експо-
зиції, в шкільний музей для використання на уроках історії, історії Пол-
тавщини, народознавства, української літератури, під час проведення 
позакласних заходів, районних свят.

ЗОЯ КОВАЛЕНКО – ПОЛТАВСЬКА ПРАВОЗАХИСНИЦЯ

Кузьменко Лідія, учениця 11 класу, 
вихованка гуртка «Історичне краєзнавство»
Комунального закладу Полтавської обласної ради
«Полтавська обласна Мала академія наук 
учнівської молоді»
Керівник: Даниленко І. С., 
керівник гуртка «Історичне краєзнавство» 

На теренах правозахисного руху Полтавщини Зою Ковален-
ко добре знають як невеличку на зріст мужню жінку. Жоден мітинг, 
конференція, Майдани чи Шевченківські дні не проходять без неї. 
Вона часто приходить з портретом Т. Шевченка чи гаслом, які сама 
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вишила. Вишивка – це захоплення всього життя пані Зої, в ній вона 
може відобразити свої почуття, прагнення та творчість. Метою на-
шої розвідки виступила біографія легендарної правозахисної постаті  
Полтавщини – Зої Коваленко.

14 грудня 1951 році в с. Лозоватка Новопразького (нині Олексан-
дрійського) району Кіровоградської (нині Кропивницької) області наро-
дилася Коваленко Зоя Дмитрівна. Повоєнні роки були досить склад-
ними для багатодітної сім’ї, четверо хлопчиків та четверо дівчаток.  
Щоб вижити та прохарчуватися навчалися в школі-інтернат. З дитин-
ства любила вишивати, пряти, ткала та вимочувала коноплі.

«Село було невеличке та віддалене, відтак і царські урядники, і 
більшовицькі «уполномочені» до нього рідше їздили, воно їм у звітах 
погоди не робило. Тож не викорінили вони наших звичаїв, ми щедрува-
ли, колядували…» згадує Зоя Дмитрівна.[1]

Після школи поїхала на вступні іспити у Кіровоградський педінсти-
тут. Не змогла вступити, на першому екзамені потрібно було написати 
твір. Отримала двійку, хоча в школі з літератури були тільки п’ятірки. 
Саме в той момент, напевно Зоя зрозуміла, що в країні з рівноправ’ям 
щось негаразд.

У пошуках заробітку 1969 році приїхала до Полтави та пішла пра-
цювати на бавовнопрядильну фабрику прядильницею. «Полтава була 
мені близька духом, я відчувала тут глибинні українські корені, як і у 
своїх краях». [1] В подальшому обставини склалися так, що Ковален-
ко від’їжджає до Сибіру. Працює бібліотекарем в райцентрі Коченьово 
Новосибірської області, часто інспектуючи бібліотеки по селах.

Одного разу доля завела до Гудермесі Чечено-Інгушської авто-
номної республіки де проживала дружина та син брата, який загинув 
під час виконання військового обов’язку. Отримала пропозицію зали-
шитись бібліотекарем. 

Кавказ подарував пані Зої чоловіка Ваху Тайсумова, від шлюбу з 
яким народився син Володя. В Гудермесі правозахисниця вперше по-
чула про українських дисидентів, особливо про В’ячеслава Чорновола, 
від чеченського поета Шайхі Арсанукаєва.

На постійне проживання до Полтави переїхала 1982 році та поча-
ла працювати в обласній бібліотеці, пізніше була переведена в АТП, бо 
була перспектива отримати квартиру. Стала активним членом клубу 
«Рідне слово», організованого в листопаді 1987 р. Миколою Кульчин-
ським. В липні 1988 р. на другому масовому мітингу, проведеному Оле-
сандром Келимом в Сонячному парку, взяла активну участь у ство-
ренні неформальної організації «Центр громадських ініціатив» (ЦГІ). 
Стояла у витоків заснування Народного Руху України в Полтаві – Пол-
тавський крайовий Рух (1989 р.). Активна учасниця всіх виборчих кам-
паній від Руху, будучи головою Управи Полтавського крайового НРУ, а 
потім очільницею військової колегії при НРУ. Нині, коли відроджується 
Рух чорноволівського зразка – голова Ради старійшин Полтавського 
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крайового НРУ. В 1997 р. на з’їзді НРУ разом з В. Чорноволом нагоро-
джена орденом Козацької слави «Козацький хрест».

Отож, бачимо що біографія полтавської правозахисниці насиче-
на різними подіями її життя. Але Зоя Коваленко завжди залишалася 
полум’яним патріотом своєї держави, безстрашним сподвижником 
НРУ. Повернувшись до Полтави вступила в нелегку боротьбу за не-
залежність України й супроводжує його до сьогоднішнього часу – коли 
йде збройна боротьба за збереження державності.
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жИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 
У ТВОРЧІЙ ДОЛІ А. І. КОСТЕНКА

Назмєєва Алла, учениця 8 класу, 
член туристсько-краєзнавчого загону
«Джерела» Балакліївського ЗЗСО І-ІІ ступенів 
Миргородського району Полтавської області
Керівник: Лиходід В. П., 
учитель зарубіжної літератури

Виходячи з актуальності проблеми вивчення життя і творчості 
Лесі Українки у наш час, автори роботи мають на меті: дослідити умови 
написання та публікування творів письменника, мемуариста, літерату-
рознавця А. І. Костенка про геніальну поетесу, визначити його вклад у 
лесезнавство. Робота проводилася протягом двох років та виборола  
2 місце у Міжнародному конкурсі з українознавства у 2021 році.

