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Теорія і меТодика 
краєзнавсТва 

на ПолТавщині

еКолоГІЧна БезПеКа РеГІонУ: визнаЧення 
та сУсПІлЬно-ГеоГРаФІЧнІ вимІРи в УКРаЇнІ 

Шевчук С.М., 
к.геогр.н., доцент кафедри географії 
та краєзнавства, 
Полтавський національний педагогічний 
університет імені В.Г. Короленка

реалії сучасного розвитку україни та її регіонів демон-
струють нагальну потребу в забезпеченні її екологічної безпе-
ки, що обумовлено тривалою практикою нераціонального при-
родовиснажливого господарювання, кризовим екологічним 
станом більшості території країни, перманентним зростанням 
кількості техногенних аварій і катастроф зі значними соціаль-
ними, економічними, екологічними збитками. 

процеси природокористування та їх екологічні наслідки 
мають чітко визначену територіальну специфіку, що зумовлю-
ється своєрідністю функціонування природно-територіальної 
системи території, масштабами та структурою господарства, 
соціально-демографічними процесами. у зв’язку з поси-
ленням антропогенного навантаження, у процесі взаємодії 
природи та суспільства, істотно зростає роль регіонального 
суспільно-географічного аналізу екологічної безпеки окре-
мих територій україни, зокрема на рівні обласного регіону. в 
умовах інтенсивного розвитку продуктивних сил, збільшення 
чисельності населення та всезростаючої напруженості в меж-
ах системи «природа – населення – господарство», що прояв-
ляється у надзвичайних ситуаціях, постає нагальна проблема 
переосмислення ролі безпеки населення в умовах переходу до 
сталого розвитку. розв’язання поставленої проблеми можливе 
шляхом суспільно-географічного аналізу екологічної безпеки 
окремих регіонів. оскільки екологічна безпека полтавської 
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області на сьогодні не вивчена з теоретичних та прикладних 
позицій, закономірно тема нашого дослідження є актуальною 
та своєчасною. Дослідженню проблем раціонального природо-
користування, охорони довкілля та забезпечення екологічної 
безпеки в загальнодержавному масштабі присвячено ряд фун-
даментальних наукових досліджень, зокрема з. Герасимчук,  
б. Данилишина, а. Довганя, м. Долішнього, с. Дорогунцова, 
с. лісовського, Я. олійника, м. пістуна, в. руденка, л. руден-
ка, а. степаненка, о. топчієва та інших. малодослідженою є 
проблема екологічної безпеки окремих регіонів україни, так 
зокрема суспільно-географічні дослідження екологічної без-
пеки полтавської області майже не розвинені, а з даної про-
блеми є лише окремі наукові праці л. булави, і. литовченко, Я. 
олійника та с. Шевчука.

стан навколишнього середовища території залежить від 
способу життя та господарювання населення. в свою чергу в 
результаті певного типу природокористування, який склався 
на певній території, екологічна ситуація в регіоні накладає зна-
чний вплив на усі сторони життя людини. До недавнього часу 
екологічні проблеми регіонів намагалися розв’язати завдяки 
моніторингу джерел й ареалів техногенного навантаження на 
довкілля та їх жорсткою регламентацією і нормуванням [6; с. 
311]. з метою створення певного балансу між економічними 
та екологічними інтересами регіонів необхідно визначити рів-
ні екологічної безпеки території та виявити загальні загрози 
з боку антропосфери на безпечну життєдіяльність людини. 
сьогодення вимагає ефективного соціально-економічного та 
екологічного планування території у першу чергу через пла-
нування екологічної мережі регіону в межах системи «природа 
– населення – господарство».

екологізація суспільного виробництва регіону стає вимо-
гою подальшого існування суспільства і важливою потребою, 
яка є рушійною силою регіонального розвитку. на сьогодні 
екологічний фактор розвитку продуктивних сил регіону посі-
дає провідне місце і при цьому його слід розглядати не як до-
даткове навантаження на економіку, що потребує додаткових 
фінансових матеріальних і трудових ресурсів, а як першочер-
гову умову виживання і розвитку людства [3; с. 446-447]. 
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під екологічною безпекою регіону слід розуміти ситу-
ацію, за якої відсутня загроза для життєдіяльності людини, 
природного середовища й екологічних ресурсів, порушення 
стійкості та руйнування екологічних систем певних територій 
внаслідок можливого впливу антропогенних і природних фак-
торів [2; с. 73]. 

рівень екологічної безпеки території залежить безпосеред-
ньо від стану взаємодії природи та суспільства, яка реалізуєть-
ся переважно через процес виробництва. таким чином, довкіл-
ля і виробництво складають комплексну еколого-економічну 
систему, в межах якої відбувається життєдіяльність людини. 
у цьому контексті головним завданням регіональної політики 
виступає регулювання природно-господарської збалансова-
ності регіонів, охорона навколишнього природного середови-
ща й ефективне природокористування [10; с.42-46]. 

в умовах розвитку планової економіки районне плануван-
ня територій в україні здійснювалися без урахування факторів 
територіальної організації суспільства, зокрема екологічного, 
в результаті чого в україні сформувалася не лише диспропор-
ція в рівні розвитку продуктивних сил регіонів, але й суттєві 
відмінності у їх екологічному стані та природно-техногенній 
безпеці. таким чином, не ефективна управлінська діяльність 
призвела до загострення ряду регіональних екологічних про-
блем. саме тому найбільш активним рівнем функціонування 
еколого-економічних систем має стати регіональний рівень, 
оскільки регіон є одночасно й об’єктом управління [8; c. 112].

в геоекології прийнято виділяти три групи факторів, які 
впливають на стан екологічних систем: абіотичні, біотичні та 
антропогенні. в суспільно-географічних дослідженнях роз-
різняють природні та антропогенні фактори. під природни-
ми факторами розуміють фактори, що діють незалежно від 
людини, без її участі або пов’язані з її біологічною сутністю. 
антропогенними називають будь-які процеси змін в природі, 
спричинені діяльністю людини. отже, на основі класифікації 
екологічних ризиків за джерелом їх виникнення доцільно роз-
межовувати природні й антропогенні фактори впливу на стан 
екологічної безпеки регіону. 

разом з тим на основі ролі держави у забезпеченні реалі-
зації екологічної безпеку регіону доцільно виділяти внутрішні 
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та зовнішні фактори. так, зовнішніми необхідно вважати фак-
тори, що пов’язані зі становищем держави (чи її регіонів) від-
носно зовнішніх чинників від яких може залежати екологічна 
безпека. ця група факторів охоплює питання, пов’язані з дією 
міжнародних угод у галузі екологічної безпеки, геополітичним 
становищем, характером участі у міжнародному поділі праці, 
транскордонним переміщенням забруднюючих речовин та 
функціонуванням потенційно небезпечних об’єктів. внутріш-
німи є фактори, які пов’язані із внутрішніми особливостями 
розвитку регіону, тобто ті, що охоплюють весь спектр вну-
трішніх умов та проблем, які можуть мати вплив на стан та 
забезпечення екологічної безпеки в регіоні.

за безпосереднім впливом виділяють також фактори опо-
середкованого та прямого впливу. До прямих факторів нале-
жать чинники, які знаходять безпосереднє відображення на 
стані екологічної безпеки регіону, а до опосередкованих – ті, 
що справляють опосередкований вплив [1; с.78-83]. прикла-
дом прямого впливу є галузева структура господарства регіо-
ну, рівень відходомісткості виробництв, кількість потенційно 
небезпечних об’єктів у регіоні, його лісистість тощо. прикла-
дом опосередкованих факторів є вплив політичної ситуації в 
державі на стан екологічної безпеки регіону.

за періодичністю дії доцільно виділяти фактори перма-
нентного (постійного) та ситуаційного (періодичного) впливу. 
за внутрішньою сутністю можна розмежовувати економічні, 
науково-технічні, природно-екологічні та адміністративно-
правові фактори [7; с. 87-91]. загалом же фактори екологічної 
безпеки регіону за ступенем їх впливу на екологічний стан ре-
гіону поділяються на екологічно безпечні – екологічно ризико-
вані – екологічно загрозливі – екологічно небезпечні фактори 
[табл. 1]. така класифікація факторів відображає саме стан 
екологічної безпеки регіону. 

на сьогодні розроблено ряд еколого-географічних схем те-
риторіального аналізу екологічної ситуації в регіонах україни. 
науковці інституту географії нан україни під керівництвом 
л. руденка ще у 1993 р. розробили першу карту інтегральної 
оцінки еколого-географічної ситуації в україні. критеріями 
були показники господарської освоєності територій, щільність 
населення, загальний стан забруднення навколишнього серед-



7

овища, а також ступінь прояву в межах території сучасних не-
сприятливих фізико-географічних процесів [9; с.100-104]. 

таблиця 1 Розмежування факторів впливу на стан еколо-
гічної безпеки регіону

 Фактори 

 впливу 
Критерії

розподілу

екологічно

безпечні

екологічно 

ризиковані

екологічно

загрозливі

екологічно

небезпечні

стабілізуючі 
чинники

дуже 
незначна

незначна реальна, 
значна

дуже значна

Порушення 
екоситуації

не 
порушена

існує 
ймовірність 
порушення

порушена порушена

Рівень 
завданої 
шкоди

відсутня відсутня значний дуже 
значний

відновлення 
системи

не потрібне не потрібне можливе практично 
не можливе

з урахуванням можливого впливу забруднення на життєді-
яльність людини м. пістун, к. мезенцев та в. тьорло виділя-
ють такі території: 1. надзвичайно забруднені (придніпров’я, 
Донбас, східна частина причорноморя, зона чорнобильської 
аес і чернівецька область, а також близько 100 міст україни); 
2. дуже забруднені та забруднені (території прилеглі до чор-
нобильської аес, південної частини україни й полісся); 3. 
помірно забруднені (центральна частина україни, Харківська, 
полтавська, сумська та західні області україни); 4. умовно 
чисті регіони (території карпат, Шацького поозер’я, півден-
ного берегу криму та деяких частин одеської, миколаївської, 
кіровоградської, полтавської, сумської та чернігівської об-
ластей) [5; с. 58-59].

оцінка рівня екологічної безпеки регіонів україни за по-
казниками техногенних та природних факторів дозволяє ви-
ділити п’ять регіонів україни за станом екологічної безпеки 
та переважаючими типами загроз: 1. регіони найвищого рів-
ня екологічної небезпеки (Донецька та Дніпропетровська об-
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ласті); 2. регіони зі значним рівнем екологічної небезпеки та 
високою диференціацією загроз (запорізька, київська, івано-
Франківська області та ар крим); 3. регіони зі значним рівнем 
екологічної небезпеки та однорідністю загроз (луганська, Хер-
сонська, черкаська, Харківська та львівська області); 4. регі-
они середнього рівня екологічної безпеки (чернігівська, чер-
нівецька, Хмельницька, тернопільська, рівненська, й одеська 
області); 5. регіони з помірним рівнем екологічної небезпеки 
(полтавська, сумська, миколаївська, кіровоградська, закар-
патська, житомирська, волинська та вінницька області) [4; с. 
174-178]. класифікація регіонів україни за рівнем екологічної 
безпеки має визначити основні напрямки регіональної еко-
логічної політики, яку слід розробляти на основі урахування 
принципів та закономірностей природно-техногенної безпеки 
специфічних умов окремого регіону та державної стратегії її 
гарантування. 
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ПатРІаРх ГеоГРаФІЧноГо КРаєзнавства 
Полтавщини – ПРоФесоР КостЬ ДУБняК

Булава Л.М., професор, завідувач кафедри 
географії та краєзнавства
Полтавський національний педагогічний 
університет імені В.Г. Короленка
Шевчук С.М., директор департаменту 
освіти і науки Полтавської ОДА,
кандидат географічних наук, доцент 

народився кость володимиро-
вич Дубняк 15 травня 1890 р. у міс-
ті миргород на полтавщині, у сім’ї 
священика й одночасно – завідува-
ча церковнопарафіяльної школи та 
вчителя закону божого ще чотирьох 
навчальних закладів міста, земсько-
го діяча в.в. Дубнякова (Дубняка), 
який користувався загальною по-
вагою земляків, виховував дітей  
(сина – костя, і чотирьох дочок) у 
дусі українських національних тра-
дицій. 

рід Дубняків, як настоятелів або 
дияконів свято-успенської соборної церкви в миргороді, про-
стежується ще до часів Гетьманщини. сім’я жила досить за-
можно. крім доходів від служби, батько ще мав прибуток від 
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земельного наділу в 40 десятин. мати, марія климентівна, по-
ходила зі збіднілого дворянського роду. 

звісно, що батько хотів для єдиного сина кар’єри свяще-
ника. тому в 1900 році віддав костянтина Дубнякова (так у до-
кументах записане його прізвище) в полтавське духовне учи-
лище, а після його закінчення – в полтавську духовну семіна-
рію (1904–1908 рр). наступним етапом, за традицією, повинна 
бути духовна академія, але в березні 1908 р. батько, який того 
бажав, помирає. і кость, умовивши матір, їде в москву й всту-
пає до комерційного інституту. одночасно відвідував лекції у 
лазаревському інституті східних мов. проте, навчання в ко-
мерційному інституті йому не сподобалося. і здавши екзамени 
на атестат зрілості, к. Дубняк вступив у 1909 р. на природни-
че відділення фізико-математичного факультету Харківського 
університету. чимало випускників природничого відділення 
свій життєвий шлях пов’язали і з географією (у т.ч. на пол-
тавщині).

у кінці 1914 року к.в. Дубняк закінчив університет і по-
вернувся на полтавщину. у лютому – серпні 1915 р. працює 
учителем географії і природознавства земської хлоп’ячої гім-
назії в рідному миргороді (сучасна зоШ № 1). у зв’язку з тим, 
що приміщення гімназії було зайняте госпіталем, їде в повіто-
вий центр благодарноє на ставропіллі (тепер – місто благодар-
ний), де майже півтора роки (вересень 1915 – грудень 1916рр.) 
викладає в місцевому реальному училищі. у січні 1917 року 
він переїжджає до повітового міста кобеляки на полтавщині, 
де працює в комерційному училищі. саме в кобеляках (і одно-
часно – в миргороді) у 1917 р. була видана його перша праця 
«російсько-український словник термінів природознавства та 
географії». 

в кобеляках, після лютневої революції 1917 р., розпоча-
лася його громадська діяльність, зокрема, як активіста укра-
їнського національного руху. він вступив у місцеву «просві-
ту» (під керівництвом семена наріжного, в майбутньому –  
відомого діяча цієї організації, в т.ч. у діаспорі). улітку  
1917 р. викладав на повітових курсах учителів географію 
україни (ґрунтуючись на працях с.л. рудницького). перейшов 
на викладання українською мовою, але в зв’язку з повернен-
ням до російської мови викладання в училищі (при гетьманові 
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скоропадському), покинув кобеляки і переїхав до губернсько-
го центру – полтави, де завдяки місцевій «просвіті», діють 
декілька українських гімназій.

впродовж чотирьох років (1.08.1918 – 1.09.1922 рр.)  
к. Дубняк викладав географію в середніх і вищих навчальних 
закладах полтави, займався просвітницькою й науковою ді-
яльністю, вихованням молоді і різних верст населення у дусі 
українського патріотизму.

за його словами, одночасно працював у чотирьох гімназі-
ях (жіночій повітового земства, в.а. морозовської, евакуйова-
ній Грубешівській, та імені котляревського, яку очолював ке-
рівник полтавської «просвіти» іван прийма). в гімназіях він 
познайомився і співробітничав в справі національного вихо-
вання молоді також із сестрами євгенією і марією рудинськи-
ми, віктором воропаєм, василем верховинцем, володимиром 
Щепотьєвим, олександром булдовським.

у період денікінської окупації полтави (серпень – грудень 
1919 р.) к. Дубняк співпрацював з газетою «рідне слово», як 
осередком українського руху.

після остаточного встановлення радянської влади, у квіт-
ні 1920 р. він став працювати на посаді викладача полтавсько-
го жіночого єпархіального училища, яке майже відразу пере-
творюють в українську ділову жіночу гімназію, а к. Дубняка 
обирали головою її педагогічної ради (керівником закладу). 
та вже восени заклад був перетворений на 5-ту єдину трудову 
школа (яка розташовувалася по вул. Фабрикантській, будинок 
№ 7). продовжував також викладати географію в єдиній тру-
довій школі № 1-2 (колишній гімназії імені котляревського), в 
якій викладав природознавство і о.т. булдовський.

к. Дубняк у полтаві розпочав працювати і у вищих на-
вчальних закладах (до яких тоді відносили й технікуми). ви-
кладав у вищій робітничій школі, заснованій у грудні 1919 р. 
(на сільськогосподарському факультеті читав курс «природні 
багатства україни»; на підготовчих курсах технічного факуль-
тету – географію). у 1921 – 1922 рр. зосередився на викладанні 
економічної географії в кооперативному та сільськогосподар-
ському технікумах. в полтавському учительському інституті 
в 1920 році к. Дубняк читав лекції із загального землезнав-
ства [2]. після реорганізації вищих навчальних закладів міста 
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у полтавський інститут народної освіти професор к. Дубняк 
упродовж 1921 – 1922 н.р. читав лекції із загального землез-
навства та географії україни [7]. 

одночасно кость Дубняк завідував редакційним від-
ділом полтавського державного видавництва. із полтавою 
пов’язаний і початок його серйозної наукової діяльності. 
пізніше знаний у науковому світі як прихильник і теоретик 
краєзнавчої та районної школи в українській економічній гео-
графії, к.Дубняк у 1921-1922 рр. друкував наукові студії в ре-
гіональному журналі «Господарство полтавщини». серед них 
назвемо: «природно-географічні й економічні райони полтав-
щини (Досвід районізації полтавщини)», «природні багатства 
полтавщини», «матеріали до вивчення полтавщини» й ін. 
на особливу увагу географів заслуговує праця «природно-
географічні й економічні райони полтавщини (Досвід районі-
зації полтавщини)», у якій учений досить детально давав опис 
кожного з виділених ним природно-господарських районів 
краю, зокрема степового, центрального та засулля. виділяю-
чи на основі природних умов та спеціалізації галузей сільсько-
го господарства економічні райони, розкривав загальні риси 
їх господарства, а також указував на тенденції їх подальшо-
го розвитку, подібний прогноз розвитку галузей складав для 
кожного району. проте особливо цінним для нас є складений 
проф. к. Дубняком бібліографічний покажчик літератури – 
«матеріяли до вивчення полтавщини».

у вересні 1922 р. к.Дубняк переїхав із полтави до киє-
ва, де за протекцією свого давнього знайомого професора о. 
Я. Янати влаштовується на роботу спеціалістом-бібліографом 
бібліографічно-бібліотечного бюро сільськогосподарського 
наукового комітету [1]. бюро проводило досить значну роботу 
зі створення бібліографічного довідника діячів сільськогоспо-
дарської науки в україні. До складу бюро входили п. тутков-
ський, Г. кох, о. Яната, а. носов та інші. результати роботи 
бюро у вигляді ряду бібліографічних збірників підготовлених, 
під керівництвом та за редагуванням к. Дубняка, були репре-
зентовані під час всеросійської сільськогосподарської вистав-
ки, яка проходила у серпні 1923 року в москві. протягом 1923 
року бюро підготувало також повну бібліографію наукових 
праць академіка п. тутковського.
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за короткий період роботи в києві (менше, ніж півтора 
роки) він встиг також попрацювати в школах міста; виконував 
обов’язки секретаря географічної секції комісії краєзнавства 
при українській академії наук; секретаря географічної секції 
при інституті української мови.

к. Дубняком були сповна обґрунтовані теоретичні основи 
краєзнавства як окремої науки в структурі української геогра-
фії в ряді наукових публікацій вченого. методологічний статус 
краєзнавства в україні у 1920-х рр. минулого століття він по-
рівнював зі становищем географії наприкінці ХіХ ст. вчений 
поділяв думки а. Геттнера стосовно того, що географія є хоро-
логічна наука про земну поверхню, а звідси «справжня царина 
праці географа є краєзнавство», та л. берга з приводу того, що 
краєзнавство дійсно, є хорологічна наука та його справді слід 
називати географією. при цьому аспекти фізичної географії 
залишалися за межами такої географії або ж розглядалися ви-
ключно у контексті взаємодії суспільства і природи.

к. Дубняк обґрунтував у своїх методологічних студіях 
власний, відмінний від інших, підхід стосовно предметної сут-
ності економічної географії у межах краєзнавства. об’єктом 
(предметом) науки він називав «край», який розумів як певне 
територіальне утворення (район), на основі дослідження якого 
вчений, власне, і пропонував виявляти загальні закономірності 
у розвитку як суспільства, так і природи, яка впливає на госпо-
дарське життя людини.

у січні 1924 року к.в. Дубняк переїхав із києва до Хар-
кова, у зв’язку із переїздом туди наукового сільськогосподар-
ського комітету вже при наркомземі раднаркому усрр, де 
займав посаду керівника бібліографічного бюро – до ліквіда-
ції комітету в 1927 році. оскільки в Харкові не мав житла, то 
одночасно дав згоду працювати в Харківському сільськогос-
подарському інституті на посаді завідувача фундаментальної 
бібліотеки (отримав тут квартиру, але пропрацював лише до 
серпня 1925 р).

у 1924 – 1926 роках к. Дубняк працював на посаді про-
фесора економічної географії Харківського інституту народної 
освіти. за показами к.в. Дубняка на слідстві, протекцію на ро-
боту в Хіно він отримав від ректора м.с. Гаврилова, з яким 
був знайомим ще по роботі у полтаві, де той був одночасно 
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комісаром і кооперативного технікуму і інституту народної 
освіти. у 1925 – 1927 роках викладав економічну географію 
в комуністичному університеті імені артема, а в 1927 – 1929 
роках працював на тій же посаді на вечірньому відділенні цьо-
го університету.

у квітні 1927 р. кость Дубняк з’явився на співбесіду до 
с.л. рудницького, який нещодавно прибув на україну (його 
працями к. Дубняк захоплювався ще десятиліття перед тим). 
вони потоваришували, і знову ж таки, не без протекції м.с. 
Гаврилова, після призначення с.л. рудницького восени 1927 
р. директором українського науково-дослідницького інституту 
географії і картографії (унДіГк), к. Дубняк перейшов туди на 
посаду наукового співробітника і завідувача відділу описової 
географії, а в 1928р. став заступником директора. на цей час 
припала діяльність вченого у розробці теоретичних і приклад-
них проблем української економічної географії та географіч-
ної освіти [2]. 

та робота в унДіГк для к. Дубняка виявилася не трива-
лою: інститут розривали внутрішні чвари, в результаті чого він 
покинув роботі в інституті у вересні 1929 р. за показами ж де-
кого із співробітників інституту (у справі слідства с. рудниць-
кого 1933 р.), к. Дубняк був звільнений з унДіГк, оскільки не 
мав наукового ступеня, а науковий рівень його підготовки був 
низьким, тому він був звільнений з роботи. однак офіційних 
підтверджень цієї інформації у матеріалах архівних фондів 
унДіГк нами не знайдено.

за словами одного із співробітників унДіГк, після звіль-
нення к.в. Дубняк «викладав географію у другорядних вишах 
Харкова»: плановому інституті (1929 – 1931 рр), промисловій 
академії (1931 – 1932 рр), гідрометеорологічному інституті, 
педагогічному інституті професійної освіти (у якому в 1932 – 
1933 н.р. займав посаду професора й завідувача кафедри).

одночасно з листопада 1931 по липень 1933 р. кость во-
лодимирович займався справою, яка йому завжди вдавалася – 
працював редактором відділу фізичної географії української 
радянської енциклопедії.

Як указує сам к. Дубняк, в 1929 – 1932 роках він зосеред-
ився на методичній роботі з географії. зокрема, в 1929 р. ним 
був підготовлений підручник з географії для учнів 5-го класу 



15

і зошит для практичних робіт з географії (які використовува-
лися в школах близько 2-х років). у ці ж роки він працював 
над складанням термінологічного словника з фізичної геогра-
фії (за його словами, словник був підготовлений до друку, але 
із невідомих причин не опублікований). скоріше, саме за це 
видання к. Дубняк зазнав «нищівної критики» за відступ від 
принципів марксизму-ленінізму, оскільки, як він сам неодно-
разово підкреслював, словник ґрунтувався на засадах німець-
кої (гетнерівської) наукової школи. 

очевидно, у 1933 р. к. Дубняка добряче зачепила справа 
унДіГк. він не був заарештований і засуджений, як багато 
його співробітників, але «слава» людини, причетної до уста-
нови, в якій «окопалися націоналісти, шкідники й контррево-
люціонери» до початку війни в 1941 р. переслідувала його. Як 
він указував на допиті, ним володіло відчуття «образи за те, 
що життя моє стало нескладним, що мене викидали з роботи 
в вузах, хоч мої знання були набагато кращими, ніж у тих, хто 
там залишався» [1].

наскільки можна зрозуміти, з другої половини 1933 р. к. 
Дубняк не мав у Харкові постійної роботи, лише час від часу 
викладав географію та методику її навчання на педагогічних 
курсах. а в 1934 – 1936 роках працював усього лише виклада-
чем географії харківського індустріального робітфаку (тобто 
викладав для потенційних абітурієнтів, які часто мали тільки 
початкову освіту).

Як і багато колег, що не були заарештовані, але зазнали 
гонінь в україні – професори а. синявський (з києва), м. 
самбікін (з полтави), к. Дубняк виїздить до сталінграда, де 
працює в місцевому педагогічному інституті на посаді викла-
дача фізичної географії та в.о. завідувача кафедри географії з 
26 вересня 1936 по 1 лютого 1938 року. видана в цьому ін-
ституті довідка характеризувала його добре. указувалося, що 
він був звільнений за власним бажанням. у 1939 р. к. Дубняк 
працював в.о. доцента фізичної географії й методики навчання 
географії та в.о. завідувача кафедри географії Дагестанського 
педінституту (м. махачкала). теж отримав схвальну характе-
ристику і … звільнився за власним бажанням (чи дійсно це 
бажання було «власним» – сказати важко).
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напевне, не зовсім з «власного», оскільки до початку 
війни був, фактично, безробітним. він повернувся до Хар-
кова, і тільки завдяки дружній підтримці завідувача кабіне-
том географії Харківських обласних учительських курсів, у  
1939 – 1941 рр. викладав географію і цим забезпечував собі 
напівголодне існування.

з початком війни, в серпні 1941 р., і ці курси припинили 
роботу. зі слів к.в. Дубняка на допиті, він не мав коштів на 
евакуацію. а, скоріш за все, і не бачив у цьому сенсу. на само-
му початку німецької окупації, разом із ще двома мешканцями 
свого будинку, організував управляння ним (як одне зі звину-
вачень на суді – складав списки із даними про національність 
й партійність, за якими, начебто, були вивезені в гетто кілька 
єврейських сімей, та покінчив із собою комуніст). потім пере-
їхав на квартиру, покинуту єврейською родиною, яка виїхала в 
евакуацію (антисемітські настрої він не заперечував); у 1943 
р. її звільнив.

у грудні 1941 р. к. Дубняк став одним із організаторів 
харківської «просвіти» (відновив її статут за зразком 1918 – 
1919 рр.) і був її активним членом до кінця німецької окупації 
Харкова. завданням «просвіти» була підготовка населення до 
створення української держави (хоч і з обмеженою автономі-
єю).

 упродовж 1942 – 1943 рр. в складі «просвіти» к. Дубняк 
очолював методичну комісію з переробки програм і підручни-
ків з географії для учнів 5, 6 та 7 класів (зокрема, повністю 
переробив програму для 7-го класу: замість географії срср 
планувалося викладати географію україни). але ці напрацю-
вання, звісно, не були реалізовані. втім, улітку 1942 р. викла-
дав географію україни на курсах для підготовки до вузів (що 
діяли при «просвіті»), та на курсах для вчителів.

у тому ж грудні 1941 р. керівництвом «просвіти» й відді-
лом народної освіти харківської міської управи було створене 
«українське наукове товариство». його завданням був розви-
ток, у першу чергу, історії, географії, етнографії україни, укра-
їнського мистецтва, мови й літератури. к. Дубняк був у ньому 
організатором природничо-географічно-медичного відділу.

офіційно в роки окупації працював усього 3 тижні (викла-
дачем географії в художньо-ремісничому училищі на початку 
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1943 р), але звільнився, оскільки ця робота не давала права на 
отримання «продовольчої картки».

безумовно, кость Дубняк був патріотом україни і мав за 
що ненавидіти більшовицький режим. його співробітництво 
з німецькою окупаційною владою, згідно звинувачувального 
висновку, полягало в 20 публікаціях у харківській газеті «нова 
україна» – антибільшовицького й інколи антисемітського зміс-
ту, та використанні зібраних ним статистичних матеріалів. в 
цих публікаціях він демонстрував прихильність до положень 
німецької географічної школи антропогеографії і геополітики, 
наголошував на зв’язку господарчого розвитку території з її 
природними умовами й ресурсами («про геополітику», «при-
родні багатства україни», «про розвиток української нації», 
«зелений клин» тощо). на допиті він заявив: «я вірив, що 
україна буде самостійною, тому займався пропагандою цього 
в своїх статтях».

оплата за ці публікації, та, головним чином, – невеликі 
доходи від продажу букіністичної літератури й канцелярських 
товарів у кіоску, який він орендував на благовіщенському рин-
кові Харкова, дозволяли виживати. із відступаючими німцями 
не виїхав, оскільки, як заявляв, не мав і коштів, і не уявляв, 
чим може зайнятися на чужині. тому вирішив: «нехай буде, 
як буде».

після визволення Харкова радянськими військами в кінці 
літа 1943 р. к. Дубняк відразу заарештований не був, оскільки 
в явному співробітництві з окупантами не був помічений. Як 
він виживав ще більше року – невідомо. і тільки 12 листопада 
1944 р. влаштувався на посаду заступника начальника з на-
вчальної роботи Харківського відділу гідрометеорологічного 
інституту (начальником відділу був відомий у майбутньому 
метеоролог і кліматолог Г.п. Дубинський). 

заарештований 1.02.1945, як видно зі справи, на підста-
ві показів колишніх членів «просвіти». на допитах тримався 
гідно, хоч свою вину і визнав. за активну роботу в українських 
організаціях під час німецької окупації Харкова та ведення ан-
тирадянської агітації й пропаганди (формально – за статтею 
54-1«а» кк урср, ‒ «зрада батьківщині»), к.в. Дубняка 11 
червня 1945 року військовим трибуналом було засуджено до 
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двадцяти років каторжних робіт з обмеженням прав на п’ять 
років та конфіскацією майна [1]. 

із коротесенької довідки, докладеної до справи довідуємо-
ся, що костянтин володимирович Дубняк помер 3 серпня 1948 
року в місцях позбавлення волі (в стаціонарі лікарні управлін-
ня таборів від гіпертонічної хвороби, ускладненої пієлонефри-
том), у віці 58 років, десь на території томської області росії.

не дочекавшись реабілітації, яка в масовому порядку від-
бувалася з середини 1950-х років, через 10 років після смер-
ті к.в. Дубняка, його дружина олена миколаївна (1892 р.н.) 
звернулася зі скаргою до Генпрокуратури срср, в якій про-
сила переглянути вирок. недбалий перегляд справи – й відпо-
відь: «ваш чоловік засуджений правильно». і ніби третій ви-
рок, вже в 1992 р., коли україна отримала незалежність: хар-
ківський суд вкотре повторює звинувачення – «націоналіст», 
«антирадянська пропаганда»… ніби й не українська держава 
це, за незалежність якої загинув патріот кость Дубняк! Гірко 
було читати ці рядки. коли в незалежній україні підтвердився 
вирок за … український націоналізм і пропаганду проти со-
вєтської держави, що згинула…

 і до сьогодні к. Дубняк залишається не реабілітованим… 
Щойно ознайомившись зі справою, ми вважаємо за честь низь-
ко вклонитися цій людині, й від імені українського географіч-
ного товариства та Географічної комісії наукового товариства 
імені Шевченка порушити клопотання про його якнайшвидшу 
повну реабілітацію й достойне пошанування як відомого укра-
їнського географа першої половини ХХ століття.
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етноГРаФІЧна сПаДщина таРаса ШевЧенКа
в ПолтавсЬКиЙ ПеРІоД ЙоГо твоРЧостІ

Шаповал Л.І., кандидат історичних наук, 
доцент кафедри історії України
Полтавського національного 
педагогічного університету
імені В.Г. Короленка

творчість тараса Шевченка супроводжує українця впро-
довж життя, передається з покоління в покоління. на початку 
1960-х років, в зв’язку із підготовкою до ювілею митця й роз-
гортання в атмосфері політичної відлиги, національного від-
родження і. Дзюба, м. коцюбинська, є. сверстюк відтворили 
образ генія, відмежовуючи його від соцреалізму, відродили 
до Шевченка інтелектуальне ставлення, представляли його як 
мислителя й патріота. на межі 1970-80-х років шевченкознавчі 
ідеї перегукувалися з набутками діаспорних авторів перетну-
лися в працях л. плюща, п. зайцева [7]. в роки незалежної 
україни вплив шевченківських традицій, його спадщини здій-
снюється в сферах культурного співробітництва зазначають  
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п. ротач [15, 16, 17], п. загайко [6] Г. радько [13], л. Генера-
люк [1], Г. Грибинюк [2 ], а. Гумецька [3], в. пахаренко [10], 
л. лобінцева [8], Г. романовська [14], о. новицький [ 9].

матеріали фольклористики, мистецтвознавства, історії 
нагромадили величезний обсяг знань з усної словесності, му-
зичної, обрядової та інших видів народної творчості, що ма-
ють значення для вивчення духовної й матеріальної культури 
українців. особливу категорію етнографічних джерел, крім 
поетичних творів складають образотворчі та графічні мате-
ріали. народознавчу інформацію для етнографа-дослідника 
містять малюнки на побутові теми, зокрема офорти, картини 
тараса Григоровича Шевченка.

ім’я тараса Григоровича Шевченка поширювалося в 
україні відразу після виходу в світ 18 квітня 1840 р. в петер-
бурзі збірки поета під назвою «кобзар», рукопис якої до друку 
підготував є. Гребінка. До нього ввійшло вісім творів: «Думи 
мої, думи мої», «перебендя», «катерина», «тополя», «Думка», 
«До основ’яненка», «іван підкова», «тарасова ніч». з цього, –  
писав панас мирний, – почалася віковічна Шевченкова сла-
ва» [15, с.134]. значного поширення набула збірка творів на 
полтавщині, де тарас Григорович подовгу жив у 1843-1846 
рр., мав друзів серед різних верств населення, про що свід-
чать спогади о. афанасьєва-чужбинського і варвари репніної 
та народні перекази. особливої популярності набирають по-
етичні твори Шевченка з виходом другого видання «кобзаря» 
у січні 1860 р. «полтавські губернські відомості», редаговані 
п. бодянським радили шанувальникам поезії купити «коб-
зар», зробити його настільною книгою. п. куліш, відвідавши 
полтаву в травні 1860 року писав т. Шевченку в петербург, що 
«тут всяка душа письменна й щира з вашим «кобзарем», наче 
з яким скарбом дорогим носиться» і полтавці «повитверджу-
вали вже всі ваші стіхи напам’ять» та «чи не по «кобзареві» 
вже й богу моляться» [15, с. 135].

тарас Шевченко тричі приїздив на полтавщину, але до 
полтави завітав один з цих приїздів наприкінці червня 1845 
року. на полтавщині він перебував під час археологічної експе-
диції, метою якої було замалювати історичні будівлі, пам’ятні 
місця історичного міста. тарас Григорович відвідав товариша 
по петербурзькій академії мистецтв художника Ф.ткаченка, 
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який працював учителем малювання в полтавській гімназії, 
котрий ознайомив його з містом. збереглись документи про 
зв’язки Шевченка з полтавським краєм. найвідоміші з них –  
це свідчення поета і художника, якими є його поетичні тво-
ри, портрети і малюнки. важливе місце в творчому доробку 
т. Шевченка посідають його живописні твори. їх художня 
цінність проаналізована у мистецтвознавчій літературі, адже 
вони мають вагоме значення як джерело до вивчення пам’яток 
традиційної культури. найбільш предметно кобзар займався 
їх дослідженням, описом, змалюванням в середині 40-х років 
ХіХ століття, працюючи за завданням тимчасової комісії для 
розгляду давніх актів (київська археографічна комісія), ство-
реної при канцелярії київського, подільського й волинського 
генерал-губернатора для збирання і видання історичних, етно-
графічних і документальних матеріалів. 

у другій половині червня 1843 р. відвідавши кирилівку, 
поет приїжджає на полтавщину. окреслимо маршрут перебу-
вання тараса Шевченка на території полтавської губернії, де 
перебував у 1843-1844 рр. (період «трьох літ»).; 1845-1846 рр.; 
1859 р. на початку червня 1843 року відвідав села прилуць-
кого повіту: Дігтярі, сокиринці, іржавець. наприкінці червня 
через переяслав і пирятин прибув до євгена Гребінки на хутір 
убіжище (тепер с. мар’янівка Гребінківського району), звідки 
поїхали разом у с. мойсівку Драбівського району черкаської 
області), де тарас Григорович зустрів Ганну закревську – ко-
хання свого життя; потім відвідав ковалівку (Драбівського 
р-ну, черкаської області), Яготин (тепер київська область), 
березову рудку (садиба закревських) і малютинці (пирятин-
ський район), линовицю (прилуцький район, чернігівська 
область), ісківці на лубенщині (криниця з написом «криниця 
т. Г. Шевченка»), андріївку Гадяцького повіту (тепер ромен-
ського району сумської області). 25 грудня відвідав пирятин. 
у січні 1844 р. перебував у Яготині, березовій рудці, мой-
сівці, заїзджав у малютинці й ковалівку. Друга подорож на 
полтавщину – у квітні 1845 року відвідує прилуки і Густинь. 
звідси поїхав у лубни, оглянув мгарський монастир і прибув 
на миргородщину до о. лук’яновича. живучи у його маєтку 
в мар’янському (тепер великобагачанського району; написав 
портрет о. лук’яновича) відвідав устивицю, злодіївку (псіль-
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ське). наприкінці червня на початку липня здійснив подорож 
у Шедієве (тепер новосанжарського району) за маршрутом: 
багачка, білоцерківка, решетилівка, полтава, ст. санжари (ре-
шетники), михнівка (решетилівський район). в останній де-
каді липня 1845 р. перебував у ромнах на іллінському ярмарку, 
звідти поїхав на Хорольщину, семенівщину (веселий поділ, 
с. василівка), відвідав лубни, пирятин, переяслав. на початку 
жовтня 1845 р. – у миргороді, потім у мар’янському, де живе 
близько двох тижнів (працював над поезіями «єретик», «слі-
пий», «великий льох»). через лубни, ісківці, березову рудку, 
пирятин наприкінці жовтня прибув у переяслав до козачків-
ського, де зустрів новий рік (1846). одужавши, поет навідує 
Яготин, березову рудку, лемешівку (тепер пирятинський ра-
йон). у середині лютого 1846 р. з лубен виїхав на чернігівщи-
ну. третій раз був на полтавщині у червні і серпні 1859 р. про-
їхавши через зіньків, Гадяч, лохвицю до пирятина, зупинився 
у п. мокрицького (таволги-мокрицького), де написав вірш 
«ой маю, маю я оченята». подальший маршрут – переяслав, 
прохорівка (михайлова гора), Яготин, прилуки. 20 серпня 
1859 р. покинув полтавську губернію. [12, с. 980]. загалом, 
т. Г. Шевченко відвідав на полтавщині більше 50 населених 
пунктів. за народними переказами був у селах: вороньки, бі-
лоусівка, Городище (чорнухинський р-н), свічине Городище ), 
слободо-петрівка (Гребінківський р-н ), Яхники (лохвицький 
район ), висачки (лубенський район ), заріг (оржицький р-н), 
білоцерківці (пирятинський р-н); єньки (Хорольський р-н). 

«твори, написані т. Г. Шевченком на полтавщині, пред-
ставляють розмаїтий спектр літературних жанрів, увібравши 
здобутки попередників і сучасників в українській та світовій 
літературах. він першим створив різновиди ліро-епічної по-
еми», – наголошує Г. радько [13, с.23] серед його полтавських 
творів маємо соціально-побутову поему «наймичка», істо-
ричну – «єретик» та сатиричну поему «кавказ». так, поема 
«невольник» поєднує історичний і родинно-побутовий плани, 
у поемі «кавказ» поєднується сатира і гімн волі і реквієм за-
гиблому другові. у миргороді в 1845 р. поет створив поему 
«великий льох», де поет піддав сатиричному розвінчуванню 
соціально-політичні ідеї російської імперії. самобутність та-
ланту Шевченка наклала відбиток на його епічні твори й стала 



23

основою виникнення багатьох ліричних форм. за тематикою в 
його творчості є всі види лірики: громадянська, філософська, 
інтимна та пейзажна. Г. радько наголошує, що «Шевченкові 
вірші це вогненні інвективи, пристрасні звертання до співбе-
сід, емоційні послання, ораторські заклики, революційні гім-
ни, деякі поезії мають форму медитації. медитація як жанр 
виникла в українській поезії практично тільки в творчості 
Шевченка» (поезія «минають дні, минають ночі» ) [13, с. 23]. 
зазначимо твори Шевченка, присвячені полтавцям або на-
писані ним в Яготині, миргороді, переяславі, с. в’юнищах: 
«тризна», «єретик», «не женися на багатій», «наймичка», 
«кавказ», «великий льох», «заповіт», «три літа», «і мертвим 
і живим», «минають дні, минають ночі», «невольник», «на 
панщині жито жала», «не завидуй багатому». так у повісті 
«наймичка» зображено патріархальний побут населення пол-
тавщини першої половини ХіХ століття і лихо, якого завдало 
йому російське офіцерство. цей твір є варіантом однойменної 
поеми Шевченка, написаної в листопаді 1845 р. в переяславі, 
а дії відбуваються на роменщині у с. липове поблизу лохвиці. 
«наймичка» – поема про долю жінки-покритки (героїня Ган-
на), що підкидає сина марка одиноким хуторянам, а сама на-
ймається до них доглядати власну дитину. про покриток тарас 
Григорович писав в «катерині», «слєпая»). поема «неволь-
ник» («сліпий») – історично-побутова, має дві редакції. напи-
сана в жовтні 1845 р. у с. мар’янському, тепер великобагачан-
ського району. сюжетні лінії життя козацької родини подано 
на тлі історичних подій другої половини Хуііі століття. вірш 
«не завидуй багатому..» є роздумом, де поет визначає своє 
ставлення до багатства, слави, умовляє себе залишатись про-
стою людиною й у дусі християнської моралі та усвідомлення 
гріховності людського існування доходить висновку: «нема 
раю на всій землі, та й нема й на небі..» [17, с.146]. 

в 1845-1846 рр. за дорученням археографічної комісії 
Шевченко обстежував пам’ятки київщини й полтавщини. за 
матеріалами експедиції виконав ряд малюнків, де зобразив ви-
значні пам’ятники краю. велику цінність становить його ма-
люнок «будинок і. п. котляревського в полтаві», виконаний у 
серпні 1845 р. на ньому зображена полтавська хата біля цер-
ковної споруди – успенського собору. це єдине зображення бу-
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динку і. котляревського, яке дійшло до наших днів й викорис-
тане при проведенні реставраційних робіт у 1968 – 1969 рр. 
для реконструкції традиційного житла ХVііі-ХіХ століть на 
полтавщині. в роботі «воздвиженський монастир у полтаві» 
(Хрестовоздвиженський монастир), виконаний в полтавський 
період тарас Григорович відтворив архітектурну споруду пол-
тавського краю. «Для краєзнавців значний інтерес викликають 
два малюнки «в решетилівці», на яких «відображений один і 
той же краєвид з різних боків», – наголошує о. нестуля 

[21, с. 12]. Шевченка приваблювали об’єкти народної архі-
тектури ХVііі – ХіХ ст. у містечках й селах полтавського по-
віту. цікаві відомості етнографічного характеру подають «ар-
хеологічні нотатки» тараса Григоровича. Як зазначає о. не-
стуля «джерелознавчий аналіз живописних творів Шевченка, 
присвячених полтавщині, переконливо свідчить про їх широкі 
можливості в справі дослідження та популяризації пам’яток 
історії та культури» [21, с.22]. тарас Шевченко багато малював 
і займався краєзнавством, вивчаючи історичне минуле, мате-
ріалізоване в пам’ятках старовини. у російськомовній повісті 
«близнецы» з теплотою згадує полтавщину, з симпатією опи-
сує івана котляревського – «високого, худого у білому полот-
няному халаті».

Шевченко залишив глибокий духовний вплив на всіх з 
ким він зазнайомився в полтавській губернії своєю присутніс-
тю і творами. «цей слід ми сьогодні відшукуємо в глибинах 
народної пам’яті. він проступає крізь часову відстань у вигля-
ді переказів та легенд. насамперед, це стосується тих місць, 
які поет сам позначив надписами під віршами і поемами, які 
підтверджуються його листами або спогадами сучасників» –  
стверджує п. ротач. [15, с.162]. в лубнах, мар’янському, в 
миргороді, пирятині, ісківцях та інших місцях відвіданих 
Шевченком, вшанування пам’яті поета, пов’язується з досто-
вірними фактами краєзнавців, народними переказами. при-
кладом є легенда-переказ про перебування т. Шевченка у с. во-
роньках, біля «проклятого дуба», де поміщики милорадовичі 
знущалися над кріпаками. за іншим переказом поет відвідав с. 
Хомутець (миргородщина) і намалював для місцевої церкви 
ікону святого в образі матвія муравйова-апостола. легенди 
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й перекази збагачують нашу уяву про демократизм Шевченка, 
заповнюють прогалини в біографії українського поета.

«образ митця у світі прози є органічним вираженням мі-
фологеми поета-співця, який оспівує реальну дійсність», – за-
значає Г. Грибинюк [2, с.20]. у прозі, відтворюючи гармонійні 
зв’язки між прекрасною природою та людиною, т. Шевчен-
ко показує дисгармонійність, коли серед чарівної природи 
з’являється людина невільна. Характерною рисою українсько-
го пейзажу у творах митця є присутність людини, навколо якої 
природа створює доброзичливу ауру. а. Гумецька зауважила: 
«Шевченків вимріяний краєвид – це хатина або село над Дні-
пром, зелені садки, гаї, поля та гори, степи та могили. це той 
земний рай, який люди, точніше пани, занапастили» [3, с.106]. 
особливо виразно контраст природи та соціуму виявляється в 
повісті «варнак», де оповідається про життєву долю головного 
героя – варнака. етнографічні нариси будуть використані коб-
зарем у творах – російськомовних повістях «наймичка», «вар-
нак», «княгиня», «музикант», «капитанша», «несчастный», 
«Художник», «близнецы», «прогулка с удовольствием и не без 
морали». тарас Шевченко зображує світ в усій його багато-
гранності. л. Генералюк, аналізуючи пейзажі письменника, за-
значала, що вони «співмірні з внутрішньою суттю Шевченка, 
представляють портрет його душі в різні моменти життя» [1, 
с.210]. н. Демчук зазначала, що письменник, зображаючи кар-
тини природи, «найчастіше стикається з проблемою прекрас-
ного» [4, с. 21]. у повісті «прогулка с удовольствием и не без 
морали» хати постають справжніми сільськими красунями, 
у чистих білих свитках, які підійшли до ставу помилуватися 
своєю красою. персоніфіковано й пейзаж у повісті «наймич-
ка»: «недалеко от ромадановского шляху по правую сторону 
(едучи из ромен) лежит широкая прекрасная долина, окружен-
ная невысокими холмами, уставленными, как будто сторожа-
ми, столетними дубами, липами и ясенями, вдоль широкой 
долины извилисто вьется белой блестящей полосою сулла. по 
берегам ее стоят, распустя свои зеленые косы, старые вербы 
и бересты. вдоль берега суллы растянулося большое село, 
закрытое темными зелеными садами» [2, с.19]. Для підкрес-
лення краси рідного краю письменник вдається до пейзажного 
контрасту. письменник порівнює два протилежні пейзажі –  
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український та російський, використовуючи кольори – білий і 
темно-зелений, що символізує інтеграцію внутрішнього світу 
людини та світу природи. 

тарас Григорович Шевчено вдало оспівує етнографічну 
минувшину. у передмові до «кобзаря» автор говорить «Щоб 
знать людей, то треба пожить з ними. а щоб їх списувать, то 
треба самому стать чоловіком, а не марнотрателем чорнила і 
паперу» присутність автора відчувається й у зображенні геро-
їв повістей на тлі пейзажу. олесь Гончар стверджував: «муза 
Шевченкова в кріпацькій одежі, волаючи до людського сумлін-
ня, до почуття справедливості, вона вперше введе в літературу 
натовпи отих безмірно покривджених людей, що населяють 
«кобзар», всіх отих вдів, сиріт, таврованих варнаків, покриток, 
отих занапащених кріпацьких мадонн, що їх поет малює пре-
красними навіть у їхньому горі, малює мовби пензлем великих 
майстрів відродження» [19, с.9]. Головними персонажами тво-
рів Шевченка, зокрема в «кобзарі» є дівчина, жінка, мати. час-
то він говорить від їхнього імені, виступає в жіночій іпостасі. 
іван Дзюба наголошує на Шевченкову фемінність: «насправді 
«жіночий» характер самоотожнення поета в окремих творах 
має причину просту, глибоку й вічну: жіночий початок – по-
чаток життя. мати-земля. мати-батьківщина, мати-україна: 
мати своїх дітей. а жіноча доля в Шевченка – це від традицій 
народної поезії, від його особистої долі: пам'ять про матір і 
сестер, потреба в родинному теплі, сирітство, яке породжує 
особливе сприйняття материнства, жіночності» [18, с.16]. 
емоційний і соціальний зміст жіночої долі притаманний по-
емі – «катерина» де розкрита тема зрадженої дівчини, дівчини 
яка не дочекалася свого милого. в «катерині» трагедія героїні 
лягає ширшу історичну перспективу: доля занапащеної кате-
рини в очах майбутніх поколінь стала символізувати кріпос-
ницьку україну (картини: «катерина», «селянська родина», 
«судня рада», «старости»).

етнографічні нариси у творчості тараса Шевченка яскра-
во прослідковуються в описі весільної обрядовості україн-
ців ХVііі-ХіХ століть. м. пилипак стверджує, що «кобзар у 
власних творах неодноразово звертався до опису діючих осіб, 
обрядової символіки і атрибутики весілля, а також описував 
її етапи, що дозволяє сучасним дослідникам-етнологам ствер-
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джувати про її збереження і трансформацію народних тра-
дицій» [11, с.96]. так, в п’єсі «назар стодоля» т. Шевченко 
детально описує обряд сватання, колоритно на місцевому діа-
лекті подається розмова старостів з батьками нареченої в якій 
йде мова про мисливців-молодців, про мисливця-князя, про 
куницю-красну дівицю [11, с.96]. в поемі «наймичка» опису-
валось сватання: «розпитали, порадились, та й за старостами 
пішов марко. вернулися люди з рушниками, з святим хлібом 
обміненим. панну у жупані, таку кралю висватали, що хоч за 
гетьмана, то не сором…[11, с.97]. у повісті»близнецы» тарас 
Григорович описує сватання никифора сокири до красуні 
параски, акцентуючи увагу на недотримання традиційного 
звичаю: «на другой день рано, осидлавши коня, поехал он в 
сулимовку. там у него, корда он еще не ходил на войну, рос-
ла на примете маленькая девочка у небогатого панка, презря 
обычаи отцов, он без посредства сватов переговорил с отцом, с 
матерью, а тут же с невестою, та, не говоря худого слова после 
рождества Христова и перевенчались..» [11, с. 97]. крім сва-
тання в поемі «наймичка» Шевченко описує підготовку до ве-
сілля: «скрізь гармидер та реготня, в хаті і на дворі. і жолоби 
викотили з нової комори. скрізь порання: печуть, варять, вимі-
тають миють… розвернулося весілля. музикам робота і підко-
вам. вареною столи й лави миють…» [11, с.97] кобзар нагадує 
про церковне вінчання, яке в народному розумінні було одним 
із головних циклів весілля: «спасибі вам! – старий каже. те-
пер, щоб ви знали, треба краю доводити, коли йде вінчати..». 
у повісті «близнецы» автор описує вінчання: «к свадьбе было 
все приготовлено, и мы в первое же воскресенье поехали к за-
утренне, потом к обедне в церковь покрова и после обедни 
скрутили с божиим благословением наших молодых». Шев-
ченко у творах називає діючих осіб весілля. в поемі «мар’яна –  
черниця» зображує старостів-чоловіків, які по проханню на-
реченого сватали дівчину: «.. треба буде старостів ждать, та, 
може, й од пана!...»[11, с.93]. весільні чини зі сторони наре-
ченої, супроводжують її і відвозять її посаг до хати нарече-
ного: «…отак ордою йшли придане, співали п’яні: а мар’яна 
крізь тин дивилася на те..». у творі «тополя» автор говорить 
про подружок нареченої – дружках: «нехай попи заспівають, а 
дружки заплачуть…. там старий жде з старостами..». в поемі 
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«катерина» подається перелік учасників весілля: «.. Що весіл-
ля, доню моя? а де ж твоя пара? Де світилки з друженьками. 
старости, бояри?...» [11, с.94]. про весільні атрибути, зокре-
ма рушники, хустки, платки Шевченко пише в поемі «сова», 
згідно традиції, в знак згоди одружитися дівчина повинна 
перев’язати старост рушниками, а парубку дарить хустку:  
«… а дівчата лицялися і рушники дбали. полюбила багатія – 
не поцілувала. вишивала шовком хустку – не подарувала…». 
важливим атрибутом весілля є «коровай», про виготовлення 
якого згадується в поемі «наймичка»: «через тиждень моло-
диці коровай місили на хуторі. старий батько з усієї сили з мо-
лодицями танцює, та двір вимітає, та прохожих, проїжджачих 
у двір закликає, та вареною частує, на весілля просить..» [11,  
с. 94] опис весільного деревця є в повісті «прогулка с удоволь-
ствием и не без морали»: «…посередине стола возвышалась 
поставленная в серебреную вазу античной формы сосновая 
ветка, увешанная конфетами, пучками колосьев овса и повитая 
гирляндой из барвинковых цветов. Это была не немецкая елка, 
а так называемое гильце, непременное украшение свадебного 
стола «малороссиян» [11, с. 95]. неодноразово звертався Шев-
ченко до весільної обрядовості українців як художник. напри-
клад, офорт «старости», де відтворений обряд сватання: «по-
кохавшись літо чи два…, парубок до дівчиного батька й матері 
посилає старостів, людей добромовних і на таку річ дотепних. 
коли батько і мати поблагословлять, то дівчина перев’язавши 
старостам рушники через плечі, подає зарученому хлопцю на 
тарілці або самодільну хустку» [ 11, с.95].

 слід наголосити, що Шевченкова поезія та проза стала 
важливою складовою духовної культури українського народу. 
поет залишив заповіти синам рідної землі і серед них: «свою 
україну любіть, любіть її… во время люте, в останню тяжкую 
минуту за неї Господа моліть» [20, с.65]. будучи поетом, тарас 
Шевченко відомий світові як видатний український художник. 
з під його пензля, граверського штихеля, офортної голки та 
олівця з’явилося багато довершених творів, які живуть на сто-
рінках його п’яти альбомів-записників для малюнків, ескізів 
і записів. свій альбом в оправі з коричневого картону запо-
внює портретами, малюнками хуторів, селянських подвір’їв, 
рисунками народних типів жител та дерев: «селянин», «се-
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лянське подвір’я» («Хата з клунею»), «проект хати», «на око-
лиці» (селянська хата в переяславському повіті») – малюнки 
з альбому 1845 р., виконані влітку під час перебування на пол-
тавщині. «на орелі» – два малюнки Шевченка. де зображено 
долину й вітряки на горі, зліва внизу частина села в підгір’ї 
Шедієвому новосанжарського району (кобеляцького повіту) 
на р. орелі де жив батько о.а. лук’яновича. «на пасіці» – кар-
тина виконана під час першого приїзду в україну кобзаря у 
прилуцькому повіті полтавської губернії.

в україну Шевченко привіз альбом, започаткований в 
академії мистецтв, де малювалися ескізи офортів для «жи-
вописної україни». мрія побачити україну збуджувала його 
творчу уяву і зазивала відтворити образ рідного краю в серії 
офортів «живописна україна». До етнографічно ряду дже-
рел відносимо офорти «у києві», «видубицький монастир», 
«судня рада», «казка», «Дари в чигирині 1649 р.», «старо-
сти», котрі надруковані у 1844 р. у першому виданні «живо-
писної україни». на жаль, тарасу Григоровичу не пощастило 
повністю здійснити свій задум, проте знайшлися послідовни-
ки його ідеї. л. жемчужников підготував альбом, використав-
ши в ньому крім офортів Шевченка, твори художників: і. со-
колова, о. бейдемана, в. верещагіна, к. трутовського, вигото-
вив 49 офортів, надрукованих у вигляді ілюстрованого додатка 
до місячника «основа», що виходив у петербурзі у 1861-1862 
рр. традиція відтворення етнографічних старожитностей в ма-
люнках та офортах не згасала у подальші роки. робота т. Шев-
ченка в київській археографічній комісії давала можливість 
задовольняти авторські творчі інтереси, допомогла збагатити 
уявлення про історію, виокремити регіональну етнографічну 
особливість земель, він зробив фольклорні записи, професій-
но вправлявся в малярстві. Шевченко віддавав перевагу спіл-
куванню з селянами, з челяддю в поміщицьких маєтках перед 
добірним панським товариством. Гнітючі враження мали ет-
нографічні факти кріпосницького побуту: злидні села, само-
дурство поміщиків, покірливість селянства, верхоглядство 
освічених верств, які зневажали рідну мову й традиції народ-
ної культури. 

отже, зазначимо, що Шевченкове слово відтворює істо-
ричну подію, факт етнографічними та естетичними засобами, 
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щоб спочатку зруйнувати стереотипи їхнього сприйняття, а 
потім цю подію чи факт подати в новій інтерпретації. Шевчен-
кові альбоми, картини, офорти, поезія та проза – мистецько-
літературні свідчення творчого життя мистця, які виявляють 
його зацікавлення історією, етнографією, археологією, фоль-
клором, краєзнавством. це унікальна скарбниця, що зберігає 
можливості для пізнання життєвої й творчої долі тараса Гри-
горовича Шевченка, його мистецьких поривань, захоплень, 
надій, нереалізованих прагнень, які були жорстоко обірвані й 
не відкрили можливостей для духовної реалізації національ-
ного генія.
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Полтавського національного педагогічного 
університету імені В.Г.Короленка

за результатами опитування, проведеного Дослідниць-
ким центром міжнародного кадрового агентства Head Hunter 
україна, професія вчителя – одна з найнезамінніших у суспіль-
стві – посідає четверту позицію за непрестижністю[5]. мо-
лодь не хоче йти працювати в школи, обираючи більш висо-
кооплачувані професії. так, ще кілька років тому, у 2009 році, 
середня зарплата в освітянській сфері становила всього 1190 
грн. і хоча нині вона дещо вища, матеріальне забезпечення ві-
тчизняних освітян залишається вкрай незадовільним. за дани-
ми Державної служби статистики, сфера освіти знаходиться 
в п’ятірці найбільш низькооплачуваних галузей в україні. чи 
завжди ця шляхетна й відповідальна професія мала такий не-
високий престиж і рівень грошової винагороди? Як боролося 
вчительство за свої права і статус у суспільстві? спробою від-
повіді на ці та низку інших запитань є дослідження становища 
освітян полтавщини на початку ХХ століття.

важливою характеристикою в цьому аспекті є передусім 
якість кадрового складу вчительства. за підрахунками історика 
в.й.борисенка, наприкінці ХіХ століття близько 34% учителів 
полтавської губернії не мали педагогічної освіти [1, с.51]. Що-
правда, цю цифру ставить під сумнів полтавська дослідниця 
р.л.Гавриш, апелюючи до матеріалів земської статистики 1895 
року, згідно з якими фахову підготовку мали лише 19% осві-
тян, середні навчальні заклади закінчили 53% вчителів. при 
цьому освітній рівень учителів-чоловіків полтавщини був 
найнижчий (31%) серед усіх 34-х земських губерній росій-
ської імперії [2, с.33].

за цих умов особливого значення набувало залучення 
земствами до педагогічної діяльності жінок, рівень підготов-
ки яких у порівнянні з учителями-чоловіками був вищим і за-
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ймав одинадцяте місце серед 34 губерній [4, с.107]. відтак на 
початку ХХ століття більшість учителів початкових народних 
шкіл земських губерній становили жінки (в середньому 55%), 
в полтавській губернії цей показник був ще вищим – 59% [2, 
с.33].

важливим критерієм оцінки становища вчительства є 
умови його праці та правовий статус. ось якими красномов-
ними вони є стосовно вчителів середніх шкіл: «з власним 
бажанням учителя учбова округа ніколи не рахувалася: його 
звільняли, переміщали за доносом, з міркувань адміністрації 
«для пользыдела». все життя школи залежали виключно від 
адміністрації. Голос учителя не мав жодного значення навіть 
у справі виховання й навчання дітей. педагогічна рада завжди 
виносила лише ті постанови, що були потрібні адміністрації 
школи» [4, с.105].

Ще гіршим було становище вчителя земської або церковно-
приходської школи. Щодо нього кореспондент з конградщи-
ни написав у дописі до газети в 1905 році: «ничтожная ма-
териальная поддержка и полная бесправность – вот жизнь 
учителя»[там само]. тягар бюрократичної машини вчителі 
земської школи відчували постійно: це і звільнення без пояс-
нень причин, і руйнування особистого життя через невмоти-
вовані переведення з місця на місце, і диктат земської управи, 
опікунів школи, земського начальника, інспектора народної 
освіти, місцевих поліцейських чинів, ба, навіть, священика, 
котрий у разі невдоволення вчителем міг написати на нього 
донос, звинувативши у неблагонадійності. вчителі церковно-
приходських шкіл одержували утримання від 2 крб. 50 коп. до 
20 крб., залежачи від священика у всіх дрібницях шкільного і 
навіть особистого життя. нерідко можна було зустріти справ-
жню експлуатацію вчителя, котрий мав заміняти у школі «за-
коновчителя» і не одержувати за свою працю жодної платні [4, 
с.108].

описуючи становище сільської освітянської інтелігенції 
полтавщини на початку ХХ століття, дослідники відзначають: 
«в убогій, нетопленій хаті надривав своє здоров’я голодний 
вчитель, голодний, бо його утримання ледве вистачало навіть 
на задоволення найнеобхідніших потреб життя… у першу 
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чергу вчителеві доводилося урізувати свій бюджет за рахунок 
культурних потреб: на газети, на книжки, на листування не за-
лишалося нічого…» [4, с.107].

Шкіл не вистачало, одна школа припадала на 3 тисячі 
мешканців: за цим показником полтавська губернія була на 
18 місці з-поміж 34 земських губерній. бували випадки, коли 
школа зовсім не мала свого приміщення, і вчителеві з учнями 
доводилося переходити з однієї хати до іншої, чекаючи, доки 
земство збереться збудувати школу.

та все ж освітянська сфера полтавщини на зламі століть, 
екстрапольована до умов бурхливого розвитку капіталістичної 
формації і, відчуваючи затребуваність нею, мала стрімку ди-
наміку. найпомітніше зростала початкова освіта в сільських 
місцевостях губернії, що ілюструє таблиця[6, с.376].

Роки Кількість шкіл Кількість учнів
1882 589 35852
1887 817 51527
1892 1252 69700
1897 1795 99 853
1907 2254 158 381
1912 2626 182 913
1917 2809 235 104

на 01.01.1901 року в губернії на одного вчителя в серед-
ньому припадало 88 учнів, хоча повітові земські управи вста-
новили офіційною нормою 50 учнів на одного вчителя [2, 
с.22]. у полтавському повіті в 1904 році на вчителя припадало 
60 учнів, та були школи, де ця цифра сягала й 100 осіб.учитель 
вів заняття одночасно з трьома, в кращому випадку – з двома 
групами учнів, то ж не дивно, що успіхи в навчанні були дале-
ко не блискучими, а вчителі наживали собі професійні хворо-
би – легенів та горла.

встановлений ще у 1878 році міністерством народної 
освіти розмір заробітної плати вчителів початкових народних 
училищ (225 карбованців на рік) на 1908 рік, за тридцять ро-
ківзріс лише на 15-40 карбованців, становлячи 240-270 карбо-
ванців [2, с.12].

у полтавській губернії вчитель земської школи одержував 
у середньому 240 карбованців на рік, помічник учителя – 180-
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200 карбованців. у деяких повітах заробіток був ще нижчим. 
такого утримання не вистачало на життя навіть за скромних 
запитів. типовим для освітян полтавщини був вміщений у 
1906 році в газеті «полтавщина» місячний бюджет земського 
вчителя лубенського повіту антона Дручевського. наводимо 
його в тогочасній редакції[4, с.106-107].

ПРихоД
жалованье из земства 25 р. – к.

РасхоД
1. стол на стороне 12 р. – к.
2. сахару 10 ф. 1 р. 60 к.
3. чаю 3/8 фунта – р. 75 к.
4. Хлеб к чаю 3 р. – к.
5. мойка ночного белья 1 р. 10 к.
6. » верхнего» – р. 30 к.
7. вакса – р. 05 к.
8. спички – р. 10 к.
9. поездка за жалованьем 1 р. 20 к.
10. мелкие расходы: нитки, иголки, 

пуговица и т.п.
– р. 40 к.

11. изнашивается; белья 1 р. 50 к.
12. » верхнего платья 2 р. 50 к.
13. » обуви – р. 96 к.
14. » шапки (зимн. илетн.) – р. 55 к.

итого со столом на стороне 25 р. 71 к.
стол своеЙ КУхни:

а) квас и бураки – р. 90 к.
б) капуста 10 головок – р. 50 к.
в) картофель пол-меры – р. 50 к.
г) мясо 30 ф 2 р. 70 к.
д) масло 8 ф 1 р. 60 к.
е) сало 4 ф. – р. 70 к.
ж) Дрожжи – р. 15 к.
з) разная крупа – р. 40 к.
и) ржаной хлеб – р. 60 к.
і) посуда – р. 10 к.
к) прислуга на своих харчах 8 р. – к.

итого 16 р. 15 к.
а всего со столом своей кухни 29 р. 86 к.
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УДовлетвоРение ДУховнЫх ПотРеБностеЙ:
1. выписка газет, журналов и книг – р. – к.
2. переписка с товарищ.по службе и др. – р. – к.
3. поездка с целью обогащения знаний – р. – к.

Дописувач зазначав у листі-супроводі до газети, що він не 
палить, не вживає алкоголю, не має сім’ї, та щомісяця йому 
не вистачає близько 5 карбованців. сімейному жосвітянину 
не вистачало статків навіть на навчання власних дітей, бо не 
мав змоги платити за них не лише у вищій, але й у середній 
школі. вчитель замість грошей часом одержував повідомлен-
ня, яке, наприклад, прийшло на адресу вчителів червоноград-
ського повіту у березні 1905 року: «через ненадходження як 
боргу попередніх років, такі і зарплати за 1905 рік, повітового 
земського податку, в управі повністю відсутні гроші, а тому 
повітова земська управа рекомендує вчителям утриматися від 
одержання жалування за поточний місяць» [4, с.107].

нестача грошей обмежувала можливості вчительства 
у підвищенні свого професійного рівня: не було змоги вла-
штовувати курси, семінари, конференції освітян. учителі на-
родних шкіл Гадяцького повіту неодноразово зверталися до 
земських діячів з проханням організувати педагогічні науково-
просвітницькі курси, мотивуючи їхню необхідність відда-
леністю від культурних центрів, відставанням від сучасних 
здобутків науки і, відтак, неможливістю «добре робити свого 
діла». тазвернення вчительства залишалися безрезультатни-
ми.

не розв’язаним було й питання забезпечення вчительства 
у випадку втрати працездатності. вчитель, хворий на тубер-
кульоз, повинен був припинити викладання в школі. у таких 
ситуаціях, згідно з постановами деяких повітових земських 
управ, земство видавало хворому допомогу в розмірі полови-
ни утримання, але лише впродовж одного року.

вчительська пенсія навіть для тих освітян, хто працював 
у школі все своє життя, була такою мізерною, що існувати на 
неї було неможливо.

то ж не дивно, що в таких умовах освітяни, не розрахо-
вуючи на увагу влади, намагалися спочатку власними силами 
зарадити матеріальній скруті, а на хвилі революційних подій 
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1905-1907 років почали об’єднуватися у профспілку і діяти рі-
шучіше.

так, офіційними організаціями вчительства на початку 
ХХ століття були каси взаємодопомоги. Щоправда, вони ді-
яли не в усіх повітах полтавської губернії і не дуже активно: в 
полтавському повіті із 129 вчителів членами товариства були 
лише 68. упродовж 1905 року тут було видано 7 позик на суму 
345 карбованців. бідність каси пояснювалася низькою заробіт-
ною платою вчителя. у 1906 році товариства видавали допо-
могу заарештованим під час революційних подій учителям [4, 
с.109]. однак освітяни розуміли, що об’єднання такого рівня 
не здатні успішно розв’язувати їхні проблеми і захищати про-
фесійні інтереси.

на хвилі революційного піднесення 1905-1907 років 
освітяни вперше почали об’єднуватися в свої професійні ор-
ганізації, про що знаходимо відомості в опитувальному листі 
центральної ради профспілок полтави. на запитання про час 
виникнення спілки вчителів у ньому містилася відповідь –  
червень, 1905 рік [3, арк.6]. Щоправда, вона була нечислен-
ною: у листопаді 1905 року нараховувала лише 300 членів, 
але, скориставшись з надання демократичних прав і свобод 
маніфестом 17 жовтня, спілка активно розгорнула свою ді-
яльність, провівши два губернські з’їзди (листопад та грудень 
1905 року) і поставивши на порядок денний низку важливих 
питань. це, зокрема, реорганізація освіти на демократичних 
засадах, українізація народних шкіл, видання українського 
дитячого журналу, відкриття курсів для вчителів з української 
мови, літератури та історії україни, поповнення шкільних бі-
бліотек творами українських письменників, клопотання про 
відкриття у київському, Харківському та одеському універси-
тетах кафедр з української історії та етнографії [4, с.111].

цікаво, що у грудні 1905 року на Другому губернському 
з’їзді вчительської спілки до складу її бюро поряд з освітянами 
від різних типів шкіл було обрано й відомого письменника-
демократа в.Г.короленка.

однак діяльність вчительської спілки виявилася нетри-
валою. у кінці 1905 року почалися репресії, за шість місяців 
на полтавщині було заарештовано 66 учителів, десятки були 
звільнені з посад, переведені, вислані в адміністративному 
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порядку. вчительську спілку було розгромлено, лише за на-
лежність до неї було заарештовано 16 осіб [4, с.117]. Доба ре-
акції, що запанувала з поразкою революції, знову повернула 
вчительство до безправного й злиденного життя.