Новизна дослідження полягає у висвітленні, також і маловідомих 
та невідомих широкому загалу, фактів досліджень та публікацій про 
Лесю Українку.

Джерельною базою даної наукової роботи є матеріали архіву  
А. І. Костенка: оригінали та копії рукописів, листи, щоденники, фото; 
матеріали архіву авторів та пошуково-краєзнавчого загону «Джерела»: 
листування, спогади, фото тощо. Також книжки А. І. Костенка про Лесю 
Українку та надані матеріали музеєм ім. Лесі Українки (м. Київ).

Для забезпечення фактичного матеріалу і реалізації поставленої 
в роботі мети використовувалися методи дослідження:

Пошуково-польові: встановлення кола людей, що близько зна-
ли А. Костенка, працювали з ним; налагодження співпраці з му-
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зеєм Лесі Українки у місті Києві; бесіди, інтерв’ю та листування з  
Остапченко Є. В. (онукою Костенка А. І.), Шалагіновою О. І. (науков-
цем, яка у 1986 році разом із А. І. Костенком здійснили наукову екс-
педицію до Гадяча та на Волинь), Гальченком С. А. (заступником ди-
ректора літератури інституту ім. Т. Г. Шевченка, особисто знайомим із  
А. І. Костенком, який зберігає частину архіву письменника); збір ме-
муарних матеріалів (автобіографічні замітки, спогади, листи, фотогра-
фії); колекціонування книг А. І. Костенка.

Аналітичні: вивчення архіву родини А. І. Костенка, архіву 
пошуково-краєзнавчого загону «Джерел; опрацювання мемуарних, 
друкованих джерел.

Теоретичні: критичний аналіз публікацій у газетах «Літературна 
Україна», «Комсомольское знамя», у журналах «Київ», «Вітчизна» та 
вступних статей до книг А. І. Костенка; узагальнення, аналіз та систе-
матизація біографічних, мемуарних та друкованих матеріалів.

* Основна частина «Робота А. І. Костенка над дослідженням біо-
графії та творчості Лесі Українки» складається із трьох підрозділів: «Із 
історіографії питання та джерельна база дослідження», «Перші видан-
ня книжок А. І. Костенка про Лесю Українку», «Документальна біогра-
фічна повість «Леся Українка» в українських та російських виданнях», 
у яких автори висвітлюють клопітку та сумлінну роботу А. І. Костенка як 
лесезнавця, розкриває нелегкі умови видання його книжок під тиском 
цензури. Наукова робота містить додатки, що ілюструють її положення. 

* У роботі доводиться, що А. І. Костенко зробив значний вклад у 
лесезнавство, у висвітлення життя і творчості Лесі Українки, що стано-
вить великий науковий і пізнавальний інтерес.

* Заслугою А. І. Костенка є те, що він зібрав нові та впорядкував 
вже існуючі на той час спогади сучасників про поетесу, аналізуючи і ре-
цензуючи їх. У своїх книжках та статтях (також виданих і за кордоном) 
розкривав образ Лесі, що поставав із мемуарних джерел, відстоював 
правдивість його відтворення. 

* Особливо значимою є робота А. І. Костенка над біографічною 
повістю про Лесю Українку та його листування з її сестрою Ісидорою. 
На відміну від книжок інших авторів того часу, відстоював мужню гро-
мадянську позицію у висвітленні образу Лесі Українки як цільної на-
ціональної особистості, борючись із номенклатурою та нищівною 
цензурою.Він був активним учасником наукових експедицій до місць, 
пов’язаних з поетесою.

Дослідження становить науковий інтерес та має практичне впро-
вадження: можливо та доцільно використовувати на уроках, екскурсі-
ях, у публікаціях тощо.
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МАЙСТЕР ПЕНЗЛЯ: ТВОРЧІСТЬ ВОЛОДИМИРА МІРОШНИЧЕНКА

Неділько Аліна, учениця 10 класу 
Лубенської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 8
Лубенської міської ради Полтавської області
вихованка гуртка «Мандрівник»,
Керівники: Литвих Т. В., 
вчитель зарубіжної літератури,
Іващенко Л. О., вчитель географії

Живопис – це один із важливих засобів впливу на формуван-
ня особистості, освіченості, культурного та інтелектуального рівня 
людини. Але для того, щоб твори живопису допомагали розуміти та 
сприймати життя в найкращих його проявах, треба бути художньо  
грамотним – варто не просто дивитися на полотно, а ще й відчува-
ти його, щоб творіння художника розкрило все своє єство. Сприймати 
картини не можна без затрати певних розумових та духовних сил, без 
зосередженості їх на художньому сенсі. Водночас справжній шедевр 
щедро віддячить, збагативши ваш розум і почуття.

Вибираючи тему роботи, ми звернули увагу на розвиток мисте-
цтва Лубенщини, і переглядаючи експозицію місцевих художників, при-
свячену Дню міста, ми зацікавилися живописом Володимира Мірош-
ниченка, який є, на наш погляд, неперевершеним майстром пейзажу. 

Сам художник вважає своїм улюбленим жанром портрет, який 
пише не лише на полотні або на папері, а й на камені. Володимир 
Мірошниченко опанував нову техніку – карбування на граніті, в якій 
виконав серію меморіальних плит з портретами видатних постатей.  
Ікони, що з’являються в деяких його натюрмортах, також не випадко-
вість – автор має благословення на іконописання. Але найліричнішими 
та найвідвертішими, на нашу думку, в його творчості є пейзажі. 

Співець краси рідного краю яскраво і барвисто передає ефекти 
освітлення розлогих рівнин, квітучих луків, синіх небес. В його роботах 
домінує світло і глибина; автор доводить, що життя прекрасне у різних 
своїх проявах. За настроєм пейзажні твори можна віднести до лірично-
го напряму – спокійні, умиротворені. 

Головним завданням пейзажів лубенського художника є не фік-
сація, збереження чи передача шедеврів архітектури минулого, або ж 
«куточків старого міста» (хоча у доробку митця є і вони), а оспівування 
природи, яка змінюється повільно, за власним, споконвічним ритмом, 
але – щомиті. 

А стосунки природи і людини художник зображує в авторських на-
тюрмортах. Натюрморти Мірошниченка не просто відтворюють певні 
речі – вони розкривають особистий світ автора: його світосприйняття, 
світобачення, форму його контакту з дійсністю, яку Володимир Івано-
вич передає силою кольорів, різноманітністю тонів і відтінків. 
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Щодо портретів автора, вони захоплюють найтоншими барва-
ми, переходами, вражають майстерністю виконання та досконаліс-
тю: дивлячись на образ, відчуваєш живу людину, добро її душі і те-
пло серця. Майстер відтворює неповторні форми натури, прикмети, 
що відрізняють дану людину від усіх інших. Понад усе в роботах май-
стра приваблює духовна піднесеність людей з глибоким внутрішнім  
світом і багатим життєвим досвідом.

З-під пензля Володимира Івановича вийшла серія портретів учас-
ників АТО/ООС. Він виступив ініціатором проведення виставки-продажу 
робіт лубенських художників у благодійній культурно-патріотичній 
акції «Допоможи пораненому!», кошти від якої були спрямовані на 
допомогу нашим землякам, що зазнали поранень під час дій у зоні  
антитерористичних операцій.

Володимир Іванович – лауреат літературно-мистецьких премій 
імені Володимира Малика та Василя Симоненка, регіональної премії 
імені братів Шеметів, член Національної Спілки художників України, 
його роботи неодноразово експонувалися на міжнародних, Всеукраїн-
ських, обласних, регіональних, міських і персональних виставках. 

Володимир Мірошниченко – добре відомий на теренах рід-
ного краю художник, яскравий представник школи класичного ре-
алізму, його мистецтво багатопланове за своїм композиційним і 
колористичним вирішенням. У кожному полотні автор залишає 
частку своєї душі – щедрої, доброї, врівноваженої і мрійливої.  
А персональні виставки кожного разу стають справжнім мистецьким 
святом, що згуртовує майстрів пензля та їх шанувальників навколо 
мистецтва – а воно є вічним…
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КОНЦЕПЦІЯ ВІДРОДжЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДУХОВНОСТІ 
У ДІЯЛЬНОСТІ РОДУ ДРАГОМАНОВИХ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 

ТВОРЧОСТІ ЕТНО-ГУРТУ «ЧОРНОБРИВЦІ»

Павленко Віталіна, учениця 7 класу,
вихованка історико-краєзнавчого музею 
«Перевесло» Філії «Хитцівська початкова школа» 
Опорного закладу освіти «Сватківський заклад 
загальної середньої освіти I–III ступенів 
Краснолуцької сільської ради»
Керівник:  Зубко Л. В. , 
керівник історико-краєзнавчого музею «Перевесло»

Щоб слізьми омиті очі блеснули
Огнем щирозолотим надії.
Щоб в серці нащадків дідів подоланних
Збудилися гадки святії.
Олена Пчілка «Червоні корогви»

Ми живемо в час комп’ютерних технологій, космічної швидкості, 
синтетичних матеріалів, навіть продуктів харчування. Та вигуки техніч-
ного прогресу не можуть змусити замовкнути душу, духовність рідного, 
близького і далекого минулого. І в цьому велика заслуга мало дослі-
дженої діяльності роду Драгоманових, пов’язана з Гадяччиною.