підсумовуючи, зазначимо, що освітня сфера українського 
суспільства була і є вагомим чинником духовного й матеріаль-
ного буття нації, а здійснення освітньої політики не може не 
спиратися на врахування традицій і досвіду, здобутків і про-
блем минулих поколінь. при цьому освітні питання перебува-
ють у тісному взаємозв’язку з соціально-економічними і полі-
тичними процесами. становище вчительства полтавщини на 
початку ХХ століття є в цьому контексті наочною ілюстрацією 
такого зв’язку, демонструючи ігнорування імперським урядом 
потреб освітянської сфери, котра малаб забезпечувати основи 
життєдіяльності і стратегічного розвитку потенціалу нації.
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ГеоГРаФІЧна сКлаДова ПІДГотовКи 
маЙБУтнІх УЧителІв У ПоПеРеДниКах ПнПУ 

ІменІ в.Г.КоРоленКа (1920-тІ – 1930-тІ РоКи)

Булава Л.М., кандидат географічних наук, 
професор, завідувач кафедри географії та 
краєзнавства ПНПУ імені В.Г.Короленка 
Мащенко О.М., кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри географії та краєз-
навства ПНПУ імені В.Г.Короленка 

у 2014 році виповнилося 100 років з початку діяльності 
полтавського учительського інституту (офіційно заснований 
14 липня 1914 року, фактично навчання в ньому розпочалося 
25 вересня того ж року). під цією назвою заклад існував до 
січня 1920 року. з січня 1920 р. по квітень 1921 р. – полтав-
ський український педагогічний інститут. після об’єднання 
з історико-філологічним факультетом, заснованим полтав-
ським товариством «просвіта», з квітня 1921 по серпень 1930 
року навчальний заклад мав назву «полтавський інститут на-
родної освіти» (піно). піно був реформований у полтав-
ський інститут соціального виховання (серпень 1930 – ерпень 
1933 рр.), а після цього невдалого експерименту, з 1933 по  
1999 рік – полтавський державний педагогічний інститут (з 
грудня 1946 р. – імені в.Г. короленка), в 1999 – 2010 роках – 
полтавський державний педагогічний університет, з березня 
2010 року – полтавський національний педагогічний універ-
ситет імені в.Г. короленка.

учительський інститут готував учителів широкого профі-
лю для вищих початкових шкіл (неповної середньої освіти), 
без поділу на спеціальності. тому географію викладали як 
загальноосвітню дисципліну (в комплексі з методикою її на-
вчання та проходженням педагогічної практики). Географічна 
освіта в 1914-1917 рр. поєднувалася з історичною (викладачем 
цих дисциплін був в.н.тарасов), а в 1917-1919 рр. – з природ-
ничою (викладач о.т.булдовський).

полтавський український педагогічний інститут (1920-
1921 рр.) поділявся на три відділи. Географічні дисципліни ви-
кладали для студентів природничого відділу: о.т.булдовський 
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(методика навчання географії); к.в.Дубняк (загальне землез-
навство); м.м.самбікін (метеорологія і кліматологія) та інші. 

педінститут у 1920-1921 роках, як і учительський інсти-
тут у 1914-1919 роках, не мали статусу закладів вищої освіти в 
нинішньому розумінні. відлік існування вищого навчального 
закладу слід вести з квітня 1921 року – часу створення пол-
тавського інституту народної освіти (піно). а вказані вище 
навчальні заклади були його гідними попередниками.

впродовж 9 років функціонування піно неодноразово 
змінювалася його структура й місце географічних дисциплін 
у підготовці вчителів. 

у 1921/1922 н.р. було два факультети, один із яких – 
природничо-математичний (з математичним і природничим 
відділами). природничий відділ готував учителів природо-
знавства та географії. 

на початку 1922/1923 н.р. відбулася внутрішня реоргані-
зація піно. на першому курсі тепер єдиного факультету со-
ціального виховання студенти не розподілялися за напрямками 
підготовки і вивчали спільні дисципліни. а з другого курсу по-
чиналася фахова (спеціальна) підготовка за трьома секціями 
(циклами): математичною, природничою, гуманітарною. ор-
ганізація викладання географічних дисциплін в піно була в 
компетенції природничо-математичної предметної комісії. ви-
пускники природничої секції до 1925 р. отримували диплом 
з кваліфікацією: «викладовець природознавства та географії».

серед лекторів на початку 1920-х років в інституті працю-
вали професори к.в. Дубняк – відомий український географ, 
теоретик української економічної географії та географічного 
краєзнавства; Ф.т. матвієнко-Гарнага – один із лідерів район-
ної школи в українській економічній географії першої полови-
ни ХХ століття, основоположник краєзнавчого та районного 
напрямків у науці; м.м.самбікін – фундатор української агро-
метеорологічної науки. 

професійних географів на той же час взагалі було ще 
мало. тому окремі фізико-географічні дисципліни викладали й 
представники інших природничих наук: ботаніки в.Ф. нікола-
єв і м.Ф.ніколаєв, зоологи о.т.булдовський і м.і.Гавриленко, 
яким належала провідна роль у розробці змісту й методики 
природничо-географічної освіти в полтавському інституті на-
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родної освіти. економічну географію також декілька років ви-
кладали вчені-історики, які, зокрема, займалися економічною 
історією (і.Ф. рибаков, в.о. пархоменко). піно займалось 
підготовкою вчителів досить широкого профілю, й географічні 
дисципліни входили до планів підготовки як природознавців, 
так і гуманітаріїв.

починаючи з середини 1920-х рр. природничо-наукова 
підготовка студентів піно мала яскраво виражений краєзнав-
чий і сільськогосподарський зміст. у 1926/1927 і 1927/1928 
н.р. діяв один факультет соціального виховання зі спеціаліза-
цією на ііі-му курсі за трьома напрямками, у т.ч. агробіологіч-
ним (природознавство з елементами географії). випускники 
отримували кваліфікацію: «вчитель природничих дисциплін», 
та мали право працювати учителями трудових шкіл стар-
шого концентру (5-7 класи). серед викладачів природничо-
географічних дисциплін продовжували працювати професори 
о.т. булдовський (методика природознавства), м.м.самбікін 
(енциклопедія виробництва з краєзнавчим ухилом; метеороло-
гія; геологія); з 1925 р. починають працювати м.Ф. ніколаєв 
(ботаніка, фізична географія) і о.м.колонтай, який до 1931р. 
викладав економічну географію; у 1928-1930 рр. геологію та 
методику неживої природи викладав і.с.педан.

з 1928/1929 н.р. в піно відбулася чергова внутрішня ре-
організація. Дисципліни географічного змісту викладалися для 
студентів двох відділів факультету старшого концентру: аг-
робіологічного (голова циклової комісії проф. м.м.самбікін, 
його заступник – і.с.педан), і соціально-економічного (еконо-
мічна географія). проте перелік дисциплін змінився, в зв’язку 
із загальною орієнтацією навчального процесу на ознайом-
лення студентів з основами виробництва (при цьому зрос-
тала роль навчальних екскурсій на виробництво і практик).  
з 1929 р. географію викладали на робітфаці.

у зв’язку з першою хвилею репресій на рубежі 1920- 
1930-х років, залишили піно майже всі кваліфіковані природо-
знавці, які викладали й дисципліни географічного змісту: м.і. 
Гавриленко (жовтень 1929 р.), улітку 1930 р. – м.Ф.ніколаєв, 
о.т.булдовський, і.с.педан. 

у серпні 1930 р. піно було реорганізовано в полтавський 
інститут соціального виховання (пісв). це був невдалий екс-
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перимент, за рахунок збільшення прийому на навчання – два 
рази на рік, прискорених темпів підготовки вчителів, знижен-
ня вимог до обсягу і якості теоретичної підготовки.

природничо-географічна освіта в пісв була зосереджена 
на кафедрі землезнавства і сільського господарства (яка пізні-
ше перейменовувалася в кафедру агрономічних наук, потім –  
реконструкції сільського господарства), якою керував профе-
сор Ф.Г.білецький. вона здійснювалася, переважно, в аспек-
тах, що стосувалися аграрного сектора господарства. в ті роки 
перелік і обсяг навчальних дисциплін змінювалися щорічно. 
курс геології викладав доц. о.о.іллічевський; ґрунтознавства 
з хліборобством проф. Ф.Г.білецький; фізичну географію з 
краєзнавством – проф. м.м. самбікін.

До суспільно-географічної освіти, до певної міри, мож-
на віднести курси основ виробництва (їх на кафедрі хімії 
викладав доц. о.м.колонтай), і курс економічної географії  
(з 1931 р. – л.п. ткаченко, кафедра економіки).

у вересні 1933 року пісв з трирічним терміном навчання 
був реорганізований у педагогічний інститут з чотирирічним 
терміном навчання. замість агробіологічного відділу створе-
ні три окремі природознавчі відділи підготовки учителів, у 
тому числі – географічний (у межах факультету біологічного, 
хімічного й географічного відділів, який працював під такою 
назвою й складом відділів тільки в 1933/1934 навчальному 
році). в інших педагогічних інститутах аналогічні факультети 
називались природничо-географічними.1 вересня 1933 року 
на посаду керівника кафедри біології призначено агрометео-
ролога і географа професора м.м. самбікіна. повернувся на 
посаду доцента за сумісництвом м.і. Гавриленко; на посаду 
нештатного викладача геодезії та топографії призначено м.о. 
соколова. причини припинення підготовки вчителів географії 
в 1934 р. нам достеменно не відомі. 

у 1934/1935 навчальному році на кафедру історії перей-
шов л.п.ткаченко, який викладав для студентів-істориків і 
економістів курси «економічна географія» і «історична гео-
графія». але й історичний факультет був невдовзі закритий. 

леонід пилипович ткаченко – єдиний на той час географ 
в пДпі, – перейшов на природничий факультет (який у 1934-
1936 р. називали біохімічним). він викладав геологію та фі-
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зичну географію в педагогічному й учительському інститутах, 
двічі призначався деканом природничого факультету (вдруге 
у 1939-1941 рр.), а в роки німецької окупації був ректором 
пДпі (фактично – зберігачем майна). таким чином, фізико-
географічні дисципліни були складовою частиною підготовки 
вчителів природознавства.

у 1946-1951 роках підготовка вчителів географії та при-
родознавства для 5-7 класів шкіл-семирічок здійснювалася в 
полтавському учительському інституті при пДпі. після три-
валої перерви, з 1989 року почалася підготовка вчителів історії 
та географії, а з 1999 року – вчителів географії та основ еконо-
міки, організаторів краєзнавчо-туристичної роботи.

ПеРсПеКтиви виКоРистання 
навЧалЬно-метоДиЧноГо КомПлеКсУ 

«зелениЙ ПаКет» 
У ПозаШКІлЬних навЧалЬних заКлаДах

Пустовіт Н.А., кандидат педагогічних 
наук, старший науковий співробітник, 
завідуюча лабораторією екологічного ви-
ховання Інституту проблем виховання 
НАПН України

Гострота екологічної ситуації як у світі загалом, так і в на-
шій державі постійно зростає. актуальність підвищення рівня 
суспільної екологічної свідомості як першої стратегічної цілі 
означена у законі україни «про основні засади (стратегію) 
державної екологічної політики україни на період до 2020 
року»; на екологізації освіти як одному з ключових напрямів 
державної освітньої політики наголошує національна доктри-
на розвитку освіти україни в ХХі столітті. 

оскільки причини екологічної кризи лежать, насамперед, 
у площині історично сформованих психологічних особливос-
тей ставлення людини до природи і, відповідно, характеру ді-
яльності і поведінки, то й змінити цю ситуацію можна лише 
посиленням ефективності виховних впливів, здатних поступо-
во відкоригувати існуючу систему цінностей та мотивів діяль-
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ності особистості, характер її ставлень, а відтак і стиль діяль-
ності та поведінки у довкіллі. 

До ефективних засобів екологічного виховання на окрес-
лених засадах належить навчально-методичний комплекс «зе-
лений пакет». його розроблено у рамках міжнародного освіт-
нього проекту «зелений пакет», що спрямований на розвиток 
освіти в інтересах стійкого розвитку у центральній та східній 
європі. впровадження «зеленого пакета» в україні відбува-
ється за сприяння координатора проектів організації з безпе-
ки та співробітництва в європі (обсє) в україні. 

оригінальність «зеленого пакета» полягає у його спря-
мованості на формування цінностей, навичок ощадливого ре-
сурсоспоживання і дружніх природному середовищу моделей 
поведінки у довкіллі. основна увага зосереджується на діяль-
ності, поведінці, а інформація наводиться з метою створен-
ня свідомої мотивації до екологічно доцільних дій і вчинків. 
опрацювання матеріалів «зеленого пакета» сприяє формуван-
ню у школярів активної природоохоронної позиції і передачі 
здобутих знань та навичок іншим членам родини, громаді за-
галом.

До комплексу навчально-методичного забезпечення вхо-
дять програма курсу за вибором «зелений пакет» для учнів 8 
(9) класів загальноосвітніх навчальних закладів, посібник для 
вчителя, методичні рекомендації щодо викладання курсу за ви-
бором та використання матеріалів «зеленого пакета» у процесі 
вивчення низки шкільних предметів у 6-11 класах, CD-ROM, 
колекція фільмів (2 DVD-диски), картки із завданнями (диле-
ми). усі ці матеріали схвалено для використання у загально-
освітніх навчальних закладах україни відповідними комісіями 
науково-методичної ради з питань освіти міністерства освіти 
і науки україни у 2009-2012 рр. 

кожен із компонентів комплексу «зелений пакет» побудо-
вано за уніфікованою структурою. це 22 теми з охорони навко-
лишнього середовища та стійкого розвитку, згруповані в п’ять 
розділів:

• Компоненти довкілля: повітря, вода, грунт та біоло-
гічне різноманіття.

• зовнішні загрози: урбанізація, шум, відходи та хіміч-
ні речовини.



45

• Діяльність людини: енергетика, транспорт, промис-
ловість, сільське господарство, лісове господарство та туризм.

• Глобальні виклики: зміна клімату, руйнування озо-
нового шару, кислотні опади та забруднення океанів і морів.

• Цінності: культура споживання, здоров’я людини та 
довкілля, права громадян та наша земля у майбутньому.

комплекс розроблено на основі особистісно-орієнтова- 
ного, компетентнісного та діяльнісного підходів, що дає під-
стави вважати цей освітній продукт відповідним найсучасні-
шим тенденціям як вітчизняної, так і європейської педагогіки, 
заявленим у стратегії освіти в інтересах стійкого розвитку. 
таке методологічне підгрунтя курсу передбачає практичне за-
стосування набутих екологічних переконань, знань і вмінь у 
різних умовах. важливе значення при цьому має принцип єд-
ності свідомості і діяльності, згідно якого розвиток діяльності 
виступає умовою і способом розвитку особистості. на основі 
набуття і осмислення власного екологічного досвіду, презен-
тації свого ставлення до довкілля, осмислення взаємодії з при-
родою, рефлексування з приводу екологічних наслідків дій і 
поведінки у життєвих ситуаціях у вихованців формується усві-
домлення цінності природи, почуття особистої причетності до 
екологічних проблем, прагнення до участі у їх вирішенні. 

стратегія єек оон з освіти для стійкого / збалансованого 
розвитку передбачає використаня у навчальному процесі, на-
самперед, інтерактивних педагогічних технологій. міжнарод-
ні документи з екологічної освіти наголошують також на аксі-
ологічних аспектах освіти, знанням відводять підпорядковану 
роль. таким вимогам світових тенденцій найбільш повно від-
повідають особистісно орієнтовані технології, спрямовані на 
формування цінностей особистості, окремих соціальних груп, 
суспільства в цілому. з огляду на це, пріоритетними технологі-
ями викладання курсу «зелений пакет» є особистісно орієнто-
вані інтерактивні технології. 

інтерактивні технології характеризуються активною вза-
ємодією усіх учасників навчально-виховного процесу між со-
бою і з навчальним матеріалом. завдяки таким технологіям 
учні самі виступають творцями власних знань, виробляють 
ціннісні орієнтації та ставлення, приймають відповідальні рі-
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шення і обирають стратегію й модель поведінки у конкретних 
ситуаціях. 

серед інтерактивних особистісно зорієнтованих методів 
екологічної освіти ефективними є дискусії; методи, спрямова-
ні на самостійний пошук і прийняття рішень; роз’яснення цін-
нісних категорій; рольові та імітаційні ігри; аналіз ситуацій; 
моделювання; інформаційно-комунікаційні технології; підго-
товка проектів, більшість із яких представлено у «зеленому 
пакеті».

міжнародні документи з екологічної освіти і освіти для 
стійкого розвитку наголошують на необхідності формування 
вмінь приймати відповідальні екологічно обґрунтовані рішен-
ня. така робота, як правило, ефективніша, якщо організовуєть-
ся у вигляді аналізу і вирішення конкретних життєвих ситуа-
цій безпосередньої чи опосередкованої взаємодії з природою 
(розв’язання дилем). тоді навколо аналізу ситуації групуються 
інші технології: робота в парах (малих групах), дискусії. у цій 
сукупності аналіз ситуації та прийняття рішень виступають 
центральною, організуючою, стрижневою ланкою. 

поряд із дилемами, запропонованими у посібнику «зеле-
ний пакет», доцільно включати до навчально-виховного про-
цесу дилеми, що відповідають нинішній «зоні відповідальнос-
ті» учнів і не передбачають відтермінування або інших умов, 
коли учні стануть дорослими, здобудуть керівну посаду (міні-
стра екології, голови облдержадміністрації тощо), тобто, опи-
сують реальні життєві ситуації, з якими школярі мають справу 
вже сьогодні.

важливою є також організація практичної екологічної 
діяльності, досвіду реалізації екологічних переконань учнів. 
моделі поведінки закріплюються, перетворюючись на стійкі 
утворення тоді, коли вони стають формою вираження, засо-
бом «матеріалізації» мотивів, потреб, ставлень особистості. 
отже, практична діяльність учнів має відповідати засвоюва-
ним принципам поведінки, щоб вони привчалися втілювати 
свої переконання у вчинках. можливі такі способи організації 
практичних занять: практичні завдання виконуються після ви-
вчення теоретичного аспекту тієї чи іншої теми у рамках кож-
ного розділу; практичні завдання виконуються на завершення 
вивчення теоретичного матеріалу цілого розділу; спершу ви-
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вчається теоретичний матеріал за усіма розділами, а на завер-
шення курсу виконуються усі практичні завдання.

чимало практичних завдань виконуються у групах учнів. 
це дає можливість охопити більше видів діяльності. за такої 
організації практичної діяльності обов’язковою є презентація 
результатів роботи окремих груп, узагальнення матеріалів. 

презентація результатів є важливим етапом, особливо 
якщо йдеться про ситуації морального вибору. психолого-
педагогічні дослідження свідчать, що у випадках, коли учні 
впевнені, що про їхній вибір ніхто не дізнається, вони схильні 
приймати рішення на свою користь, переступаючи через ін-
тереси інших (а тим більше – інтереси збереження природи). 
Хоча це твердження стосується дошкільників і учнів початко-
вої школи, воно може бути поширене на учнів будь-якого віку, 
які мають нестійку екологічно значущу мотивацію. саме тому 
в ситуації вибору важливо створювати такі умови, щоб рішен-
ня приймалося публічно, з обґрунтуванням мотивів вибору. 
такий досвід складатиме надалі підґрунтя екологічно виваже-
них вчинків і дій в умовах «сам-на-сам».

у будь-якому випадку рішення, яке прийняв для себе осо-
бисто кожен учень, доповнюється, збагачується варіантами, 
запропонованими іншими. вони виступають у якості запас-
них, можливих варіантів власного рішення надалі, які можуть 
актуалізуватися у реальному житті. за такого підходу джере-
лом інформації, носіями екологічних норм і вимог виступають 
самі учні, і це сприймається як власне рішення, тож є набагато 
сильнішим стимулом, ніж зовнішній примус.

Для інтерактивних особистісно зорієнтованих технологій 
наскрізною є спрямованість на активізацію емоційної сфери, 
рефлексивних процесів. з огляду на це надзвичайного значен-
ня набувають заключні питання після виконання різних вправ: 
«Що нового ви дізналися з цієї вправи? Що ви дізналися про 
себе? чи співпали ваші уявлення про себе до і після виконання 
вправи?». обговорення подібних запитань спонукає учнів до 
самоаналізу і самопізнання, а відтак – стимулює до самовдос-
коналення. 

з огляду на реалії розподілу варіативної складової навчаль-
ного плану загальноосвітніх навчальних закладів, програма 
курсу за вибором «зелений пакет» розрахована на опанування 
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упродовж 35 годин (1 год. на тиждень). на нашу думку, більш 
повній реалізації потенціалу «зеленого пакета», системнішому 
запровадженню навчально-методичних матеріалів сприятиме 
розробка відповідної навчальної програми для позашкільних 
навчальних закладів. цим не просто забезпечиться збільшення 
часу роботи з матеріалами: суттєво зростуть можливості для 
залучення краєзнавчої інформації у контексті змісту «зеленого 
пакета», а головне – для формування досвіду екологічно без-
печної, компетентної взаємодії вихованців із природою. 

наразі триває робота над навчальною програмою «зеле-
ний пакет» основного рівня для позашкільних навчальних за-
кладів. вона розрахована на один навчальний рік, 4-6 год. на 
тиждень. програма адресується насамперед гурткам еколого-
натуралістичного спрямування, проте доречним буде і її ви-
користання у закладах туристсько-краєзнавчого профілю (від-
значимо, що «зеленим пакетом» передбачене вивчення впливу 
на довкілля масового та зеленого туризму, формування нави-
чок екологічно доцільного рекреаційного природокористуван-
ня). програму побудовано за лінійним принципом, навчаль-
ний матеріал згруповано послідовно відповідно до уніфікова-
ної структури. залежно від місцевих умов, інтересів учнів та 
напряму закладу керівник гуртка зможе в усталеному порядку 
вносити зміни до розподілу годин між розділами і темами. 
контроль за результативністю опанування програми «зелений 
пакет» буде здійснюватися у вигляді підсумкових занять, за-
хисту творчих робіт, навчальних проектів, участі у конкурсах, 
виставках та інших звичних для позашкільних закладів фор-
мах. 

таким чином, незабаром педагоги-позашкільники отрима-
ють додаткове методичне забезпечення для формування свідо-
мої екологічної мотивації вихованців, навичок і зразків їхньої 
поведінки, яка буде безпечною для довкілля і здоров’я та спря-
мовуватиметься на реалізацію принципів стійкого розвитку.

лІтеРатУРа
1. зелений пакет: посібник для вчителя. – к.: ваіте, 

2012. – 259 с.
2. зелений пакет – україна [електронний ресурс]. – режим 

доступу: http://www.greenpack.in.ua



49

2. пустовіт н.а., пруцакова о.л. навчально-методичний 
комплект «зелений пакет» для 8 (9) класів загальноосвітніх 
навчальних закладів. – к.: ваіте, 2012. – 112 с.

ПРо новУ навЧалЬнУ ПРоГРамУ ГУРтКа 
«ГеоГРаФІЧне КРаєзнавство»

Копилець Є.В., кандидат педагогічних 
наук, керівник гуртків Полтавського 
обласного центру туризму і краєзнавства 
учнівської молоді

триває третій рік масового впровадження у позашкільну 
освіту навчальної програми гуртка географічного краєзнав-
ства [12], підготовленої працівниками українського держав-
ного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді з вико-
ристанням матеріалів орієнтовної програми гуртка «Географи-
краєзнавці» зразка 1996 р. [4]. нова програма отримала пози-
тивні відгуки методичної ради уДцткум (протокол № 1 від 
19.03.2012 р.) та науково-методичної комісії з позашкільної 
освіти науково-методичної ради з питань освіти міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту україни (протокол № 2 від 
21.03.2012 р.). листом монмолодьспорту україни № 1/11-
4293 від 02.04.2012 р. її (у складі збірника «програми з по-
зашкільної освіти: туристсько-краєзнавчий напрям») схвалено 
до видання з грифом «рекомендовано міністерством освіти і 
науки, молоді та спорту україни». це перша і досі єдина за 
часи незалежності україни грифована навчальна програма 
гуртка географічного краєзнавства зазначеного напряму, вона 
виконує функції типової програми.

за офіційною інформацією уДцткум, у 2012 р. в дер-
жаві налічувалося 780 гуртків географічного краєзнавства, які 
відвідували 12 356 вихованців [5]. у 2013 р. кількість гуртків 
зменшилася до 717 [6], та й ця цифра виразно засвідчує по-
требу у відповідному методичному забезпеченні. проте впро-
довж останніх десятиліть методичні засади створення про-
грам із географічного краєзнавства для гуртків позашкільних 
навчальних закладів не обиралися предметом спеціального 
дослідження і зазвичай розроблялися побіжно. відповідно, 
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не всі їхні аспекти розроблені на однаковому рівні. так, по-
сібник с.в. бабкової та в.в. обозного «Географічне краєзнав-
ство у малій академії наук: навчання і пошукова робота» [1], 
як видно вже з його назви, виконаний у руслі дослідницько-
експериментального напряму позашкільної освіти. кілька 
гурткових програм з географічного краєзнавства піддано ана-
лізу у монографії в.с. бугрія [3]. проте, оскільки автор роз-
глядав роботу гуртків у контексті дослідження розвитку сис-
теми вітчизняного шкільного краєзнавства другої половини 
ХХ – початку ХХі ст., вони репрезентували позапрограмне (не 
передбачене навчальними програмами з шкільних предметів) 
шкільне краєзнавство; особливості навчально-виховного про-
цесу в позашкільних навчальних закладах науковцем до уваги 
не бралися.

за час, що минув від початку впровадження нової версії 
програми гуртка географічного краєзнавства, досить вираз-
но виявилися і її безперечні переваги, і певні недоліки. тож 
ми, маючи досвід як створення власних навчальних програм 
для гуртків географічного краєзнавства [9; 11], так і роботи 
за відповідними програмами, запропонованими українським 
державним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді, 
вважаємо за доцільне стисло викласти власне бачення сильних 
та слабких сторін чинної типової програми гуртка «Географіч-
не краєзнавство».

метою програми декларовано набуття особистістю ком-
петентностей у процесі занять географічним краєзнавством. 
Дослідження о.в. биковської засвідчило, що застосування 
компетентнісного підходу виправдано розглядати як переду-
мову підвищення ефективності методики позашкільної осві-
ти; при цьому фахівцем запропоновано вважати базовими піз-
навальну, практичну, творчу та соціальну компетентності [2]. 
проте здійснена розробниками програми інтерпретація цих 
компетентностей не вичерпує освітньо-виховного потенціа-
лу гурткової роботи з географічного краєзнавства. зокрема, 
ековиховна складова обмежена «уміннями досліджувати та 
раціонально використовувати природні ресурси, вивчати при-
родні багатства рідного краю» [12, с. 5] у рамках пізнавальної 
компетентності і «збереженням та примноженням природних 
багатств» [12, с. 5] у рамках соціальної компетентності. Як ба-
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чимо, у програмі не враховано властиве сучасній теорії еколо-
гічних освіти і виховання зростання уваги до нематеріальних 
цінностей природи та її самоцінності [7]. 

основні завдання програми, які виражені в пояснюваль-
ній записці через характеристику особливостей зазначених 
компетентностей, частково дублюються прогнозованим ре-
зультатом, але не повністю з ним узгоджені. так, формування 
практичної компетентності передбачає уміння «досліджувати, 
проводити пошукові роботи, уміти описувати досліджувані 
об’єкти, у т.ч. природні…, вивчати мікроклімат, готувати ко-
лекції та гербарії, оформляти польовий зошит і щоденник до-
сліджень…» [12, с. 5]. водночас у прогнозованому результаті 
відсутній блок умінь здійснювати польові дослідження: учні 
лише повинні навчитися «працювати з краєзнавчою та спеці-
альною літературою в архівах та інших наукових установах» 
[12, с. 16]. викликає сумнів рішення розробників віднести під-
готовку науково-дослідницьких та пошукових робіт до творчої 
компетентності, а участь у конкурсах науково-дослідницьких 
робіт, конференціях тощо – до практичної. Гадаємо, цих су-
перечностей можна було б уникнути, давши в пояснювальній 
записці лише загальну характеристику компетентностей, а 
конкретизувати її прогнозованим результатом наприкінці про-
грами.

прогнозований результат сформульований для вихован-
ців, які закінчили трирічне навчання у гуртку. на нашу думку, 
з огляду на необхідність розраховувати та контролювати ди-
наміку навчальних досягнень гуртківців [10], це крок назад 
порівняно з програмою 1996 р., де основні вимоги до знань 
і вмінь учнів були подані наприкінці кожного року навчання. 
вимоги до рівня досягнень у новій програмі подекуди аж над-
то абстрактні («учні повинні знати: географічні терміни; …
основні напрями географічних досліджень» [12, с. 16]), хоча 
перспектива підсумкового контролю навчальних досягнень 
вихованців та видачі випускникам свідоцтв про позашкільну 
освіту спонукає до конкретики в означеному питанні.

при створенні нової програми, відповідно до положен-
ня про позашкільний навчальний заклад, враховано градацію 
творчих об’єднань за рівнями: програма розроблена для гурт-
ків основного рівня. стисло характеризуючи пропонований 
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методичний інструментарій, розробники зазначають, що вибір 
методів навчання залежить від віку гуртківців. Хоча про вік 
потенційних вихованців у програмі нічого не сказано, зрозу-
міло, що це, як правило, молодші, середні та старші підліт-
ки. методи навчання, рекомендовані для реалізації програми, 
класифіковано за типом пізнавальної діяльності. пояснюваль-
на записка не дає чіткої відповіді, які з методів розробники 
програми рекомендують використовувати у роботі з кожною 
із зазначених вікових груп; залишається припустити, що, на 
їхню думку, рівень пізнавальної активності та самостійності 
у навчанні зростає з віком. номенклатурний перелік методів 
навчання викликає певні зауваження: так, дискусію чомусь 
віднесено до пояснювально-ілюстративних методів, хоча далі 
окремо йдеться про дискусійні, проблемно-пошукові методи 
навчання.

розробники програми рекомендують чергувати теоретич-
ні і практичні заняття та зазначають, що орієнтовне співвідно-
шення теоретичних і практичних годин становить 1 : 6. однак 
незрозуміло, як можливо дотримати це співвідношення, якщо 
програмою першого року навчання передбачено 56 теоретич-
них і 160 практичних годин, другого року – відповідно 78 і 
138, третього – 64 і 152. взагалі ж, на нашу думку, усталений 
поділ занять на теоретичні та практичні є досить умовним, 
адже і до багатьох тем, які вважаються теоретичними, можли-
во і потрібно привносити елементи практики.

суттєвою перевагою аналізованої програми порівняно з 
програмою попереднього покоління є відведення у тематич-
ному плані окремих годин на підготовку до масових заходів та 
на участь у них. водночас зауважимо, що на підведення під-
сумків багатоденної туристсько-краєзнавчої подорожі, якою 
завершився попередній навчальний рік, у програмі другого 
року навчання відводиться менше 2 год, а в програмі третього 
року навчання його взагалі окремо не передбачено (для порів-
няння: у синхронно розробленій програмі гуртка «історичне 
краєзнавство» другого року навчання на підведення підсумків 
краєзнавчої експедиції виділено 12 год, третього року навчан-
ня – 20 год [13]).

власне географічне наповнення нової версії програми не 
надто змінилося, хіба що першого року навчання посилено 
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природоохоронну складову: з’явилася 12-годинна тема «охо-
рона навколишнього природного середовища» (заради цього 
довелося суттєво скоротити обсяг топографічної підготовки 
юних географів-краєзнавців). з іншого боку, другого року на-
вчання додано матеріал про методи географічних досліджень 
(18 год) – за рахунок усунення теми «вивчення ґрунтово-
рослинного покриву та тваринного світу», якою передбачало-
ся і опанування теоретичних відомостей щодо охорони приро-
ди та виконання практичної природоохоронної роботи.

ми вже висловлювали сумнів щодо доцільності відходу 
від усталеної в методиці навчання географії послідовності по-
дачі навчального матеріалу (наближено до «ряду солнцева»), 
започаткованого у позашкільній освіті ще класичною програ-
мою гуртка «Географи-краєзнавці» Я.б. Галкіна [8]. це пев-
ною мірою властиво і новій програмі гуртка географічного 
краєзнавства: як і в програмі т.м. василенко, першого року 
навчання тема «рельєф, ґрунти, рослинний і тваринний світ 
свого краю» передує темі «Геологічна будова краю». заради 
об’єктивності зауважимо, що у програмі другого року навчан-
ня подібну інверсію усунуто.

у новій програмі є і низка некоректностей змістового на-
повнення, частина з яких залишилася у спадок від програми 
попереднього покоління. наприклад, під час вивчення геології 
краю першого року про мінерали згадується лише побіжно, 
натомість другого року передбачене вивчення мінералів, їх фі-
зичних властивостей та класифікації, але зовсім не йдеться про 
гірські породи. упродовж опанування програми з генетичних 
типів гірських порід пропонується вивчати тільки магматич-
ні та метаморфічні. тлумачення заповідників і заказників як 
«форм збереження окремих ділянок незайманої природи для 
наукових досліджень» [12, с. 8] не є вичерпним, а об’єкти ка-
тегорії «заповідні ландшафтні парки» (до них передбачається 
здійснити екскурсію) взагалі відсутні у природно-заповідному 
фонді україни.

програма попереднього покоління була розрахована на 2 
роки навчання: передбачалося, що керівник гуртка сам роз-
робить програму третього року навчання відповідно до упо-
добаного вихованцями напряму краєзнавчого чи науково-
дослідницького пошуку. нова програма трирічна, проте вона 
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фактично реалізує той же принцип, даючи педагогу можли-
вість самостійно добирати на третій рік наповнення розділу 
«краєзнавство. пошуково-дослідницька робота». схвалюємо 
такий підхід, але, на нашу думку, пропоноване розробниками 
наповнення зазначеного розділу є заскладним для гуртка осно-
вного рівня, тим більше, з огляду на те, що вихованцями гурт-
ка можуть бути 12–13-річні підлітки. зауважимо також, що, як 
нам здається, доцільніше було б опановувати поняття факту, 
моделі, закону, гіпотези, вправлятися у методах географічних 
досліджень тощо (тема «Форми та засоби наукового пізнан-
ня», 32 год) не абстраговано, а в рамках роботи над конкрет-
ною пошуковою темою. 

наприкінці програми гуртка вміщено досить репрезен-
тативний перелік літератури, рекомендованої педагогам та 
учням. проте у ньому чомусь фігурує шкільна програма з гео-
графії у редакції 2001 р., яка вже кілька років не використову-
ється у загальноосвітніх навчальних закладах.

підсумовуючи, відзначимо: нова програма гуртка «Гео-
графічне краєзнавство» значно краще відповідає сучасним 
вимогам до організації навчально-виховного процесу в по-
зашкільних навчальних закладах, більшою мірою суголосна 
актуальним методичним тенденціям та нормативній базі, ніж 
аналогічна програма попереднього покоління. проте, з огля-
ду на статус типової програми, доцільно продовжити роботу 
над нею, щоб усунути певні прорахунки і недоречності як у 
змістовій, так і у власне методичній частинах та оптимізувати 
програму. 

лист міністерства освіти і науки україни № 1/9-417 від 
19.08.2014 р. відповідно до ст. 16 закону україни «про поза-
шкільну освіту» та п. 9 положення про позашкільний навчаль-
ний заклад наголошує на праві використовувати не лише типо-
ві навчальні програми з позашкільної освіти, а й програми, які 
відбивають природно-кліматичні та інші особливості певного 
регіону країни і затверджені обласними, районними, міськими 
органами управління освітою. однак ця рекомендація, покли-
кана дебюрократизувати порядок створення і затвердження 
навчальних програм, не зменшує значущості типової програ-
ми як методичного зразка для розроблення програм на місцях.
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РолЬ УЧнІвсЬКих 
наУКово-ПРаКтиЧних КонФеРенЦІЙ 

У ФоРмУваннІ ДослІДниЦЬКих 
КомПетентностеЙ ШКоляРІв

Білокінь В.В., методист районного 
методичного кабінету відділу освіти 
Полтавської районної державної адміністрації 

сучасне інформаційне суспільство вимагає від кожного з 
нас нових знань, умінь і навичок, які допомагали б адаптації 
особистості у різних життєвих ситуаціях. одним із головних 
завдань, які стоять перед освітянами, є формування життєвих 
компетентностей особистості.

на початку ХХі століття поняття «компетенція» і «ком-
петентність» вийшли на загальнодидактичний рівень. Хоча 
на сьогодні так і немає одностайності у формулюванні визна-
чення цих понять, науковцями здійснено продуктивні спроби 
співвіднести їх для уникнення термінологічної плутанини. зо-
крема, а. Хуторський пропонує розуміти компетенцію як за-
дану норму, вимогу освітньої підготовки учня, а компетент-
ність – як його реально сформовані особистісні якості та мі-
німальний досвід діяльності [4]. вітчизняна «енциклопедія 
освіти» визначає компетенції як відчужену від суб’єкта, на-
перед задану соціальну норму (вимогу) до освітньої підготов-
ки учня, необхідну для його якісної продуктивної діяльності 
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в певній сфері, тобто соціально закріплений результат; компе-
тентність же визначається як результат набуття компетенції 
і передбачає особистісну характеристику, ставлення до пред-
мета діяльності [1].

українські науковці (о. пометун, о. сироватко та ін.) 
представляють ієрархізовану систему компетентностей на-
ступним чином: 

ключові компетентності (надпредметні)
↓

загальнопредметні компетентності (загальногалузеві)
↓

спеціальнопредметні компетентності [2].

Дуже важливими для молодої людини є дослідницькі ком-
петентності, які виділяють серед ключових компетентностей 
особистості. Формування таких компетентностей є актуаль-
ним завданням сучасної школи, яке викликане запитами но-
вого часу, нового суспільства. Дослідницькі компетентності 
різноманітні та багатогранні, деякі з них формуються тради-
ційно і не вимагають спеціальної педагогічної системи. Дій-
сно, науковцями, дослідниками ставали і стають випускники 
загальноосвітньої та вищої школи, які відчували потяг до на-
укової діяльності, виявляли інтерес і мали певні здібності. але 
на сьогодні постає завдання навчити бути дослідником майже 
кожного учня, адже дослідницькі компетентності є основою 
для продовження навчання протягом всього життя, успішної 
професійної діяльності у будь-якій сфері, побудови власної 
траєкторії самореалізації, розвитку та суспільного визнання. 

Дослідницька компетентність – це цілісна, інтегративна 
якість особистості, що поєднує в собі знання, уміння, навички, 
досвід діяльності дослідника, ціннісні ставлення та особистіс-
ні якості і виявляється в готовності і здатності здійснювати до-
слідницьку діяльність з метою отримання нових знань шляхом 
застосування методів наукового пізнання, застосуванні твор-
чого підходу в цілепокладанні, плануванні, прийнятті рішень, 
аналізі та оцінці результатів дослідницької діяльності [5].

Формування дослідницьких компетентностей учнів най-
краще здійснювати поетапно [5]. 
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Перший етап – підготовчий (6-7 класи). на цьому етапі 
відбувається формування основних навчальних компетентнос-
тей, які стануть основою дослідницької діяльності. разом зі 
шкільним психологом учителю необхідно виявити майбутніх 
потенційних переможців різноманітних конкурсів і змагань. 
Досить часто, при вагомій мотивації, діти з так званої групи 
«середніх здібностей» активно включаються у початкову до-
слідницьку діяльність. їм стає цікаво дивувати інших власними 
відкриттями і досягненнями. при правильній організації на-
вчального процесу такі учні демонструють досить хороше за-
своєння початкових дослідницьких умінь: знаходити необхід-
ну інформацію у сучасних джерелах, переконливо розповідати 
про факт чи подію, які справили на них незабутнє враження. 
важливо на цьому етапі підтримати інтерес дітей, який щойно 
з’явився, всіляко заохочувати до нових власних відкриттів. 
Дуже важливо, щоб інформаційна база, з якою будуть працю-
вати діти, була їм зрозумілою і близькою. найкраще сюди піді-
брати різноманітні завдання краєзнавчого характеру. Хорошим 
підсумком і перевіркою початкової дослідницької діяльності є 
шкільні наукові конференції з краєзнавчим аспектом. 

Другий етап – розвиток дослідницьких компетентностей 
(8-9 класи). на цьому етапі відбувається формування основи 
дослідницьких компетентностей – дослідницьких умінь. Ши-
роко застосовуючи прийоми проектних технологій, учителю 
необхідно сформувати в учнів чіткий алгоритм наукового по-
шуку, вміння чітко виконувати завдання за поставленими ціля-
ми та самостійно визначати необхідні завдання для досягнен-
ня поставленої мети. результатом успішного перебігу цього 
етапу формування дослідницьких компетентностей зазвичай 
стають учнівські наукові статті, презентації. Юні дослідники 
залюбки презентують свої перші наукові здобутки на конфе-
ренціях не тільки шкільного, а й обласного рівня. при цьому, 
в процесі презентації власного наукового доробку, юні дослід-
ники отримують неоціненний досвід публічного виступу, за-
хисту власного наукового дослідження перед компетентною 
аудиторією.

Третій етап – самостійна дослідницька діяльність шко-
лярів (10-11 клас). це етап «збирання плодів власної праці». 
учні, з якими систематично працювали протягом останніх 3-4 
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років, які вже спробували себе у шкільних, районних, облас-
них чи всеукраїнських учнівських наукових конференціях, 
можуть пробувати створювати самостійні наукові дослідниць-
кі проекти. Якщо спочатку це були реферативні дослідження 
проблеми із власним узагальнюючим висновком, то пізніше –  
це науково-дослідницька робота з обов’язковим елементом са-
мостійного дослідження. 

учні зі сформованими або майже сформованими дослід-
ницькими компетентностями вирізняються серед своїх ровес-
ників емоційними і змістовними виступами, вільним володін-
ням матеріалу, логічним викладом результатів дослідження, 
цікавими запитаннями до інших учасників конкурсу чи кон-
ференції. 

старшокласники полтавського району, які займаються 
дослідницькою діяльністю, охоче беруть участь у наукових 
конференціях обласного і всеукраїнського рівнів. зокрема, 
представники учнівської дослідницької еліти району є по-
стійними учасниками всеукраїнської краєзнавчої конференції 
учнівської молоді «мій рідний край, моя земля очима сучас-
ників» (м. миколаїв), всеукраїнської краєзнавчої конференції 
учнівської молоді «південно-східна україна: зі стародавності 
у ХХі сторіччя» (м. Донецьк), всеукраїнської філософської 
історико-краєзнавчої конференції учнівської молоді «піз-
най себе, свій рід, свій нарід» (м. Харків), обласної науково-
практичної конференції «пізнання історичної минувшини в 
іменах – підґрунтя освіти нації». 

але найбільш активно юні обдарування презентують свої 
наукові надбання під час роботи обласної науково-практичної 
краєзнавчої конференції учнівської молоді «полтавщина –  
земля моя свята». за роки проведення цієї конференції на 
ній апробували результати своїх наукових досліджень со-
рок юних науковців-краєзнавців, у т.ч. у 2011р. – 10 учнів,  
2012 р. – 11, 2013 р. – 8, у 2014 запланували виступи 11 учнів. 
можна впевнено стверджувати, що організація обласної 
науково-практичної краєзнавчої конференції учнівської мо-
лоді сприяє формуванню дослідницьких компетентностей її 
учасників [3].

конференція надає можливість набути досвід виступу пе-
ред аудиторією дослідників-краєзнавців юним науковцям різ-
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них вікових категорій. зокрема, два роки поспіль свої науко-
ві доробки на конференції «полтавщина – земля моя свята» 
успішно презентують шестикласники розсошенської гімназії 
полтавського району. на наш погляд, дуже важливим аргу-
ментом для подальшої мотивації науково-дослідницької робо-
ти є розміщення матеріалів учасників конференції у збірнику 
кращих наукових статей. 

участь у роботі конференції – це не тільки презентація ре-
зультатів дослідження, а й окреслення нових завдань для його 
продовження, зародження нових гіпотез і пошук вагомих ар-
гументів майбутньої наукової роботи. із 29 наукових статей, 
які були презентовані на конференції «полтавщина – земля 
моя свята» учнями полтавського району протягом 2011-2013 
рр., 17 переросли у змістовні наукові роботи, 15 із яких ста-
ли переможцями іі етапу всеукраїнського конкурсу-захисту 
учнівських науково-дослідницьких робіт у секціях відділень 
історії, наук про землю, екології та аграрних наук, філософії, 
філології та мистецтвознавства. 

Дослідницька робота в школі готує майбутніх громадян до 
успішного виконання будь-яких життєвих та соціальних ролей, 
допомагає бути творцем свого життя. але, як і будь-яка діяль-
ність, вона вимагає вагомої мотивації: щоб досягти бажаного 
результату, необхідно сформувати у дітей тверде переконання 
у важливості набуття дослідницьких умінь і навичок, їхньо-
го розвитку, формування у подальшому дослідницьких ком-
петентностей. визнання результатів перших спроб наукових 
досліджень на учнівських науково-практичних конференціях 
для більшості їх учасників є вагомим мотивом продовження 
дослідницької діяльності. 
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семІнаРи-ПРаКтиКУми КеРІвниКІв 
(завІДУваЧІв) мУзеЇв ПРи навЧалЬних 

заКлаДах – ваЖлива ланКа метоДиЧноЇ 
РоБоти ПолтавсЬКоГо оБласноГо ЦентРУ 

тУРизмУ І КРаєзнавства УЧнІвсЬКоЇ молоДІ

Ярошенко Ю.О.
методист Полтавського обласного центру 
туризму і краєзнавства учнівської молоді

музей при навчальному закладі створюється з метою за-
лучення учнівської та студентської молоді до вивчення і збе-
реження історико-культурної спадщини українського народу, 
формування освіченої особистості та сприяння вихованню 
у неї патріотизму, любові до україни, поваги до народних 
звичаїв, традицій, національних цінностей [1]. музеям на-
вчальних закладів у сучасному освітньому просторі надаєть-
ся велике значення. на даний час відбувається реформування 
нормативно-правової бази музеїв системи освіти, що обумов-
лено необхідністю приведення її у відповідність до низки нор-
мативних актів останніх років. 

музей при навчальному закладі має складний офіційний 
статус (він не є юридичною особою). по-перше, це – громад-
ське об’єднання зі своїм керівним органом (збори, конференція 
активу) та виконавчим органом (рада музею). по-друге, це –  
структурний підрозділ навчального закладу, керівник якого 
несе відповідальність за діяльність активу музею, за збережен-
ня історико-культурних цінностей. по-третє, музей – це гро-
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мадський заклад культури, і обов’язки керівника (завідувача) 
музею – організувати його роботу таким чином, щоб вона від-
повідала нормам та вимогам, визначеними чинним законодав-
ством. на керівника (завідувача) музею покладається велика 
місія: він координує діяльність ради музею, музейного активу 
та профільних груп, вивчає передовий досвід кращих шкіль-
них музеїв, слідкує за дотриманням у роботі музею принципів 
плановості, системності, систематичності тощо [2]. 

однією із форм організації роботи з педагогічними ка-
драми щодо підвищення їхньої кваліфікації у полтавському 
обласному центрі туризму і краєзнавства учнівської молоді 
є семінари-практикуми для керівників (завідувачів) музеїв 
при навчальних закладах, які проводяться щорічно восени, 
починаючи з 2004 року. мета таких заходів – вдосконалення 
та активізація роботи музеїв різних профілів при навчальних 
закладах, обмін досвідом роботи. семінари-практикуми ко-
ристуються популярністю, про що свідчать статистичні дані 
стосовно кількості учасників: 2004 р. – 20 осіб, 2005 р. – 25,  
2006 р. – 22, 2007 р. – 24, 2008 р. – 22, 2009 р. – 22, 2010 р. – 24, 
2011 р. – 23, 2013 р. – 19, 2014 р. – 22. контингент учасників 
семінарів є таким: керівники музеїв при навчальних закладах –  
зазвичай, педагоги-предметники, серед яких певну части-
ну складають директори шкіл; відповідальні за туристсько-
краєзнавчу та музейну роботу; методисти полтавського облас-
ного інституту післядипломної педагогічної освіти імені м.в. 
остроградського.

програми таких семінарів-практикумів складаються з 
урахуванням сучасних вимог: ознайомлення з нормативно-
правовою базою музейної справи в україні та освітянського 
музеєзнавства зокрема; тенденції розвитку музеїв при на-
вчальних закладах полтавщини; реалізація принципів музей-
ної педагогіки у музеях закладів освіти; спілкування з фахів-
цями державних музеїв; проведення практикумів на базі му-
зеїв системи міністерства культури; вивчення досвіду роботи 
музеїв різних профілів при навчальних закладах; круглі столи 
з обміну досвідом діяльності музеїв.

вибір місця проведення чергового семінару-практикуму 
обумовлюється кількома чинниками: тематичним спрямуван-
ням заходу; вивченням досвіду роботи зразкових або кращих 
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музеїв; значною кількістю музеїв при навчальних закладах ад-
міністративного району. проілюструємо це прикладами.

16-17 листопада 2011 року обласний семінар-практикум 
керівників (завідувачів) музеїв при навчальних закладах на 
тему «Героїко-патріотичне та національне виховання учнів-
ської молоді як важлива ланка діяльності музеїв при навчаль-
них закладах» був проведений на базі освітніх закладів м. кре-
менчука.

кременчук недаремно було обрано місцем для проведення 
семінару. Досвід роботи міста з організації участі учнівської 
та студентської молоді у реалізації різних проектів заслугову-
вав на увагу. зокрема, під час роботи цього семінару учасники 
мали змогу оцінити участь навчальних закладів міста у героїко-
патріотичному проекті «пам’ять про війну єднає», започатко-
ваного за ініціативою та за сприяння автозаводської район-
ної ради та її голови, управління освіти виконавчого комітету 
кременчуцької міської ради, депутатського корпусу міської та 
районної рад, а також за підтримки почесного громадянина м. 
кременчука коваленка в.м. проект присвячений 65-й річниці 
визволення кременчука, але триває і донині. Головною його 
метою є формування духовності і патріотизму молоді через 
участь у пошуковій роботі з дослідження бойових подвигів 
визволителів міста, виховання почуття національної гідності, 
об’єктивне висвітлення історичного минулого рідного краю. 
у ході дії проекту навчальні заклади отримали різні завдання, 
зокрема, кожен пошуковий загін школи мав дослідити історію 
окремих військових частин і з’єднань, які звільняли кремен-
чук. матеріали, зібрані пошуковцями, зайняли чільне місце у 
музеях шкіл. зокрема, там зберігаються копії прапорів диві-
зій, історії яких вивчають пошуковці. ці копії були урочисто 
вручені школам у травні 2009 року на мітингу в парку миру, 
присвяченому Дню перемоги.

розпочався семінар у кременчуцькій загальноосвітній 
школі і-ііі ступенів № 24. проблема, над якою працює колек-
тив школи – «Формування гармонійно розвиненої особистості 
на засадах козацької педагогіки з використанням інноваційних 
педагогічних технологій» – успішно реалізується в закладі та-
кож завдяки діяльності музею українського побуту (керівник 
потопольська є.Г.), із роботою якого учасники семінару мали 
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змогу познайомитись. активом музею організовуються різні 
масові заходи, фрагмент одного з яких «на ярмарок!» проде-
монстрували учні та вчителі школи. 

робота семінару-практикуму продовжилась у зоШ і-ііі 
ступенів № 12, де 5 травня 2009 року було відкрито музей бо-
йової слави 97-ої гвардійської полтавської стрілецької дивізії 
(кер. Холодняк а.к.). у ході семінару учасники ознайомились 
із діяльністю музею та роботою вчителя історії коноваленко 
л.п. під її творчим керівництвом учні створили мультимедій-
ний проект «ми пам’ятаємо... кременчук в 1941-1945 рр.», 
матеріали якого використовуються на уроках історії та інших 
заходах. 

зоШ і-ііі ступенів № 8 м. кременчук стала наступним 
пунктом у програмі семінару. центром героїко-патріотичного 
виховання в закладі є музей бойової слави та історії школи. 
Юні пошуковці школи – активні учасники проекту «пам’ять 
про війну єднає»: ними досліджені історії формувань та бо-
йовий шлях 9-ої та 6-ої ГпДД, вони тісно співпрацюють з 
міським краєзнавчим музеєм, радою ветеранів міста та мікро-
району № 11; беруть участь у мітингах і парадах пошукових 
загонів, святах до Дня міста. у рамках проекту у вересні 2011 
року делегація школи здійснила дружній візит до м. ногінська 
під москвою, де було сформовано 6-ту ГпДД. звідти в дару-
нок була привезена капсула із землею, яка стала цінним екс-
понатом у шкільному музеї. ветерани – часті та почесні гості 
школи, і неодмінно відвідують музей.

Далі учасники семінару знайомились з роботою музею 
бойової слави 219-ої гвардійської кременчуцько-берлінської 
танкової бригади при кременчуцькій спеціалізованій школі-
інтернаті і-ііі ступенів № 21, який має звання «зразковий му-
зей». музей є центром патріотичної роботи не тільки навчаль-
ного закладу, й мікрорайону. у 2008 році у музеї проведена 
реекспозиція, завдяки якій експозиція його набула нового ви-
гляду. проведена велика робота з накопичення матеріалу на 
честь 60-річчя та 65-річчя перемоги у великій вітчизняній ві-
йні. у травні 2011 року делегація школи побувала в м. пєтуш-
ки володимирської області (росія) на місці формування 219-ї 
танкової бригади. основний фонд музею з травня по вересень 
2011 року поповнився новими експонатами та подарунками 
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від членів пошукового загону «поиск» із м. пєтушки. особли-
ве місце у музеї зайняла капсула із землею з місця формування 
бригади. 

програма другого дня семінару 2011 року включала від-
відування у парку миру алеї слави, музею військової техніки 
під відкритим небом та алеї Героїв праці. учасники семіна-
ру ознайомилися з історією встановленого на території парку 
пам’ятника Гонгу миру, унікальність якого у тому, що такий 
гонг є єдиним в кожній державі, і честь встановити його в 
україні випала саме місту кременчук! у музеї військової тех-
ніки під відкритим небом встановлено 9 експонатів, які сим-
волізують військові частини, що звільняли місто. кожен екс-
понат закріплений за пошуковим загоном однієї із шкіл. саме 
юні пошуковці цікаво розповіли екскурсантам про військову 
техніку. на завершення екскурсійної програми другого дня 
учасники семінару відвідали меморіальний музей видатного 
педагога а.с. макаренка.

у період з 19 по 20 вересня 2013 року проведений облас-
ний семінар-практикум керівників (завідувачів) музеїв при 
навчальних закладах «музей як засіб формування громадян-
ського мислення та життєвих компетенцій в учнівської та сту-
дентської молоді». цього разу основним місцем проведення 
семінару стали державні музеї м. переяслава-Хмельницького 
київської області. 

програма семінару передбачала ознайомлення учасни-
ків семінару-практикуму з діяльністю музеїв, експозиції яких 
висвітлюють життєвий і творчий шлях видатного поета та 
художника тараса Шевченка, всесвітньо відомого філософа-
гуманіста, просвітителя і поета Г.с. сковороди. також учас-
ники заходу відвідали музей народної архітектури й побуту 
середньої наддніпрянщини (музей під відкритим небом) – 
важливу культурно-освітню установу, що допомагає оцінити 
культурну спадщину минулого українського народу. під час 
семінару відбулось обговорення питань щодо пошукової, про-
пагандистської, експозиційної роботи шкільних музеїв, орга-
нізації туристської, краєзнавчої та екскурсійної діяльності в 
закладах освіти [4].

проведення подібних семінарів-практикумів дає змогу 
детально вивчати і розповсюджувати досвід роботи кращих 
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музеїв навчальних закладів області. зокрема, під час прове-
дення на полтавщині у вересні 2012 року всеукраїнського 
семінару-практикуму завідувачів відділів краєзнавства крим-
ського республіканського, обласних, київського та севасто-
польського міських центрів туризму і краєзнавства учнівської 
молоді, станцій юних туристів вивчався досвід роботи таких 
шкільних музеїв: зразкового музею народознавства «Диво» 
комсомольської зоШ і-ііі ступенів № 1, зразкового історико-
краєзнавчого музею калайдинцівської зоШ і-ііі ступенів 
імені генерал-майора Ф.Д. рубцова, зразкового літературного 
музею василя симоненка тарандицівської зоШ і-ііі ступенів 
імені в.а. симоненка, музею бойової слави кременчуцької 
гімназії № 5 імені т.Г. Шевченка [3].

набутий під час семінарів-практикумів досвід дозволить 
керівникам музеїв при навчальних закладах більш ґрунтовно 
планувати просвітницьку, експозиційну, масову, фондову ро-
боту музеїв, розробляти цікаві екскурсійні маршрути по облас-
ті та україні в цілому.
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ісТоричне краєзнавсТво

всесвІтнЬовІДомиЙ КоРаБлеБУДІвниК 
в.П. КостенКо

Воскобойнікова Тетяна, учениця 9 класу
Великобудищанської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Диканської райдержадміністрації, 
член гуртка «Старовина» 
Диканського БДЮТ
Керівник: Калашнік С.В., 
учитель історії та правознавства 
Великобудищанської ЗОШ І-ІІІ ступенів

протягом 19 ст. серед священицьких родин містечка вели-
кі будища були відомі родини костенків, уралових, крамарен-
ків. буремне ХХ ст., перевернувши життя всієї країни, знівечи-
ло долі багатьох сімей, засипало попелом забуття не одне пріз-
вище. запитайте у старожилів, майже ніхто із них не згадає їх 
імен, хоча зробили ці люди для збереження надбань духовної 
культури у великих будищах чимало. з відомої священицької 
родини костенків походить і володимир полієвктович кос-
тенко, який став всесвітньовідомим кораблебудівником. він 
займався питаннями гідродинаміки, броньового захисту кора-
блів, був геніальним проектувальником суднобудівних заводів, 
видатним діячем науки і техніки. 

володимир полієвктович костенко народився 8 (20) ве-
ресня 1881 року у містечку великі будища зіньківського по-
віту у родині п.і.костенка. його батько полієвкт іванович був 
сином священика і у той час закінчував навчання на медич-
ному факультеті Харківського університету [1, с.41]. недовго 
володимир полієвктович прожив у нашому селі, але в авто-
біографії завжди своїм місцем народження називав саме ве-
ликі будища. після закінчення навчання батько забрав родину 
в село вейделівку валуйського повіту воронезької губернії, 
де став служити земським лікарем. у сім’ї було 5 дітей. во-
лодимир був самим старшим. у 1890 році хлопець закінчив з 
золотою медаллю гімназію у місті бєлгороді, куди на той час 
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переїхала сім’я, і поступив на перший курс кораблебудівно-
го відділення морського інженерного училища в кронштадті. 
там він вперше пробує проектувати кораблі. його дипломний 
проект зацікавив керівників російського флоту. тому одразу 
після закінчення з золотою медаллю училища в травні 1904 
року він отримав звання молодшого помічника–суднобудівни-
ка та менш, ніж через місяць, його взяли на роботу помічником 
інженера у петербурзький військовий порт.

в.п.костенко брав участь у російсько-японській війні 
1904-1905 років. цусимська битва була програна, але броне-
носець «орел», на якому він служив, отримавши 140 прямих 
попадань великими снарядами, зміг втриматися на плаву до 
кінця бою. костенко вперше в світі застосував в аварійних 
умовах таблиці непотоплюваності свого учителя морського 
академіка а.н.крилова і зміг попередити перекидання ко-
рабля. броненосець «орел» після цусімської битви змуше-
ний був здатися у полон японцям. з травня 1905 р. по лютий  
1906 р. в.п.костенко разом із іншими членами екіпажу «орла» 
був у полоні в Японії [2].

у липні-жовтні 1909-го, перебуваючи у відрядженні в 
британії, костенко звернув увагу конструктора «титаніку» то-
маса ендрюса на можливу небезпеку того, що водонепроник-
ні перегородки відсіків судна не доходять до головної палуби. 
останній залишив поради в.п.костенка без уваги, що згодом 
стало однією з причин загибелі лайнера.

володимир полієвктович стає прихильником ідей партії 
соціалістів-революціонерів (есерів), до якої він примкнув ще 
за часів навчання у морському інженерному училищі.

у березні 1910 р. талановитого інженера заарештували за 
належність до есерівського руху та засудили до шести років 
каторжних робіт [3]. проте, навіть перебуваючи під слідством 
в одиночній камері петропавлівської фортеці, в.п. костенко 
продовжував працювати.

професіоналізм, інтелектуальна значимість, виняткова 
працездатність були тими чинниками, що відчинили в.п. кос-
тенкові ворота петропавлівської фортеці. о.м. крилов, який 
на той час виконував обов’язки голови морського технічно-
го комітету, та морський міністр і.к.Григорович підготували 
спеціальну доповідь про діяльність корабельного інженера 
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в.п.костенка. ознайомившись з нею, микола іі сказав: «нам 
потрібні талановиті люди» і на рішенні суду написав: «Дарую 
волю». але з воєнно-морського флоту його списали.

1912 року капітан у відставці корпусу корабельних інже-
нерів в.п.костенко став начальником технічної суднобудівної 
контори одного з найбільших російських кораблебудівних під-
приємств – заводу «наваль» (нині – чорноморський суднобу-
дівний завод). під керівництвом в.п.костенка здійснювалося 
проектування багатьох кораблів. найвідповідальніші розра-
хунки та конструкції він виконував особисто. за безпосеред-
ньою участю володимира полієвктовича було спроектовано 
та побудовано більше 150 кораблів. 

після революції 1917 року під його керівництвом були 
створені перші в радянському союзі транспортні кораблі і по-
будовані суднобудівні заводи в комсомольську-на-амурі та 
сєвєродвинську. 

це була незвичайна людина. володимир костенко став 
прообразом одного із героїв новикова-прибоя в його історич-
ній епопеї «цусіма» – інженера васильєва. є свідчення, що 
новиков-прибой з дозволу костенка скористався щоденни-
ками, які той вів під час російсько-японської війни, для на-
писання книги. Донька наталія володимирівна згадує, що у 
1928 році, коли в.п.костенко сидів у радянській тюрмі і че-
кав смертного вироку, він дозволив своїй дружині продати їх 
новикову-прибою. і до самої смерті письменника між ним і 
костенком існували дуже дружні товариські відносини.

в.п.костенку кілька разів виносили смертний вирок (у 
1918 р. німецькі окупанти, у 1929 р. – радянська влада), кілька 
разів арештовували, але він залишився живим і зміг досягти 
багато. Хоча до кінця життя він носив тавро ворога народу і 
був реабілітований лише після смерті. 

у 1945 році рідна держава «дарувала» талановитому кора-
белу орден трудового червоного прапора, а в 1950 – назвала 
лауреатом сталінської премії [4]. Говорять, що сталін особис-
то вніс у список лауреатів прізвище костенка. 

Ще до революції володимир полієвктович мав декілька 
царських державних нагород, серед них орден святої анни 
3-го ступеня, орден святого станіслава 2-го ступеня.
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володимир полієвктович мав ще й літературний талант, 
що значною мірою виявився при написанні спогадів «на 
«орле» в цусиме». ця праця оцінюється фахівцями як найточ-
ніші спогади очевидця. пробний примірник першого видання 
володимир полієвктович отримав лише за декілька тижнів до 
смерті. більше півстоліття в.п.костенко віддав суднобудуван-
ню, заслужив великий авторитет і повагу серед корабельників 
усього світу.

помер в. п. костенко у 1956 році в м. ленінграді.
на честь 125-річчя з дня народження 10 листопа-

да 2006 року в санкт-петербурзі на будинку N 24 по 
кам’яноострівському проспекту була відкрита пам’ятна до-
шка, присвячена в.п.костенку, у росії затверджена медаль 
імені в.п.костенка за видатні досягнення у кораблебудуванні 
та проектуванні суден.

про складну і трагічну долю в.п.костенка написано чи-
мало книг, знято художній фільм, його називають одним зі ста 
самих талановитих людей росії. а корені його роду тут, на бу-
дищанській землі.

володимир полієвктович костенко був достойним пред-
ставником славного роду костенків, що дав державі багатьох 
розумних, талановитих громадян.
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мУзеЙна сКаРБниЦя «ПеРевесло» – 
Шлях До ПоШУКУ, знахІДоК, вІДКРиттІв

Могильник Яна, учениця 9 класу
Хитцівської ЗОШ І-ІІ ст. Гадяцького району.
Керівник: Зубко Л.В., 
вчитель історії Хитцівської ЗОШ І-ІІ ст

сучасний світ без упину змінюється, зростає інтенсив-
ність потоку інформації, стрімкість розвитку новітніх техно-
логій перевищує можливості людини вчасно та відповідно 
реагувати на них. Шаленими темпами прогресують засоби 
пізнання світу та форми розвитку людини.

Що сьогодні може врятувати від психічного та фізичного 
перевантаження?

Дедалі більше людей сьогодні шукають духовного поря-
тунку та шляхів гармонізації. Хто свідомо, а хто завдяки інту-
їції чи інстинкту самозбереження намагається втекти від того 
шаленого темпу життя, що для багатьох з нас стає вже не за-
собом руху вперед, а причиною психічних розладів, фізичних 
хвороб.

під особливий вплив сучасних технологій потрапляють 
діти різного віку. Дитяче дозвілля заполоняють комп’ютери. 
Дедалі складніше батькам зупинити віртуальний світ живим 
спілкуванням і мистецтвом, справжніми емоціями, рухами, 
почуттями. тенденції підміни творчого духовного розвитку 
дитини, умовно кажучи, уроками математики чи англійської 
досягають критичної межі.

традиційна культура, що століттями розвивалась та гар-
монійно існувала в своєму природному середовищі, нині в 
умовах ХХі ст. може стати засобом порятунку для багатьох, 
адже несе у собі глибинне та справжнє, вивірене часом і до-
свідом, пропущене через десятки сотень поколінь духовне на-
чало, що може бути потужним джерелом розвитку та форму-
вання дитини.

у становленні культурного середовища сьогодення важ-
ливу роль має відіграти сучасний музей. у розвинутих країнах 
музеї вже давно здолали уставлені рамки свого функціонуван-
ня як місця для збереження витворів «мистецтва» за зачине-
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ними дверима. роль музею у розвитку і формуванні здорового 
суспільства сьогодні є чи не найважливішого з з-поміж бага-
тьох установ культури та освіти, тому важко уявити сучасну 
країну без дієвого й актуального музейного простору.

виховну, освітню, пізнавальну та просвітницьку функції 
сучасні музеї реалізовують залучаючи тисячі відвідувачів, бу-
дучи конкурентними закладами серед багатьох установ інду-
стрії дозвілля.

«музей стає формою реалізації інтересів найрізноманітні-
ших груп суспільства, віддаючи перевагу молодіжній аудито-
рії. саме для них музей має стати «рідним домом» культурного 
розмаїття, що є характерною рисою сьогодення та протистоять 
глобальній культурі та глобальній ідентичності.»

ось таким і є наш історико-краєзнавчий музей «перевес-
ло», що складається з двох музейних кімнат: «історії розвитку 
шкільництва» та музею українського народознавства «рушни-
кової світлиці.» 

уроки в музеї, інтерактивні програми, майстер-класу 
спільні музейно-освітні проекти, фестивалі можуть бути ре-
зультатом такої співпраці. починати потрібно з того, що ко-
жен похід до музею для дитини повинен ставити справжнім 
святом. це має бути не лише виконаний програмний захід, а 
спільний творчий і пізнавальний процес, однаково бажаний як 
для вчителя, так і для дитини.

Щоб такий похід дав бажані результати і відкрив щось 
нове для дитини необхідні позитивні емоції. навіюють на роз-
думи, викликають інтерес до свого роду, зацікавленість про-
блемами, якими родичі займалися в давнину світлини різних 
часів та подій. найважливіше, що потрібно дитині, особливо 
раннього віку – це позитивні емоції, естетична насолода, яку 
вона може отримати від навколишнього світу, творів мисте-
цтва.

музей надає широкі можливості для естетичного вихо-
вання дитини, адже саме в музеї вона може побачити красу, 
насолодитися нею, отримати позитивні враження, а потім 
спробувати творити власноруч під впливом побаченого. вар-
то проаналізувати досвід гармонійно розвинутих і успішних у 
культурному русі країн. Японії, наприклад, діти разом з учите-
лем проходять так звані «уроки милування», вони навчають-
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ся спостерігати за красою природи, бачити її і намагаються 
запам’ятати свої враження й емоції. прагматичні німці відда-
ють 15 хвилин кожного уроку на користь музичного виховання 
та співу. а це, як вважають психологи, має зменшити агресію 
в наступних поколінь.

окрім того, вміння і навички «спілкування» з мистецтвом 
діти у більшості країн набувають у рамках базової середньої 
освіти. вони вивчають історію мистецтва, його напрям, стилі 
та жанри, а також мають можливість побачити «живі» експо-
нати та поглибити свої знання в музеях

експозиція гончарства багата і різноманітна. попередні 
мої колеги-краєзнавці вже досліджували тему розвитку гон-
чарства в нашому селі. Хитцівський гончарський осередок був 
складовою частиною Гадяччини ще в 1643 році. Гончарський 
Яр багатий м’якими, жирними глинами, був спільним джере-
лом сировини для гадяцьких та хитцівських гончарів. мене 
це зацікавило, адже куток мого села де я проживаю має назву 
цегельня і мою бабусю в селі називають цегельничка, так як і 
л.о. буню із роду гончарів – Горшечничка. Я провела невелич-
кі дослідження, ось що цікавого дізналась із історії свого роду, 
села Хитці, своєї малої батьківщини.

Цегельня
село! моє рідне село!
Де б я не була моє село найкраще, 
найрідніше, наймиліше!
Де в берегах блукає осінь, 
і в червні пахнуть чебреці
найкраще в світі є село, 
моє село, моє Хитці!

Автор Павленко Д.
Я вам хочу розповісти про цегельню. назва мікрорайо-

ну села цегельня походить від того, що тут в яру видобували 
глину і виготовляли цеглу для будівництва. Я поросила роз-
повісти про цегельню мою бабусю. її звати могильник ольга 
сергіївна, вона народилась 7 листопада 1948 року в селі Хит-
ці. бабуся розповіла мені, про те, як її бабуся мироненко єф-
росинія Данилівна (1910 року) народження виготовляла цеглу 
і навіть ольгу сергіївну заставляла робити цеглу в 1959 році.
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ольга сергіївна допомагала своїй бабусі виготовляти це-
глу і вона розповіла, як її робили в минулі часи: «заносили 
глину, заливали водою, щоб вона розмокла, потім на другий 
день місили ногами суміш глини і води. потім у станок у ви-
гляді ящика накладали суміш. після цього викладали на рівну 
поверхню і на наступний день перевертала цеглину на другий 
бік, коли цеглина висохла складали її у стовпчики».

у цегельні нині ніхто не мешкає. ольга сергіївна 
пам’ятає, що жила там її бабуся єфросинія Данилівна, козачка 
від народження(1910 року).

будинок моєї пра-прабабусі був глиняний, але на жаль він 
не зберігся. на місті старої, (глиняної хати) побудували сучас-
ний, цегляний будинок.

бабуся жила з єфросинією. й тому розповідала різні ви-
падки, які відбувалися при видобуванні цегли.

ось одна із них: «коли ми з бабусею місили ногами глину 
мені схотілось перевірити, що буде коли я з усієї сили всуну 
ноги в глину? от я і попробувала! і що ж вийшло? а вийшло, 
що частинка глини була в бабусі на обличчі. от мені дісталось 
від бабусі єфросинії. і після цього я більше не робила так».

у цегельні зберігся сарай, який збудований з цегли. також 
у цегельні збереглася глина з якої видобувалася цегла, тільки 
її так давно не чіпали і в яру почали рости бур’яни. але я на-
йшла місцину де хтось брав глину.

це свідчить про те, що в час новітніх будівельних техно-
логій застосовуються нові матеріали. на жаль вони шкідливі 
для здоров’я людини, а глина, вона жива, як говорили буді-
вельники та гончарі.

також збереглася криниця з якої брали воду, щоб заливати 
глину. але криничку давно не чистили, тому вона забруднена 
листям і т.д.

Я не знаю хто працював на цегельні, але моя пра-пра ба-
буся робила цеглу для себе в вільний час. колись з цієї цегли 
робили печі і груби на яких спали й лікувались.

у музеї українського народознавства висить велика карти-
на гончарних виробів. сподобалась мені, викликала інтерес, 
а чи зможу я виліпити хоча б примітивного коника, або міні-
глечик виготовлений із глини взятої на цегельні, як говорять 
місцеві жителі.
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важкувато був процес, але щось вийшло. Я переконалась 
у справжності прислів’я «на святі горшки ліплять!» у сучас-
ному світі, що глобалізується, кожен народ шукає засоби іден-
тифікації. безумовно, кожну націю з-поміж інших вирізняє 
традиційна культура, творцем якої споконвіку є народ.