Актуальність цієї роботи полягає в дослідженні впливу родини 
Драгоманових-Косачів на формування світогляду українців та держа-
вотворчих процесів.

Мета дослідження – розглянути внесок родини Драгоманових-
Косачів у розвиток культурної спадщини України. Особливу увагу звер-
нути на діяльність О. Пчілки в галузі відтворення та збереження для 
нащадків технологій народного промислу – вишивки. Висвітлення в 
проєктній діяльності етногурту «Чорнобривці» Хитцівської школи на 
полотні гадяцького періоду життя і творчості представників роду Драго-
манових – головне завдання нашої роботи.

Останні дослідження психологів, науковців доводять, що сучас-
ні родини втрачають сенс свого життя, не відчувають себе вагомими 
членами суспільства, громадянами, здатними змінити себе та держа-
ву. Як ніколи постає перед кожним із нас загроза втрати християнської 
родини, тож виникає необхідність звернутися до найкращих традицій 
родинної педагогіки. Надбання сім’ї Драгоманових-Косачів залишають-
ся актуальними і нині. Ця родина розуміла потреби свого народу, не 
боялася приймати виклики тогочасного суспільства, життєвих перипе-
тій, іти в когорті славетних поборників справедливості [7].

Родина Драгоманових належить до найосвіченішої верстви дріб-
ної козацької старшини. 18 вересня 1841 року у місті Гадячі на Полтав-
щині народився М.Драгоманов, культурно-світній діяч, історик, літера-
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турний критик, фольклорист, педагог та громадський діяч. Він один із 
перших виступив із критикою Емського указу, намагаючись привернути 
увагу європейської громадськості до нищення української мови, заявив 
протест проти ганебної заборони мови українського народу. Для учас-
ників конгресу Драгоманов підготував та видрукував французькою мо-
вою брошуру «Українська література, заборонена російським урядом», 
яка мала широкий резонанс у Європі та всьому світі. Турбота про відро-
дження та розквіт української мови була постійною духовною потребою 
Михайла Драгоманова. В еміграції в Женеві він створює центр «україн-
ського руху та української думи», який діяв протягом 20 років.

У 1890 році Михайло Петрович разом із І.Франком та М.Павликом 
заснували русько-українську радикальну партію. Активно виступав у 
французькій, німецькій та італійській періодиці з питаннями із життя 
українського народу. Протягом свого життя зі щемом і болем у серці 
згадував М. П. Драгоманов Михайлову гору в Гадячі.

Краєвид був прекрасним будь якої пори року. Особливо навесні, 
коли навколишні села Хитці та Броварки були огорнуті бузковим цві-
том, і влітку, коли білі сільські хатинки потопали у вишневих садках, 
а над ними першими променями сонця відблискували бані козацької 
Плішивецької церкви. Усе життя мріяв у думках і спогадах Драгоманов 
повернутися на Михайлову гору до Гадяча [6].

Олена Пчілка, захоплюючись неповторністю і чарівністю «краю 
лагідної краси», так називала Гадяччину, збирала тут зразки давніх на-
родних орнаментів. Ольга Петрівна Драгоманова-Косач (Олена Пчіл-
ка) народилася 17 липня 1849 року у містечку Гадяч на Полтавщині в 
поміщицькій родині. Навчалася у Київському пансіонаті благородних 
дівчат. Писала вірші, оповідання, перекладала твори зарубіжних ав-
торів, була талановитою літераторкою, науковицею-етнографинею і 
громадською діячкою. Багато писала для дітей, стала засновницею 
української дитячої літератури. Чималий внесок зробила у становлен-
ня етнографії, плідно займаючись вивченням українського фольклору, 
з любов’ю переносила в родинне життя кращі мелодії, які знаходила 
в народі. Ольга Петрівна стала першою, єдиною на той час жінкою-
видавчинею. Очолювала редакцію літературно-громадського часопису 
«Рідний край», у якому друкувалися твори Панаса Мирного, Тараса 
Шевченка, А.Кримського, Михайла Коцюбинського. Вона сповідувала 
засади української самостійності – не могла бути осторонь тогочасного 
українського руху [9].

Вишивка – це живопис, який творить нитка. Давні візерунки на-
родного живопису на полотні збирала і відтворювала Олена Пчілка.

Панно під назвою «Стежки Драгоманової родини на карті Гадяччи-
ни», вишите майстринями етногурту «Чорнобривці», свідчить про високо-
духовний, складний, багатогранний світ народного промислу – вишивки.

Провівши велику роботу з відтворення зразків вишивок на коно-
пляному домотканому полотні, які збирала Олена Пчілка на Гадяччині, 
ми констатуємо, що в орнаментах вишивок не буває жодної зайвої лі-
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нії: кожна рисочка, кожний штрих має своє певне значення. Недаремно 
ж у давнину вишивка в одязі мала велике охоронне, оберегове зна-
чення, і тому розміщувалась на грудях (але це не властиво для нашого 
села, як і в цілому для всієї Полтавщини) на рукавах, на подолі [1].