вона увібрала в себе інформацію безлічі поколінь, вона 
змінювалася, запозичувала, очищалась і перероджувалась, 
адже завжди була живим процесом, перебувала в розвитку.

кожне наступне покоління має брати найкраще й найцін-
ніше з надбань свого народу із глибокою повагою та любов’ю 
берегти й передавати ці надбання нащадкам.
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маРІя БаШКІРЦева – 
ДІамант ПолтавсЬКоЇ землІ

Сафарова Лейла, член краєзнавчого загону 
“Русалії” Полтавської спеціалізованої 
школи-інтернату №2 І-ІІІ ступенів 
ім. Н.К. Крупської 
Керівник: Прокопенко Я.В., 
вчитель історії Полтавської спеціалізованої 
школи – інтернату №2 І-ІІІ ступенів 
ім. Н.К. Крупської 

полтавська земля здавна славиться своїми талантами. се-
ред цієї всієї плеяди видатних письменників, музикантів та на-
уковців, ми можемо виділити дівчину, життя якої називають 
“спалахом генія”, та визнають однією з найталановитіших ху-
дожниць свого часу. 

автор даного доробку ставить собі за мету розкрити жит-
тєвий і творчий шлях дівчини з Гавронців, яка підкорила па-
риж – марії башкірцевої.

марія костянтинівна башкірцева народилася 11 (23) лис-
топада 1860 р. в селі Гавронці. батьком дівчинки був ватажок 
полтавського дворянства костянтин павлович башкірцев, 
матір’ю – марія степанівна, до заміжжя бабаніна. ні величез-
не багатство, ні родовитість щастя не принесли – сім’я розпа-
лася, коли дівчинці було два роки. маленька марія з матір’ю 
переїжджає жити до маєтку діда бабаніна, до черняківки [6, 
с.5]. про свої дитячі роки марія згадує в передмові до сво-
го щоденника, наступним чином: “з тих пір, як я усвідомлюю 
себе – з трирічного віку, всі мої думки і устремління були спря-
мовані до якоїсь величі. мої ляльки були завжди королями і 
королевами, все що я сама думала, і все, що говорилось навко-
ло моєї матері – все це, здавалося, мало певне відношення до 
цієї величі, котра повинна була неодмінно прийти… “ [1, с.19].

марія, або муся, як її називали рідні, з самого дитинства 
відрізнялася своєю допитливістю та працелюбністю. свої дні 
вона проводила за читанням, вивченням іноземних мов, співом 
та малюванням. Дуже любила дівчинка слухати розповіді сво-
го дідуся, який походив з давнього козацького роду [5, с.17].



77

коли марії виповнилося десять років вона разом з до-
мочадцями та лікарем відправилася на лікування до ніцци – 
дівчинка росла хворобливою. з батьком мати на той час роз-
лучилась, що було великою рідкістю. відтоді дівчинка лише 
тричі побувала на батьківщині – у травні 1876 – го, в липні 
1881 – го та жовтні 1882 року [8, с.12].

коли марійці виповнилося дванадцять років, вона ви-
рішила, що хоче залишити по собі слід і тому почала вести 
щоденник. першим у цьому щоденнику з’явився запис про 
герцога Гамільтона. кохання юної башкірцевої було чисто 
платонічним. вона дивилася у вікно, посилаючи йому флюїди 
кохання, а той нахабно йшов у своїх справах і жодного разу не 
здогадався подивитися на вікна вілли аква-віта, де за блакит-
ною завісою виривалося з грудей маленьке закохане сердечко 
марії. вона бачила його разів з десять, але не переставала ду-
мати про графа [7, с.17].

кожного вечора перед сном юна марія читала наступну 
молитву: “Господи! Дай мне герцога Г., я буду любить его и 
сделаю его счастливым, и сама я буду счастлива и буду помо-
гать бедным! Грешно думать, что можно купить милость бога 
добрими делами, но я не знаю, как это выразить.

Я люблю герцога Г. Я не могу сказать ему, что я его лю-
блю, да если бы я и сказала, он не обратил бы никакого вни-
мания. боже мой, я молю тебя.. “ [1, с.22]. Дуже скоро марія 
дізнається, що її коханий одружується. жаліючись на мігрень 
вона закривається в своїй кімнаті і днями заливається сльоза-
ми. Щоб хоч якось відволіктися від похмурих думок дівчина 
обкладається книжками і пірнає в навчання, регулярно запи-
суючи в “Щоденник” свої думки та переживання. коли через 
кілька років марія випадково зустріне Гамільтона, то сміяти-
меться до сліз – її колишнє кохання стане схожим скоріше на 
дідуся, ніж на підкорювача сердець [8, с.14].

у тринадцять років марійка самостійно складає собі на-
пружену програму опанування тогочасної класичної освіти. у 
14 років вольова дівчина закінчила гімназичний курс й отри-
мала атестат зрілості. вона читає в оригіналі античну та за-
хідноєвропейську літературу, береться перекладати на фран-
цузьку мову твори м. Гоголя. усі ці роки не полишала музики, 
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навчалася грі на арфі, фортепіано й гітарі і звісно, розвивала 
свої здібності до малювання [6, с.7].

у чотирнадцять років у ніцці марія відчула біль у пра-
вій легені, а скоро лікарі визначили, що в неї сухоти. у вісім-
надцять років вона почала глухнути, а в дев’ятнадцять опла-
кувала втрату свого сильного та прекрасного голосу [2, с.4]. 
у п’ятнадцять років марія закохується в п’єтро антонеллі, 
вихідця з заможної аристократичної родини, чий дядько був 
головним претендентом на папську тіару. Дядько дуже вмі-
ло влаштував долю свого племінника, одруживши з вигідною 
партією. марія в цей час подорожує до російської імперії. бу-
дучи далеко від свого коханого, дівчина скоро зрозуміла, що це 
було лише швидкоплинне захоплення [7, с.17]

у 1877 році марі башкірцева вступає до популярної у 
парижі жіночої академії рудольфа жюльєна. вона працює по 
шість – вісім годин на добу, її день ущерть заповнений малю-
ванням, живописом, читанням книг з мистецтва, відвідуван-
ням виставок. через одинадцять місяців від початку занять 
на академічному конкурсі, в якому брали участь студійці, які 
навчалися в академії, вона посіла перше місце. й отримала 
велику золоту медаль за малюнок натурщика [6, с. 9]. курс на-
вчання в академії був розрахований на сім років, та марія пра-
цюючи по 8 – 9 годин закінчуючи її в 1880 р. у цьому ж році 
вона виставляє в паризькому художньому салоні картину, що 
дуже сподобалася місцевій публіці “молода жінка, яка читає” 
“розлучення” а. Дюма”. портрет був підписаний як “м. рус” 
[3, с.22].

у 1881 році виконуючи завдання свого вчителя, вона ма-
лює картину “у судії жюльєна “. у квітні це полотно було 
представлено на виставці у салоні. марія дуже нервувала че-
каючи реакції паризького загалу та картина прийшлася до сма-
ку поціновувачам мистецтва [6, с.11].

мабуть найбільш знаковою подією в житті молодої ху-
дожниці стала зустріч з одним із найталановитіших і найбільш 
визнаним майстром того часу 33-річним бастьєном лепажем. 
Дуже незрозумілими були стосунки марії з цим митцем. його 
полотна надихали юну пані башкірцеву на створення своїх 
шедеврів. мабуть тому пізніше вона не одноразово буде чути 
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закиди в тому, що нібито це він написав ці полотна чи нібито 
вона стала плагіаторкою його ідей [4, с.226].

1883 рік називають “лебединою піснею “ марії башкірце-
вої. цього року світ побачив дві її найбільш знаних картини. у 
квітні 1883 року на парижському салоні було виставлено кар-
тину “жан і жак”. на полотні було зображено двоє хлопчаків, 
які відображали становище незаможних французів того часу. 
позитивну оцінку ця картина отримала й у великій статті, вмі-
щеній у петербурзькому “новом времени”, а знімок із карти-
ни “жан і жак” прикрашав обкладинку російського журналу 
“всемирная иллюстрация” [9, с.19]. Ще однією визначною ро-
ботою художниці стала картина під назвою “мітинг”, яка теж 
мала глибокий соціальний підтекст. на цьому полотні було зо-
бражено групу дітлахів, одягнутих в досить непретензійний 
одяг, які зібралися купкою для того щоб обговорити свої про-
блеми [6, с.14].

марія розуміла, що жити їй залишилося зовсім недовго. 
Щовечора вона просила бога, щоб він подарував їй хоча б рік. 
передчуваючи що її життя ось – ось перерветься, дівчина пра-
цювала по 10 – 12 годин. у вересні 1884 року вона напише в сво-
єму “Щоденнику”: “у меня появилась идея новой картины… 
Это будет очень трудно, но раз это меня захватывает, то боль-
ше ничего и не требуется: опьянение, вот и все! “[1, с.316]. цю 
картину вона прагнула присвятити двом найголовнішим чоло-
вікам свого життя: померлому батькові констянину башкірце-
ву та помираючому наставнику та другові бастьєну лепажу. 
проте на жаль, не вдалося пані марії здійснити свій задум. 31 
жовтня 1884 року вона померла, не доживши 11 днів до сво-
го двадцятичотирьохліття і, помираючи, просила гавронський 
вишень та яблунь. бастьєн лепаж пережив її всього на п’ять 
місяців. похована марія башкірцева далеко від рідної землі, 
на цвинтарі пассі в парижі [8, с.119]. 

не зважаючи на те, що пані марія більшу частину свого 
короткого життя, яке можна назвати “спалахом генія”, провела 
за кордоном все рівно полтавська земля горда тим, що вирос-
тила таку славну дочку. 
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похоронний обряд звичайно відбувався у давнину так, 
щоб допомогти покійному легко й спокійно прожити на тому 
світі, а також легше й скоріш попасти до раю. це було тур-
ботливе вирядження на той світ. літописні джерела донесли 
нам відомості про кілька форм поховальних обрядів – «через 
спалення», «закопування» та «відправлення по воді до раю». 
Якщо про дві перші форми є достатньо фактів, то стосовно 
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останньої бракує достовірних джерел; маємо лише декілька 
фрагментарних описів, зроблених чужинцями, – стверджує в. 
скуратівський [8, с.277]. 

автор даної статті ставить за мету розкрити питання щодо 
форм поховання та прослідкувати яким чином вони були ви-
користані в поховальних обрядах нашого краю.

найдавнішим поховальним обрядом – стверджує Х. вовк –  
було спалення тіла небіжчика [2, с.184]. це також засвідчують 
численні археологічні розкопки. особливо багато таких могил 
на лівобережній україні і зокрема на полтавщині. майже в 
кожному кургані знайдене деревне вугілля, рештки збруї і при-
крас. 

один з найдавніших описів ми знаходимо у арабського 
письменника ібн – Фадлана датований близько 922 роком – про 
похорон багатого купця [5, с.276]. Десять днів тривало про-
щання з покійником, після чого тіло спалили. цінні свідчення 
про цю традицію зафіксовані також у найдавнішому русько-
му літописі «повісті минулих літ». його автор засвідчив, що 
небіжчиків спалювали радимичі, кривичі, в’ятичі. «а ще хто 
помре, – говориться в літописі, – то над ним вчиняють тризну, 
а потім роблять кладу велику, на неї покладають небіжчика і 
спалюють, а потім, зібравши кістки в невелику посудину, став-
лячи її на стовбці» [6, с.156].

звичай спалювати тіла небіжчиків підпорядковувався дав-
нім уявленням, згідно з якими покійник відбував в рай. 

за давніми уявленнями, людська душа, полишивши тіло, 
має обов’язково переселитись до царства мерців, яке знахо-
диться десь далеко за морем – океаном, а тому дістатись туди 
можна за допомогою човнів. жителька села кустові кущі ко-
беляцького району крайник валентина леонідівна розповіда-
ла, що мешканці названого населеного пункту знають момен-
ти поховань, коли за труну слугував човен. його видовбували 
із суцільної товстої деревини, клали туди небіжчика й пускали 
тіло за течією – «щоб доплив до потойбічного світу» – розпо-
віли нам місцеві жителі. підтвердження цих слів ми знаходи-
мо у арабського письменника ібн-Фадлана, який 922 року був 
свідком похорону багатого руського купця [5, с.277]. 

обряд похорону в човнах подає і автор «повісті минулих 
літ» [8, с.157]. Щоправда, там це описано як насильницький 
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вчинок, після того, як древлянський князь мал стратив київ-
ського князя ігоря, він невдовзі прислав до ольги своїх послів, 
щоб укласти мирну угоду. Якщо вірити літописцеві, ольга ви-
рішила помститися непокірним за смерть чоловіка. вона за-
жадала виготовити кілька човнів, у які й посадили гінців, ска-
завши, що нестимуть їх до княжої резиденції. одначе кияни 
вчинили по-іншому: послів однесли не до княжих палат, а до 
заздалегідь викопаної ями, повкидали туди човни з людьми й 
живцем засипали землею. 

на полтавській землі також існувала така форма похован-
ня, як захоронення в санях. звичай цей сягає глибокої давни-
ни. про нього згадують наші найдавніші пам’ятки. зокрема, у 
«слові о полку ігоревім» [9, с.12] мовиться, що святославові 
начебто приснився смутен сон – його урочисто хоронять на 
київських горах:

а вже на моїм теремі златоверхім
покрівля розвалена, з вечора до ранку самого
сизокрилі ворони крякали
похоронні сани їхали до синього моря

ці та інші свідчення підтверджують, що звичай ховати не-
біжчиків на санях сягає в глибину сторіч. Дещо про це нам 
оповідали жителі села Яреськи Шишацького району Швець 
леонід миколайович, Юхненко роман андрійович [10]. вони 
стверджували, що існує згадка про поховання на санях на по-
чатку ХХ століття місцевого багатого пана. на жаль, це лише 
згадки і ніяких зафіксованих документальних підтверджень 
цього не має. 

у давні часи сани з покійником несли на руках або ж тягли 
мотузкою голіруч. про це свідчать давні графічні зображення. 
згодом у повіз почали впрягати пару волів; коней за повір’ям, 
не гоже використовувати. покійника клали в сани так, щоб він 
головою лежав до задньої лавиці. труну при цьому закопували 
разом із транспортувальним засобом – «щоб небіжчикові лег-
ше було дістатися до раю». у пізніші часи сани спалювали або 
ж залишали на обочині цвинтаря. брати їх з собою в село не 
годилося – бо буде мертвець переслідувати домівку й лякати 
хатніх – стверджує видатний український вчений Х. вовк [2, 
с.187]. 
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похорони покійників на санях – одна з найдавніших форм 
похоронного обряду. згадки про неї знаходимо у багатьох на-
родів. на думку м. біляшівського – це, загально-арійський 
звичай [1, с. 89]. 

терміни «ховати», «поховати» – досить давні. Генетично 
вони споріднені з мітологічною традицією, коли небіжчиків, 
на думку деяких дослідників, намагалися сховати так, аби вони 
не поверталися назад і не чинили шкоди. Ще й дотепер чимало 
людей вірять, що покійники можуть приходити до своїх жи-
тел і лякати чи робити шкоду хатнім. про це нам розповідали, 
майже, всі респонденти, мешканці Шишацького, кобеляцько-
го і полтавського районів полтавської області. вони говорять, 
що найчастіше це трапляється, коли ревнивий чоловік овдовів, 
чи навпаки. вірували також, що вночі може провідувати дітей 
небіжчиця – мати, щоправда, робить вона це з любові до сиріт. 

вважалось, що мерці схильні до того, щоб вертатися до 
свого попереднього місця проживання. аби убезпечитись від 
них, небіжчиків закопували у глибокі ями і на могили клали 
валуни. 

первісно небіжчиків не закопували, а робили поверх них 
земельні насипи. лише згодом почали хоронити в глибоких 
ямах, тобто ховали так, щоб вони не змогли вилізти з могил. 
зверху, як правило, насипали жовтий пісок. рукотворний па-
горб обгороджували невеличким зрубом, переважно з дерева – 
могилку оперізували потовщеними жердками; висота огорожі 
була невисокою – 15-20 см. Деревину обмазували жовтою гли-
ною, яка виконувала роль оберега, – стверджує український 
етнограф о. воропай [3, с.149]. 

традиційно небіжчиків хоронили головами на захід. на 
могилку клали камінь або висаджували одне чи кілька дере-
вець. такі поховання деінде дійшли до нашого часу. Як засвід-
чував, український етнолог в. скуратівський [7, с.23], йому 
довелося бути свідком обряду русалій

отже, за найдавніших часів ставлення до покійників мало 
свої стереотипи. це, насамперед, надійне їх поховання й убез-
печення, аби вони не поверталися до живих і не шкодили їм. 
цій меті, власне, й підпорядковувались обрядові дії, пов’язані 
з чіткою термінологією – «ховати» чи «хоронити».
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ДІялЬнІстЬ ПолтавсЬКоЇ сПІлКи лІтеРатоРІв 
на тлІ лІтеРатУРноГо ПРоЦесУ КРаЮ 

90-хРоКІв хх столІття
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література рідного краю, попри повсякденне акцентуван-
ня уваги на відродженні національної духовності часто зали-
шається відстороненою від навчально-виховного процесу в 
загальноосвітніх та вищих навчальних закладах. осмислення 
своєї ролі на тлі культури, пошук автентичності неможливі без 
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живого інтересу до літературної та історичної спадщини рід-
ного краю. 

ми ставили за мету дослідити літературне життя краю 
90-х років ХХ століття, проаналізувати головні тенденції роз-
витку літератури полтавщини у визначений період, визначити 
головні напрямки діяльності літераторів краю.

сьогодні, як і на попередніх етапах історичного розви-
тку, полтавщина на літературній мапі україни вирізняється 
потужністю зрілістю, багатогранністю художнього слова [6, 
с.7]. літературне життя тут культивує близько пів сотні твор-
чих об’єднань, поміж яких полтавська обласна організація 
національної спілки письменників україни з літературною 
студію «полтавські джерела», полтавська спілка літераторів, 
районні письменницькі осередки. полтавська обласна органі-
зація національної спілки письменників україни була започат-
кована 1936 року, але через репресії та війну відновила свою 
діяльність тільки в період реабілітації жертв сталінізму 1956 
року(тоді полтавська обласна організація спу). її очільника-
ми в різні були бабанський (1956-1957), олесь Юр’єнко (1958-
1966), олександр чучa (1966-1989), тарас нікітін (1989-1991), 
володимир мирний (1991-2000), микола костенко (2000-
2005), від квітня 2005 року цю відповідальну місію вперше 
здійснює жінка – олена таран [3, с.11].

проте, безумовно, чверть століття тому літературні сили 
краю в умовах національно-патріотичного піднесення, сво-
боди слова, переоцінки художньо-естетичних цінностей були 
кількісно в десятки разів потужніші. тому наприкінці 1991 
року з метою об’єднання зусиль громадян, установ та орга-
нізацій для розвитку літературної творчості, літературного 
навчання та пропаганди літературного слова було створено 
добровільну творчу організацію «полтавську спілку літерато-
рів» [3, с.4]. псл об’єднує та координує діяльність тих, хто 
пробує свої сили в літературній творчості, допомагає розви-
нутися літературним обдаруванням [2, с.5].

у середині 1990-х років псл об’єднувала близько 100 ав-
торів з полтавської та ще чотирьох областей україни й трьох 
країн зарубіжжя, видавала щоквартальний літературний збір-
ник «Добромисл» (1992), щомісячну газету «літературна пол-
тавщина» (1992), журнал-газету «лтавський детектив» (1994), 
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а для дітей щоквартальний журнал «журавлик» (1992), літе-
ратурну газету «полтавочка» (1991), активно друкувала книги 
місцевих авторів у своєму (заснованому у квітні 1993 року) 
обласному державно-громадському видавництві «полтав-
ський літератор» [5, с.32], щорічно визначала лауреатів пре-
мій кожного з видань. Діяльність псл значно активізувала 
літературно-мистецьке життя полтавщини, сприяла віднов-
ленню роботи колишніх та створенню нових місцевих літера-
турних осередків [7, с.8]. 

у художньому творенні діяльність полтавської спілки 
літераторів модерна та особлива за самовираженням. заплід-
нена геном свободи, ця мистецька паросль не вживається в 
тісних рамках тоталітарного суспільства чи релігійних догм, 
вона бунтує проти всього, що обмежує свободу, при цьому по-
чуваючись частиною соціуму, відповідальною за його долю [8, 
с.16].

важливою віхою літературного життя регіону стало від-
новлення полтавським державним (нині національним) пе-
дагогічним університетом імені в. Г. короленка історичного 
часопису «рідний край» [1, с.13] від 1999 року він виходить 
двічі на рік і щоразу пропонує читачам твори письменників-
земляків – у рубриках «поезія», «проза», «Драматургія», «пе-
реклади», «Дебют».

активізує літературне життя сучасної полтавщини й 
підтримує високу планку якості художніх творів заснування 
вже за новітнього часу низки обласних премій: імені панаса 
мирного (1999), імені леоніда бразова (2007), імені I.п. кот-
ляревського (2007) [4, с.27]. письменник в. мирний став ла-
уреатом усіх трьох відзнак (1999, 2008, 2010). полтавщина є 
носієм глибоких історико-літературних традицій, котрі мають 
значимий внесок для духовного життя україни, для її культу-
ри (з полтавщиною пов’язані життя та літературна діяльність 
Г.сковороди, і.котляревського, о.Гончара, в.симоненка, па-
наса мирного, остапа вишні, п.загребельного та ін.) [9, с.17]. 
всі вони є окрасою української літератури, гордістю полтав-
щини [10, с.21].

Iдеї жертовності, виклику, надмірна експресивність, кри-
тицизм, а водночас логічна відточеність і вишуканість слова, 
версифікаційна вправність, багата поетика – на цих засадах 
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формується нова літературна традиція. полтавська спілка лі-
тераторів виконує роль модерного реформатора в новітній 
полтавській літературі. процес відновлення незалежності на-
шої держави зумовлює інтерес до самобутності українського 
народу. знання народом своєї культури, історії, досягнень і 
особливостей є не тільки показником його духовної зрілості 
та інтелігентності, а й важливою передумовою і стимулом по-
дальшого його поступу. автор намагався розкрити регіональні 
аспекти літератури, пов’язані з місцевим історико-культурним 
середовищем, в якому суттєву роль відіграють і загальнонаці-
ональні, і локальні елементи культури. літературний процес 
90х-років ХХ століття на полтавщині є невід’ємною складо-
вою всеукраїнського літературного процесу. 
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оБоРоннІ та визволЬнІ ДІЇ ЧеРвоноЇ аРмІЇ 
на теРитоРІЇ ПІвДня Котелевщини 

в 1941-1945 РоКах.

Лаврський Євгеній, учень 9 класу 
Козлівщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Котелевського району
Керівник: Сарнавський С., 
вчитель географії та історії 

найкривавішою і трагічною сторінкою історії людства за-
лишається Друга світова війна. вона принесла лихо, нещастя 
та смерть в родини у всьому світі, в тому числі і в україні. 
не оминула велика вітчизняна війна і територію півдня коте-
левського району, де розташоване село козлівщина. у кожній 
сім’ї є близькі люди, котрі загинули в цій трагедії на полях во-
єнних битв, або від рук окупантів, були замордовані в таборах 
смерті, гетто. Друга світова війна – це війна військових блоків, 
економічних та політичних систем, проте в ній загинули мирні 
ні в чому невинні люди.

минуло вже 70 років із того часу, коли гриміли постріли, 
палали міста та села, наповнювалась кров’ю українська земля 
від рук окупантів. відходять із пам’яті ті буремні події вели-
кої вітчизняної війни. проте сьогодення не повинне затьма-
рювати героїзм воїнів котрі боронили та визволяли україну від 
військ нацистської німеччини та її союзників, а їх героїзм та 
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відвага повинні залишатись в нашій пам’яті та пам’яті наступ-
них поколінь.

на сьогодні історія півдня котелевщини в період 1941- 
1943 рр. не достатньо добре висвітлена. інформацію про бойо-
ві дії на території району та суміжних із нею районів – Дикан-
ського, полтавського та чутівського, знаходимо лише фраг-
ментарно в працях із історії Другої світової війни на території 
полтавщини [10], урср [11] та радянського союзу [3]. про 
окремі історичні факти довідуємось із мемуарів радянських 
[1; 2; 4; 5; 6; 9] та німецьких воєначальників Другої світової 
війни [7], з оперативних зведень та наказіввійськового керів-
ництва. певну частину історичної інформації знаходимо в ар-
хівних матеріалах установ м. полтави, місцевих краєзнавчих і 
музейних матеріалах, що не були опубліковані. значний обсяг 
інформації дають свідчення людей, котрі проживали в той іс-
торичний час, матеріали пошукових інтернет-сайтів про заги-
блих в роки великої вітчизняної війни 1941-1945 рр. [8].

тому наше завдання полягало в зібранні історичних ма-
теріалів, що були пов’язані із бойовими подіями 1941 та 1943 
рр. на півдні котелевщини, донести до громадськості, яку роль 
відіграла червона армія в цих подіях, який героїзм та відвагу 
проявили її солдати на території котелевського району.

22 червня 1941 року із нападу німеччини на срср розпо-
чався другий етап Другої світової війни. одразу на території 
котелевщини було оголошено мобілізацію. на території села 
козлівщина було мобілізовано 253 жителів, віком від 18 років. 
проте бойові дії із середини літа 1941 року котелевщини ще 
не стосувались, лише поспіхом збирався врожай, щоб забез-
печити ним продовольчі потреби армії.

неочікуваний напад німеччини позначивсь жахливими 
наслідками для червоної армії срср. вже 7 липня 1941 року 
розпочалась київська оборонна операція, котра частково вже 
проходила на території полтавщини, в районі лубен та лох-
виці. радянські війська були змушені відступати в східні ре-
гіони урср. на 15 вересня 1941 року лінія східного фронту 
на території полтавщини проходила по лінії Гадяч-р.псел-
решетилівка-кобеляки [9].

південно-західний фронт, що розміщувався у вересні 1941 
року був вже ослаблений, після подій під уманню та поразки в 
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оборонних боях за київ, командування фронтом переміщуєть-
ся до Харкова. на території полтавської області розгоралась 
основна битва за головне місто – полтаву [11]. 

на середину вересня на території півдня котелевщини роз-
міщувалась ослаблена 38-а армія південно-західного фронту, 
яку тіснила із південного заходу полтавщини 17-а німецька 
армія. в складі 38-ї армії із 15 до 20 вересня залишались 4 
ослаблені дивізії, котрі під натиском німецької армії відходили 
для прикриття міста полтава. 19 вересня 1941 року 38-а армія 
під командуванням генерал-майора циганова розділилась на 
дві частини [4]. одна із яких 226 та 169 стрілецькі дивізії пе-
ремістились на лівий берег ворскли в районі села Гавронці і 
таким чином ввійшла на південь котелевщини, в районі села 
ворони та підварівка. це робилось, щоб прикрити відступ лі-
вий фланг 38-ї армії.

19 вересня після тяжких боїв за полтаву, німецька 17-а ар-
мія взяла місто. Далі частини німецької 17-ї армії тиснули в 
північно-східному та східному напрямках від полтави, тобто 
рухались в напрямку Диканьки, милорадового та красногра-
ду [1]. 

25 вересня 1941 року йшли активні оборонні бої на під-
ступах до Диканьки. 4-й гвардійський мінометнийполк, який 
очолював майор а.нестеренко надав артилерійський залп по 
німецькому угрупуванні єгерської 101 піхотної дивізії, яка ба-
зувалась в с. стасі. таким чином надавалась підтримка 14-й 
кавалерійській дивізії, яка базувалась в Диканьці. проте ні-
мецький наступ не вдалось зупинити. німецька 17-а армія із 
підтримкою 6-ї армії рейхенау, яка підтягувалась із західних 
околиць полтавщини, витісняла війська 38-ї армії південно-
західного фронту. Дві дані армії наближались до меж котелев-
щини із боку полтави та Диканьки, 38-а армія повинна була 
тепер тримати оборону на протяжності 100 км від гирла річки 
мерла в районі села Шевченки котелевського району до міста 
красноград [4].

на територію заходу та півдня котелевщини наступали 
101 та 100 легкі піхотні дивізії супротивника. вони були від-
мінно укомплектовані і перевищували по чисельності і озбро-
єнню дивізії червоної 38-ї армії, а саме 300-ї стрілецької, 34 
кавалерійської дивізій та 132 танкової бригади, що базувались 
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на території від ворскли до коломаку. останні були досить 
ослабленими, бо вели бої тривалий час і навіть підкріплення, 
що прибувало і частково набиралась із місцевого населення 
не могло змінити ситуацію в кращу сторону. в 132-й танковій 
бригаді взагалі були відсутні танки [2]. 

німецькі сили на котелевському напрямку перевищували 
в 4 рази сили червоної армії. тому на територіях полтавсько-
го та півдня котелевського районів війська 38-ї армії понесли 
великі втрати особового складу, проте затримували час руху 
противника, даючи командуванню фронту підтягнути резерви 
та призупинити наступ ворога в харківському напрямку.

27 вересня 1941 року штаб південно-західного фронту на-
казав 38-й армії зупинити наступ і перейти до міцної оборони 
на лінії слобідка новокочубеївка, станція кочубеївка, тощо. 
тобто прикривати східні рубежі котелевського та західні – чу-
тівського районів полтавської області. війська окопувались 
на цих рубежах. частини червоної 38-ї армії, що базувались 
на межі районів –34 кавалерійська дивізія та 132 танкова бри-
гада 1 жовтня 1941 року перебували на переформуванні. Для 
німецьких армій склалась сприятлива ситуація по захоплен-
ню сіл півдня котелевського району – козлівщини, Діброви, 
підварівки та михайлівки, вони були захоплені 2 жовтня 1941 
року. розпочиналась сумсько-Харківська оборонна операція 
[3].

на початку жовтня котелевський, а також частини Ди-
канського, зінківського районів представляли собою виступ 
радянських військ, який на 60-80 км видавався на захід в бік 
ворога. це загрожувало оточенню військ 38-ї та 21-ї армій 
південно-західного фронту німецькими арміями. розвідка 
38-ї армії 5 жовтня повідомила про велику концентрацію ні-
мецьких сил в гирлі річки мерла, оборону 38-ї армії одразу 
було посилено стрілецькими (47, 169, 199) дивізіями, двома 
(7 та 10) танковими бригадами та дві дивізії 4-го мінометного 
полку а.і.нестеренко. тому 7 жовтня німецькі війська вдари-
ли на стик 38-ї та 21-ї армій і швидко просунулись по долині 
річки мерло, захоплюючи населені пункти – милорадово, ру-
блівку та котельву.

таким чином, на 8 жовтня котелевський район був май-
же повністю захоплений, залишались вільними лише його 
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північно-східні окраїни. три німецькі піхотні дивізії – 100, 57 
та 101, за підтримки груп люфтвафе чисельністю 20-40 літаків 
та артилерії, бажали прорвати оборону на південь від річки 
мерла та захопити виступ південно-західного фронту. черво-
на армія також планувала контрнаступ в районі чутового, але 
бої на цьому напрямку завершились поразкою, хоч і тривали 
близько тижня [3].

Щоб послабити натиск німецьких дивізій генерал  
в.в. циганов наказав використовувати 75-у змішану авіадиві-
зію полку п.о.кузнецова, а також 14 та 63 авіадивізії фронто-
вої авіації. До складу 75-ї авіадивізії, яка перебувала в складі 
пд.-зх. фронту із 26 вересня 1941 року, входило 4 авіаполки 
– 282, 284, 285 та 164. тип літаків, якими користувались був 
іл-2 [3].

9 і 14 жовтня авіація срср почала повітряні обстріли ні-
мецьких позицій по всій території котелевського району, на-
носячи ворогові тяжких втрат. у ті дні радянською авіацією в 
даному районі було здійснено 500-600 вильотів. проте багато 
пілотів були збиті.

ми володіємо інформацією про збиті 14 жовтня 1941 року 
3 літаки. перший випадок під селом михалівка перша. був 
збитий літак захарія соломоновича Хіталашвілі – Героя ра-
дянського союзу, котрий залишився живим.

наступний пілот – каганович володимир маркович, лей-
тенант, заступник командира 285 штурмового авіаційного пол-
ку. його літак іл-2 був збитий зенітною артилерією ворога, 
північніше села ворони котелевського району. родом 29-річ-
ний каганович в.м. був із челябінська, загинув захищаючи 
нашу малу батьківщину – котелевщину. його ім'ям названо 
одну із вулиць села козлівщина, а на місці падіння його літака 
встановлено пам'ятний знак та посаджено дуб [8].

третій випадок – це пілот, що був збитий в районі села Ді-
брова котелевського району. так за свідченнями місцевого жи-
теля Головка п.с., пілот переховувався кілька днів у лісі, але 
коли рани почали його мучити, він звернувся за допомогою 
до жителя Діброви – колгоспника Штепи тихона Григоровича, 
той не відмовив і викликав місцевого лікаря.

про льотчика повідомили радянській розвідці. через кіль-
ка днів радянські війська в’їхали в село і під прикриттям тан-
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кетки вивезли льотчика із окупованої ворожої території, якою 
на той час було село Діброва.

таким чином, на середину жовтня 1941 року котелевський 
район повністю був окупований німецькими військами. пів-
день котелевського району ввійшов до новоутвореної держа-
ви – рейхскомісаріату «україна», генеральної округи «київ» 
полтавського крайзу.

у цей час активізується партизанський рух на котелев-
щині. 10 жовтня 1941 року вийшов указ рейхенау, в якому за-
значалось, що за будь-яку ціну знищувати партизанські угру-
пування на території срср, місцевим жителям заборонялось 
надавати продовольство для партизанів. 

у роки війни на півдні котелевщини поблизу села Діброва 
діяв партизанський загін поліщука Федора єлисейовича під 
кличкою «старий». але проіснував він не тривалий час, бо 
хтось із місцевих жителів здав місце перебування партизан-
ського загону і місцеві поліцаї разом із німецькими окупанта-
ми знищили загін поліщука.

на серпень 1943 р. радянська армія брала участь у 
бєлгородсько-Харківській стратегічній наступальній операції, 
яка вщент розбила ворога. 26 серпня 1943 року розпочиналась 
битва за Дніпро, в ході якої і буде визволятись полтавщина. на 
початку вересня 1943 року німецька армія групи «південь», 
котру очолював еріх фон манштейн, розуміє що їй потрібно 
відступати за оборонну лінію східний вал на правому березі 
річки Дніпро через активний наступ червоної армії. тому 15 
вересня був виданий наказ провести евакуацію населення, яке 
підтримувало окупаційну владу (із їх худобою) та при відступі 
застосувати тактику спаленої землі [7].

тому, відступаючи, німецькі війська чинили масові роз-
прави та підпали. так по михайлівській сільській раді, що 
існувала на півдні котелевщини, було розстріляно 6 осіб, 4 – 
спалено живцем у власних домівках, 8 – взято в полон, подаль-
ша доля яких невідома, також було спалено 207 садиб, вцілі-
лих залишилось лише дві. коли ворог, відступав, у селі Дібро-
ва було спалено майже все село, в тому числі і місцеву школу.

визволенням півдня котелевщини займались 5-та гвар-
дійська армія степового фронту, а саме 95 гвардійська і 84 
Харківська стрілецькі дивізії. До 20 вересня з'єднання армії 
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вийшли на ближні підступи до полтави. До Дніпра залиша-
лося 70-120 км. командувач степовим фронтом генерал армії 
іван степанович конєв, прагнучи швидше розгромити німець-
кі війська, що відходили на кременчук і Дніпродзержинськ, 
швидко форсувавши Дніпро, опанувати плацдармами на його 
правому березі, вимагав від командувачів арміями енергійніше 
вести переслідування відступаючого супротивника і до 24-25 
вересня оволодіти переправами на Дніпрі [6]. 

5-ту гвардійську армію очолив генерал армії олексій 
семенович жадов (жидов), а 95 гвардійську стрілецьку  
дивізію – генерал-майор микола степанович нікітченко, 84 
Харківську стрілецьку дивізію – м. ж. єрмишин. Головні 
сили корпусів на 20 вересня з боями просунулися на 10-25 км. 
32-й корпус вийшов на рубіж бучайське, мала михайлівка, 
єгорівка, нова-Діброва. 

20-22 вересня 1943 року південні межі котелевщини були 
повністю звільнені від фашистських загарбників 5 гвардій-
ською армією степового фронту під командуванням о.с. жа-
дова. 20 вересня було зайнято понад 60 населених пунктів і 
серед них районні центри полтавської області чутово, карлів-
ка, залізничні станції скороходова і кочубеївка, армія жадова 
наближалась на підступи до котелевщини [5].

наші війська продовжували розвивати успішний наступ і 
21 вересня, просунувшись вперед від 10 до 25 кілометрів, вони 
зайняли понад 250 населених пунктів, в тому числі й великі 
населені пункти південної частини котелевського краю – ми-
лорадово, Глобівку, михайлівку, козлівщину.

наступного дня 22 вересня 1943 року на підступах до річ-
ки ворскли були визволені села котелевського району – Ді-
брова та підварівка. Ще три дні тривали тяжкі бої на берегах 
ворскли, бо німці звели потужні інженерні укріплення на її 
правому березі, прикриті мінними полями. німецьке коман-
дування хотіло максимально затримати наступ червоної армії 
на полтавщині, щоб вивести свої війська за Дніпро, де ство-
рювався так званий «східний вал», який мав зупинити пере-
можний наступ радянських військ. проте 23 вересня вдається 
форсувати річку ворсклу бійцям степового фронту, цим за-
вершується визволення від окупантів півдня котелевщини, а 
згодом і обласного центру – міста полтави [10].



95

у ході визволення півдня котелевщини загинуло багато 
радянських воїнів, що проявляли героїзм на полях битв, вони 
походили із різних куточків срср. ми повинні пам’ятати про 
їх подвиг та військовий шлях, віддати належне, скласти шану 
і вдячність усім, хто виніс на собі тяжкі випробування цієї 
страшної війни. не можна допустити, щоб боротьба радян-
ського народу з таким ворогом, як нацистська німеччина і її 
сателіти, стала забутою сторінкою історії нашого краю.
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ПаРтизансЬКиЙ РУх 
на теРенах Котелевщини (1941-1943)

Правда Андрій, учень 6 класу Коте-
левської ЗОШ № 4, член пошуково-
краєзнавчого загону «Краяни»
Котелевського районного центру 
дитячої та юнацької творчості 
Керівник: Ілюха О.Ю., 
керівник історико-краєзнавчого гуртка 
«Краяни» Котелевського ЦДЮТ

на сьогодні партизанський рух на території котелевщини 
є однією із найгостріших і найскладніших сторінок в історії 
рідного краю. нав’язане радянською історіографією висвіт-
лення неправдивих фактів продовжується. відтак, актуаль-
ність означеної проблеми, має важливе теоретичне та практич-
не значення, а також їхнє недостатнє відображення у працях 
вітчизняних авторів, обумовлюють вибір теми дослідження. 
тому члени пошуково-краєзнавчого загону «краяни» обрали 
тему партизанського руху на котелевщині для її вивчення.

Джерельна база дослідження представлена матеріалами 
державного архіву полтавської області, публікаціями та стат-
тями. 

мета статті – розкрити особливості розвитку партизан-
ського руху на теренах котелевщини (1941-1943).

на 45 день великої вітчизняної війни війська вермахту 
були на теренах полтавщини. коригуючись директивою рад-
наркому срср і цк вкп (б) від 18.07. 1941 р. розпочалася 
термінова робота по організації підпілля та партизанщини 

варто зауважити, що створення великим поспіхом під-
пільних груп або партизанських загонів несло негативний від-
биток у подальшому. адже, більшість членів створених груп 
дезертирувало. 
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один з перших на території котелевщини був створений 
загін у складі 18-20 осіб під керівництвом павла крицького. 
на нашу думку, формування загону відбулося напр. липня –  
поч. серпня 1941 р. відомо, що на 10 серпня 1941 року  
п. крицький мав посвідчення про те, що він керівник парти-
занського загону [6].

Хоч і був створений партизанський загін, але конкретних 
бойових дій не проводив. Ще перед вступом німців на терито-
рію котелевщини його у вересні самоліквідував командир за-
гону п.крицький. тому бійці колишнього загону діяли, як оди-
наки, або по кілька чоловік, а на папері діяли як повноцінне 
партизанське угрупування. з таємної довідки секретаря коте-
левського рк кп (б) у пташника від 7 липня 1948 року: «Дана 
Котелевскому РО МГБ в том, что в 1941 г. на територии с. 
В. Рублевка Котелевского р-н был организован партизанский 
отряд под командованиям т. Крицкого Павла Игнатьевича. 
[…] Перед вступлением немецких войск на территорию Ко-
телевского р-н, указанный отряд в сентябре м-це 1941 г. са-
моликвидировался. Командир отряда т. Крицкий в 1942 г. по-
гиб от рук немецко-фашистских захватчиков на территории 
Чутовского р-н в с. Черняковка» [4]. 

Доля самоліквідованого загону була трагічною – всі зали-
шені бійці загинули протягом року (вересень 1941 р.-травень 
1942 р.).

короткочасною була діяльність загону під можливим ко-
мандуванням Федора поліщука [9, с. 39] у районі руднянсько-
го і борівського лісництвах. бюро полтавського обкому ком-
партії україни своїм рішенням від 13 липня 1962 р. визнало, 
що протягом вересня-грудня 1941 р. в борівському і руднян-
ському лісництвах справді діяла якась партизанська група у 
складі 11 чоловік і загинула при нез’ясованих обставинах [12, 
с. 128].

важливо не оминути долю партизанського загону під ко-
мандуванням і-го секретаря опішнянського райкому миколи 
куликова (1911 р. н.), який діяв і на теренах сучасного коте-
левського району, зокрема с. більск (у той час с. більск та його 
околиці входили до опішнянського району).

у вересні 1941 р. на передодні окупації опішнянського 
району, згідно рішенню обкому і бюро райкому компартії був 
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створений загін в складі від 94 до 118 бійців (точне число не 
відомо). відповідно до цього в навколишніх лісах були ство-
рені бази зі зброєю та продовольством. Штаб партизанського 
загону вирішили створити в лісі поблизу с. більськ. там же 
було розділено загін на три групи: «більську», «Глинську» та 
«міськомлинську» [7].

однак новостворений загін не проявив тих надій на які 
покладався обком і бюро райкому компартії. так, в той час 
коли німецькі війська наближалися до східних районів пол-
тавщини, озброєнні партизани без будь-яких потреб та під-
озр розгулювали по селах більськ, батьки, опішня та в інших 
поселеннях влаштовуючи зустрічі без нагальних потреб на т. 
зв. «явочних» (місце зустрічі) квартирах (досить поширеними 
були п’янки), відвідували зі зброєю свої сім’ї та знайомих, не 
розуміючи, що викривають себе й місця для майбутнього під-
пілля [8].

з перших днів окупації опішнянського району партизан-
ський загін фактично розпався. цьому досить сильно посприя-
ло, те що партизанський загін залишився без керівництва. так, 
керівник групи «більськ» тимофій к. залишив свій загін і по-
кинув район приєднавшись до частин червоної армії, а очіль-
ник «міськомлинської» частини був убитий своїм же парти-
заном. відзначився й начальник штабу партизанського загону, 
який виявився колабораціоністом. стосовно командира загону 
м. куликова відомо: то він переховувався в лісі, то в окремих 
громадян. на початку 1942 р. під час відвідування явочної 
квартири у с. Глинськ був оточений поліцією, відстрілюючись 
покінчив життя самогубством [8]. 

більш сприятливіші умови ведення партизанської війни 
розгорталися в котельві. Формування загону (ім. чапаєва [8, с. 
39]) припало на вересень 1941 р. [3]. так, протягом місяця до 
його складу було записано близько 60 осіб, з яких лише тіль-
ки 20 (в т.ч. – командир) залишилося в час окупації котельви 
(решта – самовільно відійшли по домівках, або з армією в тил 
країни). командиром загону призначили і-го секретаря райко-
му компартії Дениса наливайка (1904 р. н.). 

зазначимо, що принцип відбору кадрів був суто номенкла-
турним: обкомом партійні керівники призначалися командира-
ми загонів, а вони у свою чергу їх формували. 
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Ще до приходу окупаційних військ Д. наливайко разом 
з невеликою групою партизан (у межах 9 осіб) покинув рай-
центр і переховувався поблизу створених баз у лісі [3]. а для 
підпільної роботи в котельві залишив, на нашу думку близько 
50 членів загону.

у листопаді 1941 р. частина загону Д. наливайка повер-
нулась в котельву (переховувалися на її околицях) [3]. однак, 
новини для них були дещо несподівані. по-перше – більшість 
членів загону самовільно відійшли або по домівках, або з ар-
мією в тил країни. так, із залишених близько 50 осіб в підпіллі 
перебувало 11. по-друге – на момент повернення Д. наливай-
ка із залишених у підпіллі було двоє осіб (семен ковпак – брат 
сидора ковпака й степан пустовіт). ситуацію погіршив й той 
факт, що серед бійців Д. наливайка матвій ж. перейшов на 
бік окупантів (став четвертим колабораціоністом із загону Д. 
наливайка). 

винищення партизанів продовжувалося і у наступні міся-
ці. на поч. лютого 1942 р. був схоплений поліцією Д. наливай-
ко і відправлений до полтави. очевидно, там і був розстріля-
ний [1; 2]. за іншою версією – вбитий у котельві [5].

з осені 1942 р. партизанський рух на котелевщині набув 
дещо нової фази. цьому сприяло відродження партизансько-
го загону, який очолював Д.наливайко (залишилося в живих 
лише дві особи). на думку, полтавського краєзнавця віктора 
ревегука, це було формування нового загону (під керівни-
цтвом т. Шевченка) в районі котельва [12, с. 129]. але, як там 
не було, а у вересні (за іншими даними в листопаді) в райцентр 
прибула група червоноармійців, які потрапили в оточення або 
навмисно були відправлені.

10 березня 1943 року 15 партизан разом із т. Шевченком 
були зараховані до розвідувальної роти 309-ї дивізії [12, с. 129]. 
партизанський рух на теренах котелевщини був припинений.

отже, партизанський рух на теренах котелевщини не ви-
правдав поставлених «зверху» завдань. створені поспіхом 
загони розпадалися, або їх учасники переходили на бік оку-
пантів, обираючи шлях колабораціоністів. очевидно цьому 
посприяло ряд чинників: як нові перспективи перед окупацій-
ною адміністрацією, розчаруванням радянською владою, по-
шук кращого життя.
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таким чином, на котелевщині в часи німецько-
фашистської окупації діяли партизанські загони під керівни-
цтвом п. крицького, Д. наливайка, м. куликова, т. Шевченка 
й під можливим керівництвом Ф. поліщука.
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«вІД ІменІ До РоДУ, веДУ ДоРоГУ ДоБРУ…» 
(Імена ЖителІв маКсимІвКи 

хVІІ-хVІІІ столІтЬ)

Довгань Вікторія, учениця 7 класу, 
вихованка історико-краєзнавчого гуртка
БД ЮТ Кременчуцької районної ради 
Керівник: Пилипенко В.В., 
керівник історико-краєзнавчого 
гуртка БД ЮТ 

Гортаючи сторінки вітчизняної та світової історії, ми час-
то навіть не задумуємося, що поряд із неймовірними приго-
дами та неосяжними світами перед нами відкривається ще й 
широка палітра її носіїв. кожного разу, відкриваючи історичну 
книгу, ми зазвичай сприймаємо інформацію як загальне яви-
ще. за таких обставин несправедливо забутими залишаються 
головні творці відображених подій. це прості люди, які кожно-
го дня робили по-своєму важливий вклад у формування епохи. 

вже минули часи сприйняття історії як хронологічного 
потоку подій або зміни одного правителя іншим. історична 
наука зробила свій надзвичайно важливий поворот до люди-
ни. за таких умов важливим є формування нового уявлення 
про життя минулих епох не тільки в ключових політичних, 
економічних та культурних центрах країни, а й звернутися до 
повсякдення окремих населених пунктів, що формувалися в 
провінції. адже такі містечка та села сформували свою само-
бутню історію з традиційними злетами та падіннями, спусто-
шеннями та відродженнями. серед них своє чільне місце по-
сідає село максимівка кременчуцького району, яке за свою 
пів-тисячолітню історію пройшло тернистий шлях, неоднора-
зово знаходячись за крок від остаточного зникнення [1, с.19]. 
але щоразу максимівчани відроджували село, піднімали його 
з глибоких руїн, відбудовували господарство та продовжували 
творити історію. тому, поряд із загальними процесами розви-
тку населеного пункту важливо досліджувати й окремі сторо-
ни життя його населення. 

за таких умов важливо розглядати кожного жителя як ін-
дивідуальність, що має виключне й важливе значення для іс-
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торії села, адже в будь-якому випадку він є його невід’ємною 
частиною та формує загальну картину життя населеного пунк-
ту. основними особистісними ознаками, які можна прослід-
кувати в історичних джерелах є демографічні характеристики 
кожного жителя: імена, прізвища, прізвиська, вік, рід зайня-
тості тощо. Дослідження цих складових повсякденного життя 
дає можливість по-новому поглянути на життя максимівчан, 
які 300-400 років тому народжувалися, жили, помирали, фор-
мували свій самобутній побут та стосунки.

у даній статті вашій увазі пропонується історико-
демографічний аналіз імен жителів максимівки у ХVіі-ХVііі 
століттях. адже основними джерелами даної статті є переписи 
(реєстр та компут) війська запорізького, проведені 1649 [3] та 
1723 років [5]. ці документи подають відомості про жителів 
максимівки та обмежені господарські відомості. корисність 
даних переписів полягає в записі імен переважної більшості 
максимівчан у форматі «ім’я-прізвище», що відкриває перед 
нами широкі можливості для нових досліджень.

з давніх часів однією з ключових ознак людини було ім’я. 
воно могло надаватися від народження, або присвоювалося 
за певні заслуги. завжди ім’я несло певний особистісний код, 
який, за переконанням багатьох, міг впливати на долю людини 
та творити її окремі якості. 

у зазначену епоху існувало кілька традицій щодо присво-
єння імені людині. за українською традицією воно надавалося 
у перші дні після народження. Щоправда традиційне уявлен-
ня про глибоку релігійність цієї процедури не підтверджують 
етнографічні джерела. частина максимівчан справді доручали 
вибір імені місцевому священику, який при хрещенні й імену-
вав новонародженого [2, с.3]. але ця традиція не була єдиною. 
слід наголосити, що в максимівці, як і в усій україні, завжди 
дуже поважно ставилися до свого роду і намагалися зміцнити 
зв’язок поколінь. з цією метою дітей часто називали на честь 
їхніх дідусів, бабусь або інших поважних пращурів.

вибір імені міг бути виключно батьківською ініціативою. 
у цьому випадку вони орієнтувалися на релігійний календар, 
називаючи дітей іменем святого, в день якого вони народилися, 
або з різницею у кілька днів. Хоча бували випадки, коли імена 
давалися з метою захисту дитини від зурочення або наголо-



103

шення її особливості в родині (богдан – богом даний – коли 
довгий час в родині не було дітей тощо). ці мотиви й лежали в 
основі імен більшості жителів максимівки. 

продовжуючи аналіз даного питання, слід прослідкувати, 
які ж імена були найпопулярнішими (найпоширенішими) се-
ред максимівчан. по-перше, важливо наголосити, що специ-
фіка джерел (переписи козацької доби) не дають можливості в 
повній мірі охарактеризувати всіх жителів населеного пункту. 
за основу беруться лише дорослі чоловіки, що й були внесені 
в списки. це були господарі свої дворів, котрі мали матерів, 
синів, дочок, іноді й інших членів родини. але поряд з цим не 
можемо оминути той факт, що, як виключення, у компуті 1723 
роки є імена та прізвища вдів, які успадковували господарство 
заможних козаків [5, с.23]. тому ми маємо змогу лише частко-
во відтворити жіночі імена.

у переписі 1723 року згадуються вісім жіночих імен. се-
ред них три записані як «маря» (сучасна марія), дві «Хвенка» 
і одна «Хвеська» (сучасна Федора), «євдокія» та «пелагія» [5, 
с.23]. Як бачимо, запис проводився по факту усного представ-
лення людини, тому не було чіткого узгодження імен. кожне 
із імен має грецьке походження та пов’язане з християнською 
традицією (з грецької: марія – печальна, знехтувана, Федора – 
дар божий, євдокія – благовоління, пелагія – морський берег). 
але, як бачимо, вони вільно інтерпретуються самими жителя-
ми і мають неформальний запис в офіційних документах. тому 
напрошується висновок, що більшість жіночих імен обирали-
ся батьками дитини за їхнім побажанням та в майбутньому ін-
терпретувалися у повсякденному спілкуванні.

аналогічні інтерпретації помітні й у чоловічих іменах мак-
симівчан. так, зокрема, в одному документі згадуються Федір, 
Хвенько та Хведір. Хоча слід наголосити, що низка імен по-
вторюються у переписах у побутовій формі, наприклад: вань-
ко, левко, мисько, радько, стецько, Яцко тощо [3, с.46]. 

таким чином, можемо звернути увагу на формальний під-
хід як до чоловічих, так і до жіночих імен. 

але будь-які інтерпретації пов’язані з існуючими тради-
ційними іменами, що передавалися з покоління в покоління. 
з’ясувавши, що не дивлячись на низку підходів у виборі імен, 
все ж переважала ініціатива батьків, можемо розглянути й пи-
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тання популярності імен серед максимівчан у ХVіі-ХVііі сто-
літтях.

найпопулярнішим чоловічим іменем серед жителів мак-
симівки очікувано було ім’я «іван». слід наголосити, що воно 
тільки збільшувало свою популярність протягом досліджува-
ного часу. так, станом на 1649 рік у максимівці в середньому 
кожен тринадцятий житель чоловічої статі був іваном. 1723 
року вже кожен десятий мав це найпоширеніше ім’я.

серед інших чоловічих імен 1723 року поширеним було 
«Грицько», з двохсот членів сотні їх було вісім. цікаво, що на 
час першого перепису в максимівці було записано лише два 
носія цього імені. подібна ситуація й з іменем василь, яке но-
сив кожен двадцятий максимівчанин у 1723 році, а в попере-
дньому реєстрі згадується всього двічі [5, с.23]. серед інших 
імен популярними були: андрій, Грицько, роман, тиміш тощо.

цікаво, що ім’я максим (від якого й походить назва на-
селеного пункту) не мало значної прихильності серед жителів 
села. в обох списках воно згадується лише по одному разу. 
поряд з цим в обох переписах згадуються рідкісні імена для 
українських сучасників – конон та стефан. походження дру-
гого буде розглянуте в наступній статті, адже носії цього імені 
мали специфічне прізвище, яке й пояснює його появу. Щодо 
імені «конон», то воно просто вийшло із сучасного вжитку, але 
має традиційне для православного світу грецьке походження 
[4, с.88]. Доказом його поширеності кілька століть тому слу-
гує українське прізвище кононенко, яке є цілком звичним і для 
полтавщини.

отже, наостанок зазначимо, що серед низки імен у ХVіі-
ХVііі століттях жителі максимівки найпопулярнішими вва-
жали «іван» та «марія». вільна інтерпретація в офіційних до-
кументах слугувала причиною стверджувати, що вибір імені 
був ініціативою батьків дитини, а тому їх поширення мало 
«живий» характер, що зумовлювало зникнення окремих імен 
та популяризації колись малопоширених імен серед максимів-
чан.

проведене дослідження не вичерпує всього наукового по-
тенціалу проаналізованих джерел. предметом наступних роз-
відок можуть стати прізвища жителів максимівки, їхнє похо-
дження та зв’язок із сучасністю. 
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у часи національного і культурного відродження україни 
особливої актуальності набуває вивчення історії рідного краю, 
яке виховує почуття прив’язаності до всього того, що визна-
чається змістом поняття «вітчизна».

вченими, краєзнавцями, істориками чимало зроблено з 
підготовки історії населених пунктів полтавщини, тому і ми 
зробили спробу дослідити ще одну сторінку з історії села не-
догарки, пов’язану з розвитком церковного життя.

у енциклопедичному довіднику полтавщини говориться, 
що у XVIII столітті село недогарки було значним населеним 
пунктом. про це свідчить те, що у 1764 року збудована перша 
відома дерев’яна церква на честь святої живоначальної трій-
ці в селі недогарки миргородського полку (тепер кремен-
чуцького району). згадується 10 жовтня 1776 року у зв’язку 
із передачею з відомства київської до відомства слов’янської 
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і Херсонської єпархії. на той час мала одного священика та 
трьох церковнослужителів. перебудована 1843 року і 1887 
року. Дерев’яна, на мурованому фундаменті, в одному зв’язку 
з дзвіницею. Дзвіниця була двоповерхова. церква мала три ві-
втарі: головний – на честь святої живоначальної трійці, боко-
ві – в ім’я архангела михаїла та на честь іверської ікони божої 
матері [1].

церква була висока і гарна, мала четверо дверей. ті, що 
знаходились на півдні, відкривалися на великі свята. Двері з 
північної сторони відкривалися тільки для священика, а східні 
взагалі не відкривалися. проте західні двері були відкриті за-
вжди для людей. стіни церкви були пофарбовані в білий колір, 
вікна та двері – в голубий. на дзвіниці був найбільший дзвін, 
висотою близько 1, 5 метри, вилитий з міді.

у 1773 році до церковної парафії входило 46 дворів,  
1776 – 44 двори і 60 бездвірних хат. у 1902 році володіла 1787 
квадратними сажин садибної в двох місцях, 33 десятин ружної 
землі. мала церковну сторожку, 2 будинки – один для кварти-
ри священика, другий для приміщення жіночої церковнопара-
фіяльної школи [2].

До парафії входили присілок букачівка, хутори: Демен-
тіївка, воскобійники, Гергелівка, пащенівка, Донівка, мен-
щиків, Гулаків, Федоро-антонівка, рокитний, михайлівка, 
марфо-корніївка, логвинівка, краснозірка, андріївка. у 1902 
році парафіян було 2101 душа чоловічої, 2136 душ жіночої 
статі; 1912 року парафіян привілейованих станів – 109 чоло-
вік, міщан – 89, козаків – 4177, селян – 497 [1].

із священиків відомі: Дмитро Георгійович квітницький 
(1902 р., 1912 р., у сані з 1885 року, нагороджений скуфією 
1899 р.); із дияконів: володимир біленький (1890 р.;) із пса-
ломщиків: диякони пилип васильович білик (1902 р.), із цер-
ковних старост: козак євфимій андрійович Ярош (1902р.), 
козак Георгій симонович заниздра (1912 р.).

Як відомо, недогарківська церква мала приписну Георгі-
ївську церкву на хуторі Донівка (тепер рокито-Донівка недо-
гарківської сільської ради). вона була побудована 1899 року, 
дерев’яна, на мурованому фундаменті, в одному зв’язку з дзві-
ницею. 
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відомо, що імена людей відіграють велику роль в істо-
ричній науці. саме така роль була відведена уповноваженому 
по будівництві церкви і школи Гергелю іоану Георгієвичу. за 
свідченнями односельців відомо, що він давав кошти на по-
будову церкви. підтвердженням цьому є слова, викарбувані на 
пам’ятнику: «прийдіть до мене всі струджені і обтяжені і я за-
спокою вас». їх писали на надгробних пам’ятниках лише лю-
дям, які згідно з божими заповідями зробили щось для церкви. 

у 30-х роках церква була закрита, а в роки фашистської 
окупації спалена.

наприкінці січня 1919 року раднарком урср проголосив 
закон «про відокремлення церкви від держави і школи від 
церкви». атеїстичне керівництво більшовицької партії повело 
наступ на релігію і церкву. тисячі священників і віруючих се-
лян стали жертвами червоного терору. не минуло й наше село. 
церква була закрита, священика вигнали і навіть розкопали дві 
могили батюшок, які знаходились неподалік від церкви, в по-
шуках золотих нагрудних хрестиків. в храмі зробили комору, 
до якої у 1932-1933 роках звозили зерно. точної дати руйну-
вання церкви невідомо, але більш всього це трапилося в період 
з 1936 року по 1938 рік. Для цього спеціально було створено 
загін активістів-комсомольців з місцевих хлопців. з того часу і 
до 2007 року село не чуло церковного передзвону.

відома істина – без минулого немає майбутнього.  
13 квітня 2007 року у селі недогарки кременчуцького райо-
ну відбулося урочисте освячення новозбудованого михайло-
архангельського храму. будівництво тривало близько року. 
спонсором виступив директор кременчуцького автоскладаль-
ного заводу микола черниш, уродженець цього села. 

першу божественну літургію і освячення храму провів 
архієпископ полтавський і кременчуцький Філіп. у своєму 
зверненні до мирян архієпископ відзначив: «ми жили в такий 
час, коли розкидалося каміння. але сьогодні прийшла пора 
збирати його, відтворюючи церкви, повертаючись до духовно-
го історичного коріння, до національних витоків, аби відчути в 
серцях силу і міць, закласти надійний фундамент для майбут-
ніх поколінь українців. велике бачиться на відстані. тож по-
справжньому оцінити і осмислити важливість цієї події можна 
буде через певний час. але головне, що віднині кожен право-
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славний християнин зможе зайти до цього прекрасного храму 
і помолитись Христу спасителю» [3].

владика Філіп висловив глибоку вдячність миколі кос-
тянтиновичу чернишу, який зробив своїм землякам такий без-
цінний дарунок. адже це завдяки його старанням недогарки 
мають сьогодні справжню культову споруду. цією богоугод-
ною справою він великими літерами назавжди вписав своє 
ім’я в історію полтавщини, православної церкви, розбудови 
незалежності, духовності й української державності. архіє-
пископ вручив миколі чернишу Грамоту «у благословення 
за старанні труди во славу святої церкви божої милістю сми-
ренного володимира, митрополита київської і всієї україни, 
предстоятеля української православної церкви».

за усердні труди наперстним хрестом був нагороджений і 
настоятель михайлоархангельського храму отець олександр 
пашко. тринадцять років він служить священиком у недогар-
ках.

Маленька, але напрочуд ошатна і велична, у врочисті 
біло-золотій оздобі, бентежному сяйві запалених свічок церк-
ва сьогодні приймає своїх мирян.

У кожного з нас є своя стежина, щоб доля була прихильна 
до нас, необхідно частіше озиратися в минуле – у ньому ко-
ріння нашого роду. Адже відцуравшись свого минулого й свого 
коріння, людина втрачає тим самим любов до Батьківщини.
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Пасішник Катерина, учениця 11 класу, 
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БД ЮТ Кременчуцької районної ради

на сьогоднішній день українське суспільство зіткнулося із 
складними процесами, пов’язаними із зовнішньою агресією та 
веденням бойових дій на сході країни. Ще рік тому такі реалії 
виглядали неможливими для нашої держави. Дані події поста-
вили нові вимоги перед суспільством. поряд з економічними 
та політичними складностями українці відчувають низку гу-
манітарних та психологічних проблем, пов’язаних зі сприй-
няттям нових обставин як об’єктивної реальності. особливо 
тяжко дані процеси переживають діти, свідомість яких часто 
виявляється не готовою до складних суспільно-політичних 
обставин. за цих умов важливими стають історико-краєзнавчі 
дослідження, пов’язані з вивченням становища дітей в склад-
них суспільно-політичних умовах. 

одним з найнеоднозначніших періодів у вітчизняній істо-
рії була радянсько-німецька війна. у роки даного конфлікту 
жителі полтавщини відчули всі лихоліття воєнного часу. вони 
зіткнулися з складними реаліями евакуації, окупаційного ре-
жиму, безпосередніх бойових дій, примусового вивезення на-
селення, втіленням тактики «випаленої землі». особливо го-
стро дані обставини переживали діти, адже вони вимушені 
були переживати процес власного становлення як особистості 
в умовах постійних ризиків для життя й здоров’я та постійної 
емоційної напруги.

на сьогоднішній день в історичній науці набирають попу-
лярності новітні методи дослідження. все більш популярними 
стають «живі» інтерв’ю з свідками тих чи інших подій. над-
звичайно важливий обсяг історичних джерел становлять спо-
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гади «дітей війни», які на основі власних вражень можуть нам 
подати повноцінну картину трагедії дитинства воєнних років. 

за таких обставин виправданим виглядає проведення до-
слідження проблем дитини та дитинства у роки радянсько-
німецької війни в рамках окремого населеного пункту 
(с.максимівки, кременчуцького району). 

починаючи будь-яке дослідження, важливо конкретно ви-
значитися з предметом наукового аналізу. в нашому випадку 
це «діти війни». нам необхідно конкретно визначити віковий 
ценз осіб, яких ми можемо так сприймати. слід наголосити, 
що в українській культурі повноліття сприймалося по-різному 
в залежності від епохи та регіонів. траплялися випадки, коли 
повнолітніми вважалися тільки одружені особи, але поряд з 
цим є приклади, коли як повнолітніх розглядали осіб із 7-8-річ-
ного віку, які щойно могли виконувати фізичні роботи. тому 
є логічним у роки радянсько-німецької війни вважати дітьми 
осіб, яким на той час не виповнилося 18 років. такий підхід є 
умовним, але дає можливість провести первинний відсів для 
здійснення більш глибокого дослідження.

варто зазначити, що для більшості дітей села максимів-
ки початок війни став деякою несподіванкою, яка не мала під 
собою жодного конкретного підтексту. так місцева жителька 
марія іллівна мулявка згадувала, що зранку 22 червня 1941 
року по місцевому радіо, яке знаходилося біля сільського клу-
бу, було оголошено, що почалася війна. в цей час вона спала 
й не розуміла, чому так стривожено її будила мама. певний 
час дитина взагалі не могла зрозуміти причин всезагального 
занепокоєння, яке вона спостерігала як в родині, так і серед 
сусідів. справа в тому, що для більшості дітей слово «війна» 
уособлювало щось невідоме та віддалене, а тому мало тривож-
не значення і занепокоєння викликала реакція дорослих, а не 
сам факт повідомлення про початок бойових дій. 

але таке сприйняття війни продовжувалося недовгий час. 
з початком бомбардувань максимівки діти безпосередньо зі-
ткнулися з лихоліттями війни. Як згадувала ольга олексіївна 
мамон: «вже в перший день бомбардувань один із боєприпа-
сів розірвався неподалік від подвір’я, що дуже мене злякало. з 
того часу я щоночі не могла заснути та дуже сильно плакала». 
в такому стані дитина пробула більше місяця. а після цього її 
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ще протягом кількох років мучили кошмари, в яких вона знову 
бачила бомбардування села. 

встановлення окупаційного режиму принесло відносну 
«військову тишу». але в дитяче побутування прийшли нові 
реалії життя. радянська пропаганда однозначно негативно 
трактувала цей період, що дало свої відбитки у свідомості на-
селення. так, відомим є факт відкриття у максимівці в часи 
окупації української школи. але під час інтерв’ю, співрозмов-
ники намагалися уникати даної теми, переводячи розмову на 
поновлення занять 1943 року. цікавими є свідчення михайла 
васильовича зюмана, який згадував, що школа в роки окупа-
ції йому не пригадується, але він добре пам’ятає учительку 
української мови, яка була надзвичайно cуворою та «змушува-
ла» вчити напам’ять українські вірші. такі розмиті дані дають 
можливість прийти до висновку, що школа в селі таки була, 
але в післявоєнний період її існування було заборонено згаду-
вати під тиском неймовірного залякування населення. 

іншою стороною життя дітей в роки окупації було залу-
чення їх до робіт на території третього рейху. з перших днів 
встановлення нового порядку почалася масова агітація щодо 
можливостей виїзду за кордон. наголошувалося, що україн-
ські землі в тотальній розрусі й потребують довгого періоду 
відновлення господарства, натомість в німеччині та австрії є 
всі умови для високоякісної роботи. Щоправда, слід наголо-
сити, що дітей залучали до цих виїздів достатньо обмежено. 
спершу запрошувалися лише з батьками та виключно з 15-річ-
ного віку. 

але з перемогами радянської армії на фронті ситуація 
різко змінилася. з весни 1943 року на сторінках місцевої пре-
си з’явилися оголошення про обов’язкову явку молоді навко-
лишніх сіл для проходження медичного обстеження з метою 
направлення на роботи до німеччини. у цих же оголошеннях 
вперше звучала погроза щодо осіб, які відмовляться прийти, 
йшлося про застосування санкцій «за законами військового 
часу» [3, с.1]. 

розпочалися й обшуки помешкань місцевого населення з 
метою виявлення молоді, що ховається від примусового виїз-
ду до німеччини. набором молоді займалися загони місцевої 
поліції. марія іллівна квіташ згадувала: «зайшовши до хати, 
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поліціянти залишили петицію, в якій було записано, що мені 
потрібно їхати до німеччини і працювати там 2 роки, а якщо 
ні, то всю сім’ю розстріляють». вже 6 липня 1943 року вона 
була вивезена до німеччини. їй тоді було 16 років. 

Декого із новоприбулих відразу відправляли працювати на 
заводи, де умови праці були достатньо тяжкими. Як правило, 
це були підприємства військового призначення, а тому вони 
мали значні замовлення, які й виконувалися за рахунок остар-
байтерів. неповнолітні остарбайтери не мали жодних обме-
жень робочого часу або обсягів робіт, тому часто працювали 
на межі своїх фізичних можливостей. значну частину макси-
мівчан було вивезено до сільської місцевості, де їх передава-
ли бауерам, які використовували остарбайтерів в основному 
у сфері сільського господарства. тут умови праці були трохи 
легшими, адже вони працювали разом із іншими членами ро-
дини господарів.

з поверненням бойових дій до навколишніх з максимів-
кою земель, діти часто залучалися до безпосередньої допомо-
ги фронту. вони виконували допоміжні роботи при облашту-
ванні бойових позицій. Галина іванівна волювач згадувала, 
що основною складністю в цей час для неї були важкі погодні 
умови. бої поблизу максимівки розгорталися наприкінці ве-
ресня – на початку жовтня 1943 року [1, с.83]. йшли проливні 
дощі. Діти працювали в основному в окопах, які постійно за-
ливалися дощовою водою. взуття катастрофічно не вистачало, 
траплялися випадки, коли діти працювали босими. 

6 жовтня 1943 року радянські війська остаточно закінчили 
переправу через Дніпро поблизу максимівки, і з цього часу 
в селі розпочався надзвичайно складний період післявоєнної 
відбудови, в якій також значну участь брали місцеві діти [2, 
с.3].

підсумовуючи, зазначимо, що дитина в роки радянсько-
німецької війни перебувала в постійному стані страху. спершу 
його причиною була тривожна поведінка дорослих, потім без-
посередні бойові дії. 

у роки окупації страх був пов’язаний з небезпекою при-
мусового вивезення на роботу за кордон. наголосимо, що і з 
приходом радянських військ, доля дітей залишалася склад-
ною, адже їх залучали до робіт по допомозі фронту. таким 
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чином, можемо зробити висновок про непоправну трагедію 
«дітей війни», які фактично втратили такий період життя як 
«дитинство» в сучасному його розумінні. ці обставини мають 
слугувати закликом до недопущення розгортання нових вій-
ськових конфліктів, які відбирають у дітей можливість вільно 
навчатись та розвиватись у дусі гуманістичних цінностей.
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лУБенсЬКе ПеРехРестя ШевЧенКа

Ковальчук Євгенія, учениця 10 класу, 
член пошукового загону «Пошук» 
Калайдинцівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Лубенського району
Керівник: Мисник С.І., 
учитель історії вищої категорії, учитель- 
методист Калайдинцівської ЗОШ І-ІІІ ст. 
Лубенського району 

великий пророк і світоч правди тарас Шевченко завжди 
на вустах істинного українця. в ювілейні дати, присвячені 
кобзарю, цікавість до цієї знаменитої постаті безмежно збіль-
шується. кожен житель україни прагнув би почути, що колись 
Шевченко відвідав чи принаймні проїздив його населеним 
пунктом. та не всім судилося. за підрахунками шевченкоз-
навців, український поет і художник відвідав 224 населених 
пункти україни. це за доволі короткий період дорослого жит-
тя Шевченка в україні.

відомий полтавський краєзнавець і шевченкознавець пе-
тро ротач у свій час називав кількість селищ, де побував Шев-
ченко в межах полтавської області. таких населених пунктів 
дослідник перерахував 67, хоча пам’ятників кобзареві вста-
новлено трохи більше 30 (для порівняння леніну – 2012).
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відомо, що в лубенському районі Шевченко побував у іс-
ківцях, лубнах, солониці. наведені вище цифри не є сталими. 
ці місця зафіксовані і згадані в листах, спогадах, у шевченків-
ському доробку. залишаються і білі плями, котрі чекають ще 
своїх дослідників.

а як бути з тими селами, через котрі проїздив Шевченко? 
чи маємо ми право вважати їх за такі, в яких побував кобзар?

наприклад, у жодному з документів, навіть у двохтомно-
му «Шевченківському словнику», не зазначено, що тарас Гри-
горович відвідав чорнухи, Городище, вороньки, білоусівку, 
суху лохвицю, арсенки (тепер Харсіки). а людська пам’ять 
і сучасні дослідження стверджують, що Шевченко в чорнухах 
таки побував. 

і дійсно, хіба він міг обминути колиску свого першого вчи-
теля і духовного наставника? звичайно ж, не міг. спливають 
такі рядки поета у вірші, присвяченому а.о.козачковському:

… ще в школі
таки в учителя – дяка, 
Гарненько вкраду п’ятака – 
бо я було трохи не голе, 
таке убоге – та й куплю
паперу аркуш. і зроблю
маленьку книжечку. Хрестами
і візерунками з квітками
кругом листочки обведу.
та й списую сковороду…

ось чому Шевченко прагнув побільше дізнатися про вели-
кого філософа скрізь, де б не побував на полтавщині. та відо-
мостей, на жаль, було мало. і тільки в арсенках (Харсіках), а 
це зовсім поруч із чорнухами, йому й пояснили, що в маєтку 
панів полтавців нібито був хтось із прізвищем сковорода. у 
чорнухах, куди направився Шевченко, на той час ще збере-
глися частокіл та ворота пана полтавця. ось тут старожили і 
розповіли йому давню історію про сковороду.

в одній бідній родині молода дівчина парасковія народи-
ла хлопчика від пана полтавця. назвали його Григорієм. пан, 
звичайно, і не думав одружуватися. але не зрікся – знайшов їй 
рівню – саву сковороду. той настільки був бідний, що навіть у 
козацьких списках записаний був просто савкою. в селі це не 
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було таємницею. пан допомагав парасковії ростити хлопчика. 
напрочуд розумним і кмітливим було дитя. так ось чому син 
бідного селянина вступив на навчання в києво-могилянську 
академію, куди не просто було потрапити дітям із заможних 
сімей. очевидно, що допоміг йому пан полтавець. кажуть, 
Григорій був від народження гордий, знав своє незаконне по-
ходження. у чорнухи приїхав лише один раз, за рік до смерті, 
в 1793 році. зайшов на своє дворище, де росли три дуби, зла-
мав із кожного по гілочці, вклонився праху матері, яка була 
похована не як бідна козачка, а в багатому склепі, могилі бать-
ка і поїхав із села, навічно залишивши про себе невмирущу 
пам’ять. про це й почув поет. 

на лубенщині, як відомо, Шевченко перебував тричі: у 
1843 році (липень-серпень), у 1845 році (жовтень), у 1846році 
(лютий).

Друга поїздка припала на кінець жовтня 1845 року. поет 
прямував із полтави через решетилівку, веселий поділ, Хо-
рол, миргород, лубни в ісківці до афанасьєва-чужбинського –  
свого доброго товариша.

завдання Шевченка як члена тимчасової комісії по розгля-
ду давніх актів (київська археографічна комісія) було таким: 
записувати відомості про архітектурні, історичні пам’ятки, за-
мальовувати їх, а також фіксувати фольклорні надбання, зби-
рати стародавні документи та грамоти. 

Що ж зацікавило тараса Григоровича на лубенщині? на-
самперед, 

мгарський монастир, замківщина – місце колишнього па-
лацу вишневецького, верхній вал – оборонна споруда часів 
київської русі, місце солоницької трагедії, де відбувся остан-
ній бій козаків під проводом северина наливайка.

на нашу думку, не міг Шевченко не побувати на оно-
прієвій горі, неподалік села Хитців, що на лубенщині. адже 
знаходиться вона обабіч шляху, який пролягав до мгарського 
монастиря із чорнух. нині в цьому селі, що розташоване на 
території калайдинцівської сільської ради, проживає 87-річ-
ний чеверда олексій Дмитрович, учасник бойових дій періоду 
великої вітчизняної війни. він доніс пам’ять свого роду, спо-
гади про те, що в Хитцях свого часу перебував Шевченко.
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«мені розказував мій батько, а батькові – дід, – говорить 
ветеран війни і праці. – можливо, про це колись знало і більше 
людей, та тільки в роки голоду тут вимерло більше 800 чоло-
вік. війна згубила близько сотні. то кому ж пам’ятати?» по-
вернемося до цього пізніше.

виявляється, що жодного малюнка, зробленого в лубнах 
художником, немає. судячи з його «археологічних записок», 
із повістей «близнецы» і «музыкант», лубенський маршрут 
тарас подолав за один день. простежимо за цим маршрутом.

між селом і містом існували старі шляхи, які були найко-
ротшими, йшли навпростець. із ісківець найлегше було потра-
пити в лубни через п’ятигірці – михнівці – великий в’язівок –  
терни. в тернах існував єдиний міст через сулу, неподалік 
якого сталася солоницька трагедія. Шевченко з афанасьєвим- 
чужбинським прямували через той міст, щоб оглянути і запи-
сати в своїх нотатках: «в семи верстах за сулою солонцы, где 
попал в плен гетьман наливайко. к северу невдалеке неболь-
шое укрепление»…. і все. більше ні слова.

вочевидь, у самій солониці Шевченко й не був, бо ж пише 
не солониця, а «солонцы». Далі поїхали з тернів у лубни. та-
рас оглянув місцевість і записав: «кроме монастыря, осталось 
земляное укрепление, называемое замком. внутри укрепления 
есть провал, но еще никем не разведанный!». і знову коротко, 
поверхнево. залишається монастир – місце, де можна багато 
чого занотувати. 

усе побачене Шевченко відтворив у повістях «близнецы» 
і «музыкант». при цьому він допустив деякі погрішності, на-
звавши святого афанасія александрійським і ствердивши, що 
мгарський монастир заснувала дочка Яреми вишневецького, 
а не мати раїна, як було насправді.

розповідає тарас Григорович і про так звану онопрієву 
пустинь. поштовий тракт лубни – ромни проходив неподалік 
від мгарського монастиря. а на шляху між тишками і Хитця-
ми іосафом Горленком у 1744 році було закладено онопрієву 
чоловічу пустинь, де пізніше збудували дві церкви (онуфріїв-
ську і захаріївську). проіснувало все це до 1786 року. виникає 
питання: чому в лісі збудовано дві церкви? Для кого? адже в 
кожному селі були храми. виявляється, пустинь на відміну від 
мирських церков не підтримувалася державою і засновувалася 
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людьми, котрі «уединились от мирской суеты», аби отримати 
стан вищого прояву пізнання бога. тракт, уздовж якого вона 
збудована, засновано ще полковником лубенського полку ан-
дрієм марковичем, котрий проживав у ромнах і користував-
ся саме цим шляхом. Хитцяни згадували, що, за переказами 
дідів-прадідів, ним колись їздили сірко й богун.

козаки обслуговували тракт, ремонтували міст, мали там 
і церкву, від якої перед великою вітчизняною війною за-
лишилася тільки капличка із криницею поряд. це пам’ятає  
чеверда о.Д..

існуючу пустинь з її церквами підтримували козаки, кож-
ний, хто проїздив цим трактом, уносив кошти. колись серед 
проїжджих був і сам гетьман кирило розумовський. у 1762 
році він особисто оголосив усі полкові міста і містечка. ченці 
молилися за козаків, святотці були їх духовними наставника-
ми. традиційно довіра до таких пустинних монастирів була 
більшою. козаки тут причащалися і сповідалися, берегли свої 
таємниці. протягом 1786 року катерина іі наказала закрити 
пустинні монастирі, аби знищити все, що нагадувало про коза-
цтво. тож Шевченко оглянув руїни цих будівель. почув він та-
кож, що деякі ікони потрапили в церкву с.Хитці (це по дорозі). 
там шлях розходився на два боки. перший, старий лохвиць-
кий, ішов через Хитці – калайдинці – карпилівку – Яблуневе –  
Яготин аж до києва. інший − на лубни. у калайдинцях був 
заїжджий двір, заснований дворянами розумовськими. за ним 
шлях на карпилівку, тарандинці і новаки. 

Шевченко заїхав у с.Хитці. у церкві іоанна богосло-
ва оглянув дві врятовані ікони з онопрієвої пустині − «ісус 
Христос, сидячий на троні» та «вознесіння Христового». тоді 
тараса Григоровича ще ніхто не знав як поета. він був про-
сто художником. зустрівся Шевченко з молодим хлопцем, що 
працював у церкві. це був богомаз чеверда, в пам’яті якого на 
все життя і закарбувався образ тараса. пізніше ціла династія 
богомазів чевердів із покоління в покоління передавала цю іс-
торію, що нині нагадує легенду.

очевидно, далі Шевченко поїхав по найкоротшому шляху 
на ісківці через калайдинці. ні запису, ні малюнків про цю 
поїздку він нам не залишив. і все таки тарас дещо придбав 
на лубенщині. про це свідчить той факт, що під час арешту  
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(1847 р.) серед матеріалів, відібраних у поета, були оригіналь-
ні документи лубенської полкової канцелярії (купчі, прохання, 
листи тощо) і половини Хуііі століття. 

безперечно, він хотів вивчити їх і щось написати, можли-
во, історичну повість. адже козаччина в його творчості займа-
ла особливе місце. згадаймо поеми «Гайдамаки», «іван під-
кова».

Хочеться думати, що і онопрієва пустинь відіграла не 
останню роль. таким чином можна зробити висновок, що до 
сіл, які відвідав Шевченко на лубенщині, справедливо треба 
віднести такі: ісківці, п’ятигірці, михнівці, великий в’язівок, 
олександрівка, терни, солониця, мгар, Хитці, калайдинці, 
новаки. а ще єнківці, бієвці, Горобії(усього 14).

у нащадків по тому виникло багато запитань. одне із них 
таке: чому на шляху в лубни Шевченко залишив малюнки пол-
тавського воздвиженського монастиря, околиці с.решетилівка, 
портрет сина родзенка у великому подолі? Щоправда, в Хоро-
лі й миргороді він також нічого не змалював, бо, за його свід-
ченнями, їдучи з Хорола в миргород, поет захворів. а чому в 
лубнах, де перебували святі мощі афанасія, художник нічого 
не відтворив? відповіді немає. все це залишилося загадкою 
донині.

а невдовзі поет від’їхав на чернігівщину по поштовому 
тракту полтава-чернігів через бієвці на прилуки, щоб погос-
тювати у знайомих. Шевченко був молодою 32-річною люди-
ною, сповненою сил і енергії, а навколо вирувало життя в всіх 
його кольорах і відтінках.
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свято-ДмитРІєвсЬКиЙ хРам – вІД минУлоГо 
До сЬоГоДення

Зінченко Надія, учениця 11 класу, 
вихованка гуртка «Юні туристи-краєзнавці» 
при Декабристівському НВК 
Миргородського району
Керівник: Коваленко І.В., 
вчитель географії Декабристівського НВК

церква завжди була основою для гуртування народу, цен-
тром освіти та виховання населення. актуальність досліджен-
ня полягає в тому, що церковне життя недостатньо висвітлено 
в літературі. Дослідженням даної тематики займалися: ієрей 
володимир молнар, ієрей лутович Дмитро олександрович, 
вчитель історії ромоданівської зоШ черкасець тетяна іванів-
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на, історик полтавського обласного архіву тарас павлович 
пустовіт.

історія заснування церкви в ромодані тісно пов'язана з 
будівництвом у кінці XIX століття залізниці в цьому селищі. 
справа в тому, що до того, як ромодан став залізничним вуз-
лом на перехресті ліній київ-полтава-Харків і кременчук-
бахмач, це поселення не було великим, і його населення від-
відувало свято-преображенський храм у селі Шарківщина, 
що знаходиться в 7 кілометрах. і в кінці 70-х років XIX сто-
ліття ромодан став значно розростатися, і кількість дворів у 
ньому швидко досягла двох тисяч. потреба в місцевому храмі 
стає явною. тому в 1877 році на кошти залізниці тут зводиться 
перша, дерев'яна, церква, приміщення якої збереглося до 20-х 
років XX століття. її будівля була продовгуватою в плані, ви-
сокою, але не дуже великою (з часом вона стала службовим 
приміщенням). Швидко з'ясувалося, що ця церква не може 
задовольнити потреб прихожан. розуміючи це, місцева вдова 
генерала від інфантерії катерина семенівна бєлявцева виді-
ляє землю під церкву і церковнопарафіяльну школу поблизу 
власного житла і виступає головним ініціатором будівництва 
нової, вже кам'яної, церкви. благочестива меценатка також за-
кріплює за майбутнім храмом і назву – свято-Дмитрівський. 
ймовірно, це пов'язано з ім'ям небесного покровителя його 
імператорської високості великого князя Димитрія романо-
ва, власника кінного заводу в с. Дібрівка миргородського по-
віту. можливо, князь був у близьких стосунках з сімейством 
бєлявцевих, людьми впливовими на полтавщині. Доречно за-
значити, що пані бєлявцева мала в ромодані трохи землі, але 
під будівництво подарувала значну і найкращу ділянку своїх 
володінь. засновниками нової церкви стали: князь віктор ме-
щерский, міщанин василь кривонос (перший староста хра-
му), благодійники василь клоповскій, ілля мірошниченко та 
ін. значну допомогу в будівництві та утриманні церкви надали 
місцевий землевласник павло ворогів і торговець іван бегма. 
але більше всіх піклувалися про храм дворянське сімейство 
каховських: микола каховський, керуючий у поміщиків бе-
лявських, жив навпроти церкви і після василя кривоноса ба-
гато років служив в ній старостою. зусиллями цих людей і по-
чалося земне життя свято-Димитрівського храму. церква була 
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закладена 8 листопада 1897, і сотворив цей обряд настоятель 
Шарківщанського храму петро білик. у 1907-1908 роках бу-
дівництво великої кам'яної, хрестоподібної в плані церкви – з 
п'ятьма куполами, в одному – зв'язок з дзвіницею. усередині 
храм не був розписаний, але мав майстерно виконані ікони в 
багатьох багетах. іконостас був дерев'яним, красивої різьби, 
святі образи в храмі прикрашалися вишитими рушниками і 
серветками. у правому кутку церковного двору знаходило-
ся кладовище, де пізніше ховали священиків, благодійників, 
членів кліру. поблизу церкви був також побудований великий 
будинок для священика, будиночок для потреб і сторожка, ко-
лодязь, біля якого відбувалися молебні на водохрещу. у до-
революційний період в свято-Димитрівській церкві досить 
довго служили отець олексій і отець павло, які вели служби з 
професійними регентами-псаломщиками. 

перша згадка про ромоданівську Дмитрівську церкву 
подається в кліровій книзі полтавської єпархії 1902 року. 
Дана церква була приписана до преображенської церкви 
с.Шарківщини. записана вона як церква-школа при станції ро-
модан, була побудована з дерева в 1901 році. мала прихожан 
1366 душ чоловічої статі та 1357 – жіночої. До приходу села 
ромодан відносилися хутори: сотницький та конюшевий. 
першим священником був петро петрович білик, що був по-
свячений в сан священника в 1868 році та скуф’я в 1892 році. 
мали на балансі церкви псаломщиків: іоана Яковича пархо-
мовича, що займав цю посаду з 1841 року, мав нагороду за 
50 років служби, та іімень назарович заїка, що заступив на 
посаду в 1862 році. були церковні старости: всі вони родом 
з с.Шарківщина, а саме: селянин Юліан максюта та вчитель 
Дмитрієвської церкви-школи василь іванович кривоніс.

клірова книга 1912 року наводить дані, що при станції 
ромодан південної залізниці стоїть кам’яна церква з окремою 
дзвінницею, холодної побудови 1901 року. мала два класи 
церковно-приходської школи та один клас залізничної школи. 
при церкві побудовано було квартиру священника, що являла 
собою хату на 5 кімнат. священником уже був олексій васи-
льович станіславський, псаломщиком – Феодосій іоанович 
рвач, церковним старостою – микола святославович коханов-
ський.
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при храмі було засновано школа церковного співу, яка від-
різняла ромоданівську святиню від інших храмів. на парафії 
велася катехізаторська, просвітницька та суспільно-корисна 
робота. завдяки священику і вчительському колективу провін-
ційна ромоданівська школа здійснювала близькі й далекі па-
ломницькі поїздки місцями святої русі. події 1917 року багато 
що змінили в житті селища і в долі благодійників храму. бага-
то хто з них були змушені виїхати. а 1932 рік став для приходу 
дійсно трагічним: знімаються хрести, знищується і конфіско-
вується церковне майно й начиння, безслідно зникає велика 
кількість ікон, церква закривають і перебудовується під клуб. 
у 1941 році храм відкривається – його діяльність відроджу-
ють німці. служив у ньому отець пантелеймон (місюренко), 
який відразу ж після відступу окупантів був заарештований. 
однак після війни священика звільнили і він якийсь час ще 
служив в ромодані, оскільки церква продовжувала діяти. на 
50-ті роки припадає другий період її розквіту: храм відвідують 
єпархіальні владики, місцевий церковний хор славиться на 
полтавщині. у 1962 році влада вдруге відбирає приміщення 
церкви і вдруге влаштовує в ньому залізничний клуб. церков-
не начиння вночі виноситься з церкви і квапливо перевозиться 
в невеликий будинок по вул. кошового, який був виділений під 
молитовний будинок. при перевезенні частину майна було по-
шкоджено, але основні святині збереглися, і стараннями при-
хожан маленький сільський будинок швидко був переобладна-
ний під церкву і прикрашений (незважаючи на те, що в той час 
влада забороняла ремонтувати культові споруди). богослужін-
ня в ромодані тривали, але священикам доводилося терпіти 
всілякі наруги від місцевої влади. наприкінці 80-х років XX 
століття ромоданівці почали клопотати про повернення церк-
ві рідного храмового приміщення. парафіяни дійшли навіть 
до президії верховної ради срср і україни, зверталися також 
до управління південної залізниці, до районної ради. Довго 
їм відмовляли, але в 1990 році приміщення храму все ж було  
повернуто, – і 8 листопада того ж року, на храмове свято, церк-
ву наново освятили. 26 березня 1991, на пасху, яка того року 
збіглася з благовіщенням, відбулося перше святкове богослу-
жіння в тоді ще не відреставрованому свято-Дмитрівському 
храмі. а потім почалися ремонтні та реставраційні роботи, 
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кошти на які виділяли місцеві та прилеглі підприємства, зо-
крема, новооріхівський цукровий завод, що на лубенщині, а 
також колективні господарства, жителі селища. руками місце-
вих умільців були зроблені дерев'яні та реставраційні роботи, 
а розпис тривав аж до 1997 року. іконостас було оформлено 
Грицаєм михайлом Дмитровичем та лутовичем олександром 
олександровичем. розписи стін робив Юрій Державницький 
та брикульцем віктором михайловичем. Дані роботи були 
проведені при отцю олександру олександровичу єфремову. 
за часи отця валерія савчука було розпочато побудову дзвіни-
ці, але вона відрізняється за архітектурним стилем побудови 
церкви, яка являється взірцем змішаного класицизму з еле-
ментами руського стилю, а дзвіниця – віяння побудови дзві-
ниць західноукраїнського типу. із священиків відомі: олексій 
васильович станіславський (1912), пантелеймон місюренко 
(1941), іван черебило (1950-і), кузьма вєтушко (поч. 1960-х), 
о. єфремов (1990), ієрей Дмитро лутович (1990-і), Димитрій 
Двужилов (1990-і), ієрей валерій савчук (2008), ієрей володи-
мир молнар (2010). 
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УКРІПлення ДавнЬоГо михаЙлова

Іванець Дмитро, учень 11 класу
Пирятинського ліцею
Керівник: Головко І.В., 
викладач історії Пирятинського ліцею

літописний пирятин здавна привертав до себе увагу до-
слідників історії краю [5, с.451-453; 9, с.176; 10, с.9-11; 2, с.1-
42; 3, с.147-148, 6, с.83 85; 12, с.237; 1, с.117-127 і ін.]. Nowy 
Piryatin – м. михайлів [4, с.228], – відбудований наприкінці 
XVі ст. серед «удайських рукавів» князем олександром ми-
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хайловичем вишневецьким на місці запустілого в роки татар-
ського лихоліття городища [7, с.101-103], здебільшого залиша-
ється поза нею. Щоправда, перший окомірний план укріплень 
середньовічного міста, знятий в.Г.ляскоронським напередод-
ні Хі археологічного з’їзду, дав підстави а.в.стороженку 
для попередніх висновків, щодо будівництва замку князем, 
закладення і заселення міста: «из остатков валов видно, что 
он значительно расширил площадь города, сравнительно с 
тою, какая была занята поселением Хіі века» [11, с.VI]. йому 
ж належить і перший силогістичний опис м.михайлова: «из-
вестен внешний вид этих укреплённых городков польского 
типа. вокруг «места» – река или глубокие рвы, наполненные 
из неё водой; по-над рекой и за рвами – валы; по валам идёт 
срубленная из толстых брёвен ограда (городня), обмазанная 
глиной; против ведущих в «место» дорог – «башты» (башни) 
с въездными «брамами» (воротами) и подъёмными мостами 
через рвы. отдельные башни носили особые названия: напр. 
в пирятине упоминаются «башты» – млыновая (повз неї про-
ходила дорога на лівий берег р. Удаю через греблю з водяними 
млинами, споруджена в цей же час) и полевая – при них слу-
жили «баштовые» сторожа, наблюдавшие за своевременным 
спуском мостов и запором ворот (яких було, вочевидь четверо: 
з південного заходу, зі сходу, та пара, що вела безпосередньо 
в серце міста – заново укріплений дитинець). внутри «мес-
та» – четырехугольный «рынок», плотно обстроенный дома-
ми и лавками, с зданием ратуши, выходящем на площадь. от 
рынка идут улицы к башням. перед ратушей стоит «пренгер», 
т. е. толстый столб с площадкой (помостом) под ним, на ко-
торую вели ступеньки; обыкновенно он делался из деревян-
ной колоды… Это место расправы «мистра», «ката» (палача) 
с преступниками… принадлежностью ратуши было ещё «тю-
ремное вязание», иначе «карцер»… церковь благочестивый 
помысел старины прятал ближе к валам, в укромные уголки, 
подалее от базарного шума; в пирятинском «месте» их было 
две: преображения Господня (спасская) и успения пресвятой 
богородицы (пречистенская). за городскими рвами начина-
лись «подварки» (предместья)…

вообще говоря, основанный князем александром ви-
шневецким г. михайлов ничем не отличался от общего типа 
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польских городков. Этот внешний облик он сохранил не толь-
ко тогда, когда имя «михайлов» уступило место старому име-
ни «пирятин», но даже после пожара, истребившего весною  
1683 г. значительную часть города: вновь выстроенная рату-
ша продолжала официально именоваться михайловской, по-
старому упоминается рынок, пренгер, вязанье, башты, и пр. 
[11, с.VI-VI]».

важко не погодитися з висновками історика. проте, як 
здається, говорити про тотожність, виявлених і картографова-
них в. Г. ляскоронським залишків земляних укріплень в ра-
йоні соборної площі з валами михайлівського замку зарано. 
аргументів для цього більш ніж досить: 1) укріплення нового 
міста не могли набагато перевищувати розмірів давньорусь-
кого городища: в XVі ст.: відсутність великої кількості робо-
чих рук для цього і необхідність якнайскоріше освоїти даро-
вані сигізмундом землі, навіть шляхом переселення людей 
із далекої волині [13, с.136], просто унеможливлювало це; 2) 
план укріплень в.Г.ляскоронського дивним чином співпадає 
з планом пирятинського фортеці ХVііі ст., вміщеним в «опи-
сах київського намісництва 70-80-х років ХVііі ст.» [8, с.306-
307]; 3) вали, замальовані в. Г. ляскоронським, вже на почат-
ку ХХ ст. знаходилися в поганому стані [5, с.451-453], в 1927 
році збереглися лише їх відрізки, в 1946 році – вони майже 
повністю зникли [6, с.83], тому, ймовірно, припустити повне 
знищення південно-східних валів михайлівського замку ще у 
ХVііі ст., зумовлене ростом міста ; 4) як перший дослідник, 
так і його наступники використовували в роботі окомірні пла-
ни, або ж не зовсім точні карти місцевості: дані топографії в їх 
роботах використовувалися не достатньо, що, зрештою, зро-
зуміло – проводити зйомку нівеліром на забудованій території 
доволі складно.

цілком правомірно припустити, що фортифікатори князя 
вишневецького використовували особливості місцевості, для 
полегшення завдання і спорудили південно-західний вал, що 
захищав місто з поля в найвужчій частині природного мису, на 
якому колись постав давньоруський град, а не на його широ-
кій основі, – це на раціонально. місце це знаходиться майже 
по середині між залишками валів давньоруського городища 
та замальованих в.Г.ляскоронським, валів в районі соборної 
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площі. До того ж, саме тут, на південний захід від колишньої 
пирятинської харчосмакової фабрики та увп утос досі про-
стежуються заглиблення запливших ровів. 

нажаль, з’ясувати це остаточно, можна буде лише після 
проведення ґрунтовних археологічних досліджень в урочищі 
«замок».
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аРхеолоГІЧнІ ДослІДЖення в БеРезовІЙ РУДЦІ 

Гулаткан Тетяна, учениця 10 класу
Березоворудської ЗОШ І – ІІІ ступенів
Пирятинського району
Керівник: Сова Н.М., вчитель 
української мови та літератури
Березоворудської ЗОШ І – ІІІ ступенів

історія виникнення села березова рудка пирятинського 
району полтавської області дуже мало висвітлена в працях на-
уковців. зустрічаються лише згадки про це село, а також деякі 
документи, де воно фігурує. але все ж в різні часи і за різних 
народів, які проживали на цій території, тут вирувало життя. 
одним із підтверджень цього факту є те, що перші письмові 
згадки про березову рудку з’являються в архівах у першій по-
ловині Хуііі століття. зокрема, це український архів [2], гене-
ральне слідство про маєтності лубенського полку. 

але під час археологічних розвідок у даній місцевості були 
знайдені фрагменти кераміки бронзового віку. це дає підстави 
вважати, що, починаючи з бронзи, територія, на якій в даний 
час знаходиться березова рудка, швидко заселялася людьми. у 
Vіі – іV століттях до нашої ери тут проживали племена скіф-
ського часу. вони займалися землеробством, полюванням, роз-
веденням тварин, рибальством. на полях збереглися могили 
цього часу. 

наприкінці старої ери і на початку нової ери на території 
нашого краю розселилися слов’янські племена (свідчення ар-
хеологів, що проводили розкопки ), у V – Vііі століттях вони 
об’єдналися у племінні союзи. тому слід звернути увагу на до-
слідження цієї території в зазначений період.
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березоворудський археологічний комплекс має значну 
історико-культурну цінність. поблизу села розміщена курганна 
група – давньоруський могильник. початок його дослідження 
припадає на 1900 рік. першим обстежив могильник Гнат пла-
тонович закревський, який нарахував на ньому 120 насипів, 9 
з них він дослідив шляхом розкопок. у курганах були виявлені 
як поховання на поверхні грунту, так і в материку. в окремих 
курганах виявлено по декілька поховань. покійників ховали в 
дерев'яних трунах, збитих залізними цвяхами [1]. 

Для уточнення встановленої хронології (в селі могиль-
ники називали «шведськими могилами») вище згадуваний 
могильника влітку 1980 року посульський розвідувальний 
загін, очолюваний науковим співробітником інституту ар-
хеології академії наук урср Ю.Ю.моргуновим вдруге об-
стежив комплекс. при цьому було розкопано один курган з 
безінвентарним похованням Хіі століття. покійник лежав на 
захід головою в дерев'яній труні, збитій залізними цвяхами. 
при розкопках було знайдено багато решток їжі (кістки пта-
хів і дрібних тварин), битого гончарного посуду. археологи 
встановили, що в могилі був кістяк чоловіка віком 55-57 років. 
ніяких пошкоджень на кістяку немає що, безумовно, досить 
дивно. у той час люди мали багато ран, які одержували під час 
полювання та зустрічі з ворогами. по розмірах кістяка було 
встановлено зріст: 168-170 сантиметрів. поховання «бідне», 
ніяких речей з ним немає.

на основі цих досліджень виходячи з обряду поховань, 
виявленого інвентарю могильник можна датувати Х–Хіі сто-
літтям. 

у 1951 році дві могили розкопані і досліджені пошуковим 
загоном місцевої школи на чолі з учителем історії стеценко 
н.в., але крім останків дубових дощок і кузнечних цвяхів не 
виявлено більш нічого [2]. зараз цей могильник нараховує 54 
могили висотою від 0, 5 до 1, 5 м. тут установлений пам'ятний 
знак, що говорить про охорону могил державою.

у 1979 році в долині річки перевод почали будівництво 
водосховища. на превеликий жаль, археологи на місце бу-
дівництва не були викликані. першим уламки кераміки по-
бачив учитель школи стегній микола іванович. він знайшов 
бронзові прикраси, про що повідомив учителя історії бере-
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зоворудської школи Горбатенко валентину іванівну. це було 
восени 1980 року після розкопок посульскої експедиції. у 
школі було створено археологічний гурток. восени, літом, а 
інколи і ранньою весною гуртківці обстежували береги озе-
ра та прибережні поля. було знайдено багато уламків керамі-
ки, наконечник із заліза від списа, прясельце, уламок кам'яної 
шліфованої сокири. найцінніші знахідки зафотографували і 
послали Ю.Ю.моргунову. він підтвердив, що знахідки дуже 
цінні, належать до пізнього неоліту. випускник школи ворона 
олександр володимирович у 1983 році знайшов цілу амфору 
червоної глини. пізніше були знайдено фрагмент подібної ам-
фори на протилежному березі водосховища. приблизно вста-
новили, де могло бути городище слов'ян.

керівник гуртка Горбатенко в.і. возила знахідки до пол-
тавського краєзнавчого музею, спіробітники якого обіцяли 
приїхати, але час ішов, ніхто не приїздив. члени гуртка про-
довжували пошукову роботу і зібрали ще багато цінного ма-
теріалу

у грудні 2000 року знову звернулися до співробітників 
полтавського краєзнавчого музею у відділ археології. через 
брак коштів вони знову виїхати не змогли. 

знахідки юних археологів зацікавили директора березо-
ворудского державного аграрного технікуму котенка олексан-
дра володимировича і при його матеріальній підтримці в кінці 
червня 2002 року в село прибув археологічний розвідувальний 
загін полтавського краєзнавчого музею. археологи на чолі з 
луговою любов'ю михайлівною з 22 по 25 червня обстежили 
скіфські кургани і береги водосховища. на полях господарства 
було помічено сім курганів та по одному на двох цвинтарях 
села. у 60-х роках на території березової рудки було 32 кур-
гани, частина яких були розорані і зруйновані під час будівни-
цтва доріг. частково обстежили територію «трьох Ярів» і від-
відали могильник. ними було встановлено, що в долині річки 
перевод, в районі водосховища, знаходилося поселення брон-
зової епохи ііі – іі тисячоліття до нашої ери, на превеликий 
жаль, зруйноване під час будівництва водосховища. були об-
стежені береги водосховища і знайдено велику кількість фраг-
ментів кераміки, прясельця, зернотерку. Ще раніше членами 
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археологічного гуртка знайдено фрагмент кам'яної сокири. це 
дає підстави твердити, що тут жили ще в епоху неоліту.

обстеження пагорбів і поля поблизу водосховища дало 
підставу твердити, що в іі – V столітті на березі річки було 
поселення черняхівської культури. поселення займало велику 
територію. знайдено фрагменти кераміки, прясельця, обпале-
ну обмазкужител.

побували археологи і в селі вечірки, де також виявлено 
сліди черняхівської культури. обстежили городи селян з пра-
вого боку села до центру. особливо багато уламків знайдено 
на городі миколаєнко л.

старослов’янского городища не виявили, бо поле, де, 
можливо, було городище, було саме засіяне пшеницею. саме 
на цьому місці було знайдено прясельце і кераміку в 1983 році, 
а в 1978 році на глибині 5 метрів було знайдено човник для 
плетіння рибацьких сітей з рогу оленя.

отже, березова рудка має давню історію, її далекі предки 
брали активну участь у творенні загальноукраїнської історії. 
у процесі подальшого дослідження місцевості будуть відкриті 
цікаві сторінки історії. потребують детального дослідження і 
територія самого села березова рудка, особливо урочища «Фе-
лонівщина» вздовж ставка та «московщина». припускається, 
що тут теж було городище, а також правий берег ставка від 
школи до ферми. у себе на городах люди знаходять обпалену 
обмазку і багато попелу. можливо, це залишки рудень – місце 
плавлення руди. 

тому вивчення історії села березова рудка потрібно про-
довжувати, як в археологічному, так і в документальному пла-
ні, адже ця земля ховає ще багато непізнаного.
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РозвитоК ЖІноЧоЇ освІти на ПиРятинщинІ 
До встановлення РаДянсЬКоЇ влаДи

Купріян Олександр, учень 8 класу 
Пирятинської спеціалізованої 
ЗОШ І-ІІІ ступенів №4, член пошукового 
туристсько-краєзнавчого загону «Фортуна»
Керівник: Литвиненко О.М., 
вчитель української мови та літератури 
Пирятинської спеціалізованої 
ЗОШ І-ІІІ ступенів №4

перша літописна згадка про освіту в пирятині стосується 
Хііі століття. в державному прилуцькому архіві зберігалося 
кілька аркушів пирятинського літопису, де вказувалося, що 
в першій половині Хііі століття при пирятинській замковій 
церкві священик навчав дітей (4). напевне, подібні школи ді-
яли і в полкостені та малютинцях, які згадуються в літописах 
під 1125 і 1139-1140 роках. [1]

подорожуючи по україні, французький інженер і карто-
граф Г.л. де боплан у своїй унікальній праці про українське 
козацтво (1650) високо цінував розвиток освіти, вказував на 
високу грамотність українського козацтва. 

на карті боплана нанесено 15 населених пунктів в меж-
ах сучасного пирятинського району (пирятин, Горбинці, ка-
плинці, усівка, сасинівка, метченки, кейбалівка, Дейманівка, 
повстин та інші). і в кожному з них при церквах діяли школи 
грамоти. 

розвитком освіти на україні захоплювався Грек із сирії, 
арабський мандрівник павло аленський, який подорожував 
по україні за часів богдана Хмельницького. Дуже дивно було 
йому бачити, що тут майже всі діти письменні, навіть дівчат-
ка. у кожному селі працювала школа, де дітей навчали рідною 
мовою. [4]

у XVII – XVIII століттях на пирятинщині, як на полтав-
щині і в цілому на лівобережжі, існували приватні та церковно-
приходські школи, в яких церковні дяки були одночасно і вчи-
телями. туди приймали дітей незалежно від віку в різні пори 
року. спочатку їх навчали азбуці, потім читанню часослова і 
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псалтиря, пізніше – писати й рахувати. Дяки-вчителі в біль-
шості випадків не відзначались педагогічною майстерністю 
і не мали достатньої загальноосвітньої підготовки. у школах 
панувало грубе ставлення до учнів, застосувались фізичні по-
карання. [5] зрозуміло, що така школа давала дітям мізерні 
знання, в них майже не навчались дівчата.

більш-менш чітку картину розвитку освіти на пирятин-
щині маємо лише з початку ХіХ століття. указом малоросій-
ського генерал-губернатора князя о.б.куракіна від 20 червня 
(2 липня) 1803 року передбачалось заснування училищ в усіх 
повітових містах. на виконання цього указу в 1814 році було 
відкрито повітове училище в пирятині.[6]. навчання у пові-
тових училищах було безкоштовним, приймалися хлопці і ді-
вчата всіх станів і верств населення. так, у 1814 році в пиря-
тинському повітовому училищі навчалося: дітей дворян – 35, 
офіцерів – 1, купців – 2, міщан – 2, казенного обивателя – 1, 
селян – 7. всього 52 (46 хлопчиків і 6 дівчаток). Як бачимо, що 
переважно чоловіча стать здебільшого мала вищу освіту аж до 
відкриття в пирятині жіночої гімназії.

Думка про відкриття жіночої гімназії в місті пирятині 
вперше була висловлена 25 травня 1902 року на повітовому 
земському зібранні при обговоренні питання щодо прийому в 
дарунок винного складу, запропонованого земству міністер-
ством фінансів. у приміщенні скасованого складу пирятин-
ське земство за згодою міністерства фінансів повинно було 
влаштувати жіночу гімназію і навчальні майстерні. так, до-
тримуючись звичаїв старовини, монопольне відомство хотіло 
спокутувати свій тяжкий гріх перед пирятинцями, намагаю-
чись перетворити вогнище пиятики на осередок освіти. на 
попередньому обговоренні цього дарунку земською управою 
було визначено, що заснування в пирятині «жіночої прогім-
назії та навчальних майстерень складає невідкладну знадобу 
земства і повинно бути задовільнене».

зібрання 17 голосами проти 14 відхилило дар міністер-
ства фінансів на запропонованих умовах. Які ж це були запере-
чення?

основні аргументи, які висували учасники земського зі-
брання, висловив власник великої кручі м.в. стороженко (на 
той час – директор четвертої київської гімназії). згадавши до-
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свід прогімназій золотоноші, зінькова і кобеляк, він зазначив, 
що вони ледь животіють. на його думку, така доля чекає і на 
майбутню пирятинську жіночу прогімназію. можливо, було б 
доцільним лише тимчасово відкрити прогімназію, з тим, щоб 
у недалекому майбутньому вона перетворилася у повну гімна-
зію. але, як вважав стороженко, і тут є труднощі: відкривати 
жіночу гімназію не вигідно, оскільки пирятин ще не має чо-
ловічої гімназії: «жіноча гімназія може бути поставлена в на-
вчальному відношенні при існуванні її в такому місці, де вже є 
чоловіча гімназія, тому що за таких умов викладачі чоловічої 
гімназії дають уроки і в жіночій».

отже, для забезпечення навчальних інтересів жіночої гім-
назії необхідне сусідство чоловічої. та оскільки в пирятині їх 
немає, то потрібно починати будівництво жіночої гімназії, але 
подумати і про влаштування чоловічої.[2]

слід зазначити, що пирятинці, навіть з невеликими до-
статками, надавали перевагу в навчанні своїх синів не в луб-
нах і прилуках, найближчих до пирятина, а прагнули віддати 
їх до київських середніх навчальних закладів. між іншим, у 
четвертій київській гімназії навчалося 12 пирятинців.

лише через чотири роки після вищезазначеного засідання 
питання відкриття середнього навчального закладу знову на-
було своєї актуальності. 1 жовтня 1906 року земське зібрання 
задовольнило прохання жителів міста щодо заснування жіно-
чої гімназії, яку передбачалося відкрити в 1907 році. також 
уважно вислухали доповідь міської управи про необхідність 
організації в пирятині й чоловічої гімназії. «середню освіту, – 
наголошувалося в доповіді, – бажано дати як хлопчикам, так і 
дівчаткам. але оскільки місто вирішило питання про відкрит-
тя жіночої гімназії, то земська управа висловлюється за засну-
вання і чоловічої гімназії».

1 вересня 1907 р. в центрі пирятина відкрито жіночу гім-
назію з підготовчим та трьома початковими класами. потім 
вона мала восьмирічний курс навчання з останнім педагогіч-
ним класом. спочатку гімназія розташовувалась в орендова-
них приміщеннях, а з 1914 р. – у спеціально збудованому дво-
поверховому навчальному корпусі по вул. бородінській (нині 
червоноармійська, 2). тут були великі світлі класні кімнати, 
а також кабінет фізики, спортивний зал, бібліотека. Гімназія 
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мала учнівські квартири. утримувався навчальний заклад ко-
штом держави, губернського, повітового земства, а також пла-
ти за навчання, яка становила 50-75-120 крб. на рік.у 1917 р. 
в гімназії навчалося 434 дітей селян, козаків, міщан, цехових, 
почесних громадян, купців, духовенства, дворян, чиновників, 
інших верств населення.

Гімназистки вивчали закон божий, російську мову та лі-
тературу, математику, фізику, історію, географію, німецьку та 
французьку мови, педагогіку, логіку, гігієну, гімнастику, малю-
вання, співи, рукоділля, українознавство. [7].

вступники повинні були мати початкову освіту і прийма-
лись до навчання в гімназію на основі успішної здачі вступних 
іспитів. Гімназисти мали учнівський квитки, що надавав змогу 
в міських крамницях канцелярський товар купувати зі зниж-
ками.

під час становлення радянської влади на пирятинщи-
ні, навчання в гімназії було нестабільне, це можна побачити 
з свідоцтва про успішність та поведінку учениць за 1918 рік 
(зокрема ніколаєнко євгенії). з остаточним встановленням ра-
дянської влади, гімназія припинила своє існування, а згодом 
стала однією із місцевих шкіл

випускники гімназії мали добрі знання, багато з них зго-
дом стали вчителями шкіл пирятинщини.ученицям, які всти-
гли закінчити жіночу гімназію, народний комісаріат просвіти 
урср видавав атестат на звання учителя початкової школи.

на даний часі це пирятинська спеціалізована школа з по-
глибленим вивченням трудового навчання №4.
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ІстоРІя ствоРення БеРезовоРУДсЬКоЇ ШКоли
яК осеРеДКУ освІтнЬоГо сеРеДовища

Притула Катерина, учениця 10 класу 
Березоворудської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Пирятинського району
Керівник: Смешнова А.В., 
заступник директора з НВР 
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сьогодні школа вважається одним важливим інструмента-
рієм виховання справжніх громадян своєї країни. безумовно їй 
надається велика увага. Школа з давніх-давен виконувала роль 
тієї структури, яка надавала освітні послуги, можливість ста-
ти кожному особистістю. виникнення шкіл, зокрема у селах, 
дали поштовх розвитку кожної дитини. тому ми хочемо роз-
крити питання створення школи у селі березова рудки, про-
аналізувати ті актуальні питання, що стосуються даної теми. а 
саме: коли і ким була вона створена, скільки учнів навчалося, 
які вчителі навчали, іншими словами, яка була тогочасна осві-
та до сучасності. 

історія виникнення школи у селі березова рудка розпо-
чалася з далекого 1862 року, коли закревський ігнатій плато-
нович відкрив приватну українську школу, де вивчали буквар 
п.о. куліша, біографію і твори т.Г. Шевченка, псалми Давида, 
історію україни та письмо. але у 1863 році вказівкою царя, мі-
ністр внутрішніх справ валуєв розіслав в усі українські губер-
нії циркуляр про заборону навчання дітей українською мовою 
та друкування українською мовою книжок. у травні 1865 року 
за вказівкою полтавського генерал-губернатора школа у селі 
березова рудка була закрита[1]. 

після закриття приватної школи закревського в селі було 
відкрито церковно-приходську, а у 1883 році – земську школу. 
Школа стояла на вигоні проти воріт технікуму і являла собою 
просту селянську хату з глиняною долівкою та з дахом, по-
критою соломою. навчання було платне. у ряд стояли лави на 
яких сиділи учні – 6 хлопчиків. навчав один учитель, до якого 
шанобливо звертались учні – «Господін учитель». за порушен-
ня учнівських правил били лінійкою по руках і ставили у ку-
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ток «на гречку». учили читати, писати красиво, арифметики. 
один раз в тиждень приходив піп і діти вивчали на пам’ять 
«закон божий», євангеліє по-слов’янські, молитовник, істо-
рію божу від авраама і до ісаака, весніє ісходи, вірші пушкі-
на, байки крилова, твори Гоголя. 

у 1900 році земська громада купила для школи добротний 
будинок на дві кімнати з дерев’яною підлогою, під бляхою з 
чудовим садом. крім арифметики, читання і краснописання 
учні вивчали історію, старогрецьку і новогрецьку мови, закон 
божий і євангеліє. навчали дітей вчителі: Ганна іванівна та 
роман степанович, піп і дяк. 

1914 рік. ішла перша світова війна. бажаючих навчатись 
було багато і земство розпочало будівництво 4-річної школи, 
яке закінчилось у 1915 році. учили дітей: божко михайло іл-
ліч, різвий антон Якович, Фальковська Ганна Хомівна і тата-
ринова марія михайлівна. після повернення з фронту логви-
ненка Дмитра михайловича було призначено завідуючим шко-
лою. До революції він уже працював учителем, був суворий, 
діловий та керував церковним хором. у 1918 році його було 
вбито у селі теплівка. 

цього ж року у селі відкрили безплатну трудову 7-річну 
школу. завідуючим було призначено самійленка михайла ан-
тоновича. вперше запрацював 5 клас, у якому навчалось 20 
дітей, серед яких взяв старт на подальше навчання і вчитель 
математики в майбутньому, в потім і директор сільської серед-
ньої школи – Ярошенко марко лаврінович.

До березоворудської 7-річки збігались на навчання діти з 
сусідніх сіл – крячківки, вечірок, журавки, Гришківки та ін-
ших. поповнився і склад учителів школи. прославленим учи-
телем з математики був вернигора олексій михайлович, на 
жаль, він був осуджений і розстріляний як ворог народу. 

Добрим словом згадували старожили і сім’ю полуботків – 
степана васильовича і ніну Юріївну.

перший випуск сьомого класу відбувся в 1924 році. у 
1921-1925 роках у школі було уже по два-три паралельних кла-
си. навчались у дві зміни, бо приміщення школи було замале 
для такої кількості дітей.

після ремонту в 1927 році семирічну школу було переве-
дено на другий поверх палацу закревських. Директором шко-
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ли був лучук микола сергійович. кількість учнів сягала 600 
осіб [2]. 

у 1929 році за рішенням Харківського земвідділу палац 
закревських був переданий під сільськогосподарський техні-
кум, а семирічна школа переселилась у відремонтований бу-
динок, який було збудовано у 1842 році закревським, а потім 
викуплений банниковим. від 1 по 4 клас учні навчались в зем-
ській школі, а потім до сьомого класу – у будинку банникова. 

До вищезазначених предметів, які учні вивчали добави-
лась хімія.

у 1938 році у березовій рудці було відкрито середню шко-
лу, директором якої був крамний леонід андрійович, а заву-
чем – тищенко петро мокиєвич. перший випуск учнів 10-го 
класу відбувся 21 червня 1941 року і, на жаль, співпав з почат-
ком великої вітчизняної війни.

у роки окупації з 18 вересня 1941 року по 19 вересня 1943 
року школа не працювала. у жовтні 1943 року школа знову 
відкрила свої двері для учнів. турботу про школу першими 
прийняли на себе учителі – жінки: бондар Ганна іванівна, вер-
нигора мотря панасівна, живило Ганна іванівна, захожа Ган-
на макарівна, нестеренко ольга сидорівна, Фесина наталка 
Яківна. повернувся з фронту інвалідом в.в.в. нагорний Федір 
ілліч – історик.

у кінці 40-х роках педколектив поповнився новими кадра-
ми. приїхали у село подружжя колінько: сергій Григорович, 
фронтовик, інвалід в.в.в., викладач фізики і астрономії та 
його дружина клименко оксана панасівна, учитель україн-
ської мови та літератури, подружжя – Гришко іван йосипович, 
учитель української мови та літератури та оксана леонідівна, 
учитель початкових класів та інші.

у 1951 році директором школи призначено колінько сер-
гія Григорович, який працював на цій посаді до 1978 року, а за-
вучем – Гришка івана йосиповича, який невдовзі помер після 
тяжкої хвороби. після його смерті став завучем костяний Фе-
дір іванович. з 1958 по 1981 рік завучем був сирота михайло.

у школі було понад 600 учнів. приміщення було мале і 
прийшло в аварійний стан. молодші класи (1-4) навчались в 
школі збудованій земством 1914-1915 р.р., а старші класи – в 
школі приміщення баннікова, але в дві зміни. 5-7 класи в пер-
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шу зміну, а 8-10 класи в другу. електричного освітлення не 
було і навчались при гасових лампах.

Директор школи колінько сергій Григорович почав кло-
потання про будівництво нової типової школи, але оскільки 
коштів на це не виділили, то самотужки почали будівництво 
глинобитних приміщень. учителі і техперсонал робили саман 
і клали стіни. спочатку побудували два приміщення. одне з 
них на два класи, а друге на один клас, яке пристосували під 
фізкабінет. потім в такий же спосіб побудували майстерню по 
дереву і майстерню по металу.

у 1958 році на пленумі цк кпрс було прийнято поста-
нову «про зміцнення зв´язку школи з життям і про дальший 
розвиток системи народної освіти в срср». на виконання 
постанови школою було придбано два автомобіля і введено 
новий предмет – автосправу. викладачем автосправи був куш-
нір микола Хрисантович, а пізніше – Дикий василь Денисо-
вич. придбали також два трактори типу Хтз і введено уроки з 
тракторної справи, викладачем був стегній микола іванович.

завдяки ентузіазму вчителів, які організували екскурсії, 
учні крім шкільної програми знайомились як з виробництвом 
так і з історією країни. так були проведені екскурсії в пирятин 
на меблеву фабрику, молокозавод, хлібзавод, експерименталь-
ний завод, ртс, в Харків на тракторний завод, в кременчук 
на Гес, до миргорода в керамічний технікум, музей Гоголя, 
грензавод (шовківництва) і завод гоголівської мінеральної 
води, на могилу Гурамашвілі, в київ в історичний музей, му-
зей т.Г.Шевченка. 

учні відвідали виставку досягнень народного господар-
ства україни, київську Гес, миронівську селекційну станцію 
ім. в.ремесла, побували в каневі на могилі т.Г. Шевченка і на 
канівській Гес. були здійснені екскурсії до чернігова, Ялти, 
москви, ленінграда.

славився хор вчителів і хор учнів під керівництвом бон-
даренка Дмитра павловича далеко за межі району і навіть об-
ласті. не менший успіх мав і струнний оркестр учителів також 
під керівництвом бондаренка Дмитра павловича.

від першого повоєнного випуску десятикласників 1950 
року до 1994 року включно березоворудська середня школа 
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провела 46 випусків, з них 2 випуски одинадцятикласників. за 
цей час серед випускників було 63 медалісти.

кольнько сергій Григорович в співдружності з парторгом 
котенком володимиром васильовичем та при підтримці пра-
цівника цк кпу Голобородька іллі івановича все таки отри-
мали дозвіл на будівництво і були виділені для цього кошти. 

зайнялись підготовкою майданчика під забудову, а для 
цього необхідно було викорчовувати чудовий плодовий сад. і 
от у1977 році на місці саду відкрила свої двері для школярів 
сучасна двоповерхова школа, де під одним дахом розмістились 
обладнані по кожному предмету кабінети і спортивний зал, бі-
бліотека і їдальня та спальня для дошкільнят.

таким чином, можна стверджувати, що школа у березовій 
рудці пройшла великий етап створення та розбудови, зазна-
вала карколомних змін та відкривала світ для багатьох талано-
витих учнів. і не важливо, чи це маленька чи сучасна двохпо-
верхова будівля, але мета вчителів тогочасних і сучасних одна. 
вони роблять все для того, аби діти здобували якісну освіту. 
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саме так названо масштабний міжнародний науково-
дослідний проект археологічних досліджень поля полтав-
ської битви.

вперше цей проект обговорювався 1 листопада 2005 року 
в приміщенні посольства україни у королівстві Швеція на зу-
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стрічі з представниками ради національної спадщини Швеції 
та Шведського телебачення. йшлося про те, щоб у рамках цьо-
го проекту провести дослідження відповідних архівних мате-
ріалів в україні та Швеції, здійснити археологічні розкопки, на 
місці полтавської битви.

перший державний канал Шведського телебачення пови-
нен впродовж усіх польових сезонів у полтаві знімали матері-
ал про роботу експедиції з тим, щоб підготувати документаль-
ний фільм і продемонструвати його в усіх країнах європи. ор-
ганізатори проекту також звернулись до короля Швеції карла 
XVI Густава з проханням виступити в якості почесного патро-
на проекту. відразу було обумовлено, що шведська сторона 
використовуватиме лише сучасне археологічне та пошукове 
обладнання, щоб точно розрахувати місце розкопів та обмеж-
ити їхню територію, а всі предмети, які будуть знайдені під 
час розкопок, після їх реставрації та аналізу будуть передані 
Державному історико-культурному заповіднику «поле пол-
тавської битви» [3]

у лютому 2006 року кабінет міністрів україни дає дору-
чення відповідним державним структурам розпочати підготов-
чу стадію українсько-шведського історико-дослідного проек-
ту, здійснивши його поетапно до 2009 року. 

До кінця 2006 року всі організаційні питання робо-
ти міжнародної археологічної експедиції були вирішені. До 
українсько-шведської групи дослідників приєднується і док-
тор андріян мандзій, член фонду Фулбрайта (сШа), який 
стає директором проекту «поле полтавської битви».

з 4 по 16 червня 2007 року міжнародна група дослідни-
ків зі Швеції, україни, сШа провела свій перший польовий 
сезон на доленосному полі європейської історії в полтаві. пе-
ред вченими – дійсно велике поле діяльності. адже єдиний раз 
поле полтавської битви досліджувалося 1911 року. тоді у пол-
таві працювала шведська археологічна експедиція; лейтенанти 
Шведського Генштабу карл беннедич і Фрей райдеберг. за спе-
ціальним пропуском, який підписав віце-губернатор с.бібіков, 
за узгодженням з полтавським губернатором м.муравйовим, 
шведські дослідники працювали на околицях полтави та по-
бували в переволочній, на місці капітуляції шведської армії 
30 червня 2009 року. зрозуміло, що головним їхнім завданням 
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було віднайти поховання загиблих шведських воїнів. проведе-
ні дослідження к.беннедичем і Ф.райдебергом на побиванці, 
поблизу тільки-но зведеного (1909 р.) пам’ятника шведам від 
співвітчизників, дали результат прямо протилежний очікува-
ному. було віднайдено поховання – велику кількість людських 
кісток, вік яких майже 500 років; шведські фахівці віднесли 
їх до часу битви великого литовського князя вітовта на вор-
склі (1399 р.). користуючись картами Шведського Генштабу, 
консультацією і.Ф.павловського, лейтенанти віднайшли на за-
хідній окраїні кладовища колонії психічно хворих поховання 
шведських воїнів. ці останки були вивезені експедицією до 
Швеції, досліджені і поховані на монастирському цвинтарі 
вадстена. 

за результатами археологічних робіт 1911 року було скла-
дено детальний звіт, підкріплений точними топографічними 
картами та фото. окрім того, к.беннедич 1918 року видав мо-
нументальне дослідження в 4-х томах «карл XII на полі пол-
тавської битви». власне ці безцінні документи і стали основою 
для роботи нинішньої археологічної експедиції. бо майже 90 
років поле не досліджувалося: цьому на заваді були перша та 
Друга світові війни; у радянський час – два закритих об’єкти: 
військовий аеродром та військовий склад. 

і коли до полтави 1989 року приїздив петро енглунд, 
доктор історії упсальського університету, автор унікального 
дослідження «полтава. розповідь про загибель однієї армії», 
щоб оглянути поле битви, йому це не дозволили, бо ж на полі 
ще зберігався ядерний потенціал радянського союзу [3]

тому, перед міжнародною археологічною експедицією 
постало грандіозне завдання: комплексне дослідження поля. 
у складеній науковцями програмі проект «поле полтавської 
битви» йшлося про вивчення всіх битв, що проходили на полі 
полтави, включаючи: 1399р. (битва великого литовського 
князя вітовта з ординцями), 1658р. (битва між законно обра-
ним гетьманом україни і.виговським та полтавським полков-
ником м.пушкарем, який плекав честолюбиві плани тримати 
в своїх руках гетьманську булаву), 1709 р. (червнева полтав-
ська битва), 1944р. (з військового аеродрому, що на полі, здій-
снювалося грандіозна операція Другої світової війни під кодо-
вою назвою «Френтік»).
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метою роботи міжнародної групи були натурні дослі-
дження полів полтавських битв з використанням метало-
детекторів та георадара. необхідність провести обстеження 
території полів битв виникла ще внаслідок того, що планува-
лися великомасштабні роботи по створенню серії земельних 
редутів та оборонних валів. основна увага була приділена ви-
значенню місця де Шведський наступ почав розпадатися (3-й 
день битви 1709р.).

міжнародна українсько-шведсько-американська експеди-
ція, яка в червневі дні 2007 року працювала у полтаві, була 
поважна за своїм складом. очолював експедицію (директор 
проекту) професор історії моргедського Державного універ-
ситету адріян мандзій (сШа). професор адріян має майже 
20-літній стаж роботи в україні та в інших країнах європи по 
дослідженню полів битв: 1649 року битви під зборовим, 1649 
року облога збаража, облога кам’янця-подільського, 1916 
року битви лисонії. науковим директором проекту був док-
тор наук Державної служби охорони пам’яток бо кнаррстрьом 
(лунд, Швеція). Доктор кнаррстрьом проводив археологічне 
дослідження багатьох полів битв у Швеції і щойно видав мо-
нографію своїх вивчень битви 1677 року біля ландскрона. До 
складу шведської групи експедиції увійшли кеннет старк та 
ларс вінрот; разом із бо кнаррстрьомом вони є фахівцями з 
військової (батальної) археології, картографії та комп’ютерної 
археології.

старшим археологом даного проекту був олександр су-
пруненко, кандидат історичних наук, директор центру охо-
рони та досліджень пам’яток археології управління культури 
полтавської облдержадміністрації, старший науковий співро-
бітник, заступник директора Дп нДу «охоронна археологіч-
на служба україни» інституту археології нан україни.

вчені працювали у різних частинах поля. у першу чергу 
біля пам’ятних знаків на місці бувших фортифікаційних спо-
руд (редутів), як відомо – їх 10, але три із них знаходяться на 
території військового складу і раніше доступ до них був забо-
ронений. нині, з огляду на роботу міжнародної експедиції, до-
слідники і вперше науковці заповідника та журналісти, змогли 
побачити пам’ятні знаки, а археологи просканувати територію 
навколо них. 
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загальний висновок щодо пам’ятних знаків на місці реду-
тів – вони встановлені з похибкою до 100 м від бувших зем-
ляних укріплень петровської армії. До 200-річчя полтавської 
битви зводяться обеліски на місцях бувших редутів. ймовірно, 
пам’ятаючи про штурм редутів шведами, та численні втрати 
при цьому, у 1909 році з морально-етичної точки зору, не по-
рушуючи спокій полеглих, обеліски звели з незначною по-
хибкою. прикро, що журналісти, почувши про дане відкрит-
тя археологів, вирішили зробити з цього сенсацію – пам’ятні 
знаки не у відповідних місцях редутів, а звідси – де ж поле 
битви? там, де й відбувалися доленосні події впродовж віків. 
і карти Шведського Генерального штабу, і рекогносцировка 
поля полтавської битви проведена 1909 року капітаном со-
коловським показують нам територію, де в червневі дні 1709 
року проходила полтавська баталія. архівні документи, карти 
були взяті за основу, коли 1981 року створювався Державний 
історико-культурний заповідник «поле полтавської битви» та 
визначалися його межі. [1] Що ж до пам’ятних знаків на місці 
редутів, які встановлено з незначною похибкою, то слушною 
є думка костянтина васильовича присяжного, який зазначив, 
що «обеліски є пам’ятками історії, культури і архітектури 1909 
року, хоч і не точно розташовані, їх ні в якому разі не можна 
переробляти, а залишити так, як є, ознакувати, бо ж це спро-
ба консерваторії фортифікації станом на початок ХХ століття, 
одна з небагатьох таких спроб взагалі в україні (подібні – кон-
сервація турецьких шанців в кам’янці-подільському, частково 
київські земляні фортифікації). на місці запеклих боїв у черв-
неві дні 1709 року – район жуки – осьмачки – тахтаулове, де 
дислокувалися шведські війська, запорожці к.Гордієнка та ко-
заки і.мазепи, а згодом козаки і.скоропадського та петровські 
війська, к.присяжний віднайшов шанці, а шведські археоло- 
ги – чимало фузейних куль та картечі. район івонченець по-
радував знахідками козацької доби, часу полтавської битви. 
всюди на полі, де працювали археологи, велика кількість па-
тронів, куль, гільз часу Другої світової війни. чимало з них 
віднайдено недалеко від військового аеродрому і пов’язані з 
операцією «Френтік» [1].

перший польовий сезон, проведений дослідниками, під-
твердив попередні сподівання на грандіозність робіт. ар-
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хеологи пересвідчилися, що копітка робота чекає на них у 
2008-2009 роках, й, можливо, не буде завершена, адже дуже 
великі об’єми, площі. за результати першого сезону роботи 
археологи склали звіт, а знахідки передали у фонд заповідника 
для подальшого їх вивчення. Щоденно представники першо-
го державного каналу Шведського телебачення пан мартін 
знімав роботу експедиції і по каналам супутникового зв’язку 
передавав матеріал у Швецію. на завершення терміну екс-
педиції до заповідника прибули другий секретар посольства 
Швеції в україні бйорн Фагерберг та директор програми іме-
ні Фулбрайта, представник посольства сШа в україні мирон 
стахів. ознайомившись з роботою археологів та попередніми 
висновками досліджень, науковці та представники посольств 
прийняли рішення про проведення міжнародної археологічної 
конференції після завершення польового сезону у жовтні 2009 
року. організацією цієї конференції буде займатися фонд імені 
Фулбрайта.

водночас звіт про перший польовий сезон на полі пол-
тавської битви, з яким ознайомили учасників міжнародної 
конференції бо кнарстрьом та адріян мандзій, став родзин-
кою означеного заходу, який 15 червня проходив у полтаві за 
участю науковців києва, полтави, Швеції, сШа.

отже ставити крапку у великій книзі дослідження поля 
полтавської битви ще рано.
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БУв таКиЙ ПолК…
(зведений полк Полтавського тракторного училища: 

минуле і сьогодення)

Дюс Анастасія, учениця 11 класу
Полтавської гімназії № 21
Керівник: Посмітна С.В., 
учитель історії 
Полтавської гімназії № 21

Як багато війн зазнала стражденна українська земля! 
скільки вражих орд топтали її, скільки палили й плюндрува-
ли! та з-поміж усіх найтяжчою була минула світова війна. Яку 
величезну всеєвропейську руїну лишила вона по собі, скільки 
мільйонів життя забрала…

ми відзначатимемо 70-ту річницю з дня визволення укра-
їни від німецько-фашистських загарбників. у всіх куточках 
нашої країни, в кожній сім’ї з вдячністю згадують мужній вої-
нів, що здолали лютого ворога.

радянська влада перед війною зуміла виховати в молоді 
високі моральні якості: вірність, працелюбність, доброту, по-
рядність. 

найбільшим військовим навчальним закладом нашого 
краю напередодні війни значилося полтавське тракторне учи-
лище, яке було створене в 1940 році на базі полтавського вій-
ськового автомобільного училища і готувало військових техні-
ків іі рангу для автотракторних частин.

з початком війни, згідно з наказом головнокомандуючо-
го південно-західного напряму, маршала радянського союзу 
семена будьонного, було сформовано впродовж одного дня –  
5 серпня 1941 року – зведений полк. полтавського тракторно-
го училища (пту). До полку ввійшли командири, політпраців-
ники, викладачі та дві роти курсантів пту. Формування полку 
здійснювалось одразу в кількох місцях.

у самому училищі готували для відправки на фронт під-
розділи курсантів, у Яківцях – трактористів з міста і навко-
лишніх сіл, у червоних казармах – політпрацівників.
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загальне знайомство призовників відбулося 5 серпня піз-
но ввечері на вокзалі полтава-південна, звідкіля ешелонами 
відправлялися хлопці на виконання бойових завдань.

вранці 6 серпня 1941 року бійці зведеного полку були в 
кобеляках. звідти – марш до Дніпра у район села кишеньки. 
50 км з повною викладкою під променями пекучого сонця про-
йшли досить швидко і з ходу зайняли оборонні позиції на ліво-
му березі Дніпра від села келеберди до села малий орчик. по 
фронту це становило понад 60 км.

незважаючи на погане озброєння, відсутність бойово-
го досвіду, командири та бійці полку впродовж двох тижнів 
стримували натиск ворога. всі спроби фашистів організувати 
переправу було зірвано. так 12 серпня група розвідників вій-
ськового техніка іі рангу а.Г. михайлова зірвала чергову спро-
бу німців переправитися через Дніпро біля села низи кремен-
чуцького району. натомість, самі курсанти переправлялися на 
правий берег Дніпра, вели розвідку, завдали раптових ударів 
по підрозділах противника.

15 серпня бійцями полку вдалося навіть відбити у німців 
плавучий госпіталь «клим ворошилов», звільнити медперсо-
нал та поранених, доставити їх у місце дислокації частини. 
тут, на березі Дніпра, у надзвичайно складних умовах остаточ-
но і сформувався зведений полк пту. До ііі і іV батальйонів 
цього полку ввійшли курсанти окремого запасного тракторно-
го батальйону. особовий складнараховував майже 2500 осіб. 
командиром полку було призначено полковника івана черен-
кова.

на ділянці оборони, яку утримували бійці зведеного 
полку пту, німці так і не змогли організувати переправу. а  
19 серпня 1941 року полу уже замінила 300 стрілецька дивізія, 
яка підійшла на допомогу Донбасу. 

25 серпня 1941 року в зв’язку з погіршенням ситуації на 
фронті полк терміново перекинули на захист міста нижньод-
ніпровськ. тут доводилося діяти в надзвичайно складних умо-
вах. наступ на місто організовувався поспіхом. у бійців не 
було жодних планів міста, зв’язку і взаємодіями між частина-
ми. основними факторами операції стали раптовість наступу 
та гітлерівці не чекали нічної атаки, їх опір був не зовсім орга-
нізований, і тому вони не змогли з ходу ввійти в село клочки 
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перед нижньодніпровськом, знищити там німецьких кулемет-
ників і продовжити наступ, опір ворога наростав. він вводив 
нові сили і танки. втрати полку виявилися великими. після 
запеклих боїв у кінці вересня полк відвели в тил.

командування 5-ої армії і південно-західного фронту 
високо оцінило героїзм бійців і командирів зведеного полку. 
нагороджені орденами і медалями. високої нагороди – ор-
дена леніна були удостоєні полковник і.черенков, командир 
батальйону м.трофименко, підполковник, начальник штабу 
в.канєвський, майор батальйону Ф.Шубний.

зведений полк пту був тимчасовим командуванням не 
мав ні печатки, ні прапора. воював лише від 5 серпня по 17 
вересня 1941 року. він перекидався з однієї ділянки на іншу, 
перебував у складі 37-ої армії, діяв самостійно, перебував у 
складі 6-ої армії. не маючи належного бойового вишколу, при 
нестачі зброї, він виконав свою історичну місію: у перші мі-
сяці війни він стримував, наскільки це було можливо, пере-
важаючі сили ворога на відповідальних ділянках лінії фронту.

полк був визнаний небоєздатним, і його розформували. 
курсанти повернулися в училище, щоб продовжити навчання, 
але вже в п’ятигорську. уже написано тисячі книг про події 
великої вітчизняної війни. Для нас важливі не тільки спогади 
генералів, але і солдатів, молодших офіцерів. про це ми може-
мо дізнатись з листів бійців додому, з книг, з експонатів музеїв, 
зі спогадів ветеранів. 

музей бойової слави зведеного комуністичного полку 
полтавського тракторного училища було створено 23 вересня 
1985 року колективом учнів та педагогів полтавської гімназії 
№ 21, під керівництвом ветерана великої вітчизняної війни 
андрія михайловича ульянченка.

незмінним керівником нашого музею з грудня 1987 року є 
учитель історії світлана василівна посмітна.

музей є осередком патріотичного виховання молоді. кож-
не покоління дивиться на минуле очима свого часу. ми наро-
дилися не в повоєнні роки, і нам важко усвідомити трагедію 
воєнного лихоліття. але ми розуміємо, що могли б і не наро-
дитися, якби нас не захистили.
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робота в музеї – це дань вшанування пам’яті тих, хто не 
повернувся з війни і поклав своє життя заради існування май-
бутніх поколінь. 

Давайте згадаємо героїв-земляків, курсантів полтавського 
тракторного училища, які мужньо обороняли рідний край: ва-
силь в’язун, андрій ульянченко, Григорій Халимон, андрій 
чуб, микола Герасименко, микола кривенко, іван оніщенко, 
іван мороховець, іван пилипенко та інші.

і сьогодні саме вони, люди старшого покоління, наші ша-
новні ветерани, допомагають нам не забувати подвиги живих і 
полеглих, щоб жила у віках правда про війну.

під керівництвом вчителя історії посмітної світлани ва-
силівни діти створюють і проводять різноманітні музейні екс-
курсії.

з метою організації краєзнавчо-пошукової роботи гімназії 
діє пошуковий клуб «пам’ять», активісти якого здійснюють 
велику роботу з пошуку ветеранів великої вітчизняної війни, 
збирають у них інтерв’ю, досліджують їх бойовий та трудо-
вий шлях. зібраний матеріал видається в збірках, і допомагає 
внауково-дослідницькій роботі, захисті робіт ман.

бойовий шлях воїнів зведеного полку полтавського трак-
торногоучилища – це частинка історії нашого краю, історія 
країни. нехай ця невелика стаття буде даниною пам’яті цим 
славним воїнам, які віддали своє життя за свободу і незалеж-
ність нашої спільної (тоді) батьківщини. 

увічнення пам’яті – теж подвиг, бо це – наша совість, суд-
дя, мірило нашого буття. вона ніколи не дасть померти геро-
ям: вони завжди з нами.
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внесоК м.я.РУДинсЬКоГо У становлення 
ПолтавсЬКоГо хУДоЖнЬоГо мУзеЮ

Засімович Ірина, учениця 10 класу
Полтавської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 
ім. Панаса Мирного
Керівник: Рева І.А., 
учитель історії та правознавства 
Полтавської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 
ім. Панаса Мирного

серед плеяди відомих учених-полтавців, подвижників 
української науки і культури початку ХХ ст. ім’я михайла Яко-
вича рудинського виблискує зорею першої величі. і не дивно, 
адже уродженець сусідньої охтирки, що на сучасній сумщині, 
назавжди «зрісся» з полтавою, присвятив розбудові її культу-
ри, науки, видавничої справи, освіти і музеїв кращі й найбільш 
плідні роки свого життя, весь хист непересічної людини-
творця. тут, у полтаві, він остаточно став називати себе пол-
тавцем. тут же отримав заслужену характеристику визначного 
письменника-демократа від свого сусіда в.Г.короленка – як 
«відомий українець», людина кришталевої чесності і щедрої 
душі. про таких, як михайло Якович говорять – багатогранна 
особистість.

михайло Якович рудинський (1887-1958) – відо-
мий український археолог, історик мистецтва, музейник, 
пам’яткоохоронець, педагог, один із керівників української 
археологічної науки та національного пам’яткоохоронництва 
1920-1950-х рр.

найважливішим періодом життя вченого є, за стверджен-
ням самого михайла Яковича, полтавський період, особливо 
у аспекті розбудови музейної справи. сьогодні, коли музейна 
справа переживає новий етап розвитку, а музейна педагогіка 
як у середній, так і у вищій освіті набуває нового змісту, дослі-
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дження діяльності корифеїв музейної справи на полтавщині є 
досить актуальним. це і визначило обрання теми. 