Вишили їх у характерній для Гадяччини кольористиці: червоним, 
жовтим, сірим, коричневим назви сіл, що були знаковими для родини 
Драгоманових. Ця робота відзначена на зібранні Полтавського земля-
цтва у Києві в 2016 році, голова журі Марія Бурмака. 

Лариса Петрівна Косач (Леся Українка) свій псевдонім запозичила 
в дядька – Михайла Драгоманова, він підписувався як «Українець». 
Леся любила свого дядька й хотіла бути схожою на нього.

Головною темою у творчості Лесі Українки була любов до на-
роду, вона вивчала його мову, культуру, кращі традиції та риси ха-
рактеру. У її творчості поняття «рідний край», «народ» завжди  
конкретні – це український народ, Україна. Головним завданням вона 
вважала формування національної інтелігенції, покликаної плекати 
національну самосвідомість, закласти духовний фундамент для тво-
рення української духовності.

Наша Полтавщина має тісні зв’язки з відомою мисткинею. Більше 
10 років Леся Українка приїздила в Гадяч – милий край краси, де жила 
й писала свої твори в родинному гнізді Драгоманових. Саме це місце 
підтримувало, надихало, давало втіху й розраду. Тут вона зустрілася 
із Сергієм Мержинським, своїм ніжним коханням. Відвідувала Зелений 
Гай під Гадячем на запрошення побачити «найукраїнішу Україну» її то-
варишка посестра по перу Ольга Кобилянська [6].

Родина Косачів-Драгоманових – це видатні українці, яким нале-
жить невмируща слава невтомних борців за честь і гідність народу в 
довготривалій боротьбі за свободу та незалежність. Тому їхнє ім’я на-
завжди стало символом безкомпромісного служіння вищим ідеалам 
людського буття. 

Портрети найвідоміших представників цієї родини з висловами 
про Гадяччину майстрині етногурту «Чорнобривці» вишили на панно 
«Богом благословенна «найукраїніша Україна».

У свій час Олена Пчілка зближується із простим народом: запи-
сує народні пісні, обрядові повір’я, збирає вишиванки. Згодом і сама 
починає писати вірші та оповідання. У Києві виходить її дослідницька 
праця «Український народний орнамент. Вишивки, тканина, писанки», 
яка була високо оцінена науковою громадськістю, і послугувала май-
стриням у їхній роботі.

Отже, родина Драгоманових-Косачів – це своєрідний центр 
формування особистості, виховання її характеру, волі, громадської 
свідомості, джерело моральної та духовної підтримки, засіб збере-
ження і передавання культурних цінностей від покоління до поколін-
ня. У 1901 році відомі українські діячі за часів становлення України 
М. Грушевський, І. Франко, В. Гнатюк у вітальному листі від імені 
редакції «Літературно-наукового вісника» акцентували на вагомому 
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значенні представників славетного роду на чолі з Ольгою Петрівною 
Драгомановою-Косач: «Ви дали Україні перший приклад освіченої 
сім’ї, в якій плекається рідна українська мова і українська літературна 
традиція в найкращім розумінні сего слова» [5].

Радіємо з того, що маємо таких талановитих землячок – виши-
вальниць. Від їхніх стібків на полотні, від тепла материнської руки й 
запаху свіжо спеченого хліба вони пробуджують для добра і краси 
наші серця. Саме в ньому, у його глибинах і формується одвічне коло, 
коло людських спілкувань, три гілки роду земного, що міцним корінням 
уплітався в земні глибини: батьки, діти, внуки… [3]. Так відгукнулася 
на творчу діяльність етногурту «Чорнобривці», українська живопис-
ниця, член Національної спілки художників України, заслужений діяч 
мистецтв УРСР, кавалер ордена Княгині Ольги III ступеня, народний 
художник України, наша землячка Віра Баринова-Кулеба.
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МИРГОРОДСЬКІ КОБЗАРІ – ТВОРЧА СИЛА 
І ВЕЛИЧ ПОЛТАВЩИНИ

Пасюк Анастасія, учениця 8 класу 
Миргородської гімназії імені Т. Г. Шевченка
Миргородської міської ради 
Керівник: Луньова Н. М., 
вчитель української мови та літератури

Як козацтво – явище суто українське, що немає аналогів у інших 
країнах світу, так і кобзарі неповторні в жодній іншій культурі.

На думку Гната Хоткевича, українського письменника, історика, 
бандуриста, композитора, мистецтвознавця, етнографа, кобзарі ве-
дуть свою історію від віщого Бояна, якого згадано в «Слові о полку 
Ігоревім». Часи козацтва дали Україні появу великої кількості кобза-
рів – народних співців-музикантів, які виконують, а часто й складають, 
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думи, пісні та інші твори, супроводжуючи їх грою на кобзі чи бандурі. 
Кобза і бандура – інструменти споріднені, але неоднакові.