метою роботи є розкриття внеску вченого у формування 
полтавського художнього музею через аналіз його праць, та 
праць інших дослідників на полтавщині. 

Як же починався «музейний шлях» м.Я.рудинського? ак-
тивна позиція на початку ХХ століття полтавської інтеліген-
ції, зокрема, відомих у місті музейників і пам’яткоохоронців 
вадима Щербаківського, костянтина мощенка, Григорія ко-
валенка, лева падалки, яких згрупував навколо себе михайло 
рудинський, не дозволила довести до повного знищення цілої 
низки мистецьких колекцій, залишених колишніми власника-
ми напризволяще в суровий час військових випробувань [1, 
с.19-21]. за їх ініціативою у полтаві протягом 1917-1919 рр. 
виникає ряд офіційних органів, покликаних захистити і збе-
регти пам’ятки історії та мистецтва. найбільш дієвим виявив-
ся «комітет по охороні пам’яток старовини, мистецтва і при-
роди на полтавщині» на чолі з костянтином ляховичем.

м.Я.рудинський, для якого пам’яткоохоронництво стало 
справою всього життя, був одним із найактивніших членів ко-
мітету. він був у числі тих, хто здійснював обхід реквізова-
них помешкань міста, а згодом – особисто очолював виїзди-
експедиції до маєтків рєпніних у Яготині та кочубеїв у Ди-
канці. 

на місцях рудинському добре вдавалося довести доціль-
ність діяльності таких експедицій, переконати у нагальній 
необхідності вивезення та збереження культурних цінностей. 
у Яготині було врятовано цінну бібліотеку, кількість примір-
ників якої, за словами в.м.Щербаківського, вимірювалась ва-
гонами [2, с.8-11].

чутки про скарби кочубеївського палацу у Диканьці по-
ширювались далеко поза межами полтавщини. нащадки 
козацько-старшинського роду були знавцями та шанувальни-
ками мистецтва. вони вклали величезні кошти у колекцію, 
яка створювалася протягом століть і складалася, насамперед, 
з творів західноєвропейських майстрів – зразків малярства, 
скульптури, виробів з бронзи, порцеляни, меблів, ювелірних 
виробів тощо. сотні речей вдалося врятувати.
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авторитет михайла рудинського у комітеті та місті був 
безсумнівним і, перш за все, базувався на його ґрунтовних зна-
ннях з історії та мистецтва. тому, коли постало питання про 
створення нового музею, його організацію доручають саме 
м.Я.рудинському. цей вибір не був випадковим. у «автобі-
ографії» м.Я.рудинський писав: «Дістав доручення від на-
росвіти створити художній музей…» [7, с.83-87]. розпочалася 
клопітка організаційна та наукова робота, яка значно усклад-
нювалася надзвичайно стислим терміном. потрібно було розі-
брати отримані речі, провести їх каталогізацію й атрибуцію. 
нарешті, звезти все зібрання до одного приміщення. михайло 
рудинський, який добре знався на архітектурі, уподобав для 
музею ошатний двоповерховий будинок по вул. спаській, ко-
лишню власність поміщика володимира болюбаша. збудова-
ний 1912 р. за проектом архітектора павла альошина у стилі 
пізнього ампіру, він мав вихід на вулицю і добре підходив для 
розташування музейної експозиції. Долаючи перешкоди, він 
отримав обраний ним будинок, у якому відразу закипіла робо-
та [7, с.83-87]. рудинськийв усе вникав особисто. він запропо-
нував пофарбувати стіни кімнат у різні кольори, що мало на-
дати експозиції особливої атмосфери та допомогти відвідува-
чевівиокремити певні розділи. згодом, за кольором стін, зали 
отримали назви – «червона», «сіра», «синя». з метою розши-
рення музейних площ були використані вестибюль, коридор і, 
навіть, сходи.одночасно молодий учений продовжує займати-
ся обробкою експонатів, отримує нові надходження, заводить 
інвентарні книги, де поряд із описом предметів, зазначався і 
стан їх збереження. він розробив концепцію музею, вдало за-
стосувавши принцип хронологічної побудови експозиції, що 
використовується й донині.

в основу новоствореного музею, була покладено зібран-
ня м.о.Ярошенка – 100 картин, 23 робочих альбоми та скуль-
птурні твори. влились до нього і дрібніші колекції художни-
ків, які колись мешкали у полтаві – василя волкова, івана зай-
цева, Григорія та івана мясоєдових. 27 квітня 1919 року музей 
було відкрито під назвою картинної галереї. 

м.Я.рудинський дуже втішався своїм дітищем. з гордіс-
тю демонстрував зали картинної галереї, іменуючи її музеєм 
мистецтв, особисто проводив екскурсії намагаючись прище-
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пити відвідувачам любов до мистецтва, дати уявлення про іс-
нуючі школи, види, жанри та техніки [9, с.12-13].

До колекції музею потрапили шедеври першої величини: 
«святе сімейство» карла маратті, «втеча до єгипту» Джован-
нібатістатьєполло, «жіночий портрет типу єлени Фоурмен» 
пітера пауля рубенса. на жаль дані про загальну кількість 
експонатів не збереглися. Яків риженко, один з організаторів 
музейної справи на полтавщині наприкінці 1920-х рр., у статті 
«музей», надрукованій 1927 р., вказує, що на той час у му-
зеї знаходилося 5277 експонатів [9, с.83-87]. зі змісту статті 
можна зробити висновки, що експозиція поповнилася з ви-
ставки 1926 р. п’ятнадцятьма роботами, і з 1919 р. суттєво не 
змінювалася. то ж можна вважати, що колекція, упорядкована 
м.Я.рудинським, становила щонайменше 5000 експонатів [10, 
с.3].

у 1919 р. м.Я.рудинський підготував і видав «коротень-
кий провідник»– перший путівник полтавського художнього 
музею, чи не єдине на сьогодні джерело з історії закладу за 
1919 р. та складу його першої збірки. з її змісту дізнаємося 
про сім розділів музею, які розташовувалися в наступному 
порядку: нижній поверх:Червона кімната. старі майстри 
ХVі-ХVііі століть. Синя кімната. портрет ХVііі-ХіХ століть. 
Вестибюль. Фарфор (ХVііі ст.) і бронза (ХіХ ст.). верхній по-
верх: Червона кімната. «передвижники». Півциркульна кімна-
та. етюди м.Ярошенка. Сіра кімната. картини м.Ярошенка. 
Сходи. теж Коридор. картини Г.мясоєдов [10, с.9]. 

1920 р. картинну галерею було перетворено на відділ 
центрального пролетарського музею полтавщини, в якому 
м.Я.рудинський спочатку обіймає посаду завідувача археоло-
гічним відділом, а з 1922 по 1924 рр. – очолює музей.

подальша доля музею була складною. його намагалися 
закрити у 1930-ті рр. під час Другої світової війни загинула 
більша частина музейної збірки. та праця м.Я.рудинського 
не пропала марно. у післявоєнний період полтавський ху-
дожній музей отримує нове життя, помітно зростає його ко-
лекція, яка на сьогодні становить 8798 експонатів основно-
го і 213 науково-допоміжного фонду. 1999 р. у полтаві по-
будовано Галерею мистецтв, до якої рік потому переведено 
музей [8, с.155-159]. полтавський художній музей (галерея  
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мистецтв) – нині він має таку назву – існує вже майже 85 ро-
ків. і це – найкраща данина пам’яті його фундатору – михай-
лу Яковичу рудинському. Глибокий і всебічно обдарований 
вчений, подвижник наукового вивчення та охорони історико-
культурної спадщини, талановитий організатор і вдумливий 
наставник молоді, людина високого почуття обов’язку і мо-
ральної чистоти – михайло Якович рудинський по праву за-
ймає чільне місце в історії української науки.

погляд м.Я. рудинського на формування музею: основне 
завдання музею полягало в тому, щоб зафіксувати всі можливі 
експонати для наукових цілей. основна робота музею повинна 
зосереджуватися на розкопках, каталогізації експонатів. Для 
створення полтавського музею, пам’яткоохоронець проводить 
невпинну і клопітку роботу, що полягала не тільки у зібран-
ні експонатів, а й у оздобленні та дизайні усього майбутнього 
музею. 

теперішня Галерея мистецтв, що стала на заміну полтав-
ському художньому музеї, є найкращою даниною пам’яті його 
фундатору – видатному вченому, археологу, музеєзнавцю ми-
хайлу Яковичу рудинському, чиє ім’я назавжди пов’язане з іс-
торією музею.
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вУлиЦІ мІста Полтави в ІстоРиЧномУ РаКУРсІ

Лелюх Олена, учениця 6 класу
Полтавської ЗОШ І-ІІІ ступенів №18 
Керівник: Кузнєцова М.В., 
учитель історії 
Полтавської ЗОШ І-ІІІ ступенів №18

у полтаві нараховується близько 940 міських об’єктів, що 
мають найменування – вулиць, провулків, площ, парків, скве-
рів тощо.

Якщо проаналізувати назви всіх міських об’єктів, із най-
меншими провулками, проїздами й тупиками включно, мож-
на дійти висновку, що більшість із них (469, або ж 50, 38%) 
носить відносно нейтральну назву, яка не пов’язана ані з на-
вколишніми населеними пунктами, ані з певними історични-
ми подіями чи певними історичними особами. вони вказують 
або на певне розташування вулиці в місті (піднасипна, подо-
лянська, підгірна тощо), або мають досить абстрактні назви 
(на кшталт вулиць рожевої, росяної, садової, Фруктової або 
зоряної).

вулиці у місті стали отримувати свої назви з часу споруди 
фортеці, а це відбулося у кінці XVII на початку XVIII століть. 
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але, ще протягом довгого часу частина вулиць, особливо на 
околицях міста залишалася без назв, або отримувала свої на-
зви від прізвищ найбільш заможних або відомих людей, що 
проживали на них. 

полтава розбудовувалась, і виникали нові вулиці. старі, 
при цьому залишалися з колишніми назвами. масове перейме-
нування вулиць міста відбулося у 1909 році до 200-річчя пол-
тавської битви. Другий раз вулиці змінювали свої назви вже 
після жовтневої революції 1917 року – у 1920-і роки. Ще де-
кілька перейменувань відбулося вже у післявоєнний час, але, в 
основному, в ці роки полтава відроджуючись з руїн, інтенсив-
но будувалася, при цьому виникали нові вулиці з своїми назва-
ми. чергові зміни в назвах вулиць почалися після отримання 
україною незалежності в 1990-х роках, які продовжуються і 
у наш час.

назви центральних вулиць передмість часто збігалися з 
означеннями останніх: три кобищанські, павленківська, по-
дільська (пролетарська), очеретянська. існували й назви, 
утворені від найменування балки чи яру, довкола яких будува-
ли свої оселі полтавці: мазурівська, кобищанська.

центральна вулиця полтавської фортеці та платового 
передмістя – мостова, входила в групу вулиць, названих за 
елементами облаштування. у ХVII-ХVIII століттях вона була 
основною композиційною віссю та зберегла своє планувальне 
значення на сьогочасній карті міста. нинішнім полтавцям ця 
вулиця відома як жовтнева.

малозначущі вулиці полтави називалися прізвищами ко-
гось із їхніх мешканців. так, у межах фортеці розташовува-
лися білушенкова вулиця (зараз не існує), кіценська (подвір’я 
полтавського краєзнавчого музею та кварталу вулиці консти-
туції). свої назви вони одержали завдяки переважанню тут 
представників саме цих родин. зокрема на білушенковій вули-
ці у XVIII столітті з дев’яти домогосподарств чотири належа-
ли вихідцям з роду білушенків.

вулиця новополтавська була названа іменем т. Г. Шевчен-
ка у 1909 році, на честь українського поета і художника тараса 
Григоровича Шевченка. вона була прокладена на початку ХіХ 
століття на околиці міста, де знаходилося кілька козацьких ху-
торів. наприклад, на місці нинішньої обласної лікарні стояв 
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хутір козака степана кулика. на їх місці у 1804 році відкри-
то благодійні лікувальні заклади. у складі комплексу споруд 
1820-1823 років зведено в стилі класицизму будинок лікарні. 
Головний фасад двоповерхової споруди прикрашає шестико-
лонний доричний портик, увінчаний трикутним фронтоном. 

у 1827-1835 роках попечителем богоугодних закладів 
працював іван котляревський. згодом тут розміщалася зем-
ська лікарня, тепер – полтавська обласна клінічна лікарня іме-
ні скліфосовського. 

на початку ХХ століття, у період до жовтневого перево-
роту в місті було також перейменовано іванівську вулицю, що 
отримала назву Гоголівської. Громадськість полтави заздале-
гідь почала готуватися до 100-річчя з дня народження велико-
го письменника, уродженця полтавської губернії м.в.Гоголя. 
поруч з іншими заходами було вирішено його іменем назвати 
одну з вулиць міста. вулиця Гоголя знаходиться у жовтневому 
районі міста.

Деякі вулиці були названі на честь відомих полтавців. зо-
крема, у 1902 році було вирішено перейменувати першу ко-
бищанську на трегубівську, на честь статського радника, голо-
ви полтавської міської управи віктора павловича трегубова, 
який упродовж 17 років обіймав посаду міського голови і мав 
репутацію непідкупного, чесного, справедливого чиновника 
та зробив багато добрих справ для міста. сьогодні колишня 
трегубівська вулиця названа на честь діяча німецького і міжна-
родного робітничого класу, соціалістичного руху к.лібкнехта, 
але жителі полтави ще довго називали вулицю трегубівською, 
настільки міцно назва прижилася серед населення. 

з’явилася в цей час на карті полтави також вулиця ост-
роградського. назву отримала на честь михайла васильовича 
остроградського – всесвітньо відомого математика, що наро-
дився на полтавщині і навчався у полтавській гімназії.

у 1901 році громадськість міста і губернії широко відзна-
чила сторіччя від дня народження вченого. поруч з іншими 
заходами, поштамтську вулицю (тепер куйбишева) вирішили 
перейменувати на вулицю остроградського. 

вулиця остроградського пролягає від вулиці монастир-
ської до вулиці в’ячеслава чорновола. по вул. остроград-
ського розташовуються навчальні корпуси державного педа-
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гогічного університету, знаного своїми освітньо-виховними та 
науковими традиціями. пДпу ім. в.Г. короленка створений 
у 1999 році на базі полтавського державного педагогічного ін-
ституту, котрий, у свою чергу, бере початок від учительського 
інституту, заснованого в полтаві у 1914 році. 

вулиці полтави перейменовувалися також у післявоєнний 
час, у 50 роках минулого ХХ ст., наступні зміни відносяться 
вже до часу отримання україною незалежності. тобто, процес 
перейменування вулиць полтави не зупинився, він продовжу-
ється і у наш час, та, без сумніву, буде проявлятися в майбут-
ньому, супроводжувати розвиток країни в цілому та нашого 
краю зокрема.

вулиця михайла Грушевського (колишня раднаркомів-
ська), що простягнулася від київського шосе до вул. красіна, 
була названа у 90-х роках ХХ століття на честь михайла сер-
гійовича Грушевського (1866-1934 рр.) – першого президента 
української народної республіки.

вулиця 23 вересня названа у 90-х роках ХХ століття на 
честь пам’ятної дати звільнення міста від фашистських за-
гарбників вона розташовується в октябрському районі міс-
та полтави. йде вона від вулиці київське Шосе до перетину 
з вулицею красіна. і, звичайно, найбільш цікавий район: від 
перетину з вулицею калініна до вулиці красіна, бо там зна-
ходиться краща рекреаційна зона всього району – парк воїнів-
інтернаціоналістів. з’явився він у 1967 році і спочатку його 
назва була присвячена 50-річчю великого жовтня. у 1997 році 
парк перейменували на честь воїнів, які брали участь у бойо-
вих діях на території інших держав.

продовжуючи героїчну історію парку на вулиці 23 ве-
ресня, у 2005 році по сусідству з ним з’явилася стела воїнів-
переможців та алея героїв. цей пам’ятний знак був відомий 
полтавцям, коли розташовувався у петровському парку. зго-
дом його перенесли на вулицю 23 вересня. 

на стелі воїнів-переможців знаходяться назви частин ра-
дянської армії, які брали участь у визволенні нашого міста і 
згодом отримали почесне звання полтавських. утім, на вулиці 
23 вересня знаходиться ще один цікавий пам’ятний знак. тут 
у 1999 році з’явився перший пам’ятний знак у вигляді соняч-
ного годинника, присвячений 1100-річчю нашого міста. його 
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автором став художник і архітектор віктор Шевченко. цей 
пам’ятний знак є більше прикладним, ніж величним та пока-
зовим. за допомогою нього у сонячну погоду можна визначати 
час. коли сонце ховається за хмари, цей годинник навряд чи 
допоможе визначити час. утім, за будь-якої погоди він розпо-
вість про основні етапи історії нашого міста.

вулиця 1100-річчя полтави – одна з найстаріших вулиць 
полтави, розташована у жовтневому районі міста.

вона пролягає від круглої площі (корпусний парк, жов-
тневе кільце) на південь до рогу вулиць пушкіна і котлярев-
ського. є частиною історичного архітектурного ансамблю 
круглої площі. перетин вулиці з великою жвавою автомагі-
страллю – вулицею Фрунзе (колишня кобеляцька) розділяє її 
на дві нерівні частини, які інколи помилково сприймають за 
різні вулиці.

таким чином, історично так склалося, що вулиці полтави 
досить часто змінювали назви. можна довго сперечатися щодо 
доцільності їхнього перейменування в той чи інший рік. по-
зитивним у перейменуванні вулиць вбачали у наданні нових, 
більш актуальних назв. 
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РолЬ свято-вознесенсЬКоЇ ЦеРКви 
У ЖиттІ меШКанЦІв КоБищансЬКоГо КРаЮ

Пантелейчук Маргарита, учениця 10 класу
Полтавської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8
ім. Панаса Мирного, вихованка гуртка
«Історичне краєзнавство» ПМЦПО
Керівник: Шаповал Л. І., 
к.і.н., доцент кафедри Історії України 
ПНПУ імені В.Г.Короленка

в умовах розвитку національної культури на сучасному 
етапі, особливе місце посідає релігійне життя, його історія, 
особливості. краєзнавці наголошують, що «приходські храми 
подекуди були єдиним джерелом культурного життя осеред-
ків».тому дослідження історії таких приходських храмів може 
дати уявлення про особливості культурного життя полтави 
та її передмість на початку ХХ століття. це визначає акту-
альність обраної нами теми. за основу дослідження нами ви-
брано свято-вознесенську, або кобищанську церкву, яка зна-
ходилася на території полтавської загальноосвітньої школи  
і-ііі ступенів №8 ім. панаса мирного. особливості нашого до-
слідження полягають у тому, що це, чи не єдиний із полтавських 
храмів, про який немає жодних публікацій у дореволюційних 
виданнях, а окремі сучасні дослідження не розкривають у по-
вній мірі ролі свято-вознесенської церкви у житті місцевих 
жителів. автор ставив за мету на прикладі дослідження свято-
вознесенської церкви розкрити місце приходських храмів у 
культурно-релігійному житті полтавців на початку ХХ століт-
тя. вперше питання про будівництво нової культової споруди 
на території кобищанського краю постане лише на початку ХХ 
століття. так, у 1900 році полтавський купець л.колєсніков 
виявив бажання власним коштом «спорудити новий храм на 
кобищанах, чи на іншій якій прилеглій до них території» [6, 
с.46]. у 1907 році жителі очеретянки, курилівки, куликів та 
сусідських із ними кобищанів звернулися до єпископа пол-
тавського і переяславського іоанна із клопотанням про будів-
ництво у їх місцевості окремої церкви. уже того року єпископ 
дає згоду. на виконання рішення уповноважені члени громади 
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звертаються до голови полтавської міської управи п.кулябко-
корецького про виділення під храмову забудову земельної 
ділянки. уже 19 червня 1907 року було прийнято постано-
ву: «уполномочить городскую управу совершить и выдать 
епархиальному вемомству дарственный крепостной акт на  
704 кв. саж. Городской земли на кобыщанах по трегубовской 
улице (нині вул. карла лібкнехта), предназначенной по плану 
города для церковного погоста.» [3, с.10] за планом міста на 
1907 рік ця земельна ділянка знаходилася в кінці вулиці, поряд 
із початковим училищем ім. і. стефановича (нині приміщен-
ня полтавської зШ № 8) та дитячим притулком-яслами коби-
щанської опікунської ради про бідних. незважаючи на те, що 
приход був кількісно численним, складався він переважно із 
найбідніших верств населення, які не могли б спорудити цер-
ковної будівлі самостійно. у матеріалах журналов полтавской 
Городской Думи міститься текст звернення мешканців коби-
щанів, у якому вони просять: «…отпустить на постройку церк-
ви 100 тис. штук кирпича из земского черепично-кирпичного 
заводу, если не безплатно, то хотя по уменьшенной цене, т.е. 
не выше стоимости изготовления его на заводе…» [4, с.23] 
Губернська управа відмовила тоді у клопотанні. там же зна-
ходимо звернення жителів до міської управи, яка задовольни-
ла прохання громади: «Для постройки церкви на кобыщанах 
отпустить из городского завода 100 тысяч штук кирпича по за-
готовительной цене… и 10 кубов щебня бесплатно…»[4, с.36]. 
оскільки ніяких свідчень про надходження інших будівель-
них матеріалі не зафіксовано, то, ймовірно, з цього матеріа-
лу і будували храм. підтвердженням цього є і той факт, що у  
2001 році під час прокладання телефонного кабелю че-
рез спортивний майданчик зШ № 8 було знайдено залишки 
фундаменту свято-вознесенської церкви, яка складалася із 
цеглин, що добре збереглася. на цеглинах витаврувані зна-
ки виробника: виробниче клеймо та літери «Г.к.з», тобто 
«Городской кирпичный завод» (сьогодні декілька цеглин із 
тавром зберігаються у приміщенні музею полтавської зШ 
№8). Як зазначає дослідник Ю.Гужва, тоді зібрати потріб-
них коштів так і не вдалося, тому громада вирішила скорис-
татися допомогою засобів масової інформації [7]. так у жур-
налі «полтавские епархиальные ведомости» від 22 березня  



161

1908 року знаходимо таку відозву: «православные Хрестиане! 
жителио краины г. полтавы: Дальних кобыщанов, очеретян-
ки и др. решили построить церковь, но так как по бедности 
своей не могут осуществить этого без посторнней помощи, то 
комитет по постройке, обращается к добрым людям и усердно 
просит помочь средствами на постройку церкви, кто сколько 
может…» [7]. на зібрані додаткові кошти протягом півтора 
року свято-вознесенську церкву було збудовану. 8 листопада  
1909 року єпископ полтавський та переяславський іоанн 
урочисто освятив її, провівши першу божественну церков-
ну літургію у присутності кількох тисяч полтавців. свято-
вознесенська церква відігравала не тільки важливу релігійну 
роль громади, а і мала неабияке культурне значення. підтвер-
дженням цього є той факт, що у жовтні 1910 року настоятель 
храму в.трипольський та псаломщик а.тітов, які звернули-
ся до новопризначеного архієпископа полтавського та пе-
реяславського назарія із проханням відкрити при їх церкві 
богородице-казанське парафіяльне братство, яке б мало стати 
відділенням парафіяльного свято-макаріївського братства. 
воно мало опікуватися не тільки справами церкви: ремон-
том, оздобленням, постачанням різного церковного начиння, 
благодійництвом, допомогою півчим, причету, різними по-
жертвами, а й сприяти культурному розвитку територіальної 
громади. так, наприклад, приход свято-вознесенської церк-
ви при собі мав недільну школу, у якій не тільки викладалися 
основи слова божого, а й вчили письму, арифметиці. у 1911 
році при храмі за сприяння дружини священика авмросія Де-
ряжного катерини Григорівни діяв декламаторський гурток, 
де дітей віком від 10 до 14 років учили виразно промовляти 
тексти святого письма [8]. враховуючи важливість братства 
як культурно-релігійного осередку, 9 січня 1911 року висо-
копреосвященний назарій у свято-вознесенському храмі від-
правив божественну літургію перед братською іконою божої 
матері казанської та затвердив і висвятив братство. у пол-
тавських єпархіальних відомостях від 1911 року знаходимо 
список членів братства: овксентій бужинський, левко семко-
савойський, іван залогін, іван Гоголь, тимофій копашин, Ган-
на та оксана піркунови, наталія куценко, катерина Гусарен-
ко, Христина ковнір, євдокія іванишина та Голова братства, 
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настоятель храму в.трипольський [8]. точних даних про те, 
скільки існувало братство немає. важливе значення для куль-
турного життя кобищанів відігравав створений при храмі хор 
півчих. він був заснований за ініціативи місцевих псаломщи-
ків а.тітова, Г.Шарого, Ф семененка та є кисіля. у звітах 
полтавського відділення свято-макаріївського братства зна-
ходимо відгуки про нього: «…среди прочих достоинств… сле-
дует отметить и прекрасный хор певчих вознесенского хра-
ма, который отличается слаженным исполнением церковных 
произведений…» [7]. про цей хор пригадують і місцеві жи-
телі. у різні часи до складу церковного хору входило від 8 до 
25 півчих. у звітах збереглися імена окремих із півчих: іван 
марченко, євдокія столяренко, оксана опаренко, павлина 
та євгенія перженки, ольга і володимир кисіль, катерина 
Деряжна та інші [7]. серед культурних напрямків діяльності 
храму слід відзначити треби, які проводила церква, оскільки 
обряди хрещення, вінчання, відпівання були чи ненайважливі-
шою складовою життя кобищанців. за кліровими відомостями 
за 1912 рік серед парафіян налічувалося: 297 козаків, 382 мі-
щанина, 289 селян, 23 особи привілейованого стану. із цього 
автор робить висновок, що прибуток від виконання треб був не 
значним, а тому, храм постійно відчував нестачу коштів. про-
те, кількість треб, у порівнянні із іншими храмами полтави, 
майже була рівною. так, у метричній книзі за 1912 рік було 
проведено: 97 хрещень, 18 відпівань, 47 шлюбних обрядів,  
310 причасть (у порівнянні із макаріївським храмом відповід-
но: 123, 27, 50, 425) [8]. 

враховуючи те, що храм постійно потребував коштів на 
церковні потреби, парафіяльне братство неодноразово звер-
талося до полтавської духовної консисторії за дозволом на 
збір пожертв. так, у 1913 р було видано книгу №35592, у  
1914 – № 199 «на нужды вознесенской церкви г.полтавы» 
[8]. відомо, що такі пожертви постійно надходили. на нашу 
думку, це є свідченням великого авторитету та значення хра-
му для громади. свято-вознесенська церква приділяла велику 
увагу культурно-освітньому розвитку дітей. відомо, що храм 
опікувався дитячим притулком, що знаходився поряд. крім 
служителів храму, опікою активно займалася наталія омеля-
нівна чекардін. Для дітей влаштовували святкові обіди, вихов-
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ні проповіді, додаткові навчання [12]. у роки першої світової 
війни діяв приходський лазарет, у якому одночасно лікувалися 
від 11 до 25 хворих. лазарет утримувався за кошти церкви та 
на благодійницькі внески парафіян [13]. свято-вознесенська 
церква не тільки утримувала лазарет, а й постачала для потре-
би фронту необхідне. у полтавських єпархіальних відомос-
тях від 1915 року сказано, що у жовтні того ж року від свято-
вознесенськго храму у діючу армію передано по 200 м полот-
на на «надобностифронта». у ході дослідження автор дійшов 
ряду важливих висновків. вперше питання про будівництво 
нової культової споруди на території кобищанського краю по-
стало на початку ХХ століття. у 1908 році було одержано ді-
лянку під забудову (про що свідчать архівні документи), почи-
нається активний збір коштів громадою, з дозволу полтавської 
духовної консисторії. у травні 1908 року свято-вознесенську 
церкву було закладено. До сьогодні не існує достовірного зо-
браження церкви, а про її зовнішній вигляд ми можемо суди-
ти зі спогадів старожилів та ескізу купко є.м. та малюнка 
в.бабенка, що дає приблизні уявлення про храм. церква віді-
гравала важливе значення у житті мешканців осередку, а саме 
за напрямками: культурно-релігійний; культурно-освітній; ес-
тетичний; благодійницький; виховний. суттєві зміни у житті 
свято-вознесенської церкви відбулися у період революційних 
подій 1917 року.

Документально не зафіксовано чіткого підтвердження точ-
ної дати закриття церкви, тому, ймовірно, кампанія із закриття 
церкви мала декілька етапів, а остаточно припинила існування 
у 1934 році. свято-вознесенська (кобищанська) церква нале-
жить до переліку тих культових споруд полтави, навіки були 
знищені у роки радянської влади та дослідження яких стане 
ще однією важливою сторінкою у розкритті, як історії рідного 
краю, так і держави в цілому.
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в умовах сьогодення, а особливо подальшої розбудови 
української державності, взаємовплив релігії й культури за-
лишається важливою складовою соціокультурних, суспільно-
політичних процесів та досить актуальною релігієзнавчою 
проблемою. одним із аспектів останньої є вивчення ролі 
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православних монастирів та соборів в утвердженні позицій 
православ’я в україні та становленні і розвитку християнської 
культури. саме на них у різні часи покладалась місія захисту 
та поширення православ’я в україні. 

за свою майже тисячолітню історію український монастир 
як специфічний релігійний інститут пережив досить складну 
еволюцію. 

у даному розрізі особливе місце посідає діяльність мгар-
ського чоловічого спасо-преображенського монастиря, який з 
моменту свого заснування став оплотом православної віри на 
території лівобережної україни. 

з мгарським монастирем пов’язані імена світочів 
православ’я − засновника обителі митрополита ісайї (ко-
пинського), святителів афанасія, патріарха цареградського, 
іоасафа, єпископа бєлгородського, патріарха константино-
польського серафима та інших. з монастирем пов’язані імена 
впливових та відомих, талановитих і видатних людей. у мо-
настирській історії є і період мучеництва за віру. 

історія полтавської єпархії розпочинається з 1054 р., коли 
при київському митрополиті іларіоні було засновано переяс-
лавську кафедру. остання проіснувала до 1279 р., а після її лік-
відації територія полтавщини перебувала під безпосереднім 
керівництвом київського першосвятителя. 

на початку 1802 р. переяславська єпархія була перейме-
нована в полтавсько-переяславську, однак резиденція іє-
рархів залишалась у переяславі, оскільки в полтаві не було 
відповідного місця для єпархіального управління. тільки у 
1847 році центр єпархії було перенесено до полтави, а сама 
єпархія отримала назву полтавської. її архієреї почали носити 
титул «полтавські та переяславські» і так іменували себе аж 
до 1937 року. сьогодні православна полтавщина представле-
на полтавсько-миргородською та кременчуцько-лубенською 
єпархіями. розквіт будівництва монастирів на цій території 
припадає на кінець XVI – початок XVII століть. саме в цей 
час виникають чоловічі монастирі: свято-троїцький Густин-
ський, прилуцький (на даний час − жіночий), преображен-
ський скельський, михайлівський сорочинський полтав-
ський, Хрестовоздвиженський (нині − жіночий), успенський 
нехворощанський та цілий ряд інших.
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історію полтавської єпархії на сьогодні важко уявити без 
мгарського чоловічого спасо-перображенського монастиря. 
розташований він на території полтавської області на горі над 
правим берегом р. сули неподалік міста лубен. 

на жаль, залишається невідомою дата заснування цьо-
го монастиря, діяльність якого на думку істориків, повинна 
припадати на кінець XIV – ередину XVI століть, оскільки за 
твердженням в. милорадовича при монастирі був великий 
кам’яний храм, який в умовах протистояння з половцями та 
монголами ніхто б не став будувати. 

з часом підземний монастир, як і багато інших, що мали 
подібну історію, було піднято на поверхню. він спочатку був 
відомий як монастир онуфрія великого, а після знищення з 
1619 року вже як спасо-преображенський.

у посульському краї та місті лубнах, поблизу яких і 
знаходиться мгарський монастир, у той час правили князі 
корибути-вишневецькі. 

у 1590 році варшавський сейм передав право на володіння 
цими землями канівському та черкаському старості олексан-
дру вишневецькому і надав можливість побудувати там замок 
та численні укріплення. після смерті олександра вишневець-
кого залишився його син Юрій, але він не проявив інтересу до 
свого спадку і посулля перейшло у власність меншого брата 
олександра − михайла. 

останній був одружений на раїні могилянці, двоюрідній 
сестрі петра могили − відомого українського церковного та 
культурного діяча, майбутнього київського митрополита, за-
сновника києво-могилянської академії. у них було двоє ді-
тей − Ярема та анна. за свідченнями сучасників, михайло та 
раїна були досить набожною парою, благодійниками та засно-
вниками численних церков та монастирів.

у 1618 році помирає князь михайло вишневецький і по-
становою люблінського трибуналу вся його спадщина пере-
йшла до вдови раїни та дітей, до досягнення повноліття яких, 
роль опікунів виконували Юрій та костянтин вишневецькі. 

існує легенда, що у сні раїні вишневецькій явився ан-
гел Господній, який сказав, якщо вона бажає потрапити після 
смерті на небеса, то має заснувати на горі монастир. так і було 
вчинено у 1619 р. 
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у цьому ж році раїна у 30-річному віці помирає. можна 
припустити, що вона знала про свою хворобу та можливий 
кінець і тому поспішала з відкриттям обителі, яка спершу на-
гадувала скит Густинського монастиря і тільки через кілька 
років отримала статус монастиря (дослідники зазначають, що 
це відбулось скоріше за все у 1623 році. саме ця дата фігурує 
в Густинському літописі). 

важливим моментом в житті мгарського спасо-
преображенського монастиря став візит цареградського па-
тріарха афанасія ііі (пателарія), який у 1654 р. зупинився в 
лубнах на зворотньому шляху від москви до константино-
поля. повертаючись додому святитель сильно захворів та був 
змушений зупинитися у мгарськомуспасо-преображенському 
монастирі, який на той час ще був дерев’яним. сталося так, 
що саме смерть афанасія, вселенського патріарха, 5-го квітня 
1654 р. і стала головним скарбом монастиря, в якому він був 
похований.

відчуваючи близький кінець, святитель афанасій написав 
духовний заповіт, в якому розподілив по різних церквах час-
тину царської милостині, залишивши певну долю і мгарській 
обителі. служителі мгару, виконуючи останню волю святого 
афанасія, поховали його за традицією в храмі преображення 
Господнього у сидячому положенні.

через вісім років після блаженної кончини афанасія його 
тіло було знайдено нетлінним, разом із палицею та посохом. 
це й стало поштовхом до канонізації святителя афанасія, па-
тріарха цареградського, лубенського чудотворця 1-го лютого 
1662 року.

населення монастиря складалося переважним чином із за-
порізьких козаків, які наприкінці життя знаходили тут спокій 
і відпочинок. у 1663 році в обителі знаходився син богдана 
Хмельницького, у постригу Гедеон. у 1684 році гетьман вій-
ська запорізького іван самойлович на прохання лубенського 
ігумена макарія приступив до закладання нового собору пре-
ображення Господнього, куди були згодом перенесені мощі 
святителя афанасія.

у 1692 році на місці дерев’яної церкви на кошти івана са-
мойловича та івана мазепи було побудовано кам’яний собор 
по проекту архітектора іоанна баптиста, а в розпису монас-
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тирських стін взяв участь відомий український художник іван 
максимович. 

спасо-преображенський собор на сьогодні вважається од-
ним з найкрасивіших в україні, він поєднує в собі риси давньо-
руського зодчества Хі-Хіі століть та стиль козацького бароко.

у 1692 році також є згадка про знакову подію, а саме, 
освячення київським митрополитом преосвященним варлаа-
мом Ясинським на території обителі новозбудованої мурова-
ної церкви преображення Господнього. подібні згадки про 
заснування обителі є також і в Густинському літописі. у ХVII- 
XVIII століттях було створено літопис мгарського монастиря, 
який містить цінні відомості про монастирську історію та іс-
торію україни. його копія на сьогодні зберігається у фондах 
національної бібліотеки імені в.і. вернадського.

чимало згадок існує про мгарський монастир і в худож-
ній літературі, хоча вони іноді містять неточну інформацію. 
зокрема, т.Г. Шевченко у повісті «близнята» згадував про мо-
лебень над ракою святого афанасія, і вказував, що монастир 
заснований раїною − дочкою Яреми вишневецького [2, с.88]. 

Дмитро Яворницький в «історії запорізьких козаків» та-
кож згадує про випадок зцілення дружини козацького отамана 
івана сірка софії від незрозумілої хвороби біля мощей свято-
го афанасія у мгарській обителі. 

у повісті і. нечуй-левицького «князь єремія вишневець-
кий» описуються події, в яких також згадується мгарський 
монастир. олесь Донченко у своїй повісті «лукія» теж значну 
увагу приділяє обителі та святителю афанасію. у романі во-
лодимира малика «чумацький шлях» є згадка про монастир 
як видатну пам’ятку архітектурної спадщини україни. «огнем 
і мечем» Г. сенкевича теж містить такі згадки. 

на сьогодні, після відновлення обителі у монастирі що-
денно здійснюються богослужіння. монастир є важливим 
центром просвітницької і місіонерської діяльності, видавни-
цтва, християнського свідчення.
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ПатРІаРх мстислав – 
лЮДина неПохитноЇ вІРи

Різник Анастасія, учениця 10 класу
Полтавської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 
імені Панаса Мирного, 
член історичного гуртка ПМЦПО
Керівник: Сітарчук Р.А., д.і.н, професор 
кафедри історії України ПНПУ 
імені В.Г.Короленка.

Щедра полтавська земля на великих людей. багатьма іме-
нами визначних політичних, військових, культурних і церков-
них діячів прославила вона україну. серед них є люди, чиє 
життя позначене особливим духовним горінням. часто такими 
були й цілі родини. так, із сім’ї петлюр вийшов не тільки голо-
ва Директорії та Головний отаман військ унр симон петлю-
ра. тісними родинними узами пов’язаний із ним першоієрарх 
української православної церкви в сШа, перший патріарх 
київський і всієї україни мстислав, у миру – тепан скрипник. 
це складна, суперечлива, але, без сумніву, видатна постать в 
історії україни, про яку відомо не так багато. при цьому, його 
діяльність була надзвичайно важлива у справі розбудови укра-
їнського православ’я. це і визначило актуальність обраної 
теми. метою автор ставив розкрити роль патріарха мстислава 
у розвитку уапц сьогодні його називають «божим помаза-
ником для україни... духовним лідером нації», «однією з най-
визначніших постатей ХХ століття, великим сином україни, 
який усе своє життя присвятив служінню українському наро-
дові та його церкві». 
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степан іванович скрипник народився 10 квітня 1898 року 
в полтаві у глибоко релігійній сім’ї нащадків козацького роду. 
батько його – іван скрипник, походив із козаків миргород-
ського полку, а мати – марія, з дому петлюр, вона була рідною 
сестрою симона петлюри. 

у формуванні світогляду степана велику роль відігра-
ли православні традиції. таїнство хрещення його здійснив у 
всесвятській церкві о.Федір булдовський, майбутній митро-
полит. серед його найближчих родичів було чимало духо-
вних осіб. разом із тітками маріаною і Феодосією степан  
відвідував церкви і монастирі полтавщини. отже, його 
церковно-релігійний стрижень був закладений ще у ранньому 
дитинстві, що свідчило про тверду й непохитну віру, глибоке 
духовне виховання в родині скрипників. освіту степан роз-
почав у приватній підготовчій прогімназії в.Шевелєва, де на-
вчалися діти свідомих українців. 

після закриття владою школи за участь учнів у святкуван-
ні відкриття пам’ятника і.котляревському, продовжив навчан-
ня у полтавській першій класичній чоловічій гімназії. перебу-
ваючи в гімназії, степан скрипник вступає в таємний «Гурток 
українських середньошкільників у полтаві», який під керів-
ництвом п.чижевського, п.ризенка та Ф.попадича проводив 
патріотичну роботу серед учнівської молоді [4].

певний вплив на формування свідомості гімназиста 
скрипника мав його хрещений батько пилип іваненко, який 
був директором єпархіальних свічних заводів, членом укра-
їнських організацій полтави. прикладом для наслідування 
завжди був дядько симон петлюра, який змалку прищепляв 
йому любов до української історії, культури, літератури. па-
тріарх із любов’ю згадував свої роки навчання в гімназії, лю-
дей, з якими йому доводилося спілкуватися: павла чижевсько-
го – «надзвичайно цікава була людина, він був фінансистом»; 
м.Дмитрієва – адвоката; Ф.попадича, який «відроджував коб-
зарство, виховував любов до української пісні»; Г.коваленка 
– письменника; панаса мирного – «цей дядько з бородою нам 
цукерки роздавав. а їздив він на вузенькому візку, сам конем 
правив. їздив до судової палати. вже тоді був відомим пись-
менником, пам’ятаю, мама читала його твори». 
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будучи гімназистом, степан скрипник систематично від-
відував церкву, співав у церковному хорі, прислуговував вла-
диці сильвестру. 

закінчити гімназію степану скрипнику не вдалося. об-
ставини виключення його з навчального закладу залишаються 
загадковими. у своїх спогадах владика мстислав пояснює це 
призовним віком – 18 років. 

навчання в полтавській гімназії – це була важлива віха 
в житті юнака, що мала значний вплив на формування його 
поглядів. ці роки озброїли його знаннями, націлили на патрі-
отичну діяльність, посилили відчуття національної свідомос-
ті, були головною передумовою для суспільного зростання. 
на зорі дитинства степан, очевидно, не мріяв про духовний 
сан. Дотримуючись традицій свого козацького роду, він обрав 
військову кар’єру. після навчання у гімназії він вступив до 
військової школи прапорщиків у оренбурзі. революційні по-
дії 1917 року і відродження україни захопили його у свій вир. 
він служить вояком у першому кінному полку гайдамаків ім. 
к.Гордієнка. про це нам відомо з листа івана скрипника до 
симона петлюри, в якому він повідомляє, що степан добро-
вільно вступив до полку гайдамаків, і водночас просить вла-
штувати сина у військове училище. 1917 – 1921 роки степан 
скрипник провів переважно в діючих частинах української 
армії, в 1918 році він бере участь у поході запорізької диві-
зії в крим. у липні 1918 року арештований німцями разом із 
с.петлюрою, просидів у київській лук’янівській в’язниці по-
над чотири місяці. звільнившись із табору, осідає в луцьку, 
бажаючи жити і працювати серед свого народу, але восени 
1922 року польська поліція заарештовує його за громадсько-
просвітницьку діяльність й виселяє з волині. травневий пере-
ворот 1926 року в польщі і прихід до влади Ю.пілсудського 
українці сприйняли з надією. вони сподівалися, що пілсуд-
ський, який 1920 року підтримав петлюру у війні з більшови-
ками, зможе відновити попередню політику, сприятливішу для 
українського населення польщі. 

с.скрипник знову повертається до волині, де проводить 
активну культурно-масову роботу серед селян. у тому ж році 
вступає до вищої школи політичних наук у варшаві, яку 
успішно закінчує в 1930 році. у 1930 році с.скрипника об-
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рали депутатом польського сейму від волині й полісся (ця 
частина україни до 1939 року була під владою польщі) [1].

у сеймі він палко відстоював інтереси православного на-
селення волині, яке польська влада намагалася насильно опо-
лячити, руйнуючи православні храми і всіляко утискуючи 
православних віруючих. він захищав соціальні, національні, 
освітні права своїх виборців, набув слави визначного парла-
ментарія. відповідальне становище в польському парламенті 
не перешкоджало скрипникові бути активним в українському 
громадському житті. він був членом президії товариства ім. 
митрополита петра могили в луцьку і головою товариства 
«українська школа» в рівному, а також членом інших україн-
ських культурно-громадських організацій. скрипник допоміг 
у збереженні українського шкільництва і преси та стимулював 
українське національне відродження на волині. в той же час 
с.скрипник брав активну участь у церковних з’їздах духовен-
ства і мирян на волині, був організатором масових маніфеста-
цій, що відбулися 10 вересня 1933 року в почаївській лаврі, які 
поклали край московським впливам у православній церкві. 

у 1938 році скрипник виголосив промову в польському 
сеймі, в якій виступив із протестом проти примусового окато-
личування православних українців. під час вибуху німецько-
польської війни скрипник мав відвагу заявити, що українці не 
мають підстав проливати кров за польщу, яка була впродовж 
20 років для українців мачухою. за дев’ять років роботи в пар-
ламенті с.скрипник виголосив близько 20 промов, які стосу-
вались українського питання, розвитку освіти, церковних про-
блем тощо. за цей час він став зрілим, досвідченим політиком, 
що згодом допомогло йому в боротьбі за відродження та роз-
виток помісної української церкви. після вступу радянських 
військ до львова загинула при нез’ясованих обставинах дру-
жина мстислава – іванна скрипник. степан вирішив удруге 
не одружуватися, сам піклувався про дітей, а відтак постригся 
в ченці. висвячений на ієрея у квітні 1942 року, згодом постри-
жений у ченці з ім’ям мстислав, 14 травня 1942 року він був 
хіротонізований на єпископа переяславського в андріївсько-
му соборі в києві. Для організаційного об’єднання системою 
уапц всієї української території, звільненої від більшовиць-
кої окупації, єпископ мстислав відвідує найважливіші осеред-



173

ки: насамперед на переяславщині, потім рідну полтаву, кре-
менчук, лубни, Хорол, Харків та інші центри лівобережжя. 
всюди знаходить священнослужителів, так потрібних після 
більшовицького спустошення, відправляє урочисті богослу-
жіння, на яких виголошує патріотичні проповіді. у Харкові 
під час надзвичайного великого з’їзду відправляє в св. по-
кровському монастирі урочисту службу божу й приєднує до 
упц митрополита Феофіла булдовського, який дивом вижив 
під час більшовицького панування. але активність, запальні 
проповіді й зростаюча популярність молодого та енергійного 
єпископа не подобалися німецькій владі. 24 серпня 1942 року 
с.скрипник одержує повідомлення про заборону перебувати 
на теренах київщини, і він мусив, щоб уникнути арешту, виї-
хати на волинь. тут у жовтні 1942 року єпископ мстислав взяв 
участь у соборі єпископів уапц у луцьку, який, через забо-
рону німецької влади, проходив нелегально. на цьому соборі 
було підписано «акт поєднання» між представниками автоке-
фальної та автономної церков. цей акт – важливе досягнення 
уапц під німецькою окупацією, а одним із його творців був 
владика мстислав [3]. однак це об’єднання не сподобалося 
німцям, і вони почали репресії проти ініціаторів цього акта. 
найбільший гнів німецької влади звалився на єпископа мстис-
лава, якого вважали ініціатором поєднання церков. 12 жовтня 
1942 року його заарештували. тримали в ув’язненні у черніго-
ві, у прилуках, у києві, й навіть погрожували смертю. пізніше 
в одному з інтерв’ю на запитання: «Що було найстрашніше на 
вашому віку?» владика відповів: «нічого страшного не було 
на моєму віку.» завдяки клопотанню духовенства у квітні 1943 
року єпископа мстислава було звільнено з в’язниці київського 
гестапо з умовою, що він не буде відправляти службу божу і 
не буде проповідувати. з наступом радянських військ єпископ 
мстислав виїжджає до Галичини, а згодом до польщі, де про-
був до весни 1944 року. в польщі за дорученням митрополита 
полікарпа в червні 1944 року єпископ мстислав організовує 
евакуацію українського духовенства та їх родин у західну єв-
ропу. йшлося про значну групу українців, близько 700 біжен-
ців, у тому числі 10 православних єпископів, 150 священників, 
із них 30 греко-католицьких. разом із ними мстислав 1944 
року емігрував на захід. 
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його подальша архіпастирська діяльність у 1944-1950 ро-
ках пов’язана з організацією церковного життя православних 
українців діаспори в німеччині, Франції й канади. 1950 року 
він переїхав із канади до сШа, очолив упц в цій країні – 
початку як архієпископ при митрополиті іванові теодоровичу, 
а після упокоєння 1971 року владики івана – як митрополит 
упц у сШа, з приєднаними до неї єпархіями в інших краї-
нах української діаспори. найбільшим досягненням мстисла-
ва в ті часи вважається побудова «українського єрусалима», 
або «українського пантеону», в баунд-бруці біля нью-йорка. 
відтоді тут постав осередок усього життя української право-
славної церкви сШа. сюди перенесено консисторію та інші 
духовні установи. 

у 1950-х роках у баунд-бруці постав величний храм – 
церква-пам’ятник, а біля нього відкрито православний цвин-
тар, на якому знайшли вічний спочинок визначні українські ді-
ячі, у тому числі з полтавщини: а.левицький, н.Городовенко, 
м.степаненко, с.лазуренко. 

До комплексу також увійшли музей, бібліотека, архів, ви-
давництво з друкарнею, українська православна семінарія.[4] 
з відродженням української державності в 1990 році митро-
полит мстислав спрямовує всі свої сили та досвід на віднов-
лення уапц в україні. 1990 року на помісному соборі уапц 
в києві 92-річний митрополит мстислав був обраний першим 
патріархом київським і всієї україни. Доля судила саме цій, 
немічній фізично, але сильній духовно людині, очолити перше 
в історії україни патріарше управління православною церк-
вою. Дивовижною була енергія, з якою патріарх мстислав на 
десятому десятку свого життя брався за справу відродження 
української православної церкви в нашій державі. вже сам 
факт, що за три роки свого патріаршества патріарх вісім раз 
відвідував україну і подовгу тут працював – говорить сам за 
себе [3].

патріарх двічі відвідав рідне місто. через десятиліття роз-
луки полтава зустріла вірного сина у травні 1991 року та у 
грудні 1992-го. у перший приїзд владика завітав у родинний 
будинок, побував там, де була всесвятська церква, в якій його 
хрестили, відвідав місце зруйнованого цвинтаря, де упокоїли-
ся його батьки. з усіх цінностей його життя полтава дивом 
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зберегла лише батьківський будинок. у цьому напівзруйнова-
ному аварійному будинку, якому понад 200 років, 24 грудня 
1994 року було відкрито меморіальний музей святого патріар-
ха уапц мстислава скрипника. з того часу сестринство свя-
тої княгині ольги самотужки частково відбудувало меморіаль-
ну садибу. але й зараз будинок потребує негайного ремонту. 
29 липня 1994 року на будинку було встановлено меморіаль-
ну дошку. 2008 році музей було переоформлено в історичний 
культурно-духовний центр на основі меморіального.
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не маємо ПРава заБУти…
(вІЙна в Долях ПолтавЦІв)

Сахон Дмитро, учень 11 класу
Полтавської гімназії №21
Керівник: Посмітна С.В., 
учитель історії Полтавської гімназії №21

полтавщина відзначає сімдесяту річницю звільнення від 
німецько-фашистських загарбників. багато хоробрих синів на-
шої батьківщини поклало тоді голови, визволяючи полтавську 
землю… мужність і безмежна хоробрість наших земляків не 



176

буде забута вдячними полтавцями, які до наступних поколінь 
донесуть пам’ять про війну на теренах полтавщини. 

Дівчині було п’ятнадцять років, коли розпочалася війна. 
інтерна разом з мамою, як і багато біженців, їхала товарними 
потягами на схід. під Харковом їх ешелон розстріляли з літа-
ків. Дівчина бачила, як ховали убитих мирних людей. тоді й 
подумала: треба не тікати, а стати в ряди захисників вітчизни. 
1942 року інтерна добровільно поїхала вчитися до московської 
спецшколи і навесні 43-го стала радистом і підривником. їхню 
групу десантували в плавні Дніпра. Дівчина вийшла на зв’язок 
і передала розвіддані в партизанський штаб м.стародуб. та че-
рез декілька днів німці запеленгували радіостанцію і вийшли 
облавою з собаками. підривники пішли плавнями, потічком, 
щоб не залишати слідів. вибиралися по одному. втомлена до-
рогою інтерна заснула. на світанку її схопили поліцаї.

на допитах її били, та, нічого не довідавшись, передали 
німцям. тоді дівчина зрозуміла, що над її життям нависла не-
безпека. Хто вона і що робить? вона переконливо розповіла, 
що ніби втекла з ешелону, який прямував до німеччини. її не 
розстріляли, а разом з багатьма ровесниками повезли на захід. 
біля перемишля конвоїри дозволили бранцям вийти провітри-
тися. інтерна залізла в трубу під полотном залізниці і приниш-
кла. її не помітили. поїзд пішов далі без неї. розпитавши літ-
ніх людей, пішки пішла до львова. Дорогою до неї приєднала-
ся дівчина з білорусі. разом шукали поживу – моркву, капусту, 
зерно. іти було все тяжче, ночі ставали холодними.

між сарнами і Дубровицею дівчат перестріли озброєнні 
люди. на щастя, це були партизани. інтерна попросилася в 
загін. її свідчення і прикмети перевірили – з партизанського 
штабу надійшло підтвердження. Дівчину призначили старшим 
підривником у загін саме надійшли міни псм–1, яких тут ніх-
то не знав.

на світанку лісовими хащами, болотами, глибокими сні-
гами група вийшла до залізниці сарни – луківець. підклали 
і замаскували міну. результату вирішили чекати в засідці. не-
забаром мав пройти ворожий поїзд. раптом обабіч залізничної 
колії ніби з-під землі виник німецький патруль: ішли, присві-
чуючи ліхтариками. інтерна відкрила вогонь з кулемета і ско-
сила шістьох німців. сьомий упав від партизанської гранати. 
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а ось і світло поїзда. міна спрацювала – паровоз було пошко-
джено. з останніх вагонів вискакували фашисти і наривалися 
на кулеметний вогонь та автоматні черги. Гітлерівців було зни-
щено, партизани без втрат повернулися в загін. 

за цю бойову операцію інтерна Федорівна Шаповаленко 
була нагороджена медаллю «за відвагу». вона має і багато ін-
ших орденів і медалей.

після війни дівчина повернулась на полтавщину, закінчи-
ла педагогічний інститут. разом з чоловіком – фронтовиком-
авіатором миколою івановичем михайленком виростили двох 
доньок. після війни вона працювала директором школи №21 
м. полтава.

Ще одна історія про наших земляків-патріотів. це трапи-
лося увечері 21 вересня 1943 року. на вогневу позицію під-
розділу артилеристів, яким командував гвардії лейтенант в. 
іщенко, прийшло близько десяти полтавських хлопців. їм було 
16-18 років. 

Хлопці детально розповіли про оборону німців на подолі 
і Дублянщині та лише їм відомими стежками повели гармат-
ників до ворскли.

Два німецьких важких танки з десантниками замаскува-
лися перед Дублянщинським мостом через ворсклу. той, що 
праворуч, у низинці, обороняв міст з одного боку. Другий – 
ліворуч, під сараєм, прикривав його з іншого боку. танки були 
зариті в землю по самісінькі башти. знищити їх було дуже 
важко.

кілька разів десантники піднімалися в атаку, щоб проби-
тися до мосту, і все безрезультатно: танки стріляли влучно.

артилеристи і хлопці через двори та городи підтягли гар-
мату впритул до мосту, нашвидку підготувалися до бою.

перший же снаряд потрапив у моторне відділення танка. 
той одразу спалахнув. кілька осколочних снарядів розсіяли 
десантників, які прикривали міст і танк. екіпаж другої маши-
ни злякався. солдати противника побігли на ще не зруйнова-
ний міст.

Дорога для піхотинців була відкрита. вони подалися до 
мосту. та він у ту ж мить рухнув у воду. тоді десантники ки-
нулися у воду, перебралися на той бік і погнали фашистів до 
центру міста. 
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у складі 9-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії во-
ювало немало полтавців. про одного з них, відомого поета-
пісняра андрія єфремовича пашка, мовою бойових донесень 
розповідає його однополчанин п. лаврук.

«…у боях поблизу села плетений ташлик вибухом важ-
кої міни в кількох місцях було порушено телефонний зв’язок. 
наша батарея замовкла, а фашисти насідали все сильніше і 
сильніше.

відділення зв’язківців пішло ліквідовувати пошкоджен-
ня лінії зв’язку. вони не повернулись, мабуть загинули. ата-
ка захлиналася, бій сильнішав. тоді на лінію вирушив гвардії 
лейтенант а. пашко. він виявив у глибокій воронці, яка вже 
наповнилась холодною водою, розрив дроту. вода доходила до 
поясу. та він усунув пошкодження.артилерійська батарея зно-
ву заговорила, знищуючи ненависних загарбників…»

через декілька діб 28-й гвардійсько-десантний полк, пе-
реслідуючи фашистів, вийшов до села колонії чермин, де 
зустрів сильний опір із заздалегідь підготовлених укріплень. 
знову зв’язок з батареєю був пошкоджений. Як і того разу на 
лінію пішов лейтенант пашко, ліквідовуючи один обрив, дру-
гий, третій. зв’язок не відновлювався. лейтенант посунувся 
далі. раптом з невеличкого видолинку вискочили чотири фа-
шисти. пашко не розгубився, натиснув на спусковий гачок 
автомата. пролунала довга черга. Фашисти упали на землю 
мертвими. лейтенант поповз далі, знайшов пошкодження дро-
ту і відновив зв’язок.

він був скромною людиною, про свої фронтові дороги 
розповідав нечасто…про своє фронтове життя андрій пашко 
пізніше напише у віршах.

ілля васильович Гарах народився в робітничій сім’ї, на 
тихій вуличці, в тій мальовничій частині полтави, яка носить 
назву островок. навчався він у школі №22. після її закінчення 
пішов працювати слюсарем у транспортний цех паровозоре-
монтного заводу. але хлопця цікавив транспорт повітряний. 
після роботи ілля відвідував аероклуб. потім за путівкою ком-
сомолу пішов у льотне училище. закінчивши його, лейтенант 
ілля Гарах служив на Далекому сході, брав участь у боях з 
японськими самураями.
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велику вітчизняну війну льотчик зустрів уже асом. він 
знищив багато ворожої техніки, сотні гітлерівців знайшли собі 
могилу від смертоносного вантажу його літака. Груди воїна 
увінчали чотири бойових ордени. 

коли розпочалися бої на полтавському напрямку, ес-
кадрилья майора Гараха не раз вилітала бомбити скупчення 
військ і бойової техніки ворога.

одного разу один із снарядів влучив у літак. ілля васи-
льович залишив кермо, допоміг тяжкопораненому другому 
пілотові і бортмеханікові добратися до люка і вони зникли у 
чорній прірві. але літак уже не підкорявся пілотові. він ви-
стрибнув з машини, але парашут не розкрився…так в ніч з 17 
на 18 серпня 1943 року загинув комуніст командир ескадрильї 
бомбардувальників майор ілля васильович Гарах. літак упав 
біля села степного.

свято шанують пам’ять прославленого льотчика теплово-
зоремонтники. ім’я героя викарбовано на стелі, встановленій 
на заводі на честь загиблих воїнів.

так війна закарбувалася в долях наших земляків. вдячні 
потомки роблять все, щоб більше дізнатися про долю земля-
ків в роки війни, щоб увіковічити подвиги та маловідомі імена 
тих, хто боровся за перемогу. 
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людина відвертої душі, світлої і доброзичливої посмішки, 
педагог за покликанням, котрий все своє серце віддавав робо-
ті, сім’ї та своїм вихованцям. він не уявляв життя без учнів, 
студентів. це був науковець, вихователь молоді, людина з ве-
ликої літери, яка несла людям не лише знання, а й світло своєї 
душі.

у період глибокої кризи в минулому могутньої держави, 
розпаду імперії, більшовицької революції, передчуття війни 
нависло зловісним туманом.

у цей нелегкий час 19 грудня 1910 року в м. камишин 
волгоградської області в сім’ї рахівника-касира народився ми-
кола Федорович Гур’єв. середню освіту юнак здобув у ками-
шинській школі, яку закінчив у 1926 році та розпочав трудову 
діяльність у міськкомунгоспі. Юнака ніколи не покидала жага 
до знань та саморозвитку. здібний до точних наук він у 1928 
році вступив до лав студентів фізико-хіміко-математичного ін-
ституту м. Дніпропетровська. маючи нестримну жагу до педа-
гогічної діяльності, микола Федорович ще студентом викла-
дав на курсах з підготовки до вступу в інститут. після закін-
чення фізико-математичного факультету Дніпропетровського 
інституту в 1932 році Гур’єв розпочинає викладацьку роботу 
на посаді старшого викладача при київському геологічному 
інституті, що знаходився на станції роковата красногвардій-
ського району Дніпропетровської області. 

у березні 1933 року микола Федорович був призваний на 
дійсну військову службу. у грудні цього ж року, демобілізував-
шись з лав радянської армії, починає працювати викладачем 
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математики агро-хімічного технікуму м.краснограда Харків-
ської області.

по-справжньому, як видатний педагог, Гур’єв розкрився у 
полтаві, де він із 1935 року почав працювати вчителем мате-
матики в середній школі № 3 імені котляревського. усі випус-
кники миколи Федоровича завдячують своєму вчителеві, адже 
він запалив для них факел мудрості й жаги до знань. кожен 
із них після школи вступив до вищого навчального закладу, а 
деякі з них навіть підкорили москву. згодом світ пізнав серед 
його учнів знаменитого на весь срср артиста тимошенка, ві-
домого як тарапунька, архітекторів пасічного, соколовського. 
миколі Федоровичу вдалося сформувати неймовірний колек-
тив, котрий попри час та відстань відчував себе одним цілим, 
збирався разом через багато років і головне ніколи не забував 
свого мудрого наставника й вихователя.

будучи талановитим математиком, працював з березня 
1937 року за сумісництвом на кафедрі математики полтав-
ського педінституту, а починаючи з 1938 року, Гур’єв читає 
курс з математичного аналізу.

сувора дійсність вводила свої корективи і надії на без-
хмарне майбутнє, яке розірвала війна. початок її застав ми-
колу Федоровича в полтаві. у вересні 1941 року його сім’я 
їде до рідного камишина, там він влаштовується на роботу 
в середню школу №4 вчителем математики. згодом микола 
Федорович переходить на роботу до сталінградського педаго-
гічного інституту м.камишина на посаду старшого викладача 
кафедри математики. у цей час микола Федорович допома-
гає евакуйовувати дітей, супроводжуючи їх. пізніше науковця 
призначають начальником військової кафедри, де він працює 
до звільнення полтавської землі від німецько-фашистських за-
гарбників.

почалася відбудова народного господарства області, від-
новлюється навчання в школах, технікумах, вузах. у квітні 
1944 року, одержавши наказ наркомпросу україни про повер-
нення на попереднє місце роботи, микола Федорович Гур’єв 
повертається до полтави і починає працювати на посаді стар-
шого викладача кафедри математики полтавського педінсти-
туту.
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проявивши себе як здібний організатор та енергійний 
керівник, у вересні 1944 року він був призначений на посаду 
помічника директора учительського інституту при педагогіч-
ному інституті. протягом усього часу він спрямував роботу 
на формування професорсько-викладацького складу і студент-
ського колективу, на відбудову інституту, створення матеріаль-
ної бази для проведення педагогічного процесу й організацію 
науково-дослідної роботи кафедри. 

поряд з адміністративною роботою микола Федорович 
займається науковою діяльністю. після п’ятирічної напруже-
ної роботи він у 1951 році успішно захищає кандидатську дис-
ертацію на тему «распределение напряжений в растяжимой 
изотропной конечной прямоугольной пластинке, ослаблен-
ной круговым отверстием» у спеціалізованій раді львівського 
університету. з доповідями виступає на з’їздах академії наук 
української рср, є учасником всеукраїнських з’їздів із теоре-
тичної і прикладної механіки, автором наукових статей із те-
оретичної механіки та математичного аналізу. він проводить 
семінари з теорії пружності для науковців міста, тісно співп-
рацює з колегами інших інститутів.

під час своєї педагогічної діяльності в університеті Гур’єв 
ніколи не розривав зв’язку зі школою. він вів факультативи з 
розв’язування задач підвищеної складності для всіх бажаючих 
учнів математичних класів, брав участь у проведенні респу-
бліканських олімпіад. микола Федорович Гур’єв сформував 
для викладання потужний педагогічний дивізіон із найкращих 
випускників та вчителів із досвідом, влаштовував учням різно-
манітні пізнавальні поїздки, варто лише згадати неймовірний 
на ті часи практикум з інформатики на еом у києві. уявіть 
собі ті бурхливі емоції дітей, що чи не найперші з учнівської 
молоді змогли побачити й попрацювати на дивовижній обчис-
лювальній машині неймовірних розмірів.

після захисту кандидатської дисертації Гур’єва признача-
ють завідуючим кафедри математики.

микола Федорович любив студентську аудиторію і протя-
гом усієї викладацької діяльності вивчав інтереси молоді, її за-
хоплення, мрії. особливо це виявлялось у період, коли 17 люто-
го 1954 року його призначили деканом фізико-математичного 
та природничого факультетів.
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великий педагогічний досвід дає можливість м. Ф. 
Гур’єву утримувати на належному рівні роботу найбільшого 
в інституті колективу. під його керівництвом на факультетах 
ведеться навчально-методична, наукова та виховна робота.

м.Ф.Гур’єв розділив дві сторони педагогічного процесу: 
навчальну й виховну. процес навчання – це процес дії на ін-
телект студента. процес виховання – це процес дії на волю, 
емоції, естетичні відчуття та мораль студента.

за проявлену самовіддачу у 1955 році його призначають 
заступником директора інституту з наукової і навчальної ро-
боти. на цій посаді він працював протягом трьох років, але 
науковець високо цінував живе спілкування зі студентами, 
тому відмовився від неї. 25 листопада 1960 року Гур’єва зно-
ву призначають деканом фізико-математичного факультету. на 
цій посаді він перебуває до 2 червня 1965 року, а потім – із 21 
серпня 1965 року до 23 червня 1975 року. педагог відчував 
себе не тільки керівником колективу, але його нерозривною 
частиною.

важливим елементом у педагогічній діяльності Гур’єва 
було наукове й методичне керівництво курсовиками, котрим 
він приділяв велику увагу. постійно керував науковою ро-
ботою студентів, вів студентський науковий гурток, до якого 
залучав кращих студентів. багато випускників м.Ф.Гур’єва 
стали відмінниками освіти, окремі випускники закінчили ас-
пірантури й захистили дисертації на здобуття вченого ступеня 
кандидата фізико-математичних наук, стали викладачами вузів 
і технікумів.

керуючи науковою роботою студентів, м.Ф.Гур’єв по-
стійно працював над підвищенням свого фахового рівня. ре-
зультати його наукових досліджень друкувалися в Дан урср, 
учених записках полтавського педінституту, різних методич-
них журналах. ним опубліковано більше 30 наукових праць. 
він систематично виступає з лекціями перед педагогічною 
громадськістю міста.

за багаторічну викладацьку, наукову та громадську діяль-
ність микола Федорович нагороджений двома медалями «за 
трудовую доблесть», медаллю «за доблестный труд в великой 
отечественной войне». йому було присвоєно звання «відмін-
ник народної освіти», а також нагороджено значком «за від-
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мінні успіхи в роботі в галузі вищої освіти срср» та медаллю 
а.с.макаренка.

усе свідоме життя миколи Федоровича було націлене на 
служіння своєму народові. 

із спогадів його колишнього студента, нині завідуючого 
кафедри загальної фізики і математики полтавського націо-
нального педагогічного університету імені в.Г. короленка ру-
денка олександра пантелеймоновича:

«лекції миколи Федоровича Гур’єва були цікаві та зміс-
товні, а викладач – завжди з приємною посмішкою та щирою 
добротою. Для зняття напруженості на лекціях зупинявся на 
1-2 хвилини та розповідав якийсь життєвий анекдот» [3].

«задачі для розв’язання підбирав такі, щоб математичний 
аналіз був простим, дохідливим і цікавим. вважав, що лектор 
повинен вести практичні заняття для перевірки засвоєння сту-
дентами нового матеріалу на першій стадії навчання» [3].

«Для м.Ф.Гур’єва лекції були основою з основ, він ставив 
їх вище інших прийомів викладання. належну увагу приділяв 
самостійній роботі студентів з підручником та консультаціям 
у викладача» [3].

«микола Федорович ставився до студентів з повагою та 
довірою. згадую, як кожної осені ми їхали в колгосп на зби-
рання врожаю без куратора і жодного разу не підвели його, 
адже він нам довіряв!» [3].

із спогадів доньки миколи Федоровича тамари микола-
ївни:

«у батька була чудова пам’ять. він завжди готувався до 
кожної лекції, бо вважав, що хоча рівень підготовки у студен-
тів різний, викладач має бути зрозумілим і цікавим кожному. 
зібрав величезну бібліотеку спеціальної літератури – дві шафи 
книжок» [4].

Ще один талант миколи Федоровича відкрився, коли ро-
дина отримала маленький клаптик землі для городу. весь віль-
ний час проводив на ділянці, вирощував овочі й мав хороші 
врожаї. місцеві селяни цікавилися успіхами міського матема-
тика: не інакше як науковим методом усе прораховує! а мико-
ла Федорович дуже серйозно ставився до кожної справи, яку 
доводилося виконувати в житті.
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світла пам’ять про миколу Федоровича живе у випускни-
ків фізико-математичного факультету та колективі педагогіч-
ного університету. 

2 квітня 2013 року на фізико-математичному факультеті 
пнпу імені в.Г.короленка відбулося урочисте відкриття ме-
моріальної аудиторії миколи Федоровича Гур’єва. 

учений, викладач присвятив 55 років роботі в полтав-
ському педагогічному інституті, із яких 13 років був деканом 
фізико-математичного факультету.

створення меморіальної аудиторії стало результатом 
співпраці викладачів фізико-математичного і психолого-
педагогічного факультетів. аудиторію відкрила проректор із 
наукової роботи університету професор л.м.кравченко за при-
сутності тамари миколаївни Гур’євої – доньки м.Ф.Гур’єва, 
викладачів і студентів фізико-математичного факультету, учи-
телів математики й фізики м. полтави й області. учасники 
урочистого заходу мали можливість ознайомитися зі стенда-
ми, де відображено життєвий шлях і науково-педагогічну ді-
яльність миколи Федоровича. 
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жоден народ, нація не може творити своє майбутнє, забув-
ши при цьому своє минуле. 

Дана робота є спробою відтворити історію Храму різдва 
пресвятої богородиці, який пережив не одні хвилини лихоліт-
тя: розкрадання церковних реліквій, гоніння прибічників хра-
му, але, попри все, відродився.

мета дослідження полягає у зібранні та опрацюванні ма-
теріалів з історії Храму різдва пресвятої богородиці як взятих 
із писемних пам’яток, так і зібраних під час експедиції до міс-
ця дослідження.

актуальність роботи полягає у вивчення історії рідно-
го краю, що дає нам знання для глибокого розуміння та усві-
домлення сучасності, спонукає до вибору активної життєвої 
позиції.а знання духовних скарбів народу підтверджує, яке це 
має значення для збереження спадщини українців.

церква, храм, собор… сюди ми поспішаємо в хвилини 
відчаю, внутрішнього занепокоєння. і сподіваємося на те, що 
впродовж віків створені людськими руками святині, збережуть 
нас, вгамують біль, втішать душу. мальовниче село Горбанівка 
є передмістям красуні полтави. окрасою нашого села є Храм 
різдва пресвятої богородиці, який був зруйнований у 1934 
році. Далі – 60 літ запустіння. церковний двір, який колись 
вражав чистотою, осяювався благодаттю чудотворного образу 
пресвятої Діви, обіймався хвилями співу дзвонів, стояв заха-
ращений бур’янами. місце, де колись височів красень храм, 
зрівнялося з землею. людські ж душі за десятиліття безбожжя 
окутала павутина байдужості. лише одиниці торували дорогу 
в полтаву до макарівської церкви, де в 40-і роки ХХ століття 
оселилася чудодійна ікона Горбанівської божої матері. 
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з цією святинею пов’язана легенда, а може й справді бу-
вальщина. одного разу козак Горбань пішов косити траву і 
раптом коса об щось ударилась. нахилившись, в траві він по-
бачив святе зображення – образ богоматері. та найбільше ко-
зака вразило те, що з її ока покотилася сльоза. він здивувався 
такому диву, і тоді з його очей також покотилися сльози. так 
старовинна ікона отримала свою назву, згодом і селище було 
названо Горбанівкою.

про знайдену ікону стало відомо полтавському духовному 
начальству. незабаром на місці знайдення ікони вирішили збу-
дувати храм. і збудували невеличку дерев’яну церкву…

коли була споруджена церква, точно невідомо, її будували 
вручну. з 1734 року ведуться метричні книги. у збірнику о.а. 
Грановського «полтавська єпархія у її минулому (до відкриття 
єпархії у 1803 р.) і нині (історико-статистичний досвід) (ви-
пуск і, 1901 року) є такі відомості: церква різдва богородиці 
села Горбанівки – мурована, холодна, побудована у 1812-1818 
роках. раніше була дерев’яна. у 1828 році вона була знесена 
як непридатна. 

у 1850 році надбудовано осьмерикі прибудовано нову 
дзвіницю, облаштовано новий іконостас, у 1887 році його було 
поновлено [3].

церква була місцем паломництва для людей з різних міс-
цевостей.

при церкві діяла бібліотека, завдяки якій парафіяни мали 
можливість ознайомитися із здобутками світової літератури, 
історії, культури та мистецтва. у 30-х роках ХХ століття Гор-
банівська церква пережила усю тяжкість гонінь і репресій і 
була повністю зруйнована. 

Як відомо з преси, чудотворний образ богородиці уцілів. 
його врятувала ризнича, чорниця ананія панасенко, перехо-
вуючи у своєму будинку в м.полтаві [1].

час духовного пробудження – літо 1994 року. волею бо-
жою зібралися неподалік храмового пагорба ті, хто давно мрі-
яв про свою сільську церкву. ці люди і стали ініціаторами кло-
потання перед сільрадою про відродження храму.

треба було виконати чималий обсяг ремонтних робіт, щоб 
як належить облаштувати церкву. будівля складалася з кількох 
приміщень, що у різний час добудовувалися до восьмигранної 
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башти, яка тривалий час служила як водонапірна. в одному 
з них була столярна майстерня. тут й вирішили облаштувати 
церкву…

та, зрозуміло, пристосоване приміщення довго не могло 
задовольнити духовних потреб віруючих. тож громада плека-
ла надію про спорудження нового храму на місці колись зруй-
нованого. парафіяни вирішили поспілкуватися із старожила-
ми села Горбанівки й дізнатися, якою була церква раніше. на 
жаль, питання залишилося майже відкритим. але й маленька 
інформація була досить цінною.тож громада стала збирати ко-
шти на побудову нового великого храму [2]. 

українська православна церква різдва пресвятої бого-
родиці київського патріархату полтавської єпархії була спо-
руджена коштом благодійника івана матієшина і відкрита 21 
вересня 2013 року. Для освячення храму на честь різдва пре-
святої богородиці та для звершення божественної літургії 
прибув святійший патріарх української православної церкви 
київського патріархату Філарет. у цей день завітали до Гор-
банівки гості з усієї україни, були делегації з росії, подія ви-
світлювалася багатьма засобами масової інформації [2].

україна пережила безліч нещасть, але попри все продо-
вжує відновлюватися. одним з таких прикладів є українська 
православна церква різдва пресвятої богородиці київського 
патріархату полтавської єпархії, яку розкрадали, знищували, 
але все таки вона залишилась незламною, як дух українського 
народу. 
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метою нашого дослідження є висвітлення історії садівни-
цтва у селі мачухи полтавського району полтавської області, 
візитною карткою якого здавна були плодово-ягідні насаджен-
ня. село розташоване обабіч автотраси полтава – кременчук 
(у давнину тут проходив чумацький шлях, а в ХіХ – на почат-
ку ХХ століття він називався кобеляцьким), у безпосередній 
близькості до обласного центру, що всебічно сприяло еконо-
мічному розвитку сільського товарного господарства. мачухи, 
що входили до другої сотні полтавського полку, здавна нале-
жали до числа заможних поселень, тут налічувалося більше 
тисячі козаків, [3, с.597], які займалися хліборобством та різ-
ними ремеслами, навіть у роки кріпаччини в селі проживала 
не одна сотня вільних родин, що мали досить міцне господар-
ство або добре розвинений кустарний промисел чи ремесло.

у спогадах сергія євгенійовича коня, який народився 
1887 року і жив у мачухах до 30-х років минулого століття, 
читаємо: «але, як видно, у мачухах з давніх-давен було багато 
садків, і не тільки мачухи – і навколишні села та хутори тону-
ли в зелені, а навесні цвіли, як усипані снігом. Для цього були 
дуже сприятливі умови» [1].

Ґрунти у даній місцевості – переважно суглинки, підхо-
дять для вирощування плодових дерев і кущів, тому садів-
ництво тут – справа здавна звична і прибуткова. До періоду 
активного заселення цієї території на ній росли ліси. люди по-
ступово відвойовували в них площі для посівів, садиб, пасо-
вищ. Як пам’ять про «лісове минуле» мачух, і сьогодні можна 
бачити на межах приватних угідь кущі терну, глоду, а подеку-
ди навіть на обійстях досі височіють старі дикі груші, яблуні-
кислиці та вікові дуби. у того ж с.є.коня читаємо: «в лісах 
росло багато диких яблунь (кислиць), груш, вишень, терну, які 
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стали прообразом садків. окремі дерева зрізались. і на пень-
ках прищеплювались щепи культурних яблунь та груш, а між 
ними на садибах садили вишні, сливи тощо. так і утворились 
садки» [1].

епоха культурного садівництва у мачухах розпочинається 
у кінці ХіХ століття. саме тоді, 1895 року місцевий учитель 
іван іванович Фисун привіз із розсошенського розсадника мо-
лоді щепи яблунь, груш, черешень, кущів агрусу, смородини 
та малини і посадив на території новозбудованої у тому ж році 
земської початкової школи перший у мачухах культурний сад 
[1].старожили згадують, що у садках їхніх дідів і прадідів рос-
ли лише літні та осінні сорти груш і яблунь, а їхні господарі 
і не пробували зберігати плоди у свіжому вигляді навіть до 
пізньої осені. їх сушили для узвару, мочили, квасили, сливи 
гнітили в печі або варили варення, часто обходячись без цукру. 
крім того вишні, сливи, терен використовували для виготов-
лення наливок: вишнівки, слив’янки, тернівки.

проте були у давніх місцевих садках сорти, про які варто 
згадати окремо. заслуговує на увагу «мачуська глива» – сорт 
груші, який сьогодні практично не зберігся. спершу вона на-
зивалася «корнійцівською», бо привіз різки цього дерева у 
мачухи від свого поміщика селянин корнієць ще 1861 року. 
він оселився тут, звільнившись від кріпаччини. пізніше на 
цей сорт звернули увагу земські фахівці із садівництва, і 1910 
року він був занесений до так званої помологічної книги. з 
того часу «мачуська глива» була поширена на території пол-
тавської губернії і за її межами [1].мачушани пам’ятають, що 
дерева відзначалися великим розміром, а також тим, що лег-
ко витримували суворі зими, плодоносили рясно і майже що-
року. Груші були смачні, запашні, легко сушилися, а в узварі 
на смак нагадували цукерку. по всьому полтавському повіту 
росли «мачуські угорки» – сливи, без яких не було у мачухах 
жодного садка. про це дерево та його плоди с.є.конь пише: 
«особливість її (сливи) полягає в тому, що вона розводиться 
сама по собі: стала стара – зрубав, і з коріння пішов молод-
няк: бери, сади, пересаджуй, де і як хочеш. крім того, їх легко 
розводити і кісточками. …при споживанні у неї легко відді-
ляється кісточка…». завдяки високим смаковим якостям та 
транспортабельності «мачуську угорку» здавна возили у ка-
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теринослав (тепер Дніпропетровськ), а з 1913 року – до києва, 
пізніше – до москви [1]. особливо цінувалося зварене з уго-
рок повидло: духмяне, смачне, а ще зварене й без цукру воно 
довго не псується.

на щорічні великі ярмарки, які влаштовувалися у мачу-
хах ХVііі – першої половини ХХ ст. 3 – 4 рази на рік і тривали 
по кілька днів, приїжджали купці з полтави, нових санжар, 
кременчука, щоб здійснити оптові закупки садовини. Хоч на 
мачуських ярмарках головним товаром була худоба й продук-
ція місцевих ремесел та кустарних промислів (колеса, хомути 
та ін.), садівництво добрим господарям також приносило при-
буток.

уже на початку минулого століття розведенням садків у 
мачухах активно опікується земство. місцевих господарів 
консультують фахівці з питань висадження молодих дерев, 
догляду за ними, захисту від шкідників. починається вико-
ристання отрутохімікатів, у оселях навіть з’являються перші 
оприскувачі [1]. 

в історії садівництва на згаданій території загубилось без-
слідно чимало прізвищ майстрів цієї справи, забуті окремі сор-
ти. уродженець мачух, нині вже покійний письменник анато-
лій миколайович Дяченко у автобіографічній повісті «Я – син 
ворога народу» згадує свого діда по материнській лінії віктора 
олексійовича Фролова [2, с.10-11]. саме віктор олексійович, 
учитель за професією, був одним із перших мачушан, хто по-
садив культурний сад та ягідник за всіма правилами агроно-
мічної науки на двох десятинах орної землі, придбаної у оласа 
манька[1]. за свідченням старожилів, це був найбільший сад 
у мачухах початку ХХ століття. за прикладом Фролова роз-
вели власні сади іван акакійович віхоть, митрофан іванович 
магура та ще чимало їхніх земляків. 

родом із мачух і відомий земський садівник іван михай-
лович орловський [5], який залишив помітний слід у історії 
полтави, прикрасивши її скверами та алеями, а в 1909 році 
за його проектом було створено умісті на трьох десятинах 
пустиря ботанічний сад. а ще були насаджені петровський 
парк і каштанова алея (зараз оновлена). про і.м.орловського 
історико-публіцистичний нарис написав журналіст і.м. нали-
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вайко [4, с.327-331. ], бережуть пам’ять про земляка і родича в 
сім’ї учительки мачухівського нвк в.м.оборожної [5].

Хоч у 40-50-ті роки ХХ століття через податки, що накла-
далися на кожне плодове дерево на обійсті селянина, господа-
рі безжально вирубували власні сади, у тому числі гинули ста-
рі цінні сорти, але завдяки наполегливості Герасима Яковича 
рубана вже 1929 року у мачухах на 4 гектарах було закладено 
перший колгоспний сад [7, с.47] До цієї справи залучилися 
вчителі та учні школи, молодь села. не зважаючи на відкритий 
скептицизм багатьох односельців, Г.Я.рубан переконав мачу-
хи в тому, що садівництво – справа прибуткова. Герасим Яко-
вич працював і вчився, долаючи пішки 15 км до полтавського 
сільськогосподарського вузу, пізніше вчився заочно у Харко-
ві, сміливо застосовував новаторські технології. завдяки його 
наполегливості та творчій невтомній праці 1941 року у мачу-
хах плодоносили сади на площі 154 га. крім яблук та груш, 
Г.Я.рубан вирощував малину, полуниці, смородину, виноград і 
навіть ревінь. колгоспні сади приносили великі прибутки, уже 
1940 року господарство стало мільйонером, про що писала 
обласна газета: 6 червня 1941 р. – «більшовик полтавшини», 
12.06.1949 р. – «зоря полтавщини» [7, с.53].

Герасим Якович не боявся експериментувати. так, схрес-
тивши грушу з диким лохом (його часто неправильно назива-
ють дикою маслиною), він вивів зимову грушу безіменку.умін-
ня ризикувати, віра в силу живого дерева допомагала рубану 
творити справжні дива: рятувати занедбані, висохлі саджанці 
яблуні глогоровки, чубуки винограду, які привезли у мачухи 
вже висохлими. в обох випадках садівник замочував рослинки 
на кілька днів у ставку. після такої процедури глогоровка по-
чала плодоносити вже через чотири роки[7, с.47-53].

у 70-80-х роках ХХ ст. садівництво у мачухах перебувало 
на високому рівні розвитку і було однією з провідних галузей 
місцевого сільського господарства. у 90-х рокахз занепадом 
колгоспу були занедбані і великі площі мачуських садів. на-
приклад, у центрі села старі дерева вздовж шляху вирубали, 
утворивши тут футбольне поле, а поруч розташувалася авто-
заправна станція. 

в останні десятиліття активно займаються садівництвом 
місцеві приватні підприємці. іван петрович бойко не лише 
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уміло доглядає плодові дерева та ягідники, а й охоче ділиться 
своїм багатим досвідом з молодими садівниками. так, на теле-
каналі «лтава» було створено цикл передач про досвід садівни-
цтва і.п.бойка. на декількох сотках власного обійстя вирощує 
для реалізації на продаж десятки сортів саджанців фруктових 
та ягідних дерев, у тому числі таких вибагливих як персики, 
виноград, сергій петрович Гуржій. він ділиться секретами 
догляду за культурними рослинами на сторінках газети «зоря 
полтавщини» (додаток «сійся, родися»). у с. миколаївка ма-
чухівської сільської ради за передовими технологіями садів-
ництва трудиться василь михайлович васюта. саджанці його 
полуниці, яка плодоносить від травня до заморозків, яблунь, 
груш та інших плодових деревкористуються популярністю не 
лише в полтавському районі.

садівнича справа у мачухах, що починалася на лісових 
ґрунтах, виростала на коренях диких дерев, пройшла довгий 
і складний шлях розвитку. місцеві садівники, використовую-
чи досвід предків, досягнення агрономічної науки та власний 
творчий підхід до улюбленої справи і невтомний пошук, уже 
на початку ХХ століття мали помітні результати, а їхні гос-
подарства – значні прибутки. у ХХ столітті, незважаючи на 
історичні перипетії, завдяки старанням Г.Я рубана сади були 
візитівкою мачух. нині у фермерських господарствах та при-
ватних обійстях поруч із давніми сортами, що досі плодоно-
сять, вирощуються нові, які здатні задовольнити найвибагли-
віші смаки естета і гурмана.
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учитель історії Розсошенської гімназії

історія – це людська пам’ять і багатство. вона вчить, ви-
ховує на тих надбаннях, що їх накопичувало людство віками. 
тож особливо уважно слід використовувати з людського дослі-
ду все, що стосується освіти, виховання людини, патріотизму, 
любові до рідної землі, культури, інтелігентності – цих висо-
ких людських якостей, які прищеплюються з дитинства. 

полтавчани по праву пишаються історико-архітектурними 
спорудами міста: біла альтанка, краєзнавчий музей…Хоті-
лось би в цей ряд поставити ще одну пам’ятку архітектури і 
культури ХіХ ст. – петровсько-полтавський кадетський кор-
пус.

актуальність роботи ми вбачаємо у відродженні інтересу 
суспільства до проблем вивчення вітчизняної історії, націо-
нальної культури, історії військових навчальних закладів у да-
ному випадку петровсько–полтавського кадетського корпусу 
з метою виховання патріотичного духу підростаючого поко-
ління.

Для реалізації даної мети ставимо перед собою завдання:
1. Дослідити історію заснування петровсько-полтавського 

кадетського корпусу.
2. з’ясувати методи навчання та виховання кадетів.
кадетські корпуси – початкові військово-навчальні закла-

ди для підготовки молоді до військової кар’єри. після закін-
чення повного курсу вихованці приймалися у військові учили-
ща та до вищих шкіл без іспитів.
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у 1830 р. полтавський генерал-губернатор князь м.Г. рє-
пін порушив клопотання перед військовим міністром вклю-
чити м. полтаву до міст, у яких передбачалося заснувати се-
редній військово-навчальний заклад. місце для будівництва 
вибирав російський імператор микола I, який забажав, щоб 
споруда слугувала пам’яткою перемоги, одержаної під полта-
вою петром I. звідси його назва – петровський полтавський 
кадетський корпус.

у 1832 р. за проектом архітектора бонч-бруєвича розпо-
чалося спорудження приміщень для майбутнього кадетського 
корпусу. кошти для спорудження виділяло військове міністер-
ство, полтавські дворяни зібрали 28 000 крб. сріблом. Голо-
вний корпусний будинок зведено в стилі класицизму.він за-
ймає північно-західну ділянку круглої площі, котра спочатку 
відводилася для чоловічої гімназії. будинок кадетського кор-
пусу складається з одного головного корпусу в 3 поверхи, двох 
великих в два поверхи флігелів для служительських рот, мо-
нумент був оточений садом. Довжина головного корпусу–117 
метрів, ширина –28 метрів, висота до даху – 19 метрів, з дахом 
(де знаходилась облаштована невеличка обсерваторія)–23 ме-
три, а з куполом та хрестом – 34 метри. всього на першому по-
версі 46 кімнат. у них входили квартири чиновників, лазарет 
та кухня. на другому поверсі знаходились 14 кімнат для грене-
дерських, мушкетних та неранжированих рот. на останньому 
поверсі – 21 кімната для другої мушкетної роти та бібліотеки. 
важливу роль у створенні суворого монументального образу 
відігравав контраст червоних цегляних стін і побілених дета-
лей. відкрився корпус6 грудня1840 року. 36 кадетів приступи-
ли до навчання 17-го числа [2].

створення кадетських корпусіввиконували двазавдання: 
навчання для армії офіцерів; благодійна мета – дати можли-
вість бідним дворянам виховувати своїх дітей «поблизу їх сі-
мей». з огляду на благодійністьвирішили створити кадетський 
корпус для чотирьох губерній: полтавської. чернігівської, 
катеринославської, слобідсько–української (з1835 р. Харків-
ської).

заклад був популярним, у 1844 році в ньому налічувалося 
400 кадетів. До закладу приймали 9-10 річних хлопчиків – ді-
тей офіцерів і дворян, які навчалися 7 років, потім вступали 
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до військових училищ із дворічним терміном навчання. вер-
шиною військової освіти були академії, де готували еліту цар-
ської армії [1].

у 1836 р. для всіх корпусів був введений єдинийнав-
чальний план та встановлено загальний порядок організації. 
три старші курси складали роту. у строю корпус складав 
батальйонз4-х рот: гренадерської, двох мушкетних та не-
ранжированої. з двохрівневого поділу корпусів полтавський 
відносився до першої групи — безпосередньо готував офіце-
рів. із перших днів існування полтавський кадетський кор-
пус вирізнявся високим рівнем викладання педагогів. поряд 
із загальноосвітніми предметами майбутні офіцерам вивча-
ли закон божий, арифметику, російську мову й словесність, 
французьку, німецьку, хімію, географію, історію, аналітику, 
музику, космографію, малюнок, танці, співи, ручну працю, за-
конодавство, проекційне креслення, фехтування, плавання та 
гімнастику. вихованці, котрим важко давалося навчання, від-
відували обов’язкові додаткові заняття, а ті, хто навчався без 
проблем, мали змогу поглиблено вивчати цікаві їм предмети 
[2]. виховували честь, обов’язок, готовність до самопожертви. 
Гордістю кожного кадета були погони на плечах.

заняття кадетів розподілені впродовж цілого дня. про-
синалися о 6 годині, готувались до 7 години, потім – заняття. 
від 8 до 11 години – дві лекції, після закінчення – стройова 
підготовка, гімнастика. від 15.00 до 18.00 – дві лекції, а від 
18.30 до 20 – приготування уроків. тож розклад занять складе-
но з урахуванням санітарних норм: лекції чергувалися з відпо-
чинком та руховими вправами. Щоденно кадетів виводили на 
прогулянку, не дивлячись на негоду, за цим особисто слідкував 
перший директор корпусу в.Ф.святловський, який прагнув 
привчити кадетів, як майбутніх воїнів, до перенесення холоду. 
Шинелі одягали при морозі більше 10 градусів, так загартову-
вали вихованців. Шикування на свіжому повітрі – шість годин 
на тиждень, стільки ж годин на фехтування, гімнастику, танці. 
з початку існування кадетського корпусу облаштовано літній 
табір на території історичного поля, на березі ворскли [5]. 

у зв’язку з реформою, що проводилася під керівництвом 
військового міністра Д.а.мілютіна, кадетський корпус у 1865 
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році перейменовано на військову гімназію, вона стає підготов-
чим центром до військових училищ. 

у 1882 році заклад відновлено як кадетський корпус, в 
якому поєдналися попередній кадетський корпус, де панував 
суто військовій устрій, але не було виховання і військова гім-
назія, яка виробила принципи виховання, без чого неможлива 
школа. кадети усвідомлювали, що це військове звання вимагає 
від особи, яка його носить, особливих якостей. були внесені 
зміни і до навчальної програми: на фізичні вправи звернена 
особлива увага, видані досить ґрунтовні інструкції щодо за-
нять з гімнастики, плавання, рухливих ігор. при розподілі 
розкладу навчальних предметів вказувалося, щоб вихованець 
готувався не більше чим до трьох уроків. організовували зма-
гання між ротами кадетів: лазили по похилих драбинах, ходи-
ли на ходулях, фехтували, метали ядра, спис.

реформа 1882 року вплинулаі на табірне життя. віднині 
навчання у таборі (у літній період з 10 червня по 10 серпня) 
стало обов’язковим для кадетів 6-7 класів. частими були екс-
курсії із табору: пішохідні, кінні на човнах, в сампсонівську 
церкву, Хрестовоздвиженський монастир, на побиванку, в 
тахтаулове, жуки. це давало змогу кадетам опановувати 
мистецтвом орієнтування на місцевості. Щороку в корпусній 
церкві святого сампсонія відбувалась панахида «по скончав-
шимся и погибшим питомцам заведения и служившим в нем» 
[4]. прізвища випускників–героїв, котрі загинули в боях, ви-
карбовували на чорних мармурованих плитах. з перших днів 
навчання в корпусі кадети молились за упокій душі своїх стар-
ших товаришів, котрі віддали життя за батьківщинуі розуміли, 
що в майбутньому і їхні імена можуть з’явитися на церковній 
стіні на плитах [3].

у царській імперії петровсько-полтавський кадетський 
корпус був престижним навчальним закладом. після сімнад-
цятого року в літописі полтавського петровського кадетсько-
го корпусу поставлено крапку. невдовзі тут почали готувати 
кадри для червоної армії. Десять вихованців удостоєні зван-
ня Героя радянського союзу. у 1957р. з Дніпропетровська до 
полтави перевели артилерійське училище. авторитет закладу 
сягнув вершин, коли він став вищим зенітно-ракетним ко-
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мандним училищем. та як не прикро, а літопис кузні патріотів 
вітчизни знову обірвався в 1994р. 

зараз ця пам’ятка архітектури стоїть пусткою в центрі пол-
тави – духовної столиці україни. Шедевр архітектури руйну-
ється на очах у жителів, ми втрачаємо пам’ятку історії.велич-
на будівля петровського полтавського кадетського корпусу не 
має господаря. полтавський педагог ольга чепіль писала: «і 
вже онуки, та ні, правнуки мешканців губернського міста гу-
ляють зеленими алеями корпусного парку, не замислюючись, 
що зветься він корпусним, бо колись належав петровському 
кадетському… німий свідок тих подій – головний будинок ка-
детського корпусу – дивиться на нас своїми темними підсліпу-
ватими очима – вікнами, наче згадуючи добу колишньої слави, 
наче запитуючи: як могли ми зганьбити пам’ять славетного 
навчального закладу? Як могло статись, що змарнілий, зане-
хаєний колос стоїть поруч з нами, а ми його не помічаємо?»[4].

Щиро віримо, що при будівництві української держави у 
справі виховання підростаючого покоління можуть бути вико-
ристані надбання навчальних закладів, що існували на украї-
ні в дореволюційні часи. бо у нас для цього є все: талановиті 
люди, вміння старанно відноситися до будь-якої роботи та ба-
жання захищати нашу неньку-україну від ворога. тож процві-
тання тобі, моя земле!
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велика вітчизняна війна – найкривавіша сторінка в історії 
людства минулого століття. вона зламала життя та долі міль-
йонам людей. одні з них загинули на полі бою, в концтаборах, 
померли від ран, а інші, особливо мирне населення, стали без-
невинними жертвами кривавих побоїщ на рідній землі.

звертаючись до проблеми великої вітчизняної війни, 
теми, яка залишається однією з найболючіших в історії україн-
ського народу, актуальним є вивчення цих трагічних сторінок 
не тільки на основі архівних матеріалів та історичних праць, а 
й з допомогою спогадів очевидців цих подій, а саме: жителів 
сіл Головача і заворскло. зараз важливо зберегти їхню істо-
ричну пам’ять про цей період в історії нашого народу та пере-
дати наступним поколінням.

на полтавщині чорний смерч війни пронісся двічі: в 
серпні-жовтні 1941 року, коли фашистські війська вторглись на 
територію області і, долаючи опір армій південно-західного 
фронту під командуванням генерал-полковника Героя радян-
ського союзу м.п.кирпоноса, просувались на схід, знищуючи 
все живе на своєму шляху. а вдруге – в серпні-вересні 1943 
року, коли після поразки під сталінградом, а особливо на кур-
ській дузі, пошарпані гітлерівські вояки, прямували до Дні-
пра, безжалісно знищуючи все на своєму шляху, у тому числі 
й найцінніший скарб україни – її людей [3, 17]. 

Хлібні лани україни стали велетенським полем бою. До-
зрівав урожай зернових, цукрових буряків, овочів. на жаль, 
збирати їх не довелося. Фронт стояв у кременчуці. право-
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бережна частина полтавщини була окупована фашистами. 
чи не найдраматичніші події розгорнулись на золотих пше-
ничних полях полтавщини того пам’ятного 1941 року. у пра-
ці історика-краєзнавця в.Я.ревегука «полтавщина в період 
радянсько-німецької війни (1941-1945 рр.)» зазначається, що 
біля станції Головач шість тисяч полтавців рили окопи і проти-
танкові рови, щоб зупинити німецького ворога [4, 33].

«інтенсивно будувались укріплення поблизу полтави… 
роботи продовжувались до 17 вересня 1941 року біля сіл пи-
сарівка і Головач полтавського району. майор кавалерійської 
дивізії говорив «окопникам» під Головачем: «ви б краще ря-
тували хліб! окопи нам не допомогли, швидше були перешко-
дою» [2, 14]. 

протягом перших трьох місяців війни на фронт відбули 
всі чоловіки призивного віку. Головачанські села (до 1957 року 
заворсклянська сільська рада йменувалась як Головачанська) 
були окуповані гітлерівцями 20 вересня 1941р., а звільнені – 
23 вересня 1943р. [3, 78]. за два роки страху мешканці цих сіл 
зазнали грабунків, підпалів, розстрілів. на каторгу в німеччи-
ну було вивезено 136 осіб – переважно юнаків і дівчат. з само-
го Головача – 49 осіб [1, 8].

житель села заворскло козирь павло михайлович, 1925 
року народження, так згадує страшні роки остарбайтерства: 
«31 грудня 1942 року всіх 17-18-річних юнаків з села завор-
скло зібрали німецькі поліцаї, закинули у вагон з соломою, як 
свиней. при них був німець-наглядач. молодих мешканців за-
ворскло було у вагоні всього 37 чоловік, з них 9 хлопців (ві-
домі імена: андрій решітник, микола касьяненко, Гаврило 
волошин, іван токарь, олексій кривошапко), а то всі дівчата. 
привезли нас в австрію, в місто відень, в «розподільний та-
бір», звідки нас і викупили. 

один із товаришів, андрій решітник, відстав від нас, він 
захворів, як вважали, коростою. після одужання його відпра-
вили в чехословаччину на службу до пана. та набридло йому 
там, упав, почав умирати, просив, щоб відпустили. і відпусти-
ли його… в табір. 

працювати нас змушували на заводі в нойнкірхені. ми 
виготовляли костилі для залізниць на гарячому пресі. робота 
була дуже важкою. та ще й німці відносилися, як то кажуть, 
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по-собачому, називали «руськими собаками». у цьому цеху, 
окрім павла михайловича, працювали й інші хлопці із завор-
скла. Дівчат-односельців послали виготовляти патрони. 

«їсти давали тричі на день, варили брукву. видавали одяг: 
куртку, зелені штани і дерев'яні чоботи. жили у бараках. у 
них 2 бараки було – дівчачий і чоловічий. вранці о 6 годині 
шикувалися на роботу, о 15-16 годині забирали. відпускали 
погуляти. треба було нашити на куртці три літери, що означа-
ли «остарбайтер» – згадує павло михайлович. пропрацював 
він там 2,5 роки, після чого, коли радянські війська вступили 
в німеччину, його відправили в армію в москву, де охороняв 
військову базу. товариші потрапили на службу в інше місце. 
весь цей час родичі знали, що він був живим і здоровим, іноді 
писали. повернувся павло михайлович додому лише 8 берез-
ня 1948 року. усі з села, хто працював з ним на заводі, залиши-
лися живими.

ось що згадує дідусь анастасії Яременко, випускни-
ці Головачанського нвк, Яременко іван Федорович, який у  
1941 році, закінчивши 7 класів школи, у віці 14 років зустрів 
це страшне лихо: «коли в нашому селі стояв гарнізон ворожих 
військ, а це було наприкінці вересня 1941 року, мені доручили 
батьки викопати картоплю за річкою Головачик (це старе рус-
ло ворскли). там був наш город. на човні я переправився че-
рез плесо, і коли почав копати, за кущами побачив озброєних 
людей – то були партизани. звичайно, я злякався, одяг на них 
був наполовину німецький. потім зрозумівши, що вони свої, 
вирішив їм допомогти. надвечір околицями дісталися до на-
шої хати, мати зібрала їм нехитрі харчі, дещо з одягу, і вони з 
вдячністю попрощались із нами. усе наче було зроблено добре 
і непомітно, та де там. сусідка марія стала розповідати всім, 
що іван, син Федора, приводив до себе вночі партизанів. Якось 
сільський поліцай никифор лаврентійович Даценко підійшов 
до галасливої марії і сказав: «менше патякай, треба було пер-
шому сказати мені, а не розносити чутки». 

у ту ніч наша родина не спала, все чекали, що нас розстрі-
ляють за допомогу партизанам. та все обійшлося. і ось, через 
десятки літ після війни, я зустрічаюся з колишнім сільським 
поліцаєм. До нього у мене було, звичайно, вороже ставлення, 
але тоді у розмові з ним я дізнався, що никифор лаврентійо-
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вич був у роки війни нашим підпільним працівником, котрий 
під прикриттям поліцейської форми робив багато добрих справ 
односельцям. у той момент я переосмислив людські стосунки. 
коли молодь села забирали до німеччини, то моя мама не один 
раз казала, щоб я їхав за річку, в ліс. із моїм сусідом чухлібом 
павлом івановичем ми неодноразово сиділи в лісі, чекаючи, 
поки не пройде ця фашистська облога. і про все це нас таємно 
попередив Даценко н.л..

після звільнення від німецької окупації Даценко н.л. про-
звітувався перед відповідними органами про свою боротьбу 
з німецькими окупантами і пішов працювати на те місце, де 
працював до війни. а 1944 року був мобілізований у діючу 
армію».

під час зустрічі з підполковником радянської армії пер-
вих петром олександровичем, жителем села заворскло, 1929 
року народження, дізнались про те, що незважаючи на страх 
перед німецькими поліцаями, жителі села залишались чуйни-
ми та не втратили свою людяність: «у 1943 році під час оку-
пації села моя сім’я вдома переховувала пораненого льотчика. 
батьки дуже боялись, що хтось із сусідів видасть їх німецьким 
поліцаям. однак цього не сталось. після того як цей чолов’яга 
одужав, він приєднався до радянських військ, що проходили 
неподалік села». на жаль, встановити ім’я та подальшу долю 
льотчика не вдалося.

за роки великої вітчизняної війни на території, яку тепер 
займає заворсклянська сільрада, з’явилися 32 братські та інди-
відуальні могили, де були поховані радянські воїни. відступа-
ючи, німецькі війська, виконуючи настанову Гітлера про ство-
рення зони пустки, спалили 56 хат, бригадне подвір’я колгоспу 
ім. й.сталіна, клуб [3, с. 78]. це підтверджується словами жи-
тельки села Головач комарист катерини володимирівни, 1919 
року народження: «коли німці були в Головачі, вони спалили 
півсела, але хата моїх батьків залишилася цілою».

також катерина володимирівна добре пам’ятає прекрас-
ний день перемоги над гітлерівськими військами: «9 травня 
1945 року було сонячно, всі були стривожені, чому поїзди, які 
проїжджали біля села Головач так несамовито гули; потім ді-
зналися, що закінчилася війна. усі були дуже раді і плакали!» 
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велика вітчизняна війна забрала мільйони людських жит-
тів. єдине, що ми можемо для них зробити – це пам’ятати і 
згадувати їх, повідати про них своїм нащадкам. 

Для вшанування пам’яті загиблих односельчан у 1966 році 
у селі заворскло було збудовано обеліск, на ньому викарбува-
но імена тих, хто загинув у роки великої вітчизняної війни. 8 
травня 2014 року вихованці гуртка «Юні туристи-краєзнавці» 
здійснили похід по маршруту с.Головач-с.заворскло до 
пам’ятного знака полеглим воїнам-землякам заворсклянської 
сільської ради, де вшанували пам’ять загиблих та зустрілися 
з підполковником радянської армії петром олександровичем 
первих, який і повідав про жахіття війни. 
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кожна історична епоха розвитку полтави накладає свій 
відбиток на зовнішність і об’ємно-планувальне рішення окре-
мих споруд. архітектурне обличчя нашого міста має неодно-
рідний характер. на кінець XIX – початок XX століть поряд 
з церковним будівництвом відбувається розвиток цивільного 
будівництва, зокрема спорудження «особняків».

актуальність даної теми визначається тим, що старовинні 
міські «особняки» були у свій час не лише взірцями вишука-
ної архітектурно-розпланувальної та містобудівної організа-
ції, а й осередками культури, естетики, духовності українсько-
російської інтелігенції, а отже – невід’ємною складовою укра-
їнської національної культури, риси якої збереглись до сьогод-
ні.

основні чинники, що вплинули на становлення та роз-
виток архітектури полтави кінця XIX-початку XX століття 
є отримання статусу губернського міста, що стало основною 
причиною бурхливого розвитку міста; збільшення кількості 
міського населення за рахунок залучення селян до промисло-
вого виробництва; використання царським урядом полтави, 
як місця адміністративних заслань [2]. розпланування міста 
здійснювалося з урахуванням існуючої вуличної мережі та 
дотриманням осьової перспективи. вздовж прямолінійних 
вулиць полтави зводилися нові будинки. одним із видів та-
ких будинків були старовинні особняки, які разом із іншими 
житловими, адміністративними, прибутковими та торгівель-
ними житлами становили основний містобудівний каркас 
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просторово-предметного середовища центральної історичної 
частини міст ХіХ – початку ХХ століть [3].

особняк – це будинок, що стоїть окремо від інших для 
однієї родини, який будувався одно чи кілька поверховим і 
розташовувався звичайно вздовж вулиці на впорядкованій 
земельній ділянці, де знаходилися сад і двір із службовими 
й господарськими будівлями. в естетичній побудові міського 
особняка полтави поєднаний вплив архітектурних першодже-
рел – бароко, ампіру, модерна і місцевих традицій, професій-
ного втручання будівельників, а також смаків конкретних за-
мовників. тогочасна суспільно-політична ситуація призвела 
до того, що козацька старшина і міщани прагнули в усьому 
наслідувати петербурзьку знать. саме вони стали першими за-
мовниками міських приватних «особняків». «особняк» став 
новим типом міського житлового будинку, в якому уособлю-
валося уявлення мешканців про комфортне, незалежне, бага-
токімнатне житло центральній частині міста. показовим є те, 
що на формування функціонально-планувальних композицій 
полтавських особняків мали вплив тенденції російської архі-
тектурної школи, що позначилося в спільності функціональ-
них процесів всередині особняків, а відтак – у номенклатурі 
приміщення. найпоширенішими на той час стали одноповер-
хові особняки, звернені на вулицю трьома, п’ятьма або сімома 
вікнами. іноді на фасаді застосовували приземкуваті колони, 
які надавали особливого затишку будинку. Як правило, входи 
в будинки організовувалися з бічних та дворових фасадів[4].

увесь інтер’єрний простір полтавського особняка XIX – 
початку XX століть був поділений на чотири функціональні 
зони:

1) парадну (зону для прийняття гостей, з приміщенням 
для тимчасового перебування, як правило розташовувалися 
вздовж головної вулиці; 2) житлову: зону власників (частину 
будинку, в якій проходили процеси тимчасового відпочинку 
господарів, як правило розташовувалися в задній частині бу-
динку): 1 – зону дорослих; 2 – зону дітей; зону гостьову (части-
ну будинку, яка призначалася для прийому гостей з приміщен-
ням для їх тихого відпочинку та перебування на довгостроко-
вий період). 3) службову: господарчу зону (частину будинку, 
в якій проходили процеси господарчого характеру). включала 
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в себе приміщення для тихого службового персоналу; ділову 
зону (приміщення, в яких відбувалися зустрічі та вирішува-
лися конфіденційні питання з діловими партнерами).4) допо-
міжну (приміщення або частину будинку, в яких відбувалися 
процеси професійного спрямування власника). 

сходи на другий поверх зміщувалися з центральної осі 
й займали периферійне положення. Щоб створити максимум 
комфорту, добре освітити й зорієнтувати кімнати, застосову-
вали різні прийоми розміщення парадної й житлової частин 
будівлі, влаштовували виступи та балкони з круглими, оваль-
ними та іншими формами, що позначалося на архітектурі 
«особняків» [5].

у місті нараховується 29 особняків, які існують досьогод-
ні. один з них належить пам’ятників національного значення 
(будинок полтавського цивільного губернатора (старогубер-
наторський будинок)) та один, що пропонується до затвер-
дження національного значення (міський особняк з «модульо-
нами»). інші 27 місцевого значення. серед них 16 особняків, 
що належали приватним особам (генералу петрашу, лікарю-
окулісту Хаіму Глейзеру, доктору Гуревичу, збирачу картин 
балюбашу та ін.). 

серед усієї кількості 14 особняків було побудовано в XIX 
столітті, 15 в XX ст. пам’яткою історії та архітектури вважа-
ється будинок полтавського цивільного губернатора (старогу-
бернаторський будинок), що знаходиться у північно-східному 
секторі круглої площі між вулицями куйбишева і монастир-
ською.

серед узятих на державний облік будівель, як пам’яток 
архітектури місцевого значення, своєрідним за формою, з еле-
ментами готики та єврейської символіки в декорі, є будинок 
лікаря-окуліста Хаїма ароновича Глейзера. будинок побудова-
ний на початку XX століття по вулиці олександрівській (вул. 
жовтнева, 3). стіни виконані з червоної облицювальної цегли. 
за сукупністю асиметричного планувального рішення, розмі-
рів і розташування прорізів, а також зовнішнього декоратив-
ного оформлення, можна говорити про спробу невідомого нам 
архітектора створити будівлю в стилі модерн єврейської спря-
мованості. у довоєнний час тут був житловий будинок, а зараз 
відділи міського управління народної освіти [1].
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на жаль, досьогодні не збереглася ціла низка старовинних 
«особняків». збережені будівлі становлять вагоме значення в 
архітектурному розвиткові міст. старовинні особняки полтав-
щини XIX – початку XX століть відіграють вагому роль у су-
часній розпланувальній структурі центральної історичної час-
тини міст, формуванні його художньо-естетичного предметно-
просторового середовища. вони й до сьогодні являють со-
бою фонову забудову центральної частини міста, сприяють 
створенню та підтриманню її характерного архітектурно-
історичного середовища. «особнякова» забудова полтавщини 
означеного періоду стала джерелом пошуку нових стильових 
рішень в архітектурних об’єктах уже сформованого середови-
ща міст, про що свідчать будівлі XX століття, в яких знайшли 
своє продовження стильові засади житлових будівель, сфор-
мовані наприкінці XIX століття.
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сУЧасна РелІГІЙна ПРеса Полтавщини:
ЖанРово–тематиЧниЙ асПеКт

Хорошун Дарина, учениця 10 класу
Розсошенської гімназії 
Полтавської районної ради 
Керівник: Вигівська В.М., 
учитель української мови 
та літератури Розсошенської гімназії

Досить активні зміни в українському суспільстві обумо-
вили першорядну роль релігії. на сьогодні по всій території 
україни помічена ціла низка релігійних видань. побіжний 
огляд загального стану релігійної періодики початку XXIст. 
знаходимо у статтях багатьох науковців. однак проблема 
функціонування релігійної преси на полтавщині розкрита 
поверхово, що й підтверджує актуальність і зумовило вибір 
науково-дослідницької роботи.

мета дослідження – простежити специфіку сучасних ре-
лігійних видань полтавщини.

поставлена мета обумовлює розв’язання конкретних за-
вдань:

1. окреслити систему православних релігійних видань 
полтавщини ХХі століття.

2. розкрити та піддати науковому аналізу основні релі-
гійні видання м. полтави: «відомості полтавської єпархії» та 
«православний вісник»

предметом наукового аналізу є особливості становлення 
і закономірності функціонування, тематика й проблематика 
«відомостей полтавської єпархії» й додатку «православний 
вісник» до газети «полтавський вісник» як основної релігій-
ної преси полтавщини.

наукова новизна дослідницької роботи полягає в тому, 
що дослідження спрямоване на вирішення проблеми розгляду 
сучасного стану релігійної преси полтавщини, що становить 
значну прогалину в сучасному журналістикознавстві.

матеріалами наукового дослідження можуть скористати-
ся журналісти, літературознавці, історики, філософи, культу-
рологи. вони стануть у нагоді викладачам вищих навчальних 
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закладів під час підготовки та проведення лекційних і прак-
тичних курсів з історії української журналістики.

зроблено особистий внесок автора. поспілкувавшись та 
відвідавши урок християнської етики полтавської школи № 18 
священика а. і. твердохліба, який своє служіння богу звершує 
у двох сферах – як служитель андріївського храму м. полта-
ви і як учитель, прийшли до висновку, що уроки навчають ді-
тей вимірювати свої вчинки законами божими. завдання цьо-
го курсу – виховати духовну особистість на основі загально-
моральних цінностей, повагу до праці, на прикладах із житія 
святих. усе це висвітлюється в газеті «відомості полтавської 
єпархії».

полтавщина – один із духовних центрів україни. періо-
дичні видання віддзеркалюють духовні процеси, духовні по-
треби, духовну культуру. за їх допомогою церква прагне керу-
вати цими духовними процесами, збагачувати духовну культу-
ру, поширювати духовну освіту. тому вважаємо, що основним 
цільовим призначенням релігійних періодичних видань є по-
ширення релігійних знань і виховання читачів у дусі христи-
янської моралі. їх читацька аудиторія дуже різноманітна: свя-
щеники, монахи, інтелігенція, малоосвічені читачі [3, с.66].

основними релігійними часописами м. полтави є «відо-
мості полтавської єпархії» та додаток «православний вісник», 
вміщений у щотижневій газеті «полтавський вісник»

помічено, що і в інших періодичних виданнях м. полта-
ви подеколи з’являються статті релігійного змісту (наприклад, 
у «зорі полтавщини» та «вечірній полтаві»), які знайомлять 
читача з основами християнського віровчення, православним 
поглядом на актуальні проблеми сучасності, але ця періодика 
стоїть досить далеко від дійсно церковної преси.

на сьогодні часопис «відомості полтавської єпархії» ви-
дається за благословенням високопреосвященнішого архіє-
пископа полтавського і миргородського Филипа.

«відомості полтавської єпархії» висвітлюють повсяк-
денне життя єпархії та української православної церкви. у 
рубриках газети відображаються різноманітні погляди на цер-
ковні тематики, про церковні свята, історії церкви та церковні 
розколи тощо [5].
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на сьогодні над газетою «відомості полтавської єпархії» 
працюють православні журналісти. оновлене видання на сво-
їх сторінках знайомить читачів з основами християнського ві-
ровчення, православним поглядом на актуальні проблеми су-
часності, хронікою основних подій із життя єпархії та

церкви, публікує проповіді на євангельські читання і опо-
відання про життя і подвиги святих. Головні рубрики видання 
такі: «офіційно», «пам’ятаємо», «життя духовної школи», 
«Хроніка», «церква і суспільство», «просвіта», «поминайте 
наставників ваших», «вітання добрим пастирям», «вічная 
пам’ять», «точка зору», «ракурс» та ін.

єпископ Филип в одному з інтерв’ю так говорить про 
принципи створення нових видань газети: «ми намагаємося, 
щоб газета була, по-перше, церковною, прагнемо не надто пе-
рейматися політичними питаннями. натомість, на першому 
плані – життя святої церкви. з огляду на церковність ми пу-
блікуємо матеріали, присвячені темі церковної єдності та від-
повідності особистого християнського життя досвіду святої 
церкви.

Другий принцип, яким ми керуємося, – давати в першу 
чергу позитив. покійний митрополит Феодосій свого часу му-
дро казав: «скільки не додавай мінус до мінуса – плюс ніколи 
не виникне». справді так! ніякі негативні матеріали не мо-
жуть спричинити в цілому позитивного впливу. Хоча подекуди 
виникає бажання, подібно до пророка ілії, зводить вогонь з не-
бес, викривати, виправляти, критикувати. але це не дає, влас-
не, нічого. Я переконаний: потрібно показувати велич і красу 
православ’я, якнайбільше свідчити про величні і невимовні 
прояви ласки божої. тільки позитивне зможе дати людині по-
штовх замислитися над вищим, згадати про безсмертну душу 
і вічне життя» [5].

Газета показує не просто існування, а повнокровне жит-
тя церкви! у «відомостях полтавської єпархії» є рубрика 
«освіта», де порушуються питання співпраці школи й церкви, 
викладання християнської етики у школах, пошуку найопти-
мальніших шляхів до учнівських сердець, навчання дітей ви-
мірювати свої вчинки законами божими на прикладах із житі-
ясвятих, це предмет, на якому школярі можуть поговорити про 
життя. 
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адже живемо в час розквіту науково-технічного прогресу 
й занепаду духовних цінностей. церква і школа – співробітни-
ки у творенні особистості.

усе це висвітлюється на сторінках газети «відомості пол-
тавської єпархії».

отже, «відомості полтавської єпархії» – найдавніший 
православний часопис зі своєю історією та специфікою функ-
ціонування, який «пережив» складні часи в україні та зміг від-
новити свій «облік». 

постійними рубриками, окрім православних публікацій, 
«православного вісника» є: «свята тижня» (описуються пра-
вославні свята, що припадають на конкретний тиждень) та 
«зверніть увагу» (у цій рубриці подаються оголошення про 
набір мирян на навчання у духовних семінаріях міста, вказу-
ються їхні координати тощо).

територією поширення «православного вісника є переду-
сім полтава та полтавська область.

примітно, що матеріали у «православному вісникові» 
різножанрові, зокрема інформаційні (оголошення, інтерв’ю, 
бесіда), аналітичні (звернення, статті), релігійної комунікації 
(слово, проповідь, молитва, повчання й ін.) 

отже, сучасне релігійне життя полтави представлене 
православ’ям, тому не випадково православна церковна пері-
одика відіграє визначальну роль для полтавських мирян. 
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ПолтавсЬКиЙ «замоК РІЧаРДа»

Цвітченко Аліна, учениця 11 класу, 
член НТУ «АКАДЕМІЯ» 
Розсошенської гімназії 
Полтавської районної ради
Керівник: Мілаєвич О.В., 
учитель української мови 
та літератури Розсошенської гімназії

усі ми любимо подорожувати. нові місця, нові враження, 
зв’язки та знайомства… однак в більшості випадків подорожі 
асоціюються у нас з поїздками за кордон, тоді як і в україні 
чимало місць, що заслуговують на увагу. проте є в україні міс-
цини, куди наважиться ступити не кожен турист. вони окутані 
таємничістю, а містичні події, що тут відбуваються, навіюють 
жах на людей зі слабкими нервами. про одне з таки місць, опо-
вите давньою полтавською легендою, я б хотіла розповісти.

з давніх-давен серед народу ширились повір’я, що кожен 
будинок несе в собі відбиток історії, вбирає емоції, пережи-
вання, думки мешканців. наші предки знали безліч замовлянь, 
щоб не розгнівати духів домашнього вогнища, приділяли ве-
лику увагу правильному вибору місця для зведення житла. та 
вважалося, що найбільше на енергетику дому впливає той ар-
хітектурний стиль, за законами якого було виконано будівни-
цтво [3].
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на межі ХіХ – ХХ століть у європейській архітектурі па-
нував стиль модерн. один з будинків, побудованих в даному 
стилі у полтаві, знаходиться по вулиці пушкіна. він привер-
тає погляд своїми башточками та високими вікнами. архітек-
тори називають такий стиль псевдоготикою, або романтичним 
модерном. Готика – один з найбільш вражаючих напрямів в 
архітектурі, але в той же  час готика містична і загадкова. про 
полтавський будинок у готичному стилі на пушкіна, 40 поши-
рюються дивні чутки ще з дня його будівництва. збудований в 
1890 році, він зберігся чи не найкраще. не всі зведені в той час 
будинки були особняками, так звані прибуткові будинки при-
значались під найомне житло. будинок звів відомий у ті часи 
адвокат петро олександрович перцович для задоволення по-
треб найбагатших квартиронаймачів. він був гласним міської 
Думи, відомим в полтаві адвокатом окружного суду, виступав 
захисником по справі «кривецького і к» в процесі виїзного 
військового судуу 1904 р. п.о. перцович був відомий в полта-
ві як меценат. в 1901 році пожертвував для поновлення книж-
кового фонду Громадській бібліотеці 50 карбованців, а також 
надав кошти для організації Гоголівського філіалу бібліотеки 
на подолі.

таким чином в 1890 році в центрі міста на кузнець-
кій вулиці (зараз вулиця пушкіна) присяжний повірений  
п.а. перцович розпочав зведення одного з перших прибут-
кових будинків.полтава з селища вже давно перетворилась 
на невелике затишне місто. сюди все частіше приїжджали 
заможні люди з києва, які прагнули відпочити від метушні, 
але не хотіли повністю втрачати зв’язок із цивілізацією. саме 
тому в цей час стають популярними прибуткові будинки, в 
яких можна було орендувати простору, повністю вмебльовану 
квартиру. а для того, щоб привернути увагу клієнтів, власни-
ки прибуткових будинків велику увагу приділяли їхньому зо-
внішньому вигляду: прикрашали фасад ліпниною, колонами, 
скульптурами. саме тому п.а. перцович намагався зробити 
свої творіння дивовижним і неповторним. будинок має аси-
метричну форму: одна його частина триповерхова, інша має 
чотири поверхи. цей задум викликав великий інтерес, адже 
раніше майже всі споруди в полтаві мали традиційний симе-
тричний вигляд. це, можливо, єдиний будинок, який зберіг усі 
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деталі стилю модерн. будинок асиметричний в плані, 3-4-х 
поверховий, секційний з інтер’єром. житлові і побутові при-
міщення мали вихід у внутрішні коридори, а кімнати парадної 
частини займали анфіладне розташування. верхні поверхи з 
балконами, з кованою огорожею; з подвір’я – веранди, які спи-
раються на дві металеві колони. Для будівництва обрали най-
надійніші матеріали: цеглу й метал.

п.о. перцович, зводячи цей будинок, звичайно ж прагнув 
одержати прибутки, але не забував при цьому про красу й гар-
монію архітектурних форм. вільний ритм рівновеликих вікон, 
штучне потовщення стін з боків та біля східців, балкони з ко-
ваними гратами надавали будинку романтичного стилю. буду-
вався будинок по проекту губернського архітектора вітольда 
львовича весселі (автор проекту будівлі музичного училища 
у м. полтаві). Досить лише раз побачити будинок, щоб зрозу-
міти, чому жителі полтави називають його полтавський «за-
мок річарда»: високі стіни закінчуються гостроверхими ба-
шточками, масивні балкони мають міцні ковані огорожі, дах 
вкритий листами чорного заліза. усім своїм виглядом споруда 
нагадує середньовічний замок. 

у серпні 1903 року на відкриття пам’ятника івану петро-
вичу котляревському в полтаву з’їхалися українці не тільки 
з різних кутків російської імперії, але прибули і представни-
ки з Галичини і буковини. всі вони зупинилися в помешкан-
ні полтавського адвоката, в будинку на вулиці пушкіна, 40. у 
будинку в різні роки проживали: айзенштат леонтій самій-
лович – голова кредитно-ощадного товариства (1915р.); воз-
несенський володимир петрович – доктор медицини, лікар 
богоугодних закладів (1915р.); з 1912 по 1922 роки в цьому бу-
динку проживав відомий український вчений, етнограф, архе-
олог, мистецтвознавець – вадим михайлович Щербаківський. 
після смерті перцовича, власниками будинку ставали заможні 
полтавці, які часто змінювалися [2].

Даний будинок дуже схожий на одну з найромантичні-
ших архітектурних пам’яток в м. києві на андріївському 
узвозі – «замок річарда». історія цієї будівлі, зведеної в сти-
лі англійської неоготики, повна таємниць. замок річарда був 
і господарським будинком, і здавався в оренду, і повинен був 
поповнити лави готелів києва. Деякий час автором проекту 
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вважали легендарного владислава Городецького, творця зна-
менитого в києві будинку з химерами. але до замку річарда 
архітектор не має жодного відношення, хоча, справді, споруда 
з гостроверхими шпилями, зубчастими стінами, критою гале-
реєю, що веде у внутрішній затишний двір – це трохи схоже 
на проекти Городецького. але недобра слава супроводжувала 
будинок з моменту будівництва. 24 березня 1904 року через не-
умілість робітників у будівлі спалахнула пожежа, і, не дивля-
чись на раціональне пояснення причин пожежі, які встановило 
слідство, вона справила сильне враження на жителів району, 
які почали говорити про нечисту силу. особливо ці чутки під-
твердилися після того, як господаря будинку Дмитра орлова 
вбили в серпні 1911 року поблизу благовіщенська, де він та-
кож займався будівництвом. погана репутація закріпилася за 
будинком остаточно.

вдова орлова залишилася з п’ятьма дітьми на руках і ви-
мушена була продати будинок. наступні власники змінювали-
ся з калейдоскопічною швидкістю: марія Франк, купець ана-
толій серебренников, князь павло урусов. причиною такої 
частої зміни господарів стали несамовиті стогони та виття, які 
часто звучали в пічних і вентиляційних трубах. по місту попо-
взли чутки одна страшнішаіншої, сміливці погрожували роз-
нести будинок по цеглинці, аби знищити лігво нечистої сили. 
але, завдяки щасливій випадковості, в долі будівлі стався пе-
релом. відомий історик, професор київської духовної академії 
степан Голубєв, який наймав в будинку квартиру №15, змуче-
ний завиваннями в пічній трубі, обстежив димар і виявив там 
причину – звичайну яєчну шкаралупу. мабуть, будівельники 
вдалися до цієї хитрості, використавши її як голосник. також 
відомо, що під час проведення реконструкції будівлі, будівель-
ники виявили шийки пляшок, вмуровані в стіни, – вони теж 
створювали ефект завивання.

Що стосується нашого будинку то, як свідчить легенда, 
саме незвичайна архітектура привернула в 1906 році увагу за-
гадкового постояльця, який в одну із дощових осінніх ночей, 
загорнутий з ніг до голови у плащ, оселився в кімнаті на верх-
ньому поверсі. він майже не виходив з кімнати, а відправляв у 
місто слугу з різними дорученнями. про гостя поповзли нехо-
роші чутки по місту. люди говорили, що в будинку стали часто 
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відбуватися нещасні випадки, коні, проходячи повз будинки, 
зупинялися, пряли вухами і відмовлялися йти далі, а над да-
хом збиралися величезні зграї ворон.так продовжувалося до 
тих пір, поки одного разу слуга не вибіг з будинку, через годи-
ну повернувшись з лікарем. Деякі постояльці, долаючи страх, 
теж увійшли до кімнати, в якій на ліжку в передсмертних му-
ках корчився старий. але смерть не хотіла його приймати. тоді 
покоївка широко відкрила вікно, в кімнату увірвалося свіже 
повітря, і старий тут же випустив дух.

звісно, це легенда. але до сьогоднішнього дня над дахом 
будинку, що знаходиться на вулиціпушкіна 40, часто можна 
побачити зграю ворон, які кружляють у гігантському чорному 
вихорі [1]. сьогодніцей будинок знаходиться на балансі кому-
нального підприємства жео № 2. у будинку 11 квартир, одне 
з приміщень орендує приватна фірма. проте споруда і надалі 
вабить думки полтавців та гостей міста [3].

містика? Хто знає. вся вулиця овіяна легендами, тому все 
можливо. єдине, чого не хотілося б, аби полтавський замок 
річарда повільно руйнувався і не залишив після себе жодно-
го сліду, як це часто відбувається з історичними будівлями у 
наш час, тим паче, все настирливіше розповсюджується ствер-
дження, що будинок не має ніякої архітектурної цінності...
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ІстоРІя заснУвання 
РеШетилІвсЬКоЇ саДКІвсЬКоЇ ШКоли

Абрамова Анастасія, учениця 8 класу 
Решетилівської ЗОШ І-ІІ ст., 
вихованка гуртка 
«Історичне краєзнавство» 
Решетилівського районного 
центру туризму і краєзнавства 
учнівської молоді
Керівник: Войтович Л.І., 
керівник гуртків Решетилівського РЦТК

решетилівській (сáдківській) загальноосвітній школі і-іі 
ступенів нещодавно виповнилося сто років. Готуючись до 
ювілею, краєзнавцями було опрацьовано значну кількість іс-
торичних та літературних джерел, архівних документів, які 
стосувалися різних періодів в історії школи. та найбільш ці-
каво було дослідити історію заснування навчального закладу 
і відповісти на запитання: хто ж насправді був засновником 
решетилівської сáдківської школи.

наявні історичні джерела дають нам можливість створити 
більш-менш чітку картину розвитку освіти в селищі решети-
лівка лише з другої половини ХIХ століття. саме у цей час в 
тогочасній російській імперії почали відкриватися різні типи 
навчальних закладів: церковно-приходські школи, школи гра-
моти, приватні. надважливу роль у становленні і розвитку 
шкільництва на решетилівщині в другій половині ХIХ сто-
ліття відіграли повітові земства, які діяли згідно «положення 
про губернські та повітові земства» від 01 січня 1864 року і 
яким було дозволено займатися господарчими, соціальними та 
освітніми справами. в освітніх питаннях земствам надавалось 
право засновувати і утримувати народні школи, рекоменду-
вати кандидатів на вчительські посади, обирати попечителів, 
виділяти кошти і звітувати про них. але видатки земств на на-
родну освіту згідно п. VII ст. 2 «положення…» відносились до 
числа «необов’язкових коштів» [7, с.146]. 

у земських школах навчалися діти обох статей безкоштов-
но. вони вивчали закон божий, читання і письмо, арифметику 
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(4 дії), церковнослов’янську мову, співи. оскільки не було ста-
лих програм, вчителі користувалися вільно у виборі методів 
навчання і підручників, збільшували рівень початкових знань, 
викладаючи природознавство, фізику, хімію, історію.

у школах працювали випускники гімназій, учительських 
та духовних семінарій, полтавського єпархіального училища. 
переважна більшість педагогів були жінками, законовчите-
лі – майже всі чоловіки. вчителі отримували заробітну плату. 
земства виділяли кошти на винагороду кращим вчителям і на 
стипендії учням-відмінникам [1, с.24].

нагляд за земськими училищами здійснювали члени зем-
ських рад та попечителі, а контроль – інспектори і директори 
народних училищ міністерства народної освіти. слід відзна-
чити, що: «Должность школьного попечителя жалованием не 
оплачивается то и надо высоко ценить труд и внимание всех 
школьных попечителей отдающих бескорыстно свой досуг на 
общественное служение» [7, с.147]. 

не тільки земства, сільські громади, але й наші заможні 
земляки внесли свою частку в розвиток шкільництва на ре-
шетилівщині. вони здійснювали грошові пожертви, дарували 
власну землю під забудову шкіл, клопотали перед державними 
органами про відкриття у селах освітніх закладів.

так, і решетилівський козак семен іванович ткаченко від-
дав свою землю під будівництво навчального закладу. До цьо-
го часу панувала думка, що цю землю він придбав на знайде-
ні гроші (далі буде), але спираючись на документ – «заповіт 
козака івана ткаченка своїм синам» від 21 червня 1894 року 
бачимо, що семен успадкував ¾ десятини землі від батька.. 
виходячи з вищевказаного, робимо припущення, що це і є та 
земля, яку він, у свою чергу, подарував під будівництво шко-
ли. і тому зернини народження решетилівського двохкласного 
земського училища можна датувати 1894 роком. 

сам же семен іванович був козаком мудрим і далекогляд-
ним, що підтверджує народжена легенда із правдивим зміс-
том: «історія ця давня і прадавня, вся вкрита сивиною цілого 
століття… Давно, ще років 150 тому жив, у решетилівці козак 
іван ткаченко. було у нього троє синів: Григорій, семен та пе-
тро. і от одного разу на початку ХХ-го століття семен знайшов 
у землі чарівний горщик, у якому виявилися золоті монети. 
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козак семен не привласнив собі кошти, а побудував на них 
у решетилівці велику красиву школу. у чому ж мудрість про-
стого українського козака? та в тому, що семен ткаченко вже 
тоді, у 1908 році, розумів, що люди повинні мати бога у душі 
та розум у голові. його ж і прозвали потім на-у-мен-ко, бо 
людей на ум наставляв!» [2, с.4]. 

і почала школа навчати учнів із 1911 року, про що в архів-
них документах записано: «решетилівське 2-х класне земське 
училище створено 01.09.1908 р., приміщення побудовано пол-
тавським повітовим земством на землі, подарованій семеном 
івановичем ткаченком. учителів із законовчителем – 3, учнів –  
101, з них – 57 хлопчиків і 44 дівчинки. землі ¾ десятини. 
вчителі: петровський к.п., петровська м.к., базилевська 
н.к.» [6, с.199].

приміщення навчального закладу було збудовано із чер-
воної цегли і на той час було дуже гарним. тому в народі шко-
лу називали «красною». і неможливо не відзначити те, що 
навчальний заклад будувався «навіки». Даний висновок під-
тверджують наступні події. у 1996 році було здійснено капі-
тальний ремонт окремих шкільних приміщень. До того часу 
підлога була дубовою. коли її зняли, то побачили, що лаги ле-
жали на сухому вапні товщиною в два сантиметри, а ще нижче 
під ним був дорожній пил. і саме в ході цих ремонтних робіт 
стався цікавий епізод. був знайдений папір, в якому містилось 
звернення до царя на виділення в користування вапна сторіч-
ної давності. цей факт свідчить про відповідальне ставлення 
до будівництва одного з найважливіших приміщень решети-
лівки. 

існують деякі розбіжності щодо того, хто був першим 
директором школи. посилаючись на архівні дані, бачимо, 
що однією з перших завідуючих навчального закладу була 
петровська марія кирилівна. але, випускник решетилів-
ської сáдківської школи, почесний громадянин решетилівки 
микола степанович козюра дотримується іншої версії. він, 
спираючись на спогади своїх батьків (а вони, також, були ви-
пускниками двохкласного земського училища), стверджує, що 
першою завідувачкою була дочка семена ткаченка – Фаїна. 
освіту Фаїна семенівна здобула в московському інституті 
шляхетних дівчат. тому категорично відкидати дану версію 
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не можна. один із синів семена івановича – Яків, також здо-
був педагогічну освіту, вивчав німецьку мову і в роки великої 
вітчизняної війни працював перекладачем. отже, бачимо, що 
діти засновника школи не були байдужими до вчительської 
професії і не залишились осторонь навчального процесу.

сам же семен ткаченко обіймав посаду попечителя двох-
класного земського училища і зі своєю родиною проживав у 
будиночку на території школи. був він роботящою, щедрою, 
доброзичливою людиною, постійно влаштовував обіди на свя-
та для менш заможних верств. позитивні риси характеру се-
мена івановича підтверджує документ від 26 серпня 1918 року 
в якому йшлося про те, що: «…козак м. решетилівки полт. 
Губ. ткаченко семен іванович даю цю підписку козаку Гри-
цаю павлу кириловичу в тому, що із власної усадьби виділяю 
в повне користування назавжди Грицаю п.к. 300 (триста) кв. 
саж. землі з находящуюся на ній хату…». козак Грицай пав-
ло кирилович довгий час працював у ткаченка с.і. власним 
фотографом і в такий спосіб він вирішив віддячити йому за 
сумлінну працю [4, с.12]. 

Ще однією цікавою заслугою славного решетилівського 
козака є те, що навколо школи він посадив розкішний сад. і за-
раз дуже часто чуємо як решетилівську загальноосвітню шко-
лу і-іі ступенів називають сáдківська. а мікрорайон селища, 
в якому розташований навчальний заклад – сáдки. місцеві 
жителі так і пояснюють походження цих назв – від саду, який 
існує і сьогодні завдяки постійному відновленню шкільним 
колективом. 

останні роки життя семена івановича ткаченка склалися 
досить трагічно. у кінці 30-х років ХХ століття всю його ро-
дину було виселено з власного будинку. тривалий час існувала 
версія, що сім’ю семена ткаченка вислали до сибіру. однак 
онука, якій на той час було п’ять років, прекрасно пам’ятає, 
як її дідуся вже неходячого винесли на носилках і відвезли 
в занедбаний будиночок по вулиці Горького, де він і прожив 
до останнього свого дня. похований семен ткаченко був на 
локальному цвинтарі. коли учні захотіли вшанувати пам’ять 
засновника школи, виявилось, що могила зруйнована, а на її 
місці вже збудовані нові будинки… проте всі, хто пов’язав 
своє життя з решетилівською сáдківською школою з повагою 
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і вдячністю згадують і завжди згадуватимуть славного реше-
тилівського козака семена івановича ткаченка.

за столітній період існування школа називалася по-
різному: двохкласне земське училище, науменківська, крас-
на школа, початкова чотирирічна школа, семирічна школа, 
восьмирічна школа, неповна середня школа, решетилівська 
загальноосвітня школа і-іі ступенів. але в народі побутує най-
більш вживана, найбільш улюблена назва – сáдківська школа. 
бо саме вона, сáдківська науменківська школа, була, є і буде 
світочем знань для багатьох поколінь.

ідуть роки, минуло вже ціле століття, зістарілися стіни 
навчального закладу, змінюються шкільні програми та стан-
дарти, лише незмінною залишається сутність нашої «Alma-
mater»: навчати дітей. а за легендою це значить «на ум на-
ставляти».
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семенІвщина в РоКи нІмеЦЬКо-ФаШистсЬКоЇ 
оКУПаЦІЇ 1941-1943 РоКІв

Дорошенкова Алія, учениця 10 класу 
Семенівського НВК №1
імені М.М. Хорунжого 
Керівник: Лопата І.І., 
учитель історії та правознавства 
Семенівського НВК №1 

Ще зовсім недавно традиційне побажання мирного неба 
над головою сприймалося як відлуння найпотаємнішої мрії 
далекого воєнного лихоліття часів радянсько-німецької війни, 
а її історія становила для дослідників здебільшого академіч-
ний інтерес.

за два роки окупації на території полтавщини гітлерівці 
знищили 221895 мирних жителів і військовополонених, на 
рабську працю до німеччини насильно вивезли 149116 юнаків 
і дівчат [7, с.264]. нацисти провели на полтавщині кілька жор-
стоких каральних акцій, з-поміж яких семенівська була поді-
бна до білоруської трагедії.

роки радянсько-німецької війни з самого її початку уві-
йшли трагічними сторінками до історії семенівщини. понад 
тисяча жителів посульської зони, переважно жінки з сіл Горо-
шиного, Худоліївки (серед яких були й рідні автора цього до-
слідження) працювали на спорудженні оборонних укріплень. 
практично всіх чоловіків мобілізували на фронт, серед 200 до-
бровольців було 40 жінок та 20 дітей [3].

територія семенівщини була окупована німецько-
фашистськими загарбниками 12-14 вересня 1941 року. семе-
нівській селищній та 40 сільським радам були підпорядковані 
3 колгоспних селища, 22 села і 17 хуторів. населення на 1 січ-
ня 1941 р. становило 62 200 осіб. за період окупації значних 
жертв зазнало мирне населення. на виконання наказу про ева-
куацію з лівобережжя худоби, техніки та здорових людей і 
про знищення решти всього, аби залишити по собі «випалену 
землю», гітлерівцями розстріляно, замордовано, спалено 703 
мирних жителів семенівщини, з них 393 дітей і жінок [1].
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з плином часу залишається все менше живих свідків тра-
гічних подій нацистської окупації семенівщини, бракує і будь-
яких архівних свідчень про той період. і тому, коли автор цьо-
го дослідження зацікавився переказами, що побутували серед 
старожилів, виявилося:на території місцевого веселоподіль-
ського цукрового заводу існував тимчасовий концентраційний 
табір для військовополонених радянських солдатів [там само], 
а поблизу заводської огорожі на місці паливного складу фа-
шисти влаштували місце масового знищення громадян єврей-
ської національності [6].

масове знищення місцевого населення розпочалося з пер-
ших днів окупації, хоча спершу фашистинамагалися обдурити 
цивільне населення обіцянками кращого життя. ось фрагмент 
однієї з таких агіток:

«Українець!
Чи знаєш ти Німеччину? Ні. Ти, українець, маєш мож-

ливість узнати Німеччину в найближчі дні і тижні. Багато 
твоїх земляків працює там. Вони всі почувають себе добре і 
живеться їм там дуже гарно. Про це свідчать повідомлення, 
які вони надсилають своїм родичам, що живуть тут. Цього 
не хочуть чути наші вороги з жидівської большовицької кліки. 
Але вони нічого не можуть зробити проти фактів. Хто ство-
рив одного разу на Україні голод? Ти, українець знаєш про це 
найкраще.

Такого не повинно більше з тобою трапитись. Хто винен 
у тому, що Тобі ще не так добре живеться, як це Тобі бажа-
ється? Не Німеччина Адольфа Гітлера винна в цьому, але ві-
йна, до якої була примушена миролюбива Німеччина».

Фашисти обіцяли, що не тільки самих найманців, а й їхніх 
родичів, що залишилися вдома, німеччина буде захищати і го-
дувати, навіть таланти буде плекати. «Той, хто їде в Німеччину − 
мусить вивчити творчу Німеччину, аби після війни зміг би ви-
користати у своїй країні».

у ході опрацювання листів остарбайтерів були встановле-
ні декілька відомих автору імен. серед знайдених− лист жінки, 
котру кілька років поспіль доглядала родина авторки − любові 
панасівни воскобойнікової. вона була спершу кинута до кон-
центраційного табору, а далі – направлена на примусові робо-
ти [4]. коли союзницькі війська звільнили місто, вона втекла і 
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дійшла аж до польського кордону. там потрапила у радянську 
військову частину. повернулася додому живою, але рано по-
сивілою. пережила своїх дітей. і перед смертю, коли авторка 
роботи була ще третьокласницею, розповіла їй про розстріли 
людей, про підпільницю-комсомолку, єврейку за національніс-
тю лізу Гомонову.

у контексті спогадів л.п.воскобойникової цікавим ви-
явився історичний документ «Хронологическая справка 
семёновского сельского совета от 1945 года», зокрема, у ній 
повідомлялося:

«семёновский сельский совет объединяет 4 населённых 
пункта. населённый пункт семёновка семёновского района 
полтавской области, оккупированный 12 сентября 1941 года, 
освобождён 23 сентября 1943 года… в период оккупации рас-
стреляно людей 121 человек». 

серед зібраних свідчень громадян особливе місце нале-
жить запису спогадів головного свідка − полтавця володими-
ра Яковича Грановського, 

у безсилій люті гітлерівці знищували все, що траплялося 
під руку, залишаючи після себе пустелю. одним із трагічних 
епізодів цієї сторінки радянсько-німецької війни стало масове 
знищення мирного населення в селі великі липняги семенів-
ського району.  