Перші згадки про кобзарів є у польських хроніках ХV – XVI століть. 
Козацьке військо супроводжували співці, що піднімали бойовий дух, 
берегли згадку про загиблих, несли в світ славу козацьку, історію тво-
рення української державності.

Коли кобзарство широко побутувало в Україні, географією їх 
найбільшого поширення були Харківщина та Полтавщина. У Комиш-
ні і Зінькові існували кобзарські школи, які дали назву Комишнян-
ській та Зіньківській наукам гри на бандурі. Активно подорожували  
кобзарі у Миргороді.

Кобзарі Полтавщини вирізнялися від кобзарів інших регі-
онів манерою виконання та гри на кобзі чи бандурі. Полтавські 
кобзарі, за Зіньківською наукою, тримали інструменти паралель-
но до тіла і обидві руки могли легко грати як і на приструнках, так і 
на басах. Збережені іконографічні джерела показують, що грали  
сидячи, дуже рідко – стоячи.

Кобзарі мали свої школи і науку, організовували спілки і збирали 
зʼїзди, створили свою мову, передавали тексти й майстерність від лю-
дини людині. Вони вдало поєднували традиції минулого і можливості 
сучасності, волелюбність і вірність вічним людським цінностям, слу-
жіння народові України і непокору злочинній владі.

Дослідниця-етнографиня Любов Головня зробила ґрунтовний 
аналіз усіх можливих  кобзарів лірників і бандуристів Полтавщини, їх 
репертуару і років мандрування в роботі «Кобзарі, бандуристи і лір-
ники Полтавщини //Музичне краєзнавство Полтавщини: від витоків до 
сьогодення», Полтава, 2007. 

У 2015 грунтовну роботу «Миргородські кобзарі й бандуристи» 
видала Людмила Розсоха, краєзнавець, літературознавець, мовозна-
вець, генеалог.

Памʼять про кобзарів збережена завдяки архітектору, художнику, 
етнографу, бандуристу Опанасу Сластьону. Опанас Георгійович до-
сконало вивчав і досліджував тему українського козацтва, а згодом 
описав і тему кобзарства: малював портрети кобзарів, записував ви-
конання кобзарями українських дум на фонограф, сприяв в організації 
у Миргороді у 20-х роках ХХ століття селянської капели бандуристів. 

У 1885 році етнограф Порфирій Мартинович називав Миргород-
ський повіт «країною кобзарів у Полтавській губернії». А ще через  
6 років зазначав, що тільки тут і залишились кобзарі.

Через безмежну народну любов та довіру до творчих та волелюб-
них співців влада почала боротьбу з українським націоналізмом. Заа-
рештовані, зниклі без сліду, знищені кобзарі, зʼїзд кобзарів, після якого 
не залишилось жодного учасника – це страшні факти тієї боротьби.

Відродження кобзарства почалося наприкінці ХХ століття.
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НА ПОЛОТНІ – УСЕ ЙОГО жИТТЯ

Сахно Таміла, учениця 8 класу
Великобудищанського спеціалізованого
закладу освіти І – ІІІ ступенів
Великобудищанської сільської ради
Полтавської області
Керівник: Козороз Н. І.,
заступник директора з навчально-виховної 
роботи, учитель-методист

Полтавщина – один із регіонів, який подарував зірок світової вели-
чини. Серед них і наші славні гадячани: Олена Пчілка, Михайло Драго-
манов, Петро Одарченко, Михайло Жовтобрюх тощо, зосібно наш су-
часник – Григорій Олексійович Кисіль – заслужений майстер народної 
творчості України, колишній викладач декоративно-прикладного мисте-
цтва Гадяцького коледжу культури і мистецтв імені І.П. Котляревського.

На нашу думку, тема актуальна, позаяк його життєва позиція і лю-
бов до України – зразок для сущих і прийдешніх поколінь.

Тому ставимо за мету – привернути увагу сучасників до різнома-
нітного спадку Григорія Кисіля. Хочемо на прикладі життєвого шляху 
краянина показати патріотизм справжнього громадянина, любов до 
національних ремесел, звичаїв, до «сродної» праці, поповнити інфор-
маційний потік про цю особистість. 

Cпробуємо звести в єдине ціле зусиллями юних дослідників на 
крайовій основі (періодику, життєві та творчі віхи, про які ми довіда-
лися) про Григорія Олексійовича Кисіля. Цей факт і визначає наукову 
новизну нашої розвідки.

Пошукова робота в певній мірі пройшла апробацію: нашою стат-
тею послуговувалися при проведенні свята «Біля витоків народності» 
та при проведенні загальношкільної радіохвилини скорботи «Над усе 
любив він Україну» з нагоди третьої річниці світлої пам’яті Григорія 
Олексійовича Кисіля, шанованої людини в мистецьких колах Полтав-
щини і всієї України.

Не будемо переповідувать його біографію, скажемо лишень, 
що «це була проста, скромна людина красивої душі, доброзичли-
вості, високої культури, інтелігент, інтелектуал, щирий товариш і 
друг» [4]. Це талановитий художник, здатний облагороджувати на-
вколишню реальність і відтворювати своє бачення світу в неповтор-
них роботах. Усе життя був ревним прихильником одного з найпо-
ширенішого виду декоративно-ужиткового мистецтва українців –  
української народної вишивки.