страшна трагедія сталася у період, з 19 по 23 вересня, 
коли у селі стояла есесівська частина сс-63. чотири дні з 
методичною жорстокістю «доблесні вояки» фюрера вбивали, 
спалювали, катували мирне населення.

у результаті такого звірства фашистів у великих липня-
гах жахливою смертю загинуло: чоловіків – 49, жінок– 116, 
літніх людей– 81, дітей –125. всього 371 людина. чинячи над 
мирним населенням розправу, есесівці збирали людей велики-
ми групами на кожній вулиці, заганяли в хати і там або підряд 
розстрілювали, або живими спалювали.

Дмитро іванюшин, начальник політвідділу 78-го стрілець-
кого корпусу, на тій війні пройшов усі кола пекла: «Я хотів би 
бути якомога докладнішим і точнішим у своїх спогадах. але 
часто – не можу. Я не знаю, де взяти сил і слів, щоб записати 
те, що відкрилося нашим очам, коли ми увійшли в липняги. 
наш корпус сформований з воїнів, що бували в бувальцях… 
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те, що ми побачили в цьому полтавському селі, немов ураз 
гострим ножем полоснуло по всіх рубцях. плакали міцні, не-
схитні духом воїни. непритомніли сестрички, котрі не губили-
ся під найлютішим вогнем, серед моря крові і смерті.

всяка смерть страшна і протиприродна. але сьогодні я 
знаю, що немає нічого страшнішого і протиприроднішого, 
ніж, проживши п’ять місяців, бути вбитим у колисці вісімнад-
цятьма кулями…» [2, с.38-41].

у ХХ столітті український народ зазнав таких бід і втрат, 
яких не мав за всю попередню багатовікову історію: три рево-
люції, дві світові та громадянська війни, три голодомори. але 
найтяжчим з усіх потрясінь була Друга світова війна, яка при-
несла численні біди нашому народові, не оминувши жодної 
оселі, жодної родини. її складовою була радянсько-німецька 
війна 1941-1945 років.

німецьку агресію більшість населення срср сприйняла 
як загрозу самому своєму існуванню. у ході війни до червоної 
армії було мобілізовано майже 6 мільйонів українців. полови-
на з них загинула на фронтах радянсько-німецької війни, а 1, 
5 мільйона стали інвалідами. До німеччини примусово було 
вивезено 2, 3 млн. юнаків і дівчат.

крім того, на окупованій території україни було вбито і 
замордовано 3 млн. 848 тис. 467 осіб цивільного населення і 1 
млн. 366 тис. 558 військовополонених [7, с. 274].

вагомий внесок у розгром нацистської німеччини внесли 
і полтавці. перемога дісталася їх дорогою ціною. на теренах 
області поховано 142130 військовослужбовців, які полягли в 
боях або померли в шпиталях, 261680 військовополонених 
та 88970 мирних жителів. усього полтавська земля прийняла 
496820 чоловік [там само].
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Пам’ятКи зРУБноЇ КУлЬтУРи на ПолтавщинІ

Лень Оксана, учениця 11 класу 
Шишацької обласної гімназії-
інтернату для обдарованих дітей
Керівник: Соловей В.А., 
вчитель історії Шишацької обласної 
гімназії-інтернату для обдарованих дітей

Доба бронзи на території східної європи – складний і 
цікавий водночас період її історії. у цей час починають фор-
муватися великі етнокультурні утворення, що в подальшому 
розпадаються на декілька гілок індоєвропейської спільноти. 
однією із таких спільнот і була зрубна археологічна культура. 
величезна територія на якій розселилися її носії, унікальна ма-
теріальна та духовна культура, значний культурно-історичний 
вплив цієї спільноти зумовлює непересічне значення її ви-
вчення для відтворення тих історико-культурних процесів, що 
відбувалися на теренах східної європи у добу пізньої брон-
зи. слід зазначити, що із зростанням кількості досліджених 
пам’яток цієї культури актуальність питання розвитку та ет-
ногенезу іраномовних племен не тільки не зменшується, а, на-
впаки – зростає, поглиблюється. 

Декілька слів про загальну характеристику літератури з 
даного питання. по-перше, окремо слід виокремити архівні 
матеріали, представлені переважно науковою документальною 
звітністю. це матеріали досліджень різних років: від довоєн-
них коротких відомостей до більш широкомасштабних розвід-
кових та розкопочних робіт на теренах усієї полтавщини, що 
проводилися великою кількістю дослідників. значна частина 
архівних матеріалів представлена результатами робіт пкм, 
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цоДпа, пнпу ім. в.Г.короленка, інших установ. частина із 
цих матеріалів, що стосується нашої проблеми, опублікована.

літературу з даної проблеми можна розподілити на де-
кілька груп. монографічні дослідження представлені досить 
ґрунтовними працями в основному з широких окремих тем 
даної проблеми. але переважна більшість літератури з даної 
теми презентована статтями та публікаціями. в основному, 
вона присвячена окремим сторонам проблематики, як то по-
ховальному обрядові, характеристиці поселень, господарства, 
а найчастіше – загальній характеристиці певних природно-
географічних територій, тобто, лише частинам усього того 
ареалу, який у свій час займали племена зрубної культури (зк).

Фундаментальним дослідженнямз даного питання слід 
назвати роботу о.о.кривцової-Гракової. звісно, наше дослі-
дження ніякою мірою не може претендувати на загальність та 
повноту висвітлення всіх сторін даної проблеми. Дана стаття –  
це компілятивна спроба лаконічної узагальнюючої характе-
ристики зкіс, історії вивчення, її матеріальної та духовної 
культури на теренах полтавщини.

проблематикою розселення зрубних племен на теренах 
східної європи та визначенням західного кордону їх роз-
селення займаються с.с.березанська та с.і.берестнєв. так 
с.с.березанська, конкретизуючи локалізацію зк у лівобе-
режному лісостепу, окреслила її західний кордон по пслу 
чи межиріччі псла і ворскли, вказавши, що на захід від вор-
скли, у київському подніпров’ї пам’ятки зк невідомі [3], а 
с.і.берестнєв говорить, що племена зк на ранньому етапі сво-
го існування займали всю територію до ворскли, проникаючи 
час від часу на захід в басейни річок псла і сули, на середньо-
му – повністю освоїли басейни цих річок, а на пізньому – віді-
йшли із лісостепу на схід та південний схід, за ворсклу [4]. ці 
думки підтверджують результати розкопок м.Я.рудинського, 
л.л.лугової, о.б.супруненка, і.м.кулатової, Ю.а.Шилова, 
о.в.коваленко, р.с.лугового, які дають можливість зробити 
висновок:майже вся територія сучасної полтавської облас-
ті у пізньозрубну добу була заселена носіями зк, при цьому 
найбільше пам’яток зрубного часу сконцентровано на східній 
частині полтавського краю і їх кількість поступово закономір-
но зменшується із сходу на захід. у третій чверті іітис. регіон 
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входив до ареалу бережнівсько-маївської зрубної культури [6; 
7; 8; 9]. 

аналіз артефактів зк дозволяє виділити такі категорії 
пам’яток на полтавщині: поселенські та поховальні комплек-
си, скарби та випадкові знахідки. 

археологи виділяють такі загальні риси поселень зруб-
ників. поселення зрубників носять стаціонарний характер, 
розташовані на перших надзаплавних низьких терасах лівих 
берегів рік поряд із водними об’єктами. площа таких посе-
лень коливається в межах від 0.4-0.5 га до 14 га. поселення су-
проводжують могильники. найбільш характерним для зрубної 
культури є те, що територія поширення курганних могильни-
ків значно перевищує територію поширення поселень, тобто 
курганні могильники розташовані не тільки там, де поселення 
відомі, але й у тих місцях, де останні або представлені окреми-
ми короткочасовими стоянками, або зовсім відсутні. поселен-
ня займали переважно лісостепові райони, а також прилягаючу 
до них північну окраїну степів. цікаво, що ця територія була 
найбільш придатною для обробки землі такими примітивними 
землеробськими знаряддями, як деякі різновиди рала, у той 
час як чорноземи центральних і південних степів україни були 
практично недоступні для них і вимагали більш досконалих 
знарядь[10].

безкурганні (ґрунтові) могильники звичайно супроводжу-
вали тільки довгострокові стаціонарні поселення і, на думку 
м.м.чередниченка, їх слід віднести до пам’яток, що належали 
племенам, у яких пануючим родом господарських занять було 
землеробство, а короткочасові стоянки і курганні могильники –  
до скотарських [12]. виокремлюють поселення двох типів: із 
кучним (хутірським) та вуличним плануванням. житла, пере-
важно, наземні, турлучного типу. Для виготовлення знарядь 
праці використовується кремінь. Допоміжну роль у господар-
стві відігравало мисливство та рибальство. найпоширенішим 
типом матеріальних решток на поселеннях є кераміка: на ран-
ньозрубний час переважає гострореберний посуд при великій 
масі банкових форм; у пізньозрубний – гострореберний посуд 
поступово зникає, з’являються горщикоподібні посудини [1]. 
новітні дослідження зк дозволяють говорити про поширення 
бронзоливарництва. 
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на відміну від найбільш насичених зрубними поселення-
ми територій поволжя, подоння та сіверсько-Донеччини, на 
території полтавської області немає таких яскравих однокуль-
турних поселенських комплексів. в основному це різночасові 
чи багатошарові пункти, де поряд зі зрубними матеріалами за-
лягають знахідки раніших, синхронних та наступних епох. Як 
і на інших територіях, ці поселення розташовані на невисоких 
заплавних чи перших надзаплавних терасах середніх річок. 
слід зазначити, що зрубні матеріали на поселеннях полтав-
щини часто досить важко виділити серед матеріалів одночас-
них культур, в особливості сабатинівської та бондарихинської 
культур, так як між ними існують подібні елементи знахідок, 
особливо серед кераміки, яка є основною категорією знахідок 
на такому типі об’єктів.

найбільш чітко визначені поселення зк із стратифіковани-
ми культурними шарами відомі у ворсклинсько-орільському 
межиріччі. це різночасові поселення в околицях смткотельва, 
біля с. макухівка, м. зінькова, нових санжар. найвідоміше 
досліджене поселення знаходиться в урочищі татарський бу-
гор біля села клюсівка [5].

у ворсклинсько-псільському межиріччі відомо небагато 
поселень зрубних племен, і представлені вони в основному 
тимчасовими стійбищами скотарського населення. такі відо-
мі поселення-стійбища в основному зконцентровані в нижній 
течії річки псьол, в околицях м. комсомольськ, сіл Дмитрівка, 
золотнишине, волошине та інших. крім того, на лівому березі 
Дніпра. на обстежених у цьому регіоні різночасових поселен-
нях, кераміка зрубних обрисів залягає разом із знахідками, що 
за формою та технікою обробки притаманні сабатинівським 
племенам. звідси можна зробити висновки про співіснування 
в цьому мікрорегіоні, так званій контактній зоні, зрубного ет-
носу класичного та пізнього етапів його розвитку разом з но-
сіями сабатинівської культури. у середніх течіях річок псьол 
та ворскла таких поселень дуже мало. можна назвати хіба що 
пам’ятку неподалік від м.полтави, на березі р.полузір’я та не-
подалік с.приліпка [5; 6; 7; 8].

а ось в сулинсько-припсільському межиріччі поселен-
ня зк майже невідомі. на різночасових поселеннях переваж-
но доби бронзи подекуди трапляються матеріали, що можна 
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віднести до зрубного часу, але вони переважно поодинокі. це 
поселення біля с.великі сорочинці, декілька поселень в око-
лицях м. Хорола.

поховальні пам’ятки найбільш цікаві для дослідників, 
бо саме вони були покладені в.о. Городцовим в основу ви-
окремлення цієї археологічної культури. Дослідники виділя-
ють в поховальному обряді такі риси: спосіб поховання (тру-
попокладення (інгумація) чи трупоспалення (кремація)), типи 
поховальних споруд, поза й орієнтація небіжчика, ритуальні 
обряди, поховальний інвентар. слід зазначити, що саме похо-
вальний обряд зрубників відображав космогонічні уявлення 
про світ. на території полтавщини переважає бережнівсько-
маївський тип зк, для якої були характерні: скорчене тілопо-
кладення, руки зігнуті в ліктях і кисті знаходяться перед ли-
цем; положення на лівому боці; орієнтування у східному чи 
північному секторах. така поза дістала назву пози «адорації» 
[10]. кістяки в могилах лежать в основному на лівому боці, і 
рідко – на правому. ступінь зібганості ніг різна – від слабкої, 
коли стегнові кістки стосовно тулуба утворюють тупий кут, до 
сильної, коли ноги скорчені під гострим кутом.

зк належить до тих типів культурних утворень, для яких 
притаманна мінімальна кількість супутнього інвентарю, який 
клали небіжчику до могили. принципи, за якими здійснювався 
його вибір, теж різні і досить цікаві. це, звичайно, речі, що за-
свідчували прижиттєвий соціальний статус померлого та його 
соціальну роль (щодо виконання певних функцій). До них ми 
можемо віднести, перш за все, інсигнії влади (клейноди). Для 
поховань зрубної культури найбільш типовим супутнім інвен-
тарем був, звичайно, керамічний посуд, в якому до могили 
могли ставити жертовну їжу (каші, напої та ін.). у межах іс-
торичної полтавщини за дослідженнями о.б.супруненка, ста-
ном на 2007 рік, кількість досліджених поховань зк становить 
близько 100 [11].

найбільш відомою пам’яткою є курганний могильник 
сторожове, який досліджується полтавськими археологами 
о.в.коваленко та р.с.луговим останні кілька років. Геогра-
фічно у припсільсько-ворсклинському регіоні зрубні похо-
вання менш поширені, ніж в орільсько-ворсклинському меж-
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иріччі, а ще менше поховальних пам’яток відомо в сулинсько-
псільському межиріччі. 

третя група пам’яток зрубників на полтавщині – це скар-
би та випадкові знахідки. вони, переважно, зустрічаються у 
північно-західній периферії розселення племен зкіс. найчас-
тіше це предмети озброєння та знаряддя праці. єдиний, але 
досить відомий, багатий та надзвичайно цікавий скарб брон-
зових предметів зрубної культури було виявлено 1915 р. не-
подалік колишніх кабаківських хуторів (зараз с.радянське ко-
беляцького району). у горщикоподібній посудині містилося 6 
серпів-сікачів типу і за і.м.Шарафутдіновою [13], три бронзо-
вих кельта та бронзовий ніж з кільцевим упором [13]. Датуєть-
ся даний комплекс по-різному, але найбільш обґрунтованою є 
думка про ранньозрубний час його створення.

отже, дослідження пам’яток зк на теренах полтавщини 
дозволяє зробити такі висновки:

– майже вся територія сучасної полтавської області у піз-
ньозрубну добу була заселена носіями зк;

– найбільше пам’яток зрубного часу сконцентровано у 
східній частині полтавського краю і їх кількість поступово 
закономірно зменшується із сходу на захід, при цьому повор-
скля було заселене носіями бмзк;

– на північно-західній периферії розселення племен зкіс 
зустрічаються переважно випадкові знахідки, що досить часто 
представлені предметами озброєння та знаряддями праці саба-
тинівського вигляду, і це може говорити про військово-збройне 
просування зрубників на захід у ранньозрубний період та по-
рівняно мирні їх взаємовідносини з племенами сабатинівської 
культури;

– звідси слідує, що проникнення зрубного етносу на тери-
торію полтавщини розпочинається ще наприкінці ХVі-ХV ст. 
до н.е., тобто у ранньозрубний час.
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КлаРа лУЧКо – ЖІнКа тисяЧолІття
РоДом Із ЧУтовоГо

Лещенко Юлія, Федорова Наталія, 
учні 10 класу Василівської ЗОШ І-ІІІ ст.
Чутівського району
Керівник: Артеменко Р.І.,
учитель української мови та літератури 

на карті україни селище чутове – маленька крапочка. та, 
попри це, воно має свою історію, адже не випадково знахо-
диться на перехресті епох, доріг та доль. на жаль, ми ще мало 
знаємо про те, який слід в історії нашої держави залишили ви-
хідці з чутівщини. але тим цікавіше знаходити ці сліди і до-
сліджувати нашу історію.

ось кілька фактів, які доводять це:
у чутовому перетиналися шляхи з києва на Харків та чу-

мацький.
за літописом самійла величка перші поселенці бузькі 

(бузьки) жили на місці нинішнього чутового уже після 1680 
року, тобто більше трьохсот років тому.

саме тут (за останніми версіями) біля бузького броду на 
ріці коломак 25 липня 1687 року івана мазепу обрано геть-
маном лівобережної україни. у чутівському районі селом 
сулимівка (тепер первозванівка) володіли нащадки гетьмана 
сулими.

тут, у новокочубеївській середній школі навчався відомий 
український поет тарас нікітін. Директором Флорівської вось-
мирічки працював інший поет віктор капелюха.

закінчила Филенківську десятирічку відома кіноактриса, 
заслужена артистка росії надія чередніченко.

із чутовим тісно пов’язана доля відомого сходознавця 
павла Григоровича ріттера, який народився у чутовому 5 
(17) квітня 1872 року. по закінченні Харківського універси-
тету (1894) ріттер студіював у берліні санскрит і порівняльне 
мовознавство; з 1897 він працював викладачем Харківського 
університету (з 1921 професором, з 1922 — очолював катедру 
мовознавства), спочатку італійської мови, а з 1899 санскриту, 
один із засновників всеукраїнської наукової асоціації сходо-
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знавства (вунас), автор низки статей про індійську літера-
туру в енциклопедії братів Ґранат. ріттеру належить багато 
перекладів з санскриту на російську мову; на українську він 
переклав поему «Хмара-вістун» калідаси (1928), гімни ріґ-
веди, а з нової індійської літератури перекладав поезії і прозу 
рабіндраната таґора та ін. у 1938 заарештований, збожеволів, 
помер у тюрмі. 

і, нарешті, саме у чутовому розпочала свій життєвий 
шлях відома кіноактриса та громадська діячка клара степа-
нівна лучко. 

народилася клара лучко 1 липня 1925 року у селі чутове 
полтавської області, про що завжди з гордістю вона писала і 
говорила.

це був буремний час в історії україни. закінчилась страш-
на і кровопролитна громадянська війна. чутівщина спиналася 
на ноги. у 1923 році було створено чутівський район полтав-
ського округу Харківської губернії. за два роки в райцентрі 
створили керівні районні установи. всі районні служби потре-
бували хоч трохи підготовлених для цієї роботи людей. при-
їхала, щоб зміцнити кадрові колективи установ і підприємств, 
і родина лучків, які саме закінчили сільськогосподарську шко-
лу в полтаві.

степан Григорович народився у 1898 році в селі лучки 
біля кобеляк. за словами клари степанівни, її батько походив 
з козацького роду. ця обставина давала їй право потім назива-
тися козачкою не тільки за зіграними ролями, а й за походжен-
ням.

маргарита кваснецька у книзі «клара лучко» так пише 
про батька клари: «пам’ятаю батька клари степана Григо-
ровича. клара зовні та й за душевним складом, дуже схожа 
на нього. людина м’яка, інтелігентна від природи, відмічений 
дивною душевною чистотою. Для нього ніколи не існувало 
особистого і громадського. він завжди працював там, де було 
важче, завжди боровся за народну справу. йому нічого не було 
потрібно для себе особисто. у ньому була висока духовність. 
він пройшов громадянську війну, був директором радгоспу, 
викладав у військовій школі. і завжди залишався скромним, 
делікатним. він дуже любив дочку і, звичайно, пишався її ак-
торськими здобутками».
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мама клари – Ганна іванівна (у дівоцтві сирота) наро-
дилася у селі старі санжари новосанжарського району в 
багатодітній родині. у сім’ї було восьмеро дітей. Ганна була 
найстаршою, тому рано пішла в люди, ледь здобувши деяку 
освіту. а потім була громадянська війна, учасницею якої була 
і Ганна іванівна. разом з майбутнім чоловіком вона боролася з 
білогвардійцями та різними бандитами. зустрівшись у чужому 
краю, вони визнали себе близькими земляками, а потім поко-
хали одне одного і побралися. відтоді йшли по життю разом

м. кваснецька про матір клари пише так: «любов до мис-
тецтва клара успадкувала від матері. у неї був чудовий голос –  
перша співачка на селі. Ганна іванівна співала якось навіть із 
самим іваном козловським, який приїжджав до своїх земляків. 
проте співачкою вона не стала. Доля розпорядилася інакше.»

тож батьки клари прибули до чутового і тут приступи-
ли до мирної відбудови рідного краю. на той час у чутовому 
були різні майстерні, сільськогосподарські товариства, агроба-
за (пізніше вона стане племзаводом «чутове»). у селі кілька 
разів на рік відбувалися ярмарки.

люди в селі жили здебільшого бідно. сотні маленьких 
хат, укритих соломою та очеретом. Ховалися у квітучих сад-
ках. майже кожна сім’я мала якусь живність. у осінню пору 
вулиці чутового перетворювалися у суцільне болото, по якому 
було важко їздити та ходити.

подружжя лучків оселилося у просторому будинку міс-
цевих жителів кальних. цей будинок і досі стоїть на вулиці 
комсомольській (так вважають більшість старожилів селища). 
Хоча є і інші версії. сьогодні важко точно встановити, де саме 
було перше помешкання лучків, адже мешкали вони там тим-
часово. 

степан Григорович був директором агробази, а Ганна іва-
нівна працювала у райвиконкомі. подружжя брало активну 
участь у громадському житті села. степан Григорович орга-
нізовував різні свята на території агробази. часто запрошував 
із Харкова літак у-2, на якому пілот катав жителів села. ор-
ганізовував показ племінної худоби. а Ганна іванівна, маю-
чи чудовий голос, співала в хорі районного будинку культури, 
часто виконувала і сольні пісні.
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коли у родині народилася донька, ім’я їй вибирали не дов-
го. назвали кларою на честь відомої революціонерки клари 
цеткін.

батьки мріяли про щасливу долю доньки, про те, щоб не 
зазнала дівчинка тих поневірянь, які випали на їхню долю.

у чутовому клара прожила недовго. коли їй виповнилося 
три місяці, мати вийшла на роботу, а дитину відвезли до мате-
риної сестри килини іванівни сироти, яка через інвалідність 
ніде не працювала. килина або «баба киля», як її називатиме 
клара в своїх спогадах, виростить не тільки клару, а її доньку, 
а потім і онука. килина іванівна буде все життя поруч з кла-
рою, її вірною помічницею і порадницею.

батьки клари степанівни були людьми обов’язку, а тому 
виконували всі доручення, які їм давала держава. у чутово-
му вони працювали недовго. у 1928 році сім’я переїжджає до 
полтави. батька призначили директором радгоспу у с. Яківці 
під полтавою, мати – працює у торгівлі, а пізніше – на конди-
терській фабриці. 

у шкільні роки клара жила вже з батьками у полтаві, на-
вчалась у полтавській українській школі № 2. 3 дитячих літ у 
душі обдарованої дівчини жила мрія стати актрисою. клара з 
подругами часто влаштовували веселі «спектаклі», костюмо-
вані вечори, у маскарадному вбранні танцювали біля новоріч-
ної ялинки, декламували вірші, брали участь у роботі драма-
тичного гуртка. коли ро зучували складну, з багатьма дійовими 
особами п’єсу, об’єд нувалися з іншими драмгуртками. на ре-
петиції приходили учні на чолі з Юрієм тимошенком (пізніше 
широковідомим актором-гумористом тарапунькою).

у 1941 клара закінчила 7-й клас. сім’я лучко евакуювала-
ся до середньої азії. тут клара закінчила десятирічку і всту-
пила у 1943 на акторський факультет всесоюзного державного 
інституту кінематографії (вГік), евакуйованого тоді в алма-
ату. займалася в майстерні викладачів вДіку б.в. бібікова і 
о. пижової. 

Ще будучи студенткою, знялася у фільмі «молода гвар-
дія», який приніс їй славу. але справді всенародна любов при-
йшла до клари лучко після ролі Даші Шелест у фільмі «ку-
банські козаки». клара лучко виконала провідні ролі у філь-
мах: «велика родина», «Дванадцята ніч», «на семи вітрах». 



237

завдяки фільму «циган» лучко клара на якийсь час стала 
найпопулярнішою акторкою радянського кіно. лучко про-
вадила активну суспільну діяльність, брала участь у різних  
культурно – освітніх заходах і кінофестивалях; була відзначе-
на багатьма державними нагородами, у тому числі – орденом 
«за заслуги перед батьківщиною» IV ступеня. про своє життя 
клара лучко написала автобіографію «чи винна я».

 життя російської актриси клари лучко – справжня казка 
про попелюшку. народившись у селянській родині, ця жінка, 
пристрасно закохана в кінематограф, зуміла вступити до вДі-
ку і, пройшовши крізь безліч кар’єрних перепетій, стати ви-
знаною актрисою не тільки в росії, але і за кордоном. у 2000 
році клара отримала звання “жінки тисячоліття” на думку 
міжнародного біографічного центру кембриджа. у своїх ме-
муарах ця жінка описує свою роботу і творчість, свої зустрічі з 
відомими людьми (серед яких значаться неру, пікассо і леже) 
і, звичайно ж, своє життя, яскраве і суперечливе.

у цьому році на стіні районного будинку культури роз-
міщено меморіальну дошку талановитій землячці кларі луч-
ко. у окремій кімнаті будинку культури відкрито меморіальну 
кімнату клари лучко, у якій розміщено багато цікавих фото 
інформаційних матеріалів та особистих речей клари лучко. 

лІтеРатУРа
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проблема «короленко та українська культура» ще не при-
вертала окремої уваги дослідників, хоча в усіх монографіях 
про письменника згадується те, що його зв’язки з україною, 
її культурою доситьглибокі. з великою увагою ставився він 
до культури і життя українців. усна народна творчість значно 
вплинули на поетику творів короленка, звідси мотиви воле-
любства, бунтарства, глибоко поетичні пейзажні замальов-
ки, задушевні ліричні відступи. Дитячі та юнацькі роки він 
провів на україні (рівне, житомир). останні 20 років життя  
в.Г. короленко провів в україні. у 1905 р. письменник почав 
тісну співпрацю з ліберальною газетою “полтавщина”. тоді 
ж він розпочинає роботу над головною книгою свого життя – 
“історія мого сучасника”, над чотирма томами якого працював 
понад 15 років. твір залишився незакінченим. автобіографіч-
ність “історії…” не завадила їй стати літописом цілого поко-
ління. 

в «історії мого сучасника» володимир короленко ство-
рює реалістично правдивий образ україни. очима малої ди-
тини, з одного боку, і досвідченої людини, що пише мемуари, 
з іншого, автор змальовує картини життя українського села, 
розповідає про освіту того часу, про український рух.

цікавим було життя людей в українському селі. про це ми 
дізнаємося зі сторінок, на яких в. короленко описує Гарний 
луг. саме сюди приїздив майбутній письменник на літні кані-
кули. він зображує різні типи українських селян, змальовує їх 
характери.

Гостро стояло питання освіти. почався процес русифіка-
ції. Гімназисти були багато в чому обмежені. українська літе-
ратура, з якою не мали змоги знайомитися діти, не впливала 
на формування їхнього світогляду. натомість природа україни 
не могла залишити байдужою будь-яку чуттєву людину. вона 
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відіграла важливу роль у становленні такого письменника, як 
в.Г. короленко. 

у повісті «сліпий музикант» в. короленко реалістич-
но правдиво зображує україну в усій її красі. петро попель-
ський, який народився на українській землі, постійно убирав 
у свою душу, у своє серце образи батьківщини, і це все відо-
бразилося в його музиці. він відчував розум і щирість свого  
дядька – справжнього українця, людини волелюбної і ціле-
спрямованої, що цінувала романтику минулого україни. Го-
ловний герой багато успадкував від звичайного українського 
селянина іохима, який мав добре серце, умілі роботящі руки, 
відчував неповторність навколишнього. усі герої повісті бачи-
ли красу української природи, що зрозумілою для всіх мовою 
говорила про вічне і прекрасне. 

в.Г. короленко дуже любив і розумів українську народ-
ну пісню, яка вирізняється тісним поєднанням реалістичного 
і психологічного в зображенні життя. тому в повісті «сліпий 
музикант», як і в багатьох інших творах, письменник зверта-
ється до народної пісні. пісня створює живий, переповнений 
натхнення музичний фон повісті і допомагає автору краще 
розкрити психологію героїв, їх внутрішній світ. 

короленко створює в повісті цілий ряд звукових описів 
природи. навіть просторові уявлення передаються звуковими 
образами, які мають не менше значення, ніж зорові. 

цікавим видається своєрідне змагання вишуканого піані-
но і народного музичного інструмента – сопілки, змайстрова-
ної іохимом. переможцем стає народна мелодія, так як у ній 
сконцентрована душа і доля багатостраждального народу.

в оповіданні «ліс шумить» володимир короленко зверта-
ється до минулого україни, до народної творчості. майстерно 
описуючи українські характери, неповторну природу рідного 
краю, використовуючи елементи усної народної творчості, по-
єднуючи романтичне і реальне, різні стильові манери, пись-
менник дає підстави стверджувати, що його поетичний світ 
надзвичайно багатий і емоційно насичений. 

письменник творчо використав народні пісні і сказан-
ня, створив із них прекрасні поетичні поєднання. з минулого 
українського народу автор взяв такі факти, які демонструють 
його боротьбу за людську гідність. українське минуле оповите 
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романтикою. наш народ звеличував у легендах і піснях своїх 
героїв. тому автор і звернувся в оповіданні до усної народної 
творчості

з метою створення національного художнього образу 
письменник включає в контекст своїх творів лексичні україніз-
ми. виразність мови художньої прози в. короленка досягаєть-
ся шляхом використання стійких словосполучень, у структурі 
яких є українізми.
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останнім часом спостерігається явище, коли люди за пев-
них причин вдаються до пошуку альтернативних способів ви-
рішення різних проблем (економічних, сімейних, проблем зі 
здоров’ям тощо), вдаючись до різного роду ритуалів та замов-
лянь. про це свідчить наявність відповідних матеріалів у змі, 
де подаються як оголошення осіб, які можуть допомогти у ви-
рішенні цих проблем, так і описи певних ритуалів та тексти 
замовлянь.

це явище сягає своїм корінням у сиву давнину. адже дав-
но відоме прислів’я: «словом можна вбити, а можна зцілити». 
Дане питання доволі складне, бо замовляння у зв’язку з їхнім 
таємничим характером і недоступністю для розуміння широ-
ким загалом як жанр є недостатньо вивченим.

серед усіх видів замовлянь відповідно до їхньої сфери за-
стосування самою значимою групою як за кількістю, так і за 
актуальністю, є лікувальні замовляння [1; c. 160]. на думку 
ж л. наумової, замовляння є найцікавішим видом лікувальної 
магії, оскільки вони своїм корінням сягають сивої давнини. 
«цей вид лікувальної магії відображає світогляд народу, його 
світосприйняття, погляди на природу хвороб і способи їх ліку-
вання [5, с.5]». 

зібраний різними фольклористами матеріал свідчить, що 
кількість хвороб, які лікувалися замовляннями, є великою [4], 
[5], [6]. 

ці хвороби можна поділити на дві групи: 
1. Хвороби, визнані офіційною медициною, такі, як без-

соння, бешиха (рожа), більмо, нарив, гикавка, ревматизм, жов-
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туха, зубний біль, кір, ниркова коліка, кровотеча, застуда, про-
пасниця, пліснявка, сказ, сухоти та ін.

2. уявні хвороби, вигадані для пояснення причини окре-
мих скрутних життєвих ситуацій. найчастіше згаданими з цих 
хвороб є наслання, напасть, переляк, порча (зглаз, пристріт), 
зуроки [6; с. 446-470].

у багатьох українських селах у давні часи й зараз живуть 
народні цілителі, чи то пак знахарі, основною діяльністю яких 
є лікування хвороб, а подекуди й допомога в інших скрутних 
ситуаціях. причому хвороби вони лікували як з допомогою 
рослин та різних предметів, так і, в першу чергу, замовляння-
ми. 

всесвітньо відомий український народний цілитель, лікар-
фітотерапевт є. с. товстуха у книзі «раджу ліки, перевірені 
тисячоліттями» пише, що «найпершим у контексті значного 
арсеналу засобів народної медицини українці ставлять слово, 
лікування словом [7; с. 6]». слово, як складова навіювання, 
особливо для вразливої людини, сказане у слушну годину у 
напівтемряві, пошепки й із застосуванням різних атрибутів, 
має велику цілющу силу. а зберігання в оселях багатьох ціли-
тельок лікарських рослин, має велике значення, бо речовини, 
що містяться в них, дезінфікують приміщення, своїм запахом 
діють на людину заспокійливо, навіть вселяють відчуття ком-
форту. 

народні традиції і звичаєве право вимагали від цих жінок 
дотримання обов’язкових чеснот: вони повинні бути у літньо-
му віці, мати приємну зовнішність, значний життєвий досвід, 
добру вдачу: не сваритися, щиро співчувати людям, не чини-
ти перелюбу, не мати «чорної» заздрості до людей, брехливої 
вдачі, нещирих прагнень. усі ритуали мали виконуватися саме 
біля хворого, а не з гуртом інших людей. замовляння вони 
проводили тихо, пошепки, проте розбірливо, тактовно, з вели-
кою витримкою й терпінням.

послугами таких людей користувалося все село, а якщо 
«бабка» вважалася «сильною», тобто відчувались результати 
її допомоги людям, слава про неї летіла за межі населеного 
пункту, то до неї за допомогою приходили звідусіль.

на Гребінківщині найвідомішими є п’ять народних ціли-
тельок, слава про яких пішла за межі району. це Галина се-
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веринчук, Галина пшенична та світлана литвинова з міста 
Гребінки, а також софія буйна з села рудка та варвара мальо-
вана з села овсюки Гребінківського району. всі вони більшою 
мірою відповідають вищевказаним вимогам до народного ці-
лителя. 

всі вони мають незаплямовану в народі репутацію. с. 
буйна та в. мальована користуються у своїх селах повагою та 
пошаною як прості сільські жінки-трудівниці. Г. северинчук 
раніше працювала на комбікормовому заводі, с. литвинова 
працювала позаштатним кореспондентом в одному з київ-
ських видань, а Г. пшенична – акушером в пологовому будин-
ку. вони також користуються неабияким авторитетом на своїх 
вулицях. 

у ході бесід з односельцями в. мальованої і с. буйної 
з’ясовано, що до них звертаються з проханням допомогти у 
зціленні безлічі недуг – починаючи з зубної болі і закінчуючи 
безпліддям. проте Г. северинчук, безвідмовно надає допомогу 
лише дітям, стверджуючи, що для дорослих вона «заслаба», на 
відміну від її покійної матері, яка їй передала ці знання. піс-
ля лікування складних хвороб і «задавненого» вона себе дуже 
погано почуває. с. ливинова береться допомагати лише при 
хворобах, пов’язаних з ногами (ревматизм, вивихи, варикозні 
розширення вен тощо). Як вона сама стверджує, її бабуся не 
все встигла передати. Г. пшенична надає допомогу при різних 
хворобах, але найкраще їй вдається лікувати бешиху. Хоча за 
«задавнене» вона не береться.

у всіх цілительок в оселі завжди є віск, свячена вода, 
церковні свічки. приймають відвідувачів щодня, крім не-
ділі і великих церковних свят, головне, щоб були сили. але  
Г. пшенична просить попереджувати про прихід на лікування, 
бо вона може здійснювати ритуал лише натщесерце. в особли-
вих випадках знахарки просять приносити з собою і додаткові 
речі: свіже яйце, що не було в холодильнику, воду, взяту до схо-
ду сонця тощо. неодмінний атрибут, який повинен мати від-
відувач завжди, – хлібина (бажано кругла). після проведення 
ритуалу відвідувачу в жодному разі не можна дякувати. Фіксо-
ваної грошової оплати за допомогу жодна з наших цілительок 
не встановлює.
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особливо цікавим є питання лікування народною медици-
ною бешихи, яку розпізнають за почервонінням шкіри, свербе-
жем, появою пухирів. 

проблема бешихи є актуальною через її значне поширен-
ня, розвиток рецидивів, важкість протікання. згідно з дослі-
дженнями бешиха за частотою реєстрації серед інфекційних 
хвороб посідає четверте місце, захворюваність на неї складає 
4, 3 на 10 тис. населення. [3; с. 43]. Формальна медицина вва-
жає, що бешиха спричиняється стрептококом або стафілоко-
ком при проникненні їх в організм через пошкоджену шкіру 
[3; с. 44]. проте автор книги «Школа православного целителя» 
«православний єпископ володимир (розенталь)» стверджує, 
що «бешиха – це наслідок наведеного на людину пристріту [2; 
с. 81]». а відтак, лікується лише замовлянням. слід зауважи-
ти, що ця думка досить поширена. 

в. мальована лікує бешиху так: на хворе місце кладе 
шматок червоної тканини, зверху на неї – пасмо конопляного 
волокна, яке потім підпалює, і шепче відповідне замовляння. 
Г. пшенична шепче своє замовляння тричі і за кожним разом 
бере ніж, тре об лаву, щоб лезо стало гарячим, і прикладає ві-
стрям до болючого місця. а с. буйна звертається до Господа і 
всіх святих за допомогою, потім водить мізинцем правої руки 
уражене місце і тричі промовляє замовляння. крім того, слід 
зазначити, що всі три цілительки перед і після процедури про-
мовляють тричі молитву «отче наш». 

самі ж замовляння у кожної з цілительок різні. у процесі 
спілкування їх занотувати не вдалося, бо вони промовлялися зі 
зміною тону, переважно пошепки і різним темпом. але дещо 
вдалося запам’ятати. перші дві знахарки зверталися до самої 
хвороби: «бешиха-бешишниця…», називаючи її «кров’яною, 
огняною, колючою, болючою… пристрітною, насланою». 
удалося розпізнати фрази: «я тебе визиваю, я тебе викли-
каю», «тут тобі не стояти, костей не ламати». у замовлянні ж  
с. буйної згадувалося про пусту ниву, на якій вродила пшени-
ця, після всихання якої всохне і болячка. у всіх трьох випадках 
процедура закінчувалася словом «амінь». важливо й те, що в 
текстах помітна певна ритмомелодика і наявні рими. попри те, 
що не вдалося зафіксувати текстів цих замовлянь, нам вдалося 
знайти тексти замовлянь для лікування бешихи зі фрагмента-
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ми, почутими від наших цілительок. виявляється, їх записано 
ще на поч. ХХ ст. етнографом 

Я. п. новицьким на півдні катеринославщини [6; с. 463-
464]. це свідчить про те, що замовляння передаються з поко-
ління в покоління і практично не піддаються факторам часу і 
місця, а також втручанню в текст. 

у ході бесіди із медиком з багаторічним досвідом робо-
ти, завідуючою інфекційним відділенням Гребінківської цен-
тральної районної лікарні Яцун надією олексіївною, ми ді-
зналися, що у складних випадках вона іноді рекомендує паці-
єнтам паралельно з лікуванням відвідувати цілительок. «Я не 
можу стверджувати напевне, чи лікують замовляння хвороби, –  
говорить вона, – але вони укріплюють нервову систему люди-
ни, налаштовують організм на одужання». тому можливо тим, 
що слова у замовляннях діють на почуття людини і утворюють 
специфічну мову, яка перетворюється на магію, і мотивується 
ця стійкість текстів замовлянь до змін і втручання. 

лІтеРатУРа
1. Грицай м. с., бойко в. Г., Дунаєвська л. Ф. українська 

народно-поетична творчість.// за ред. м. с. Грицая. – к.: вища 
школа, 1985. – 359 с.

2. епископ владимир (розенталь). Школа православного 
целителя/ епископ владимир (розенталь).– м.: Фаир, 2007. – 
384 с.

3. ільїна н.і. сучасна клініко-епідеміологічна характе-
ристика бешихи / н.і. ільїна// сучасні інфекції. – 2009. – № 
2. – с. 43-46. 

4. колодюк і. в. народна медицина у традиційній куль-
турі українців центрального полісся (остання чверть ХХ – по-
чаток ХХі ст.): монографія/ ірина колодюк. – к.: впц «київ-
ський університет», 2006. – 147 с.

5. наумова л. магія народної медицини (XIX ст.) / люд-
мила наумова. – тернопiль: навчальна книга – богдан, 2013. 
– 56 c.

6. новицький Я. п. твори: у 5 т. / Яків новицький. – т. 2 / 
[упорядн. л. іваннікова]. – запоріжжя: аа тандем, 2007. – 510 
с. 

7. товстуха є. с. раджу ліки, перевірені тисячоліттями/ 
євген товстуха. – к.: сільські вісті, 1993. – 190 с.



246

УКРаЇнсЬКа лялЬКа-мотанКа сЬоГоДнІ

Костяна Ірина, учениця 10 класу
Гребінківської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4
Керівник: Щербак І.С., 
вчитель англійської мови 
Гребінківської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4

останнім часом ми можемо спостерігати, що все більше 
людей, а особливо молодь, цікавиться народними звичаями та 
традиціями. Ще не так давно популярний фен-шуй та магічні 
амулети, що беруть свої початки в культурах інших народів, 
почали втрачати свою актуальність. у молодіжних колах по-
ширюються вечорниці, етнофестивалі, різноманітні майстер-
класи з виготовлення предметів декоративно-ужиткового мис-
тецтва.

повертаючись до прадавніх коренів, українці все частіше 
прикрашають свої оселі вишитими рушниками та оберегами, 
серед яких і лялька-мотанка, що стала не лише музейним екс-
понатом, а й частиною життя та побуту українців. Досліджен-
ня її походження, виникнення та призначення допомагає кра-
ще зрозуміти історію та культуру нашого народу, розкрити її 
духовне значення.

мотанка – зроблена із тканини лялька, яку використову-
вали у давнину як сакральний оберіг та як іграшку для дітей. 
назва ляльки походить від українського слова «мотати» [2].

уважається, що перші ляльки-мотанки з’явилися більше 
п’яти тисяч років тому, а їхня поява була пов’язана з почат-
ком вирощування льону на теренах україни. проте такі ляльки 
можна знайти не лише в нашій країні. у єгипті, наприклад, 
знайдено римську ляльку з ганчір’я. за підрахунками археоло-
гів, з’явилась ця іграшка у IV-III ст. до н. е. [1]

українці ж здавна використовували мотанки не лише як 
іграшки. майстриня з Гребінки – тетяна михайлівна борозна –  
розповідає, що ляльки були, перш за все, оберегами. також їх 
використовували для проведення ритуалів. наприклад, коли 
людина хворіла, або у сім’ї траплялось нещастя, люди мота-
ли такий оберіг і замовляли його, щоб відвернути від себе всі 
проблеми. 
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загалом ляльки-мотанки умовно можна розділити на два 
типи.

перший тип – звичайні іграшки. сучасні діти мають змогу 
гратись найрізноманітнішими іграшками. в давнину ж матері 
власноруч мотали своїм синам і донькам ляльки. на обличчі 
лялькам іноді вуглинками малювали очі, ніс та рот.

Другий тип – ритуальні ляльки та обереги. на відміну від 
звичайних іграшок, на обличчях таких мотанок нитками був 
зображений хрест. вони не були призначенні для дитячих ігор 
[1].

берегиня – одна з найпоширеніших ляльок-оберегів. у 
давнину вважали, що така лялька буде відганяти від родини всі 
негаразди. також берегинь робили, щоб відігнати хвороби. Як 
стверджує тетяна михайлівна, інколи при мотанні берегині в 
голову ховають трохи зерен пшениці та монетку. вважається, 
що такий ритуал несе за собою добробуту родині. берегиню, 
як правило, розміщували у кутку зі сторони сходу сонця. 

намотування хреста на обличчі ляльки – найважливіший 
етап. нитки підбирали, виходячи зі значення кольорів: зеле-
ний – колір здоров’я та багатства; червоний – колір життя, вог-
ню, кохання; жовтий – колір сонця, пшениці, землі, фізичного 
світу; синій – колір творчості та саморозвитку; фіолетовий – 
колір мудрості; золотий – колір божої любові.

робота з виготовлення ляльки цікава тим, що сама симво-
ліка підсилюється думкою: нитка не обрізується, доки ляль-
ка не скрутиться. це символ безкінечності нашого життя. так 
само робився хрестик і вся накрутка, а ця основна нитка йшла 
і йшла, поки повністю лялька вже вся не скрутиться і не буде 
готова [5, c. 27].

лялька повинна бути одягнена у світлу вишиту сорочеч-
ку, під’юпник (або нижню спідницю) і запаску. обов’язковими 
атрибутами були вишиванка та намисто, які уособлювали до-
статок. також повинен був бути головний убір – очіпок, стріч-
ка чи хустка, що символізували зв’язок з небом. 

коли жінка чекала на дитину, вона виготовляла мотанку-
немовля. за розмірами такий оберег менший за берегиню. він 
клався до колиски і оберігав дитя. по досягненні дитиною 
трьох-чотирьох років, матір робила йому ляльку, що назива-
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лась «зайчик-на-пальчик». вона була одночасно і іграшкою, і 
оберегом для дитини.

на весілля ж для молодят робили «нерозлучників» – «кня-
зя і княгиню», які символізували нерозлучних нареченого і на-
речену. їх розміщували на першій підводі весільного поїзду, 
котрий повертався з церкви після вінчання молодих. у тако-
му оберезі руки молодих виготовлялись як одне ціле. це було 
символом їхньої нерозлучності. звідси, власне, і назва ляльки.

мотанка-княгиня була символом майбутньої нареченої. 
основним атрибутом такої ляльки був «вінець», який майстри-
ні вдягали на голову мотанці.

Ще один різновид ляльок-оберегів – крупеничка. вона на-
бивалась зерном і крупою і також приносила добробут родині 
[3, c. 109].

лялькарка каже, що ляльок прийнято робити без голки і 
нитки. але кожен автор вносить свої корективи. так і вона, 
спіднички та інший верхній одяг зшиває нитками, але основу 
ляльки робить традиційно. 

тканину та нитки для мотанок ніколи не ріжуть ножиця-
ми, а розривають руками. крім того, майстриня зазначила, що 
мотанки ніколи не роблять з нової тканини, а виготовляють з 
клаптиків, які уже були у вжитку. винятком є лише «нерозлуч-
ники», оскільки святкові обереги не естетично було б виготов-
ляти зі старої тканини.

Дуже важливим є день, у який виготовляють ляльку-оберіг. 
тетяна михайлівна пояснює, що зазвичай ляльки роблять при 
молодому місяці. берегиню виготовляють тільки у повні. а на 
старий місяць мотають ляльок на відворот хвороб і негараздів 
[4, c. 403].

цікавою є також історія майстрині про її першу мотанку. 
про такий різновид ляльок тетяна борозна дізналась з однієї 
з телевізійних передач чотири роки тому. захопившись ідеєю, 
вона виготовила ляльку і подарувала її Гребінківській район-
ній бібліотеці. але потім вона дізналася, що перший виріб да-
рувати не прийнято, бо, як кажуть, можна втратити хист. тому 
лялькарка на заміну своїй першій мотанці подарувала бібліо-
теці дві нових. перший плід своєї праці вона забрала й досі 
зберігає вдома.
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будь-яка річ, зроблена власноруч, сприяє самостверджен-
ню особистості, розвитку креативного мислення та здатнос-
ті чітко уявляти майбутні результати своєї праці. майстерно 
виготовлена, пишно вдягнена лялька є цінним предметом до-
машнього майна, разом з тим виступаючи посередницею між 
старшим і молодшим поколіннями, запорукою добробуту, 
щасливого сімейного життя й захисту від злих сил.

кожне добре починання повинне мати своє продовження. 
так, тетяна михайлівна борозна є керівником гуртка «лялька-
мотанка – народний оберіг» при Гребінківському районному 
будинку культури. проте, в неї є й дорослі учениці – вихова-
тель дошкільного навчального закладу «теремок» міста Гре-
бінка кучеріна валентина андріївна та вчитель Гребінківської 
загальноосвітньої школи і-ііі ступенів № 1 ставицька людми-
ла Данилівна.

обидві «учениці» почали переймати досвід тетяни ми-
хайлівни після того, як побачили її роботи на виставках робіт 
народних умільців у місті Гребінка. 

людмила Данилівна, яка почала викладати в своїй шко-
лі трудове навчання, запросила тетяну михайлівну до себе на 
урок для проведення майстер-класу. так лялька-мотанка стала 
хобі людмили Данилівни. вона стверджує, що кожна її лялька 
особлива. у її роботах немає повторів. 

Для створення кожного наступного виробу майстриня 
підбирає «свій» особливий неповторний образ, ураховуючи 
характер людини, для якої вона створює подарунок. тканина, 
стрічки, вишивка, оздоблення (й навіть намисто!) у кожної 
ляльки оригінальні. задум створення ляльки іноді займає кіль-
ка днів чи навіть тижнів.

отже, попри свою предковічну історію лялька-мотанка 
не втрачає свою актуальність і в наші дні. вона є не просто 
елементом декору оселі чи предметом хизування людей, що її 
створили, а й засобом передачі народної мудрості прийдешнім 
поколінням.
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Глиняна ІГРаШКа велиКоБУДищансЬКоГо 
осеРеДКУ ГонЧаРЮвання

Калашнік Тарас, член гуртка «Старо-
вина» Диканського БДЮТ, учень 11 класу 
Великобудищанської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Диканського району 
Керівник: Калашнік С.В., учитель історії 
та правознавства, керівник гуртка «Ста-
ровина» 

упродовж віків виробився класичний асортимент вели-
кобудищанських гончарних виробів. виготовлялися горщи-
ки різної місткості, макітри, миски, полумиски, борщівники, 
кашники, глечики, цідилки, тикви для води, кахлі різних типів 
та цегла. всі речі, що збереглися до наших днів, виготовлені 
досить якісно. це дає підстави вважати, що для гончарів ве-
ликих будищ заняття цим промислом було професією не одну 
сотню літ, аж до повного занепаду. і як у кожному гончарному 
осередку, звичайно, виготовлялися дитячі іграшки.

Глиняні іграшки за формою та функціональним призна-
ченням дослідники української іграшки поділяють на чотири 
групи: свистунці, монетка, скульптура малих форм та «торох-
тушки» [2].
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була зібрана колекція з майже двох десятків свистунців 
роботи місцевих майстрів. сьогодні вони виконують лише 
ігрову функцію. а колись вони мали охоронне, захисне зна-
чення. вважалося, що свист та інші шумові ефекти відганяють 
від дітей злих духів, сили зла [3, с.14]. 

іграшки в домі були призначені для того, щоб ними грали-
ся діти, це були потрібні речі. тому виготовлялися вони дуже 
якісно. Для іграшок брали ретельно відсортовану кращу част-
ку глини-побілу. місцеві майстри робили дуже м’який заміс 
глиняної маси. а для іграшок глину обробляли найретельніше 
[4].

будищанські іграшки в більшості були теракотовими, тоб-
то неполив’яними. Дуже рідко для прикраси вироби покри-
вали прозорою або світлозеленою поливами. колір місцевих 
виробів коливався від рожевуватого до майже білого. це за-
лежало від більшої або меншої домішки білої глини «побілу».

Для оздоблення іграшок у великих будищах використову-
валися такі самі техніки, як і для оздоблення посуду: мальов-
ка ріжком, мальовка ріжком та пензлем або квачем, писання 
пензлем, відтискування колісцем, ритування (продряпування, 
ковзання) гончарним чи кухонним ножем. 

Досить складно було виділити іграшки саме місцевих 
майстрів. адже за декілька кілометрів від великих будищ зна-
ходиться такий потужний центр гончарного виробництва як 
опішня, який славиться відомими майстрами народної іграш-
ки. Для ознайомлення з особливостями опішнянських ігра-
шок та їх декоруванням проведені екскурсії до національного 
музею-заповідника українського гончарства в опішні, Дикан-
ського краєзнавчого музею, де зберігаються зразки місцевих 
гончарних виробів. було проведено консультацію з керамоло-
гом, кандидатом історичних наук а. л. Щербанем. 

полегшив вирішення завдання той факт, що за останні 
роки при виконанні різних господарських робіт у великих бу-
дищах було розкопано декілька гончарних горнів. у цих гор-
нах було знайдено як цілі гончарні вироби, так і велику кіль-
кість черепків. за ними можна було скласти уявлення про міс-
цеву продукцію гончарів: асортимент, колір глини, оздоблення 
місцевих виробів. великобудищанська глина зі вкрапленням 
слюди, піскувата, при випалюванні має кремовий відтінок. 
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знайдені вироби в більшості були декоровані брунатними, 
червоними та коричневими ангобами та побілом.

у результаті дослідження деяку частину іграшок було ви-
лучено, бо це виявилися типово опішнянські вироби. вони 
виготовлені з тонкодисперсної білої глини і мають характерне 
опішнянське оздоблення. більша частина цих іграшок виго-
товлена в кінці ХіХ – на початку ХХ ст. скоріш за все, ви-
готовлення іграшки у великих будищах в цей час занепадає. 

решта іграшок становить групу виробів місцевого велико-
будищанського гончарного осередку. за способом декорування 
видно, що виготовлені ці іграшки в різний час. частина із них 
теракотові, деякі покриті ангобами, кілька штук мають на по-
верхні сліди зеленої та прозорої поливи. саме таку поливу ви-
користовували місцеві майстри. 

загалом іграшки великобудищанських майстрів можна 
поділити на такі види: орнітоморфна пластика (пташки), зо-
оморфна пластика (тварини), антропоморфна пластика (ба-
риньки), стоячі скульптурки, «монетки». найбільше зберегло-
ся свистунців, є декілька частин «монеток». не вдалося поки 
що знайти чи хоча б зафіксувати у спогадах старожилів згадку 
про місцеві глиняні «торохтушки».

серед свищиків найчастіше зустрічаємо птахів. птахи-
свищики з глини, здебільшого, мають найпростішу архаїчну 
форму. Форми їх спрощені, схематизовані, примітивні. примі-
тивність форм і невигадливий декор народних іграшок з глини 
свідчать про давність їхнього походження [1, с.67]. 

місцева орнітоморфна пластика представлена трьома фі-
гурками свистунців, які виготовлені з білої глини. вони мають 
типову форму пташки, що складається з тулуба, який завершу-
ється головкою, і копитця-основи. кожен із свистунців має по 
два отвори, зроблених в основі шиї. вони призначалися для 
зміни тону при видобуванні звуків. одна з іграшок зображує 
півника, друга – курочку, у третьої відбита голова, тому ви-
значити вид складно. Фігурка курочки покрита світлозеленою 
поливою. така полива робилася із окису свинцю у поєднанні 
з окисом міді, що і давало такий колір. це єдина іграшка, що 
повністю покрита поливою. 

Датувати вік цих фігурок складно, але порівнюючи з виро-
бами опішні, серед яких збереглося чимало датованих, можна 
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зробити висновок, що фігурка полив’яної курочки-свистунця 
виготовлена в кінці ХіХ – на поч. ХХ ст. Дві інші фігурки орні-
томорфних свистунців виготовлено давніше. ці дві іграшки 
можна датувати кінцем ХVііі ст. До речі, на цих двох виробах 
очі зроблені шляхом вдавлювання якимось гострим інстру-
ментом, що є особливістю місцевого виробництва. в опішнян-
ській іграшці такого не зустрічаємо.

виготовлення свистунів на подобу тварин є відлунням 
тотемізму, тобто доби найдавніших вірувань. серед велико-
будищанських іграшок найбільш різноманітні зооморфні 
статуетки-свищики у вигляді коників. у колекції їх десять 
штук. вони різні за формою та оздобленням, що дозволяє при-
пустити їх різночасовість, але разом із тим характерність для 
великобудищанського гончарного осередку іграшкової про-
дукції загалом. 

за гарно збереженими екземплярами можна визначити, 
що фігурки різні за розміром, їх довжина від 4 до 8 см. вони 
мають вигляд скульптурок коників на ніжках. на те, що це ко-
ники, вказують гриви. виготовлені досить схематично шляхом 
стискання шиї, що є характерною особливістю виготовлення 
глиняних дитячих іграшок. крім отвору, в який треба дути, 
щоб отримати звук, є ще два отвори для зміни тональності 
звуку. цю деталь зустрічаємо практично на всіх великобуди-
щанських іграшках. це є особливістю іграшок даного осеред-
ку гончарювання.

найдавнішими з цих свищиків є вироби, декоровані за до-
помогою одного ангобу – темнокоричневої описки. майстром 
був розведений рідкий глиняний ангоб, а потім оброблені фі-
гурки. подібні до таких вчені датують саме ХVііі ст. обидва 
коники декоровані вертикальними смужками, які нанесені 
пензликом. 

Дещо пізнішими є свистунці, оздоблені різнокольоровими 
ангобами (коричневим, червоним і білим). час їх виготовлен-
ня, імовірно, ХіХ ст. одна фігурка унікальна. збережена пе-
редня частина передає образ бичка. морду тварини передано 
дуже реалістично, ріжки відбиті. верхню частину декоровано 
шляхом покриття прозорою поливою з вкрапленням окису за-
ліза чи марганцю. ця фігурка має рідкісну для нашого регіо-
ну особливість – у передній частині грудей пробито великий 
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отвір. опису іншого такого виробу в науковій літературі нам 
знайти не вдалося.

антропоморфну пластику великобудищанських гончарів 
представляють 3 вироби, дві чоловічі та одна жіноча фігурки. 
риси обличчя на усіх фігурках передано схематично, в одній 
із чоловічих фігурок навіть карикатурно. в одному випадку на 
чоловічій голові картуз, в іншому – циліндр.

у жіночої фігурки на голові є шапочка, форму якої визна-
чити складно, але найбільш імовірно це бариня. жіноча фігу-
ра виготовлена з глини червонішого кольору, що загалом не 
характерно для іграшок великобудищанського осередку. але 
серед горщиків, знайдених у відкритих гончарних горнах, є 
вироби саме такої кольорової гами. це, а також несхожість з 
опішнянськими баринями дає підстави віднести цю фігурку 
до великобудищанських іграшок. ця свистулька має цікаво 
розміщений отвір для видобування звуків, в задній частині го-
лови, там, де зачіска. риси обличчя виконані способом вдав-
лення якимось гострим предметом.

в колекції є дві фігурки, визначити видову належність 
яких не вдалося. це істоти, що стоять на задніх лапах та хвості, 
в якому зроблено отвір для дмухання. передні лапи висунуті 
вперед. в одному випадку голова відбита, в іншому збереглася 
потилична частина та кругле вушко. за тією фігуркою, що збе-
реглася краще, можна припустити, що гончар вирішив зобра-
зити ховрашка. одну скульптурку полито темно-коричневим 
ангобом, на іншій нанесено малюнок. майстер провів дві го-
ризонтальні концентричні лінії на поясі та шиї, від них униз 
спрямовано вертикальні відрізки. таке враження, що друга фі-
гура є стилізованим зображенням ведмедя.

окрему групу глиняних іграшок становить «монетка», 
яка, будучи моделями ужиткового посуду, повторює особли-
вості його форми та оздоблення. Форма великих посудин зу-
мовлювалася її господарським призначенням. а у «монетках» 
буквально дотримуватися форми великих посудин немає по-
треби, бо в них інша функція – ними граються діти. народ-
ні майстри залишали тільки суттєве, щоб можна було лише 
впізнати ту чи іншу річ. на даний момент у зібраній колекції 
є лише залишки великобудищанських «монеток»: шматочок 
іграшкового кухлика, денце і частина стінки горщечка. склас-
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ти характеристику за цими фрагментами важко. опис однієї 
«монетки» приводить у своїй статті о. Ханко [4]. іграшка у 
формі посудини була виготовлена в кінці ХіХ ст. з місцевого 
побілу (білої фаянсової глини), ретельно обробленого. відра-
зу після сформування «монетку» оздобили. смуги і кривульки 
виконано дерев’яним гончарським ножиком. на думку о. Хан-
ка якість сушіння і випалювання іграшки бездоганна. автор 
«монетки» був першокласним фахівцем-керамістом. майстер 
зумів кустарними методами досягти такої щільності черепка, 
яка може сперечатися з продукцією сучасних заводів.

все це говорить про те, що іграшкова продукція велико-
будищанських гончарів була дуже високоякісною.
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наш земляк – видатний український етнолог, антрополог, 
історик, археолог, мистецтвознавець та суспільно-політичний 
діяч Федір кіндратович вовк залишив по собі величезну спад-
щину, серед якої значна частина була присвячена етнографіч-
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ним дослідженням. велике місце серед цих досліджень займа-
ють праці, присвячені українським віруванням [4, с. 42].

на даному етапі дослідження вірувань українського на-
роду є досить заплутаними, так як майже не має джерел для 
їх вивчення. і саме Федір кіндратович став одним із перших 
серед вчених, який ґрунтовно дослідив вірування в різних об-
ластях україни. більшість сучасних дослідників спираються 
саме на його напрацювання. метою автора статті є висвітлен-
ня вірування українців за матеріалами Ф. вовка та показ кри-
тичного підходу сучасних науковців до спадщини видатного 
вченого стосовно вірувань та релігійних поглядів народу.

у розумінні українського народу, як і в розумінні інших 
народів, заховалось багато пережитків колишніх вірувань, 
тобто переконань, які складалися не емпіричним шляхом, а на 
підставі здогадів та припущень. [2, с.238]. на думку Хведора 
кіндратовича, заступаючи знання вірування трималися дуже 
стійко, змінюючись, однак, протягом часу вбирають у себе 
нові елементи, занесені ззовні. X. вовк вважає, що українські 
вірування знаходяться саме в такому стані, тим паче, що саме 
вивчення їх проводили без жодної системи, їх постійно плу-
тали або з фольклором, або з народним календарем [4, с.42]. 

розпочнемо огляд українських вірувань з питання про кос-
мологічні уявлення нашого народу. у матеріалах, що ми їх має-
мо, ми не знаходимо ні прямої відповіді на це питання, ні будь-
яких вказівок на старіші вірування, що існували в дохристиян-
ські часи. ми маємо лише кілька варіантів української легенди 
про те, як бог, задумавши створити світ, послав чорта на дно 
моря, щоб той дістав звідти трохи землі. в повнішій редакції 
ми знаходимо цю саму легенду у болгар. так само, джерелом 
космологічних уявлень в українських віруваннях стала книга 
візантійського письменника косьми індікоплова: «земля являє 
собою площину, оточену з усіх боків водою та покриту небес-
ним склепінням, серед цієї площини стоїть гора, що за неї за-
ходить сонце і саме через це відбувається зміна дня і ночі» [3, 
с.283]. отже, ми можемо стверджувати, що як космологічні, 
так і космографічні уявлення, є книжкового походження.

найбільш давнішими уявленнями українського народу є 
уявлення про небесні світила, що не скрізь однакові та мають 
на собі сліди різних часів. так, наприклад, сонце у луцько-
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му повіті на волині уявляли собі «царем неба», що освітлює 
та обігріває землю вдень, «обходить» її вночі, а ранком зно-
ву з’являється на сході, у новгород-волинському повіті сонце 
вже втілене у вигляді жінки, а в вінницькому повіті – це вже 
чоловік з ясним лицем і його проміння освітлює цілий світ. 
Другий тип уявлень про сонце вже має цілком інший характер, 
безперечно пізніший: у латинському повіті на поділлі – це 
отвір в хмарі, що через нього видно частину неба; у проску-
рівському повіті – це «вогненна куля, що крутиться навколо 
землі»; у Грубешівському повіті – це вогонь розкладений на 
небі, і його підтримує дід, від якого залежить довжина дня та 
ночі; в уманському повіті -–це «лице боже», а в Холмському 
повіті – це «око боже». у будь-якому разі, як свідчить і. чу-
бинський, «сонце наче обоготворене народом, його вважають 
за святе і праведне». коли хтось хоче помолитись і не бачить 
перед собою ні образа, ні хреста, ні будь-якої іншої святої речі, 
то він мусить повернутися до сонця, а коли сонця не видно, то 
він молиться «на схід сонця», тобто просто повертається на 
схід. [1, с. 173]

отже, ми бачимо, що від давньої антропоморфізації уяв-
лень про сонце залишилося дуже небагато; утрималося тільки 
загальне переконання в божественній природі та його святості.

українські уявлення про місяць і зорі мало чим відрізня-
ються від уявлень про сонце. місяць – це теж «око боже», сві-
тило, що поставлене ближче до землі, щоб освітлювати землю 
лише вночі; це молодший брат сонця, він має великий вплив і 
на людей, і на тварин, а тому, як свідчать деякі науковці, народ 
і молиться кожному молодому місяцю. зорі – це діти сонця і 
місяця. вони, однак пов’язані з людським життям: кожна лю-
дина має свою зірку на небі, і коли людина вмирає, зірка ця 
падає та зникає [5, с. 13].

атмосферні явища – дощ, сніг та іній – не викликали точ-
но означуваних вірувань. Геть сильніше будоражила уяву лю-
дей веселка, яку уявляють собі у вигляді якоїсь великої рури 
або смока, що втягує воду до хмар, звідки вона падає на землю 
у вигляді дощу. Град в народних переказах зображувався у ви-
гляді вершника, якого бог посилає, щоб карати людей за їхні 
гріхи; часом, правда, град насилають різні лихі істоти: чорти, 
відьми, відьмаки, і в цьому випадку позбутися його можна 
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лише магічним шляхом. мороз найчастіше втілений у вигляді 
дуже старого чоловіка, що все морозить своїм подихом. Дуже 
оригінальним є уявлення про вихор. по всій україні пошире-
не загальне переконання, що це – сам сатана, що це він або 
крутиться на своєму весіллі, або просто літає на землю; коли 
в нього кинути ножа або сокиру, то чорта можна поранити, а 
то й вбити, і тоді на тому місці, де був вихор, залишиться ка-
люжа смоли. але такі спроби є небезпечними, бо коли невдало 
вдарити, то чорт тому хто кидав, поламає всі кості. а в деяких 
місцевостях україни походження чорта, що творить вихор по-
яснюють інакше: це – диявол, що сім літ був звичайною га-
дюкою, другі сім літ – полозом, а за треті сім років у нього 
наростають крила, і тоді він починає літати, особливо перед 
грозою, у повітрі, здіймаючи страшний вітер, ламаючи дерева. 
у гуцулів подібну істоту звали жорства та уявляли собі у ви-
гляді крилатого смока, зазначає Ф. вовк. [1, с. 174]

вогонь вважають святим; до нього відчувають особливу 
повагу, кожна господиня мусить ставитись до вогню дуже бе-
режно та з пошаною: при ньому не можна говорити щось не-
пристойне, з ним не можна гратись, не можна плювати або ки-
дати в нього щось нечисте, не можна навіть вимітати піч тим 
самим віником, що вимітають хату. кожна господиня повинна 
перехрестити його та поставити коло вогню горщика з водою і 
поліно, щоб він мав, що їсти і пити. [5, с. 14]

українські вірування, що стосуються землі та води, теж 
досить християнізовані і їх залишилось дуже мало. збереглося 
повір’я про те, що земля тримається на рибі або на двох ри-
бах і саме вони своїми рухами спричиняють землетруси. Що 
стосується води, то її вважали за святу; в неї не можна було 
плювати, кидати сміття. найчастіше вода набирає святих і ці-
лющих якостей тільки тоді, коли вона «не почата», не занечи-
щена ще жодним доторканням, або коли свячена, особливо в 
певні дні. [3, с.285]

озираючи загальним поглядом українські вірування (крім 
міфологічних, що стосуються фольклору), ми, за матеріалами 
Ф. к. вовка, можемо дійти до висновку, що в них майже не за-
ховалось найстаріших вірувань, які стосуються фетишизму, та 
що найстарішими виявляються вірування, що зв’язані з куль-
том небесних світил, а решта має пізніший та очевидячки за-
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позичений характер. ця обставина, що за неї ми, після нашого 
огляду, можемо говорити з більшою певністю, дає нам певне 
право пропускати, що нові релігійні уявлення, а саме хрис-
тиянські, лягли на україні на ґрунт, вже позбавлений старо-
винних, найпримітивніших уявлень. певне, саме цим фактом 
і слід пояснювати те, що на україні ніколи не було сектярства, 
яке повстає, як відомо, на ґрунті примітивно-формального 
ставлення до речей культу. 
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у наш час рідко зустрінеш молоду людину, особливо се-
ред учнів, яка б не хотіла знати, хто ми є, де наше коріння, 
якими були наші предки, як вони жили, чим займалися, про що 
думали та мріяли. справді, віки, які прожив наш талановитий 
народ, залишили за собою чимало таємниць.

таємницею є народження і смерть людини, великою та-
їною є і незбагненна сила народної творчості, яка увібрала в 
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себе пам’ять поколінь. усі жанри прозової та поетичної народ-
ної творчості, а саме такі, як народні думи, перекази, леген-
ди, обрядові пісні, веснянки, пісні про козаків, історичні пісні 
сприяють етичному і моральному вихованню підростаючого 
покоління, формують його справжніми патріотами україни. 

у своїй духовній скарбниці український народ зберіг чи-
мало легенд, де розповідається про людей, що мають особливо 
велику силу, яку вони віддають на захист скривджених і зне-
долених. серед них сміливі вчинки запорозьких козаків у зви-
тяжній боротьбі проти турецьких, татарських, польських та 
інших поневолювачів української землі. чимало топонімічних 
легенд, пов’язаних з назвами окремих місцевостей, урочищ, 
населених пунктів, які мають історичну основу і виховують 
любов до рідного краю, рідної землі.

легенди завжди несуть в собі ідеї гуманності, соціальної 
справедливості, здорової етики. вони вчать бережливого став-
лення до природи, високої моралі в людських відносинах. все 
це разом викликає до них інтерес в різні періоди життя народу.

при вивченні історичного минулого нашого села Яхники, 
ознайомлення з незліченною кількістю легенд і переказів про 
нього, розкривається безліч цікавих подій, які не змогли за-
лишити нас байдужими, спонукали до детального вивчення, 
дослідження легенд рідного краю.

минають роки, час спливає невпинно. на зміну старшому 
поколінню приходить молоде з їхніми поглядами на життя, іс-
торією, яку прожив наш народ, людські та моральні цінності. 
разом з старшим поколінням відходить у минуле частинка іс-
торії. саме це і змусило нас працювати над розробкою такої 
цікавої теми. Дійсно, наш полтавський край, оспіваний у своїх 
творах багатьма літераторами має велику кількість легенд. се-
ред цих легенд, на мою думку, легенди мого села посідають 
чинне місце. з них ми дізнаємося про історію нашого села, 
наближаємося до його історичного минулого. легенди розпо-
відають нам про наших пращурів, їх життя, звичаї, побут, віру-
вання. До цього часу розробка даної теми в нашому регіоні не 
проводилася. і тому на сьогодні головним завданням вважаю 
відродження нашого минулого, збереження і передача його на-
ступним поколінням. 
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село Яхники існує багато століть, заселення якого поча-
лось в глибоку давнину слов’янами. на території села багато 
археологічних пам’яток. під час земельних робіт в Яхниках 
було знайдено римську монету – динар [3]. в 1905 році вияв-
лено скарб ювелірних виробів. за висновками інституту архе-
ології україни вони відносяться до уіі-іХ століття нашої ери. 
крім цього в урочищі «Хаїха» в свій час були знайдені кам’яні 
молотки, залишки керамічного посуду, кам’яні сокири, а в уро-
чищі «роблена могила», біля села Шмиглі – кольчуга і сокира 
періоду ХV-ХVп століття.

всі ці знахідки свідчать про те, що територія сучасного 
села Яхників була заселена з давніх часів – періоду київської 
русі або й раніше.

село Яхники розташоване при впаданні річки Глинки в 
річку суха лохвиця (серед жителів села Яхники можна почути 
й іншу назву – ревка). село знаходиться за 12 км від районно-
го центру та за 15 км від залізничної станції Юсківці. назва 
села польська. за численними переказами і легендами вона по-
ходить від назви струмка, що впадає в річку суха лохвиця, а 
назва струмка – від козака лук’яна іваницького веприцького 
полку полтавської сотні [2].