Сила традицій відібрала і зберегла ті орнаменти, візерунки і 
техніки вишиття, які оберігають людину від усього лихого і недобро-
го. Та протягом ХХ ст. орнаментальне мистецтво зазнавало певних 
змін, віянь, впливів. Воно збагачувалось сучасними символами, тех-
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ніками, які відповідали змінам в уподобаннях людини, обновлялось. 
Понад 25 років Григорій Кисіль творчо працював, розробляв для ви-
шивки схеми ікон, портретів, орнаментів, шрифтів, тематичних ком-
позицій. З метою подальшого розвитку прадавнього народного мис-
тецтва вишивки, виховання молоді на національно-культурних тради-
ціях рідного краю, та як відгук на численні прохання вишивальниць із 
багатьох регіонів України Григорій Кисіль подарував співвітчизникам 
свої п’ять альбомів-випусків: випуск перший (2005) – українська ви-
шивка: орнаменти, шрифти, тематичні композиції; випуск другий  
(2007) – українська вишивка: портрети видатних людей; випуск третій 
(2008) – українська вишивка: ікони, релігійні композиції; випуск четвер-
тий (2014) – портрети Тараса Шевченка; випуск п’ятий (2016) – україн-
ська вишивка: узори рушників, сорочок, орнаментально-декоративних 
та тематичних композицій. Ці альбоми є своєрідним підсумком жит-
тєвого шляху автора, який наслідує приклад своєї славної землячки, 
талановитої письменниці, вченого, етнографа Олени Пчілки, яка у свій 
час видала декілька альбомів «Українські узори» [1].

Варто зауважити, що його орнаменти, шрифти відомі й далеко 
за межами України. Як згадує мій науковий керівник Наталія Іванів-
на Козороз, скільки себе пам’ятає, у їхній сім’ї тато Іван Тимофійович 
Кисіль (однофамілець) робив своїм мамі і дружині подарунок – пе-
редплачував тоді ще журнал «Радянська жінка». З нього завжди ви-
різали узори, а коли треба було сестрі з Білорусі вишити на весільно-
му рушнику «На щастя, на долю», «Хліб-сіль», то бабуся в конверті  
пересилала її ці шрифти [2].

Весною 1998 року в Гадячі відкрили новозбудований Свято-
Успенський собор. За декілька днів до свята Григорій Олексійович 
зняв ікону, яку вишила його дружина Анізія Михайлівна, щоб поміс-
тити вишитий образ у красивішу рамку, і побачив чіткий відбиток на 
склі. Це здивувало родину. Скло з відбитком показали настоятелю 
собору протоієрею Ігорю Цебенку, благочинному Гадяцького округу. 
Отець Ігор назвав це чудом. Під новим склом вишиту ікону освяти-
ли і повісили в церкві. Через деякий час на склі з’явилася тріщина. 
Коли зняли раму, щоб замінити його, то знову ж на склі (тавтологія 
навмисне) побачили чіткий відбиток образу. Може, то Божий знак, 
щоб ми звернули увагу на чудо. Після того скло декілька разів міняли,  
а відбиток знову і знову появлявся.

Григорій Олексійович зробив вагомий внесок в історію Гадяцько-
го коледжу культури і мистецтв імені І.П. Котляревського. Він запро-
понував відкрити нову спеціальність «Образотворче та декоративно-
прикладне мистецтво» і наголошував: «Зберегти багаті народні тради-
ції, наповнити їх сучасним змістом покликана саме художня освіта» [6].

На полотні – усе його життя. Можна дійти до такого висновку. 
Будьмо вдячні Григорію Олексійовичу Кисілю за те, що своєю багато-
гранною діяльністю вплинув на розвиток та становлення української 
культури, збереження народного мистецтва – української вишивки.
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ПОВЕРНЕННЯ ЧУРАЇВНИ

Святелик Анна, учениця 6 класу 
Глобинського ліцею №1,
вихованка пошукового загону «Чураївна» 
Глобинського центру дитячої та юнацької 
творчості Глобинської міської ради
Керівник: Срібна В. В., методист 

„Це – голос наш. Це – пісня. Це – душа”
Ліна Костенко

Уславлена краянка, Герой України, народна артистка України, 
лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, повний 
кавалер ордена княгині Ольги Раїса Кириченко отримала за свою по-
движницьку працю, талант, багато титулів і звань. Віддана українській 
пісні, своєму народові, залюблена в рідну землю та Україну, Раїса Па-
насівна по праву стала національним символом України, берегинею 
української пісенної спадщини. 

Раїсу Кириченко називають козачкою, княгинею, королевою, му-
дрою богинею української пісні, берегинею. Ще одне звання – міцно 
закріпилося за образом співачки – Чураївна. 

Мета роботи – з’ясувати походження ймення Чураївна та розкрити 
взаємозв’язок творчості легендарної Марусі Чурай і Раїси Кириченко.

У науковій праці Володимира Подриги «Образ Раїси Киричен-
ко в українській культурі» читаємо «Ще за життя Раїса Кириченко 
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стала всенародною улюбленицею, берегинею української пісні, а 
тому асоціюється з славетною співачкою Марусею Чурай. Тому її 
часто (і справедливо!) називають Чураївна. Таке ймення якнайбіль-
ше відповідає співачці, адже вона гідно продовжувала традиції ви-
конання української пісні, витримала найтяжчі удари долі, пронесла  
любов до свого народу, пісні…»

Зрозуміло, що ймення Чураївна пов’язано з постаттю ще од-
нієї славної землячки, легендарної Марусі Чурай. Народна поете-
са, співачка та композиторка, яка, за словами М. Стельмаха, «все 
своє любляче серце по краплині сточила в неперевершені пісні, 
що й зараз бентежно озиваються в наших серцях і вражають нас 
глибиною і щирістю висловленого в них почуття, довершеністю  
форми, чарівністю мелодій…».

Життя Марусі Гордіївни Чурай оповите імлою давнини, його події 
у народних переказах набули незмінного забарвлення, але відомо, що 
народилася вона у Полтаві у 1625 році. 

Як в життя і творчість Раїси Кириченко потрапив образ дівчи-
ни з легенди? Звертаємось до спогадів співачки. «Працюючи в Чер-
касах, уперше почула від Анатолія Пашкевича ім’я: Маруся Чурай. 
На жаль, я, полтавка, про цю жінку раніше нічого не чула, не зна-
ла навіть такого імені. І в цьому не моя провина, власну історію,  
культуру від нас приховували.

Почувши від композитора про цю дивовижну співачку та ще й зем-
лячку, часто поверталась до неї у думках. А коли повернулась у Полта-
ву, пішла в бібліотеку, щоб знайти щось про Марусю Чурай, розпитува-
ла про неї у музикантів старшого віку. І от художній керівник народного 
ансамблю пісні і танцю «Лтава» Валентин Юхимович Міщенко розпо-
вів мені про Марусю Чурай, що знав, назвав кілька пісень, які вона лю-
била співати – «В кінці греблі шумлять верби», «Чого вода каламутна». 
Та я ж їх знаю, – мало не вигукнула. – Але й не підозрювала, чиї вони.

Мій інтерес до славетної землячки заінтригував Валентина Юхи-
мовича. Невдовзі я одержала від нього пісню «Маруся Чураївна», і з 
неї завжди починала свої концерти з ансамблем «Чураївна».

Згодом Раїса Кириченко створила концертний ансамбль, що був 
не тільки пов’язаний з Марусею Чурай піснями, а й назвою – «Чураївна».

16 років, як відійшла у засвіти Раїса Панасівна, а при Полтавській 
обласній філармонії і нині успішно діє титульний концертний ансамбль 
«Чураївна». 

Трагічна доля дівчини-полтавки хвилювала Раїсу Панасівну. Іс-
тинну суть Чураївни, як згадує співачка, розкрила Ліна Костенко «Ми з 
мамою, читаючи її роман у віршах, і плакали, і сміялися, і журилися, і 
раділи. її життя здалося нам таким же простим, земним, як і наше. Ми 
навіть побували у тому місці, де вона народилась, бачили криницю, з 
якої Маруся Чурай буцімто брала воду».

Українське телебачення замовило Раїсі Кириченко передачу «Піс-
ні Марусі Чурай». З ансамблем «Чураївна» співачка створили цікаву 
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програму, в яку включили сім народних пісень, зокрема, «Летить галка 
через балку», «В кінці греблі шумлять верби», «Ой Боже, мій Боже», 
«Котилися вози з гори», «Грицю, Грицю, до роботи», «Ой, не ходи, Гри-
цю». Багато схвальних відгуків отримали артисти за телепередачу.

«Не буду приховувати: мені приємно, коли й мене називають Чу-
раївною. Але це не тільки тішить, а й змушує підніматися на ту висоту, 
на яку зійшла в народній уяві сама Маруся», – читаємо на сторінках 
автобіографічної книги «Я козачка твоя, Україно».

В репертуарі Раїси Кириченко з’являється ще одна пісня про 
Чураївну. Автори з Чернігівщини – поет Станіслав Реп’ях і ком-
позитор Микола Збарацький запропонували свою нову пісню  
саме Раїсі Панасівні. 

Лунає мелодія дивна,
Мов ніжна і чиста любов,
Царівна пісень – Чураївна
До нас повернуся знов!

Ось так у піснях, співаних незабутньою Раїсою Кириченко до нас 
повернулася славна полтавська піснетворка Маруся Чурай. Той, для 
кого це ім’я і українська народна пісня – частина життя в його найсвя-
тіших виявах, не може, не відчути в тому уявному образі велич, вроду, 
голос Раїси Кириченко.
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