напевно, саме це місце, де струмок впадає до річки суха 
лохвиця з його мальовничими краєвидами, родючою землею 
та вигідним географічним положенням, без сумніву, запало 
до серця козака. адже козак не тільки воїн, захисник своєї ві-
тчизни, а й невсипущий працівник. за цією ж таки легендою 
дізнаємося, що козак був неабиякої вдачі. вірили односельці 
в його дивовижну силу. чорновусого лицаря-оборонця зобра-
жували на дверях, полотні, посуді, скринях. переповідають, 
що він мав велику силу, кулі не брали його. з води міг сухим 
виходити, вмів на людей і сон насилати, й туман напускати [2].

з уст одного з наших односельців дізнаємося ще одну ле-
генду, пов’язану із заснуванням нашого села.

«зводили поселення в зручних місцях, особливо, де була 
вода. отак і наше село утворилося давно на широкій долині 
біля річки, яку ми з вами звемо ревка. назвали її так за те, що 
вона колись текла швидко і завжди шуміла – ревла, а неподалік 
річки будували хати.» [записано від литвиненка Григорія оме-
льяновича с. Яхники, лохвицького району].
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у XVIII столітті йде швидке заселення села. невдовзі 
воно потрапляє під владу шляхтича ієремії вишневецького. в 
період визвольної війни українського народу івахники входять 
до лохвицької сотні миргородського полку, про що є відповід-
ний запис в лохвицькій ратушній книзі [1].

частина населення була звідана із запорізькою січчю, ба-
гато із жителів були козаками, вони навіть потрапили до реє-
стру. у другому томі «історії війська запорізького» згадується, 
що в 1650 році село івахники було значним населеним пунк-
том. отже, за легендами, короткими історичними фактами з 
історії нашого села до 1917 року можемо впевнено зробити 
висновок – село наше козацьке [4].

Дане дослідження є лише першою спробою в написанні 
дослідницької праці, отже, воно непозбавлене певних недолі-
ків. вивчена тема присвячена дуже цікавій історичній пробле-
мі. До певного часу кількість наукових робіт, які б допомогли 
нам більш детально розглянути і вивчити легенди нашого ре-
гіону, є значно обмеженою. набуває актуальності в наш час 
питання історичного минулого українського народу, яка в пев-
ній мірі передається майбутнім поколінням через невичерпне 
джерело народної творчості – легенди.

при вивченні у процесі шкільного курсу історії полтав-
щини, у автора виникло бажання дослідити історію свого села, 
донести його до широкого загалу.

маємо за мету частину матеріалу надрукувати у місце-
вій газеті. адже, як прикро читати матеріали в газеті про інші 
села, не знаходячи розповідей про своє рідне село, тим паче, 
коли воно багате такою великою кількістю легенд – дійсно, 
неосяжною скарбницею української творчості.
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кажемо «вирій», і постає перед зором тужний журавли-
ний ключ у ще далекій, та вже холоднуватій осінній високості. 
і здається: чим більше летить їх, ключів отих, що замикають 
небо на зиму, тим похмурішим і важчим стає воно. забрали 
птахи всю до краплі радість на крила і понесли до вирію. куди, 
кому?

зате навесні, коли кожен шерех пташиних крил несе очі-
кування чогось неземного, очищеного, і небо вже одімкнуте 
тим пташиним ключем, і в землі нуртують соки майбутніх 
трав, у душі рояться надії... чого б то? Хтозна... чи не з ви-
рію прилетіли вони на пташиних крилах у збентежену душу? 
минає вербний тиждень із його солодким, до млості терпким і 
пахучим речитативом: «не я б’ю, верба б’є». «Якая?» «святая! 
через тиждень недалечко великдень. красне яєчко».

надходить великдень – справді великий день, який уві-
брав у себе і первозданність язичництва, і віковий досвід хрис-
тиянства. а душа все чекає: що то за проводи до вирію навес-
ні? 

перший тиждень по великодню в церковному календарі 
значиться як «Хомин тиждень», а в народному означений за-
гадковим словом «проводи». то кого й куди проводимо ми в 
ці дні?

за язичницькими віруваннями, душі померлих родичів 
у час весняного пробудження землі перебувають біля нас. і 
щоб не образити їх, не можна навіть вживати слова «покійні». 
культ пошани до мертвих був у наших пращурів у дохристи-
янську добу. і будь-яка більш-менш значна подія починалася 
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вшануванням небіжчиків. їхні душі кілька разів на рік прибу-
вали з вирію по чарівному небесному мосту на землю, до сво-
го роду. були з ним на святий вечір, від великоднього четверга 
до проводів, на зелені свята й спаса.

найдовше перебували душі померлих на землі в період 
від мертвецького великодня до проводів. люди вірили, що 
покійним, як і живим, потрібне спілкування і з тими, хто ли-
шився на цьому світі, й між собою. тому-то й злітаються їхні 
душі перед великоднем у чистий (білий, жильний, страсний) 
четвер. сім’я, сідаючи вечеряти, вшановувала небіжчиків, 
припрошуючи до трапези. уявлялося, що в церквах після за-
кінчення служби божої (страсті) збиралися померлі за довгий 
час у цій місцевості й справляли свій мертвецький великдень. 
і лихо було тому, хто випадково потрапить до їхнього гурту 
і не встигне втекти, доки треті півні не запіють, – роздеруть 
на шматки. на перший день великодня вони розговляються 
разом з нами.

Щоб задобрити покійників, віддати їм шану, на цвинтарях 
влаштовують поминки, котрі відбуваються, як правило, в Хо-
мину неділю, через тиждень після великодня.

«Доброго дня живим, вічна пам’ять тим, хто вже не з 
нами…» – так вітаються у святий день світлих проводів на 
кладовищі. не прийти у цей день до могил предків із поми-
нальним вінком, крашанкою, паскою та чаркою вважається в 
народі великим гріхом, бо «хто не має пам’яті та шани, того 
забудуть рідні діти…» тому злітається, як до рідного гнізда 
пташенята, вся рідня на батьківщину, їдуть з усієї україни, 
розкидані по всьому білому світу наші земляки до мовчазних 
пам’ятників на сумне і водночас радісне свято… бо такого зви-
чаю – приходити з наїдками та напоями на могили померлих –  
здається, немає в жодній країні світу. але традиція – велика 
справа і неписаний закон «їжте, пийте, браття, тут – бо на небі 
не дадуть!» ніхто не відміняв. тому в кожному селі, селищі 
та місті є своя, чітко визначена дата дня проводів, яку відра-
ховують від великодня. зазвичай, це 7-ий день. у нашому ж 
селі, так як і в навколишніх, проводи влаштовують в понеді-
лок другого по великодню тижня.

після служби божої в церкві люди із священиком, цер-
ковним хором (півчою) ідуть на гробки. там уже приготовлені 
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і горять свічечки. після панахиди священик першим пробує 
канун, за ним по черзі беруть всі інші. канун – це пшенична 
каша, присмачена медом, яку варять і на кутю. тепер канун 
часом готують з рису.

цього дня на кладовище сходяться всі жителі села. не-
суть напої та їжу. кожен іде до могили своїх родичів. кладуть 
крашанки чи писанки, щось із їжі, цукерки та інші ласощі, 
ставлять чарку горілки або вина. часом обводять могилки 
крейдою, щоб відігнати од них злих духів. Дають одне одному 
гостинці, приказуючи: «поминайте моїх родителів (або дочку, 
чоловіка...)». могили доглянуті, обсаджені барвінком, приче-
пурені квітами… До цього дня готуються заздалегідь.

починається загальне частування. До столу запрошують 
священика, церковний почет. раніше разом з ними частували і 
найстаріших та найбільш шанованих у селі людей. у цей день 
обов’язково частували всіх: і старців, і малих дітей, і приїж-
джих з іншої місцевості. раніше столів на цвинтарі не ставили –  
застеляли траву скатертями, розташовували на них їжу, пит-
во. традиційно в цей день вправні господині на межі кладови-
ща варили на вогнищі капусняк, готували картоплю з м’ясом, 
узвар. перед початком поминок запрошують душі померлих 
родичів до частування, вірячи, що вони скористаються зали-
шеним на могилах. Хто хоче особливо прислужитися пам’яті 
померлих, може після трапези замовити священикові окремі 
панахиди над їхніми могилами. Де знову розстеляють скатер-
тини, запрошують родичів та старців і продовжують поминан-
ня. звертаються до покійних як до живих, просять до трапези, 
виливаючи на могилу чарку горілки або іншого напою, розби-
ваючи об хрест писанку. Деінде закопують у землю на могилі 
писанку, крашанку або лушпиння з них, трохи їжі, свяченої 
солі. часом після цього плачуть, особливо якщо родич помер 
порівняно недавно і біль розлуки з ним ще не втратив гостро-
ти.

вдома у поминальні дні запалюють перед образами лам-
падку, свічку. крім того, на покуті в кожній хаті раніше стави-
ли склянку чистої води, а на столі лишали свячену страву з ве-
ликодня, хліб або калач і обов’язково – крашанку чи писанку. 
в яйці люди вбачали джерело всього живого на землі, символ 
весняного пробудження природи, перемоги життя над смертю. 
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Якщо згадати, що писанки колись розписували символічними 
знаками, які з часом перейшли в орнамент, і зображували на 
них і берегиню (жінку-праматір), і солярні знаки, і міфічного 
змія, який запліднював яйце, то стає зрозумілою роль писанки 
в ці дні у хаті: напевне, вона мала охороняти сім’ю від усього 
лихого, недоброго, відганяти злих духів.

у давні часи в обряді проводів брали участь виключно 
жінки. та й тепер головна роль у цей день належить їм. це 
дає підставу деяким дослідникам вважати, що обряд поминок 
виник у добу матріархату і у видозміненому вигляді дійшов до 
наших днів.

був навіть спеціальний бабський великдень (у провідну 
суботу перед Хоминою неділею або в інший день), коли жінки 
не просто поминали покійних родичів, а й зверталися до них з 
плачами-голосіннями, в яких розповідали про свою тугу, оспі-
вували матір-ластівку, батька-сонечка, братів, сестер тощо. 
плачі були справжнім мистецтвом. тексти, досить досконалі і 
високопоетичні, часто великі за обсягом, покликані були мак-
симально розм’якшити людську душу, допомогти наблизитись 
усіма помислами до найближчих людей, котрі перебувають в 
іншому світі, показати, як на землі недобре без тих, хто відій-
шов. 

Характерною ознакою бабського великодня є веселі роз-
ваги, ігри, водіння хороводів на кладовищі. у давнину в цьому 
обряді брала участь і молодь, зокрема хлопці наприкінці вла-
штовували удавані бої, боротьбу. вірячи, що померлі не зника-
ють зовсім, а лише переходять в інше життя (тепер кажуть –  
іншу площину, інший часовий вимір), у карпатах, наприклад, 
на могилу приходила молодь і цілу ніч розважалася, співа-
ла, танцювала (пригадайте повість михайла коцюбинського 
«тіні забутих предків»). люди своєю веселістю ніби допома-
гали небіжчику безболісно перейти в іншу форму існування, 
інше життя.

звичай бабського великодня практично втрачено, а в біль-
шості регіонів україни він злився з проводами. п. чубинський 
писав про зафіксований ним обряд бабських проводів. До-
слідники не мають спільної думки щодо походження й при-
роди проводів. одні вважають їх складовою частиною велико-
дніх свят, інші категорично заперечують це. так, український 
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письменник, етнограф, фольклорист а. свидницький вважав, 
що «проводи не мають нічого спільного з гаївками» (вели-
коднем), бо на проводах немає ніяких ігрищ, а на великдень 
ігри, куди не глянь. на проводи п’ють, їдять, ладан курять, а 
на великдень на цвинтарі не п’ють, не їдять, не курять» («ве-
ликдень у подолян»). за свидницьким, у подолян цвинтар – це 
місце поховання в межах церковної огорожі, а кладовище, мо-
гилки, гробки – за церковною територією.

Хоч би як там було, безсумнівними лишається одне: у цьо-
му обряді зберігся культ померлих, первісний світогляд наших 
пращурів, який проступає в багатьох елементах. пригадаймо 
звичай ставити воду на покуті, а свячену їжу – на столі (на 
проводи): це і очищення хати, і чарування дощу на майбут-
ній урожай, і пожива покійному. Християнство повністю не 
знищило звичаїв язичників, а поєднало стародавню культуру 
предків українців з християнською. віра пращурів у те, що 
покійники не залишають роду, а стають його опікунами, по-
шана до небіжчиків, задобрювання їх, догоджання, виливання 
жалю, принесення жертви у вигляді колива та мисочок тісно 
пов’язані із землеробським життям. Душі померлих допома-
гали живим родичам у сподіванні доброго врожаю. урочисті 
проводи до вирію як до іншого світу, в якому продовжується 
життя, самі по собі викликають інтерес. однак надзвичайно 
цікавим є те, що у вирії людські душі займаються справою, 
дуже близькою душі хлібороба, – охороною нив, бо ж вважа-
ється, що на проводи ми проводжаємо душі померлих назад, 
до вирію, де вони перебувають постійно. причому всі, хто по-
мер своєю смертю, потрапляють на охорону нив, що вважаєть-
ся почесним. Хто ж зазнав неприродної смерті, той попадає у 
ліси, нетрі, болота.

людина здавна розуміла, що життя не закінчується зі 
смертю особи як індивідуума фізіологічного і суспільного, 
що воно повинно мати продовження, адже світ живе, люди на-
роджуються, природа циклічно то вмирає, то оживає, і все в 
цьому велетенському організмі має своє місце, призначення і 
доцільність, тому й шукала притулок для тих, хто відійшов із 
видимого світу.

отак думаючи про них і про нас, повертаємось із вирію 
на грішну землю. Говорять, що у перші проводи після чорно-
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бильського апокаліпсису, коли усі знали про згубну дію радіа-
ції, а чорнобильці сповна відчули її й на собі, однак у провідні 
дні багато хто з них рвався до дорогих серцю могил. а, здава-
лося, не були віруючими і на цвинтар ходили лише за традиці-
єю. звісно, потягло до рідних місць, рідної землі, але водночас 
загострилося і відчуття зв’язку світів – цього і того: реального, 
предметного і духовного світу людини.
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КаленДаРна оБРяДовІстЬ 
на новосанЖаРщинІ: 

РетРосПеКтива І сЬоГоДення

Парасочка Ілона, учениця 
Пологівської ЗОШ І-ІІ ступенів 
Новосанжарського району
Керівник: Бровко І.О., 
директор, учитель української мови

найважливіші складові духовного життя народу – звичаї 
та обряди. вони відображають не тільки етнічну своєрідність, 
але й естетику, моральні цінності, ментальність, історію. зви-
чаї українського народу, передусім, пов’язані з традиційним 
світоглядом, який складався протягом багатьох століть і зберіг 
чимало ознак дохристиянських вірувань. обряди поділяють 
на два основних типи: сімейні та календарні. сімейна обря-
довість освячувала перехідні або етапні моменти в житті лю-
дини, а календарна – у житті природи або трудової діяльності 
людей. кожний звичай і кожний обряд тісно пов’язувалися з 
народними віруваннями та повір’ями.[6]

календарні свята своїм корінням сягають первісних, язич-
ницьких вірувань. лиш значно пізніше церква визнала існую-
чу систему землеробських свят та надала їй християнського 
забарвлення: календарні звичаї формально узгоджувалися з 
річним літургічним циклом православної церкви, проте дій-
сною основою «побутових святців» був трудовий сільськогос-
подарський календар, що був своєрідною енциклопедією на-
родної мудрості, неписаним розпорядком життя хлібороба [2]. 

обов’язковими компонентами календарних свят українців 
були обрядовий стіл, господарська і сімейна магія, вшанування 
предків, передбачення майбутнього, ритуальні обходи і поздо-
ровлення, рядження і маскування, драматичні сценки, розваги 
тощо [1]. свята і обряди календарного циклу регламентували 
всі сфери життя українського селянина – виробничу, суспіль-
ну, сімейну.

завдання календарної обрядовості відповідали корінним 
прагненням хлібороба: забезпечити добробут і щастя родини, 
щасливий шлюб для молоді, високий урожай та плодючість ху-
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доби, відвести всіляке зло, передбачити майбутнє і вплинути 
на нього. Довгі століття через свята і обряди старші поколін-
ня передавали молодим свою любов до праці, волелюбність, 
гостинність, життєрадісність. свята задовольняли духовні й 
естетичні потреби народу, в них проявлялися його почуття, та-
ланти, здібності.

були часи, коли вся народна календарна звичаєвість була 
віднесена до розряду пережиткових явищ, було втрачено чи-
мало позитивних народних традицій. узагалі, досвід показує, 
що найбільш життєстійкими й здатними до дальшого розвитку 
виявляються ті форми календарної обрядовості, що втратили 
тісний зв’язок із релігією і трансформувалися в явище народ-
ного мистецтва, святкової розваги. сьогодні все більше тра-
диційних народних свят відроджуються та чимдалі активні-
ше входять у систему сучасної культури українського народу. 
елементи календарних свят та обрядів нині широко викорис-
товуються у творчості професійних та самодіяльних митців, 
у декоративно-прикладному і театральному мистецтві тощо. 
процес відродження народної звичаєвості вливається в за-
гальний рух відродження національної самосвідомості, мови, 
культури. 

у народі говорять: «зима прийшла і празничків привела». 
і дійсно: взимку майже щодня – свято. зимовий цикл обрядо-
вості припадає на поворотний момент у природі – зимове сон-
цестояння та на початок нового року, коли у людини виникає 
природне бажання передбачити майбутнє і водночас вплинути 
на нього. саме тому в цей час так багато колядувань, щедру-
вань, ворожінь.

існують різні хронологічні межі зимових свят. в деякій 
літературі знаходимо інформацію, вони беруть початок з по-
крови, катерини та андрія. це пояснюється тим, що всі ці три 
свята схожі між собою, адже мають майже однакові звичаї, які 
в народі називають «закликанням долі». інші ж дослідники 
стверджують, що зимові свята починаються  4 грудня  зі свя-
та введення в храм пресвятої богородиці,  »коли вводиться 
літо у зиму». у зимовому циклі простежується двочастинна 
структура давньої обрядовості: зустріч – проводи. зустріччю 
предків на свят-вечір розпочинався період найважливіших 
зимових свят – різдвяні свята, котрі закінчувалися проводами 
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на водохреща [1]. один з найзнаменитіших і найвеличніших 
празників святкового календаря, яким, власне, започаткову-
ється рік, є різдво Христове, що в народі іменується просто 
різдвом. у давнину це була коляда – свято народження сон-
ця. на свят-вечір господиня традиційно готує 12 пісних страв 
(бо у Христа було 12 апостолів). обов’язково є кутя. нею за-
кінчується піст. обов’язковий атрибут різдва – колядування. 
у різних регіонах україни воно проводилось по-різному: на 
покутті починали колядувати напередодні різдва, на поділлі 
водили ватаги лише другого дня свят, а у нас же – першого 
дня, з самого ранку. колядують діти, котрі мають обійти і по-
здоровити всі родини села. Господарі пригощають колядників 
цукерками, печивом, а то й копійки дають.

на відміну від різдва старий новий рік не відігравав важ-
ливого значення в релігійно му календарі, тому в його обря-
довості майже непомітно церковних мотивів. серед сучасних 
календарних свят старому новому року належить особливе 
місце. то ж, як і колись, так і тепер, в нашому селі напередод-
ні «щедрого вечора», лишень перевалить за полудень, діти, а 
коли дужче повечоріє, то і молодь, поспішають щедрувати. на 
відміну від колядування, обряд щедрування був завжди справ-
ді народним, позацерковним – звідси його радісне, оптиміс-
тичне звучання. вночі під старий новий рік не сиділи без діла 
і господарі: щоб не було мишей та жаб, вони відмітають від 
порога і від погребу сніг і сміття. 

Дуже виразне аграрно-магічне значення приписують об-
ряду «посипання». можливо саме тому і досі, як тільки пере-
валить за північ, хлопці та чоловіки обходять будинки і «сіють 
зерно», вимовляючи: «сiю, вiю, посiваю, з новим роком вас 
вiтаю». вважається, що цей обряд тягнеться з язичницьких 
часів, коли новий рік відзначався навесні – у березні. про це 
побічно свідчить і текст іншої щедрівки: «Щедрик, щедрик, 
щедрівочка, прилетіла ластівочка».

традиційно 19 січня закінчувався дванадцятиденний пері-
од свя ток. центральною подією цього дня було та і залишаєть-
ся водосвяття – звичай змішаного язичницько-хри стиянського 
характеру. у цей період свято за традицією відбувалося на річ-
ці або біля струмка, в нас же збиралися люди біля криниці. 
освячену воду намагалися швидко набрати в посуд і рознести 
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по домівках, вірячи, що у того, хто зробить це першим, госпо-
дарство буде йти якнайкраще.

цикл різдвяних свят закінчувався у нашому селі тради-
ційним «трусінням рушників», що припадало на 21 січня, на 
день опанаса. Як згадують наші бабусі, участь у цьому дійстві 
брала переважно жіноча частина населення. святково вбрані, 
вони пов’язували себе рушниками, брали прикрашені гребені 
і разом з музиками ходили від хати до хати, ніби говорили, що 
пора свят уже минула і пора братись за роботу... пройшовши 
все село, збиралися жінки в одній з осель. До хати, як годило-
ся, вносили мички й коноворотки. співали пісень, танцювали, 
шили і пряли, «святки виряджали».

весняний цикл календарних свят та обрядів у середовищі 
українців мав особливе значення, бо пов’язувався з найваж-
ливішою життєвою справою – закладанням майбутнього вро-
жаю. 

30 березня – день святого олексія, чоловіка божо го. цьо-
го дня «ворон дітей купає й випускає на само стійне життя», 
«крук благословляє дітей – щоб чесно жили». а як уже дітей 
купають, отже, тепло весняне встановилось і тому навіть таку 
ніжну істоту, як бджо ла, можна на світ божий випускати. і ви-
носили наші пасіч ники із зимівників вулики і замов ляли бджіл 
на цілий рік: «Щоб здорові були, і роїлись, і меди носили, і з 
пасіки не втікали». 

а ще, як свідчать багаторічні спостереження односельчан, 
цього дня до нашого села прилітають лелеки.

Головним весняним святом у народі завжди вважався ве-
ликдень – свято, котре пізніше християнська церква встанови-
ла як воскресіння Христове. воно досить органічно поєдну-
вало давні язичницькі ритуали та церковні обряди. теперішній 
великдень майже не відрізняється від того, що був багато ро-
ків тому. проте зараз більшість людей не вірять в ті повір’я, 
які побутували серед українського народу раніше і не в повній 
мірі дотримуються тих звичаїв.

перший тиждень по великодню в церковному календарі 
значится як «Хомин тиждень», а в народному означений за-
гадковим словом «проводи». 

«Доброго дня живим, вічна пам’ять тим, хто вже не з 
нами…» – так вітаються цього дня на кладовищі. такого зви-
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чаю – приходити з наїдками та напоями на могили померлих –  
здається, немає в жодній країні світу. але традиція – велика 
справа і неписаний закон «їжте, пийте, браття, тут – бо на небі 
не дадуть!» ніхто не відміняв. тому в кожному селі, селищі 
та місті є своя, чітко визначена дата дня проводів, яку відра-
ховують від великодня. зазвичай, це 7-ий день. у нашому ж 
селі, так як і в навколишніх, проводи влаштовують в понеді-
лок другого по великодню тижня.

цього дня на кладовище сходяться всі жителі села. не-
суть напої та їжу. кожен іде до могили своїх родичів. кладуть 
крашанки, щось із їжі, цукерки та інші ласощі, ставлять чарку 
горілки або вина. Дають одне одному гостинці, приказуючи: 
«поминайте моїх родителів (або дочку, чоловіка...)». могили 
доглянуті, прибрані квітами… раніше столів на цвинтарі не 
ставили – застеляли траву скатертями, розташовували на них 
їжу, питво. традиційно в цей день вправні господині на межі 
кладовища варили на вогнищі капусняк, готували картоплю з 
м’ясом, узвар.

збереглася в нашому селі і найголовніша подія 6 травня –  
вигін худоби на Юрієву росу – вона пов’язувалася із цілим ря-
дом магічних актів, які здійснювалися для того, щоб «очи стити 
свійських тварин від усього злого і примусити те зло увійти 
в якийсь сторонній предмет, або випалити його вогнем і тим 
самим забезпечити худобі щасливе перебування на пасовищі.

з-поміж урочистостей літнього обрядового циклу найваж-
ливішими були  зелені свята, які не мають точно визначеної 
дати, а випадають через сім тижнів після великодня. на зелені 
свята люди ще й досі прикрашають свої будинки, хліви, прибу-
дови, огорожі та хвіртки зеленими гілками клена, верби і липи, 
бабусі на підлогу кладуть різнотрав’я.

свято івана купала – архаїчне свято, що залишилось не-
змінним навіть під впливом християнства. традиційно це свя-
то проводилось поблизу річки. за відсутності ж її, наші одно-
сельчани збирались коло чистого плеса ставка, де молодь весе-
лилась, стрибала через багаття. іноді до гурту приєднувались і 
дорослі. вважалося за честь «очиститися вогнем» та і хвороби 
немовби-то усі відступають.

осінній цикл свят замикає річне календарно-обрядове 
коло. він не становить цілісної системи, а ввібрав окремі зви-
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чаї та обряди. обрядові дії переважно переносилися у примі-
щення, набуваючи форми вечорниць. обряди осіннього циклу 
переважно були спрямовані на родинне життя. з покрови по-
чиналися весілля. слідуючи розповідям старожилів, викорис-
товуючи фотоматеріали, можна цілком і повністю відновити 
колоритні картини сільського весілля.

в осінньому циклі повторюються всі мотиви, властиві для 
інших циклів – так формувалося безперервне циклічне обря-
дове коло святкових дат із різними атрибутами і символами, 
але одними і тими ж мотивами. 

підсумовуючи вищесказане, можна стверджувати, що 
календарні обряди, звичаї, свята тісно пов’язані з побутом 
будь-якого народу. і в кожного вони носять свій неповторний 
колорит, українці – не виняток. більшість сучасних україн-
ських звичаїв закладені ще нашими язичницькими предками –  
слов’янами. Християнство ж їх «доопрацювало», внісши до 
них своє забарвлення. цікаво, що в українців немає чітких меж 
між сезонами для проведення обрядів – вони тривали практич-
но весь рік, плавно переходячи з сезону в сезон. нині багато 
традиційних звичаїв поступово відходять у минуле. проте, 
у сучасній обрядовості зберігаються окремі їх елементи, які 
використовують при святкуванні найпопулярніших народних 
свят. індустріальне суспільство, урбанізація знищують тради-
ційні національні і регіональні особливості культури. і в цих 
умовах дуже важливо ретельно зберігати, вивчати і популя-
ризувати накопичені багатьма поколіннями знання, традиції. 
адже без минулого немає майбутнього.
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член гуртка «Оберіг» Полтавської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 34
Керівник: Шедіна О.М., 
вчитель української мови та літератури

сьогодні, як ніколи, перед дослідниками–етнографами 
постає ряд надзвичайно відповідальних проблем, пов’язаних 
із процесами, що викликали інтерес до виникнення і станов-
лення українського етносу, який протягом тисячоліть був нео-
днорідним. це й відбилося в культурі, побуті, фольклорі укра-
їнців.

уперше в етнографічній літературі нами була досліджена 
проблема магічного значення дівочих та жіночих оберегів. у 
багатьох працях українських етнографів ХіХ і ХХ ст. (Ф.вовка, 
о.воропая, в.милорадовича, Г.лозко, в.скуратівського та ін-
ших) автори звертаються до вищезазначеної тематики, але там 
містяться відомості про жіночий одяг, головні убори, прикраси 
як предмети жіночого туалету, і зовсім мало говориться про ці 
речі як обереги.

у своїй роботі ми зібрали й систематизували ці матеріали 
з нової точки зору: річ – як оберіг від нечистої сили, чар, зуро-
чень, хвороб.

у наш час, коли знову виникло в широких народних мас 
захоплення магією, зацікавлення надприродними явищами, 
таке дослідження є цікавим, і в цьому наукова новизна. в 
останні роки в нашому суспільстві все більше звертається ува-
га на давні звичаї, традиції, обряди наших пращурів, зокрема 
ті, що пов'язані зі збереженням здоров'я людини, здоров'ям на-
ції. усе це, на нашу думку, мотивує актуальність обраної теми.

адже в ті давні часи, коли наука була на невисокому рівні, 
прості люди самі знаходили методи й способи, щоб захистити-
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ся від жорстокостей навколишнього світу. за переконаннями 
наших пращурів, цьому їм допомагали обереги – магічні засо-
би, які охороняли людину та її найближче довкілля від усякої 
безпеки: нечистої сили, чарів, хвороб, хижих звірів тощо.

метою нашої пошукової роботи є дослідження походжен-
ня, призначення, використання давніх жіночих оберегів, адже 
жінка була найнезахищенішою істотою. з одного боку вона 
була фізично слабкою, а, отже, – незахищеною від насильства; 
з іншого – вважалася втіленням земного гріха й спокусницею 
чоловіків. тому жінки часто переслідувалися як чарівниці та 
відьми.

об’єктом і предметом досліджень даної роботи є дівочі та 
жіночі обереги з найдавніших часів і до сучасності. 

нами була проведена спроба аналізу функціонування цих 
оберегів у наш час. на жаль, у результаті досліджень було ви-
явлено, що історичне значення цих оберегів втрачено. сучасні 
українки, за винятком тих, що народилися у західних облас-
тях, не використовують їх як обереги, а молоді навіть саме сло-
во «оберіг» невідоме. 

Дівоча коса – оберіг, символ краси, дівочої чистоти й цнот-
ливості. волосся – це місце перебування душі, отже, все, що 
стосується його захисту – покривання, розчісування, підстри-
гання – набуває сакрального значення. так було в давнину, але 
в сучасному світі ці знання забулися або й зовсім втрачені.

Для дівчат коса – гордість, тому її доглядали, прикрашали 
квітами, кольоровими стрічками. інколи розпусним дівчатам 
за негідну поведінку обрізали косу. це була страшенна ганьба. 
маленьким дівчатам довго не обрізали кісок, лише на друго-
му році життя влаштовували урочисті «пострижини». коли 
дівчинці виповнювалося 5-6 років, восени відбувався обряд 
«заплітання коси». косу заплітали дорослі дівчата (родички, 
сусідки ), при цьому обряді співали, приговорювали. мати ста-
вила дівчатам могорич, бо ж «треба косу поливати, щоб гарно 
росла!», готувала святковий обід. цей обряд також втрачений, 
мало описаний навіть в етнографічній літературі.

про дівочу косу народ склав безліч пісень приказок, 
прислів'їв, але найбільше їх зустрічаємо у весільному обряді. 
найурочистішим моментом народного весілля є обряд розплі-
тання дівочої коси.
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незмінним та обов'язковим атрибутом дівочого костюму 
був віночок – своєрідний оберіг. це також символ дівування 
та дівочої цнотливості. загалом, вінок – знак життя, долі, жит-
тєвої сили й перемоги життя над смертю. у плетенні вінків 
українські дівчата досягли не меншого мистецтва, ніж у ви-
шиванні, він стає мистецьким витвором і підкреслює красу ді-
вочого обличчя.

в україні вважали, що вінок – оберіг, який захищає дівчи-
ну від недоброго ока, нечистої сили. вінок з живих квітів захи-
щав колись дівчину від напасників, ґвалтівників. народ вірив, 
що дівчина, маючи на голові вінок, володіє чарами, якими вона 
могла карати людину, яка могла заподіяти їй зло. 

іноді у вінок між квітами вплітали часник, любисток та 
полин – від цього зілля втікала всяка нечиста сила, бо воно має 
чарівну силу проти всякого «чортовиння». До вінка вплітали 
12 квіточок: деревій, безсмертник, калина, вишневий цвіт, тро-
янда, любисток, васильки, ромашка, хміль, мак, чорнобривці.

Головними уборами заміжньої жінки є хустка, очіпок, на-
мітка. Хустка є важливим елементом одягу жінки, ритуальним 
атрибутом та чарівним оберегом. вишиті хустки в україні за-
вжди були білого кольору. жінка за українськими традиціями 
неодмінно щодня мала бути з покритою головою.

Хустка – атрибут заміжньої жінки. Дівчата ж ходили з не-
покритою головою, прикрашеною вінком, або стрічкою. але 
восени і взимку, рятуючись від холоду і стужі, дівчата носили 
хустки, відкриваючи чуб спереду і косу позаду. улітку, особли-
во в спеку, щоб уберегти личко від сонця, дівчата запиналися 
білими хусточками. Хустку як щоденний необхідний елемент 
вбрання дівчина отримувала під час весілля, коли відбувався 
обряд «покривання голови». цей обряд означав перехід до ін-
шого соціального статусу – заміжньої жінки. тепер вона була 
повинна носити хустку або очіпок, особливо в святих сакраль-
них місцях: у церкві, на похороні, у хаті, де є святі образи. 
люди вірили, що простоволоса, непокрита жінка накликає 
біду, вважали, що заміжня жінка не має права світити волоссям 
проти святого сонця. найдавнішим головним убором українок 
була, однак, не хустка, а намітка. з давніх-давен заміжні жінки 
ховали волосся під очіпок, а зверху запиналися намітками або 
хустками.
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у результаті проведених пошуків, досліджень, опрацю-
вання численних джерел з даної теми виконані такі завдання:

-	 окремо виділили дівочі й жіночі обереги;
-	 зібрали матеріали про дівочу косу як символ цнотли-

вості, дівочої краси й честі, а також як оберіг;
-	 дослідили й прослідкували виняткову роль вінка в 

житті дівчини як оберегу;
-	 проаналізували символічне значення кольору стрічок, 

квіток ;
-	 дослідили роль жіночих головних уборів на свята і в 

повсякденному житті заміжньої жінки, їх оберегове значення. 
проаналізувавши зібраний матеріал, дійшли висновку, що 

одні обереги були пов’язані з конкретними життєвими ситу-
аціями, обрядами, ритуалами (тобто були неодмінними атри-
бутами) на сватанні, весіллі, хрестинах тощо, а інші супрово-
джували жінку постійно – від народження і до смерті, деякі з 
певного періоду і до вступу в шлюб (коса, вінок). усі ці речі, 
на перший погляд, такі не схожі між собою, виконували одну й 
ту ж саму роль – оберігали жінку, дівчину від зла. наші предки 
свято вірили в їхню доброчинну магічну силу. і це допомагало 
нашим дівчатам і жінкам бути мудрими й сильними, справжні-
ми берегинями роду. Дане дослідження має прикладне значен-
ня в етнографії, народознавстві, українознавстві, фольклорис-
тиці.
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народна пісня, казка, народне мистецтво є відгомоном на-
шого далекого минулого. в одних пам'ятках відобразилися іс-
торичні події, звичаї слов'ян дохристиянської епохи, а в інших, 
таких, як орнаменти ткацтва, гончарства, вишивки, писанок 
збереглися символи світогляду ранніх землеробів, культура 
яких на нашій території сягає часів трипілля.

особливу цікавість викликає народний одяг, зокрема плах-
та, її технологічні та художні особливості. бо виховання під-
ростаючого покоління на національних традиціях, на кращих 
зразках українського мистецтва не допускає душевної байду-
жості, воно покликане формувати національну гордість, свідо-
мість, культуру.

актуальність обраної теми полягає у зростанні інтересу до 
основних компонентів народного костюма, зокрема до плахти 
не тільки як до жіночого одягу, а як до національного симво-
лу, застосуванні даного виду національного поясного одягу на 
сучасному етапі. 

мета дослідження – виявлення регіональних особливос-
тей оздоблення та орнаментування української плахти. 

українське жіноцтво здавна з повагою відносилося до 
плахти як до святині. плахти ревно зберігалися і передавалися 
з покоління в покоління, з роду в рід як родинні реліквії. 

етимологічний словник так пояснює значення слова 
«плахта»: у росіян – «мешок из грубого холста, власяница, го-
ловной платок с золотой ниткой, нижняя юбка»; в українців –  
«нижняя юбка, платок на голову, простыня, полотно»; у сер-
бів та хорватів – «простыня, скатерть»; словенське значення –  
plahta «одеяло», «грубый холст»; у чехів – рlасhtа «занавес, па-
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рус» [5, с.101]. тобто, слов’янські народи спершу під плахтою 
розуміли шматок цупкої тканини. 

спочатку плахта була локальним типом вбрання, а з часом 
поширилася по всій території середньої наддніпрянщини і 
стала одним із неодмінних компонентів національного україн-
ського костюма. плахти цього регіону поділялися приблизно 
на три групи: київські, полтавські і чернігівські та мали свої 
регіональні особливості. на київщині і полтавщині плахти 
виготовляли на конопляній основі 45-50 см завширшки. вони 
були багатоколірні, клітчасті, найчастіше в червоно-вишневій 
гамі. на чернігівщині – з украпленням синього і зеленого 
кольорів, шириною у 52 см. [7, с.102]. кольорова гама кож-
ної плахти залежала від призначення та віку жінки. святкові 
плахти, ткані червоними і малиновими нитками, носили зде-
більшого дівчата. жінки похилого віку такі плахти не носи-
ли, вважаючи їх занадто яскравими, вони віддавали перевагу 
плахтам стриманих тонів. поле таких плахт було синє або чор-
не, а орнаментальні мотиви – жовтими чи білими («чорнятки», 
«синятки») [4, с.208]. 

отже, традиційні українські плахти мали свої особливос-
ті. цікавими у даному аспекті є регіональні особливості плахт 
полтавщини.

з літературних, наукових і експедиційних матеріалів до-
відуємося, що у XIX ст. плахти виготовляли по всій території 
полтавщини, тому що для цього було досить сировини, ві-
вчарство було традиційною галуззю тваринництва в нашому 
краю. кожна сім’я тримала від 2 до 10 овець. недарма в на-
роді склалося прислів’я: «від вівці три вигоди – кожух, сви-
та і душа сита». великі отари давали широкі можливості для 
хорошої вовни, а багата рослинність – ировину для добування 
барвників. ці умови та споконвічна вдача українця й стали тим 
ґрунтом, на якому розвивалося плахітництво й виготовлення 
сукна. етнограф музею народної архітектури та побуту укра-
їни євгенія Гайова розповідає, що найбільшого поширення в 
XIX ст. плахтове ткацтво набуло на миргородщині, зіньківщи-
ні, Гадяччині та в решетилівці. кожна місцевість мала свою 
технологію виготовлення, свою орнаментику, кольори [1, 2]. 
тканину для плахт виробляли із сировини вищої якості, ви-
готовляли за складною технологією ткацтва. барвисту (пере-
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важно картату) плахту іноді додатково вишивали вовною або 
шовком, що робило її більш святковою, ніж інші види поясно-
го одягу.

народна майстриня тетяна Федорівна черненко, пре-
зентуючи колекцію українського народного вбрання взимку  
2014 року у виставковій залі краєзнавчого музею розповіда-
ла, що характерними особливостями полтавських плахт є те, 
що ткалися вони найчастіше на конопляній основі (коноплі 
вирощували майже в кожній селянській родині), на звичай-
ному верстаті на двох або чотирьох підніжках, користуючись 
спеціальними «лопаточками» з намотаним різнокольоровим 
гарусом, яким перебирали, «затикали» взори. ткали різними 
техніками, у тому числі технікою різнокольорового перебору, 
використовуючи вовняні нитки, гарус, шовк. 

Для складання плахтових візерунків у ХіХ ст. купувався 
гарус, шовк, «біль» – бавовна фабричного виробництва. ма-
люнки на плахтах – це клітинки, утворені внаслідок рівно-
мірного чергування різноколірних ниток і піткання. розмір 
окремих клітинок – від 3 до 12 см. у них відповідно до місце-
вості розташовувалися різні за формою і кольором візерунки, 
переважно геометричні, рідше – рослинно-геометричні. орна-
ментація кліток плахти була двобічною, орнамент складався з 
чергування стовпчиків, зірочок, розеток, вміщених у прямо-
кутниках або квадратах, між якими видно кольорове тло-ґрунт 
[4, с.104-105].

кольорова різноманітність плахт полтавщини була вра-
жаючою, що зафіксовано в їхніх назвах: «картата», «синятка», 
«чорнятка», «коропова луска й перець», «стовпата», «шашеч-
ки», «недогони», «половинчасті», «косарями поткана» тощо 
[1, 3].

кожна місцевість відрізнялася самобутністю орнаменту, 
який був своєрідним паспортним символом. клітини в кожно-
му селі були свої, улюблені, в іншому селі вони не мали по-
вторення. по тому, яку плахту носила жінка, можна було ді-
знатися, із якої вона місцевості, саме тому говорили, що по 
плахті, яку одягала жінка або дівчина на ярмарок, можна було 
дізнатися, з якого села вона приїхала. 

в залежності від орнаменту та переважаючої барви, кож-
на плахта мала свою народну назву: «крижева», «хрещатка», 
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«грушева», «рогатка», «синятка», «солов’їні очі», «закладчи-
на», «черчаста», «голубець» або «голубцеві». 

Якщо колір орнаментального мотиву переходив в іншу 
клітину, плахта називалася недогони. часто орнаментовані 
карти чергувалися з однотонними. іноді в перебірних плахтах 
орнаментальний мотив повторювався в сусідній клітині, ви-
ступаючи там фоном [6].

побутували плахти з червоним, синім, чорним тлом. еле-
менти їх орнаменту залежно від того мали синій, білий, жов-
тий, зелений кольори. іноді основне тло плахти становило 
прядиво синього і червоного кольорів, а орнаментальні моти-
ви виконувались яскравим гарусом. такі плахти мали назву на-
пільних і носилися в будень.

повні плахти були найпопулярнішими серед полтавського 
жіноцтва, виготовлялися вони по всій полтавщині, але най-
більше їх було в Гадяцькому районі в селах лютенька, веприк, 
сари [1]. з метою оздоблення плахти внизу обметували вовня-
ною ниткою, найчастіше червоною та чорною. передні кути-
ки плахти прикрашали «кетягами». зверху на плахту одягами 
фартух або вовняну запаску. плахти дівчат та молодиць були 
яскравими: червоні, малинові, бордові, в клітинах виділявся 
узор, виконаний нитками білого, зеленого, жовтого, синього 
кольорів [1, 3]. такі плахти називалися червонятки. червона 
плахта була святковою, її одягали дівчата на весілля та великі 
свята. Дівочі та жіночі плахти полтавщини мали свої худож-
ні особливості і дещо відрізнялися. Характерно те, що плахта 
на полтавщині доповнювалася «ладункою», невеличкою ки-
шенькою для хусточки, ключів, насіння, яку прикріпляли до 
пояса з правого боку поверх плахти. Шили їх з крамної ткани-
ни – ситцю, сатину, оксамиту, шовку, парчі прямокутної фор-
ми, інколи заокруглені внизу, інколи закінчували зубчиками. 
оздоблювали вишивкою, машинною фігурною ви строчкою, 
аплікаціями, китичками, зубчиками. по боках пришивали 
зав’язки, прикрашали стрічками [1, 3].

отже, кожна плахта це мистецький витвір жіночих рук, 
як складова українського народного костюма вона постає ве-
личною пам’яткою, що пов’язана з історією народу, розкриває 
його характер і творчі можливості. плахта, поєднуючи мис-
тецтво узорного ткацтва, крою та декоративного оформлення, 
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символізує духовну культуру українського народу, стародавні 
традиції, обряди, звичаї.

українське народне вбрання – високохудожнє яви-
ще, яке посідає почесне місце не тільки в національній та 
загальнослов’янській, а й загальноєвропейській та світовій 
культурах.
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мУзеЙ наРоДознавства 
ПРи навЧалЬномУ заКлаДІ 

яК засІБ ФоРмУвання 
наЦІоналЬноГо свІтоГляДУ 

Шевчуга Тетяна, учениця 10 класу
Хорольської гімназії 
Керівник: Дмитренко Л.В., 
учитель географії, 
керівник народознавчого музею
Хорольської гімназії 

кожна людина, якою б вона не була, зовсім юна чи вже в 
літах, шукає у своєму житті чогось особливого, того, щоб жи-
вило духовні сили. адже, як говорить народна мудрість: «не 
хлібом єдиним живе людина».

Де віднайти те, що піднімає нас над сірою буденністю, що 
робить нас духовно багатими особистостями?
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василь симоненко радив своїм сучасникам: «в океані рід-
ного народу відкривай духовні острови… ті острови – то духо-
вні скарби, витворені нашим народом протягом віків. у них –  
мудрість, сила і пам’ять народу». один із таких островів – це 
народознавчий музей Хорольської гімназії, який є своєрідним 
містком між минувшиною і сучасністю.

музей – це історія, це душа, це серце наших предків, а для 
нас – величавий храм.

саме завдяки музею ми можемо формувати в молодого 
покоління національну свідомість, любов до рідної землі, сво-
го народу, забезпечувати духовну єдність поколінь.

завдяки творчим можливостям і здібностям наших дітей 
у музеї працює гурток, школа екскурсоводів. екскурсійно-
просвітницька робота дає свої результати. музей постійно від-
відують з екскурсіями цілі класи учнів. проводяться оглядові 
й тематичні екскурсії. побували тут і батьки, і вчителі району. 
приємно було зустрічати учасників обласних семінарів та за-
кордонної делегації.

велика кількість експонатів, які представлені у виставко-
вій залі та українській світлиці, дає можливість школярам ді-
знатися про багатство нашого народу, а краєзнавча робота, яка 
проводиться на базі музею, – це неоціненний вклад у справу 
вивчення історії нашої країни.

у музеї проводяться виховні години, бесіди з учнями про 
спосіб та організацію життя наших предків: про значення сто-
лу, печі, мисника, скрині, оберегів. у шкільному музеї зберіга-
ється багато оберегів: колекція вишитих рушників, образи на 
покуті. музейним активом проведено дослідження щодо місця 
рушникової вишивки у полтавський вишивці, символічне зна-
чення рушника, його використання у обрядодіях.

Художньо-стилістичний аналіз свідчить, що у загальній 
емоційно-образній системі української вишивки полтавська 
виступає як своєрідний художній феномен, позначений рисами 
неповторної індивідуальності. полтавщина – етнографічний 
район, у вишивці якого сконцентрувались найбільш важливі 
локальні риси всієї лівобережної україни, що відобразилась у 
величезній кількості та різноманітності технічних засобів ви-
конання, унікальній насиченості орнаментальними формами, 
стійким зображенням традицій [3, с.123].
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особливе місце у вишивці посідають полтавські рушники, 
що вирізняються декоративністю пишного рослинного орна-
менту, виконаного умовним червоним кольором.

полтавська вишивка відтворює глибинні пласти пам’яті, 
оспівує поезію ручної вишивки, відшліфовану сторіччями 
майстерність і розуміння краси, закликає до збереження неоці-
ненного багатства своєрідних і вишуканих полтавських руш-
ників. вишивка наших місцевих майстринь відіграє велику 
роль у вихованні смаків людей, сприяє патріотичному й на-
ціональному піднесенню нашої молоді [1, с.82 ].

важливі події в житті народу ніколи не обходились без 
рушників, які, крім декоративного навантаження, мали велике 
образно – символічне значення. 

вишитий рушник – це один з елементів матеріальної й ду-
ховної культури, характерний не лише для українського наро-
ду, а й для білорусів, росіян, литовців, молдаван, болгар.

рушник як символ супроводжував селянина протягом 
усього життя – у радості і в горі. він завжди був символом гос-
тинності, на ньому підносили дорогим гостям хліб-сіль. під 
час будування хати рушниками підіймали сволоки, на рушни-
ки приймали новонароджених, із ними проводжали людину 
в останню путь. особливо значну роль відігравав рушник у 
весільному ритуалі як один із найважливіших атрибутів. існу-
вали й подарункові рушники, їх використовували під час про-
водів рекрутів обвішуючи ними бранців з голови до ніг на знак 
побажання щасливої дороги і найшвидшого повернення.

рушник був найдорожчим подарунком матері в дорогу си-
нові, як пам’ятка про дім побажання щасливого майбутнього 
в новому житті.

поряд з обрядовим при значенням рушники широко ви-
користовувались в побуті та для оздоблення інтер’єру.

рушники, як «літопис родини», ідентифікаційний код 
українського народу, який розкодовується у народних звичаях 
і обрядах – а саме в них записано усі інші етнічні, національ-
ні спорідненості та відмінності; бо з найдавніших часів мали 
своє місце і функцію в селянському господарстві, у традицій-
ному способі життя у будні і свята. у сьогоденні активно від-
роджується роль рушників, вони продовжують своє життя і в 
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сучасних обрядах як символ гостинності, щастя і любові. [4, 
с.40]

велика робота проводиться в музеї з національного та па-
тріотичного виховання учнівської молоді. тут проходять наро-
дознавчі свята, українські вечорниці, відтворюються народні 
звичаї та традиції: колядують, щедрують, вчаться святкувати 
різдво, великдень, День матері, зустріч весни, свято урожаю, 
День пам’яті жертв Голодомору.

народознавчий музей – це осередок народного духу, пе-
редової думки, місцевих талантів. тут проводяться зустрічі 
з мистецтвознавцями, художниками, поетами, майстринями 
вишивки, різьби по дереву та іншими обдарованими людьми 
Хорольщини. частими гостями стали тут і люди літнього віку: 
ветерани війни та праці, бабусі, які є хранителями традицій та 
звичаїв.

кипить робота в музеї і в будні. уроки народознавства рід-
ного краю, географії, історії, образотворчого мистецтва, укра-
їнської мови та літератури часто проводяться на базі музею. 
Допомагають їх проводити учні-екскурсоводи. тут розкажуть 
про вишивку, традиційне вбрання, рушники, гончарні вироби, 
про різні ремесла. у музеї можна почути задушевну україн-
ську пісню, приміряти гарні українські костюми, скуштувати 
вареники.

Головний показник ефективності роботи народознавчого 
музею – це зростання інтересу до краєзнавчого пошуку, живий 
вогник у допитливих щирих очах дітей. учні, які працюють і 
бувають у цьому музеї, не зрадять свою рідну українську мову, 
зацікавляться деревом роду, дізнаються про своїх предків, бу-
дуть цінувати українські традиції, святині, обереги, візьмуть 
мудрість, щирість, праведність наших дідів та прадідів як орі-
єнтир свого життя.

ми мусимо дати молодому поколінню чітку настанову: 
зберігати і плекати народне мистецтво – цей живий скарб на-
шого глибокого минулого й далекого майбутнього.
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І веселиЙ, І БаГатиЙ соРоЧинсЬКиЙ яРмаРоК
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Керівник: Цись Н.П., 
вчитель української мови та літератури

не кожен, певно, молодий житель великих сорочинець 
зможе показати вам жабокрицький майдан. а от спробуйте 
спитати його про ярмаркови́ще… саме так називають най-
знаменитіший торг в україні – славнозвісний сорочинський 
ярмарок. самобутність, колорит, веселощі – все це зустрічає 
гостя з перших його кроків у великих сорочинцях.

Давнє козацьке містечко. тут, під стінами спасо-
преображенської церкви спочиває зболіле тіло гетьмана Дани-
ла апостола. а душа звивається далеко над небесами і спосте-
рігає за життям сучасних українців. Довгий час цей населений 
пункт називався краснополем, іменувався і нероновичі. та 
безсмертну назву на всі прийдешні віки оспівав славний наш 
земляк микола васильович Гоголь, назвавши свій твір про 
життя селян та їх торгівлю «сорочинський ярмарок». чому ж 
саме «сорочинський»? адже в часи дитинства і юності пись-
менника такі ярмарки були широко розповсюджені в багатьох 
українських селах і містечках: у рідній василівці (чотири рази 
на рік), обухівці, баранівці. а що вже знаменитий іллінський 
у полтаві? але сорочинці – це те місце, де була перерізана 
пуповина майбутнього генія, де вперше почувся його плач, тут 
його і охрестили. батько Гоголя, василь опанасович, був зна-
ний в окрузі як майстер слова. писав п’єси для поміщицьких 
театрів, придумував елементи театралізації та етапи проведен-
ня дійств ярмарків. адже це не тільки торг, а веселе грище, 



288

пісні, танці. мабуть, й складаючи деяку шану тій рідній землі, 
микола васильович увіковічнив її, поставивши на перше міс-
це у збірці «миргород» саме повість «сорочинський ярмарок». 
у сорочинцях проживали його друзі: родини трохимовських, 
Данилевських, чернишів. в одному з листів другу-земляку Го-
голь писав: «один екземпляр послав я тобі в сорочинці. тепер 
я думаю що його читають. однак, на всяк випадок, посилаю 
тобі ще один».

в кінці ХіХ-поч. ХХ ст. ярмарок у сорочинцях проходив 
п’ять разів, але в 20-х роках ХХ ст. припинив своє існування. 
радянська влада негативно ставилася до такого роду торгів. на 
довгих 45 років розтягнулося мовчання про знамениту малу 
батьківщину письменника. та допоміг випадок.

у 1965 році в монреалі мали відбутися дні української 
культури, коли, власне, й постало питання: а що символізує 
сьогоднішню україну і яким чином вона повинна бути пред-
ставлена у далекій країні, в якій, до речі, історично утвори-
лася найбільша українська діаспора? ось тоді й виник задум 
інсценізувати сорочинський ярмарок за безсмертною повістю 
миколи васильовича. задум був реалізований не лише за кор-
доном, а й на батьківщині письменника.

у 1966 році організували торгівлю під відкритим небом. 
керівництво миргородського району просто вирішило про-
вести День механізатора на природі. Щоб не трапилося біди, 
місце вибрали подалі від води. вибір випав на жабокрицький 
майдан. культурну програму вирішили зробити за сценарієм 
«сорочинського ярмарку» миколи Гоголя. Героїв грали акто-
ри з народу: Хіврю – сільський фельдшер, параску – піонер-
вожата, Гриця – слюсар. але вони настільки вразили глядачів, 
що у наступному році у великі сорочинці приїхало вже 150ти-
сяч народу з упевненістю, що це і є той самий гоголівський 
ярмарок.

наші мами і бабусі не були так розпещені в свій час со-
тнями каналів телебачення, інтернетом. тому їх розповіді і 
спогади про сорочинський ярмарок ми слухаємо як сторінки 
з підручника історії. нам важко уявити, що раніше якогось то-
вару не вистачало, і купити його можна було лише на ярмарку. 
колгоспи і підприємства притримували дефіцитну продукцію. 
черги були буквально за всім. згодом до українських товаро-
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виробників підключалися перекупники з усіх радянських рес-
публік. у сорочинцях можна було купити тульський самовар, 
оренбурзьку хустку, розписну ложку з сум, кераміку з опішні.

кілька десятків років головним режисером дійств був 
олександр ібрагімович мука, завідуючий відділом культури 
миргородського району. він згадує у своїй книзі «сорочин-
ський ярмарок» про те, що весь час намагалися якось вразити 
народ. так, наприклад, до 50-річчя жовтня, крім гоголівських 
персонажів, на ярмарок приїхали Щорс, котовський, чапаєв, 
петька і анка. Ще один рік ярмаркувальники, крім звичайних 
гоголівських героїв, зустрічали тараса бульбу з синами, горо-
дничого з сімейством.

усі ми звикли бачити Хіврю на возі, запряженому волами. 
у 70-і та 80-і роки з цим проблеми не було. воли були в міс-
цевому колгоспі імені Гоголя. Голова давав розпорядження –  
і транспорт для героїні готовий. а от в період перебудовчих 
реформ, коли було зруйновано могутні колективні господар-
ства, біда не обійшла стороною і сорочинських волів. остання 
пара щезла. і замінити їх не було чим. та й згадали про воза з 
гоголівськими героями десь за два місяці до ярмарку. питання 
постало дуже гостро. потрібні воли, а їх ніде в україні немає. 
запропоновані дурниці про те, щоб гоголівські герої приїхали 
на жабокрицький майдан на тракторі чи вантажному автомо-
білі, підготовча комісія навіть розглядати не стала. і от за мі-
сяць до ярмарку в одній із сусідніх областей вдалося закупити 
пару волів. однак доглядач василь іванович муха на таке не 
згодився: «не один місяць з ними треба працювати, щоб вони 
розуміли «цоб» чи «цабе». завжди, в усі часи, молодий віл 
вчився ходити в ярмі разом зі старим». і як не агітували його 
високо посадовці любителі «показухи», василь муха не по-
ступився і того року відмовився вивозити гоголівських героїв 
возом, запряженим не готовими волами.

багато праці вклав чи не єдиний на всю україну воловник, 
але в наступні роки його вихованці Гай та соловей дивують 
і дітвору, і стриманих іноземних дипломатів, і президентів, і 
батьків своєю слухняністю та «ученістю».

кожного року організатори намагалися показати відвіду- 
вачам ярмарку якусь диковинку. так, у 1974 році тут побував 
московський зоопарк. усіх вразила слониха бембі. у 1984 році 



290

тут проводилися зйомки популярної телепередачі «анумо, ді-
вчата» зі знаменитим ведучим олександром масляковим. зні-
малася в тому шоу і місцева доярка валентина (дівоче прізви-
ще цимала). 1990 року було проведено авто шоу. усі бажаючі 
мали змогу покататися на «кукурузнику». розваг було не так 
уже й багато, два види: каруселі та гойдалки. а ще можна було 
себе показати в спритності, залізти на 22-метровий стовп, по-
мазаний салом. один хлопчина з Хорольського району залазив 
на той стовп чотири рази і знімав призи: чоботи, гітару, магні-
тофон…

багато на ярмарку побувало і знаменитостей. Декого 
швидко розпізнавали, а дехто так і залишився непоміченим. 
був тут у свій час і Юрій сенкевич, ведучий «клубу кіноподо-
рожей», артисти Г.віцин, і є.моргунов, дует «кролики», відо-
мий свого часу пісенний дует «Два кольори», йосип кобзон. 
а вже в останні роки ми мали змогу побувати на концертах 
тіни кароль, таїсії повалій, михайла поплавського, вєрки 
сердючки та багатьох інших. на ярмарку зустрічають і полі-
тичний бомонд. відвідали його всі президенти україни. черга 
тепер за п.порошенком.

у 1999 році ярмарку було присвоєно статус національно-
го.

символом ярмарку є стилізоване зображення млина з літе-
рами «с» та «Я» у його центрі.

не хотілося б говорити про цьогорічний ярмарок 2014. і 
хоч він все-таки відбувся, але присмак воєнних дій в україні 
не дав відчути тої щорічної радості від зустрічі з славнозвіс-
ним сорочинським ярмарком. надіємось, що все буде добре 
і ми матимемо змогу ще неодноразово милуватися яскравим 
святом величі й розкоші народного духу.
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ДІвоЧа Коса яК символ 
в УКРаЇнсЬКих звиЧаях та оБРяДах

Филь Тамара, учениця 9 класу
Великобудищанської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів Гадяцького району
Керівник Семенюта В.М., 
учитель початкових класів, 

волосся. воно як симфонія, шовкове, неслухняне, золо-
те, кольору спілих каштанів. скільки поетичних слів, пісень, 
легенд, влучних прислів’їв та приказок про дівочу косу зустрі-
чаємо у багатющій народній скарбниці! ми не часто задумує-
мося над тим, для чого воно потрібне?

а волосся дане нам не просто для краси. Як стверджують 
учені, волосся – зв’язок із космосом, воно не тільки накопичує 
енергію, а й зберігає інформацію.

існує легенда, що до гріхопадіння навколо голови людини 
був німб, а волосся не було. Говорять, що голова людини була 
покрита чимось схожим на пушок, який бачимо на голові но-
вонародженого малюка. коли людина впала в гріх, то промін-
ня космічної енергії навколо голови потяжчали і перетвори-
лися на волосся. воно є ланцюжком між людиною і небом до 
того часу, поки вона знову підніметься на свій небесний рівень 
розвитку.

у багатьох країнах світу жінки, які мають довге волосся, 
вважаються красунями. але не завжди волосся було тільки 
окрасою. у сиву давнину наші пращури, перші люди на землі, 
не знали одягу. і тоді довге волосся жінок захищало від холоду, 
а особливо їх немовлят. звідти і пішло: у жінки волосся має 
бути довге.

чому ж здавна дівчата так дорожили косою? а коси у на-
ших дівчат були довгі, справді до пояса. такі, як у пісні, що 
побутує у нашому селі: «руса коса до пояса, в косі стрічка го-
луба». це вважалося за одну з найголовніших ознак дівочої 
краси (на жаль, зараз ця думка втрачається). народні обряди, 
пов’язані з дівочою косою, супроводжували дівчинку від са-
мого її народження. коса – не лише краса, не просто атрибут 
жіночої зачіски. це щось значиміше.
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мета даного дослідження – поглибити знання про символ 
українського народу – косу, окреслити її значення в обрядах, 
звичаях та побуті загалом.

над ним працюємо, можна сказати, з початкових класів. 
Ще тоді, коли класовод дала нам кожному завдання: підготу-
вати проекти про косу, які лягли в основу клубної години «ой 
коси, коси, ви мої». мені це видалось цікавим, тому вирішила 
глибше дізнатися про неї. а роботу мою так і продовжує спря-
мовувати валентина микитівна семенюта. 

Щоб реалізувати задумане, ми окреслили завдання:
• ознайомитися з літературою з даної теми;
• відвідати жінок-старожилів з метою дізнатися про зви-

чаї, обряди, пов’язані з косою;
• зробити записи респондентів;
• створити тематичну папку.
вважаємо роботу актуальною тому, що у наш час все час-

тіше звертаємося до свого кореня. люди щиро повернулися до 
своїх животоків. мова, звичаї, обряди, символи – це ті «най-
міцніші елементи, що об’єднують окремих людей в один на-
род, в одну націю», – зазначає олекса воропай. та й часто за 
політичними перипетіями і різними життєвими обставинами 
забуваємо про красу. Губиться серед багатьох проблем есте-
тичне виховання, а коса – це, справді, дівоча краса, найдорож-
ча прикраса дівчини.

матеріали дослідження мають практичне значення. зібра-
ні матеріали друкувалися в шкільному методичному журналі 
«самоосвіта» та часописі «освіта полтавщини. управління 
якістю освіти» [6] і, гадаємо, стануть у великій нагоді класним 
керівникам для проведення різних заходів.

народжується чудо із чудес, маленьке, любе, миле дитят-
ко. безмежно закохано вдивляється мама в найрідніші риси. 
тремтячими пальцями ніжно пробує на дотик шовкове волос-
сячко. 

біляве і темне, русяве і руденьке, із часом воно зовсім 
може змінити колір. ніжне і лагідне, мов пух, стане густим і 
пишним, товстою косою спадатиме по спині. буде мама його 
мити травами: світлі – ромашкою, щоб сонечком світилися і 
медом пахли; шавлією і м’ятою – темні, щоб пахли загадково 



293

і звабно; любистком, щоб хлопців чарувати. буде розчісувати, 
вплітати бантики і просити щастя-долі своїй доні.

із часів київської русі дівчата носили розпущене волосся, 
розділене посередині. ця традиція протягом століття зберіга-
лася в побуті українських дівчат. про це ми дізналися із літе-
ратури та преси.

Діти, як правило, народжуються з коротким волоссячком. 
а якщо дівчинка народжувалася з довгим волоссям, то казали, 
що в майбутньому її чекає життя в багатстві та розкоші.

із моменту першого купелю починалася турбота батьків 
про коси дівчинки. стригти дитя не дозволялося до річного 
віку. коли дівчинці виповнювався рік, влаштовували так зва-
ний «обряд перших пострижин».

здійснював його хрещений батько. перед тим, як викона-
ти цей обряд, він мав виголосити примовку-побажання: щоб 
у дівчинки зростало густе волосся, щоб руса коса лягала до 
пояса, приносила радість батькам [11.4]

після перших пострижин на згадку обов’язково залишали 
одне пасмечко як пам’ятку. за словами талалайко надії усти-
мівни, в давнину стрижене волосся кидали на воду, «щоб ди-
тина росла, як з води…» [11. 8] про такий обряд говорить і Г. 
лозко, відома етнограф [5, C. 304], або закопували під плодо-
вим деревом, «щоб коси росли», «щоб кучерява була». бувало 
й так, що стрижене волосся спалювали, «хай за димом іде, аби 
дитина горя не знала» [11.4]. здавна вважалося, «що через вза-
ємодію волосся з водою, вогнем, деревом і землею ніби спо-
дівались передати їхні сили і властивості дитині». про це ми 
довідалися, опрацювавши матеріал з «українського народо-
знавства» [3, с.63]. звісно, волосся дівчинки закопували під 
«дівчачим» деревом: грушею, яблунею, вишнею. «під сливою 
закопувати не годилося», – стверджує надія устимівна тала-
лайко. про це знають навіть молодші [11.6].Дехто із старожи-
лів розповідає, що волосся клали за образи. про це розпові-
ла Дарія власівна, сторіччя, якої будемо святкувати у березні 
[11.3]. попри колишнім звичаям, зараз це волоссячко кладуть 
у конверт, який зберігається в альбомі «наша дитина» чи ін.

Дівчаткам після річного віку волосся вже не відрізали, і 
матері ретельно стежили за ним – щоденно розчісували, мили 
в пахучих травах, прикрашали стрічками. а вже згодом, коли 
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донька підростала, мама чи бабуся починали виховувати в ній 
належне ставлення до коси. це були найперші уроки охайнос-
ті. так дівчаток привчали до самостійності й праці.

в усіх родинах існував непорушний звичай – прокинув-
шись, дівчина повинна, насамперед, «навести лад» на своїй 
голові, а саме: вмитися, розчесати волосся і заплести коси. во-
лосся, що залишилося на гребінці, обов’язково спалювали, бо 
вірили: якщо із нього зів’є гніздо ворона, болітиме голова.

здавна вважалося найбільшою неохайністю братися за 
будь-яку роботу чи сідати до столу із розплетеною косою чи 
нечесаним волоссям. про таких казали:

«у неї на голові сорока гніздо звила», «у неї в косах сім 
чортів кублилося». Громадська думка про дівочу охайність 
важила дуже багато. Дівчину пізнавали по косі. перш ніж 
з’явитися на людях, вона ретельно опоряджала косу, бо знала 
традиційні закони моралі: «Яка коса – така й краса», «подиви-
ся на косу, а подумай про господиню».

мабуть, саме тому дівчата завжди в україні ходили з не-
покритою головою, як ознака дівочої честі, їхньої поряднос-
ті, культури, дбайливості, цнотливості. Дівчина, яка втратила 
честь покривала голову хусткою, тому її називали покриткою. 
за негідну поведінку в українських селах парубки силоміць 
обрізали дівчині косу. і це була велика ганьба. про живучість 
таких покарань ми довідуємося із творчості т. Г. Шевченка 
(«причинна», «катерина», «слепая»). але це були поодинокі 
випадки, здебільшого відтинали косу або пов’язували голову 
хусткою.

у житті нашого народу згадуються лише трагічні історич-
ні обставини, за яких змушували дівчат відрізувати коси. так, 
після поразки війська богдана Хмельницького всі дівчата од-
ного села пішли в козаки, а щоб їх не впізнали, відрізали собі 
коси. вони зважилися на такий крок, щоб мати змогу захищати 
україну разом із козаками. Гадаємо, що нелегко було соломії, 
головній героїні повісті «Дорогою ціною» м. коцюбинського, 
попрощатися з косою. 

тяжким для нашого народу є те, як коси наших красунь ви-
користовували в роки великої вітчизняної війни завойовники-
чужинці. про це яскраво розповідає у своїй поемі л. титаренко 
«лебеді над освецімом».
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наші земляки уляна кузьмівна сокол та Ганна Галакті-
онівна Фень, які на жаль, нині покійні, у своїх спогадах, які 
вдалося записати раніще, згадували про перебування дівчат-
односельців у таборах німеччини, які дуже тяжко працювали 
і були змушені обрізати коси. цим двом жінкам пощастило 
більше: вони і в німецькій неволі залишилися вірними своїм 
українським звичаям – носити дівочу косу, адже працювали 
у бауерів, які не забороняли між собою говорити українською 
мовою та сповідувати закони моралі нашого народу. 

заплітали дівчинці кіску перший раз також у визначений 
звичаєм час. Як правило, у нашій місцевості це робили тоді, 
коли їй виповнювалося 5 років. святково заплітала коси хре-
щена мати, коли дівчинка йшла до першого причастя. коси за-
плітали віночком, вплітали у них святкові білі стрічки, а звер-
ху чіплявся віночок з білих квітів. цей ритуал був відомий з 
діда-прадіда [11.3]. 

Щоденні традиційні зачіски по всій україні були найріз-
номанітнішими. у нашому селі малих дівчаток заплітали в 
чотири коси, а старших – у дві, стрічка накладалася поверх 
волосся, у косу також вплітали стрічку або шнурок («кісник», 
«стьожку»). коси закладали на голові у вигляді віночка. у не-
ділю або в свято дівчата сплітали все волосся в одну косу і 
вплітали в неї кілька кольорових стрічок-кісників, що разом з 
косою звисали вздовж спини [11.8].

писанка уляна сергіївна згадує деякі призабуті нині «ба-
бусині секрети», як виростити, виплекати гарну дівочу косу:

 9 передусім волосся має бути густим і блискучим. розчі-
сувати необхідно зранку і ввечері, гребінцем чи щіткою. перед 
миттям голову змащувати олією з медом, а промивати кислим 
молоком, сироваткою або настоєм житнього хліба з кропивою 
(запарити окропом, настояти годину, процідити). споліскува-
ти волосся настоєм трав і коріння.

 9 Для дівчаток з русявим волоссям заварювати ромаш-
ку, татарське зілля, коріння нагідок; для чорних кіс – чебрець, 
м’яту, любисток, звіробій, кропиву, коріння лопуха.

 9 корисно мити волосся відваром зелених соснових ши-
шок, череди, кореня (кореневища) оману, аїру, листя берези, 
цвіту липи.
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 9 здається нісенітниця, проте старі жінки нашого села 
стверджували, щоб підсилити дію цих відварів, до них треба 
додати пучку тютюну. Дуже корисно, кажуть старі люди, вти-
рати в шкіру свіжий сік настурції (красолі): волосся стане гар-
ним, а шкіра чистою [11. 7].

Як стверджує моя бабуся, в давнину був один безвідмов-
ний, доступний усім метод лікування сальності волосся зви-
чайною кухонною сіллю. раз на тиждень, помивши голову в 
шкіру втирали жменями сіль протягом 15 хв. після цього го-
лову полоскали відваром чебрецю або дубової кори, кінського 
щавлю[11. 5]. сільські знахарі навіть казали, що якби всі люди 
раз на тиждень користувалися таким способом, то ніхто не 
страждав би від облисіння.

кожна дівчина хотіла мати довге волосся і пишну косу. 
катерина іванівна бракова згадує із переказів своєї матері Га-
лини Галактіонівни Фень, що підрізати волосся слід у певно 
визначений час, а саме: на «молодик», особливо у травні, «щоб 
коса була повна». підстригати косу мав хтось із родичів по чо-
ловічій лінії. ні в якому випадку не можна було підрізати во-
лосся собі самій.

Для дівчат лівобережжя у святкові дні було типовим за-
плітання волосся в одну косу, яка вільно спадала на спину, а 
в буденні – у дві, що закладалися вінком. на правобережжі 
і у свято, і в будень дівчата заплітали волосся здебільшого у 
дві коси, які в свято с вільно спадали на спину, а в будень за-
кріплювалися навколо голови. подільські дівчата заплітали 
волосся у багато попліток і закладали на голові у вінок, на во-
лині – у чотири поплітки (батіжок), на житомирщині – у дві 
коси, кожна з яких плелась у чотири-шість, навіть вісім по-
пліток. у нас, на полтавщині, дівчата інколи заплітали в одну 
велику і кілька маленьких кіс («дрібушок»). 

звичай прикрашати голову (квітчатися) був дуже поши-
рений. Ще здавна за головний убір дівчини правив луб’яний, 
березовий чи металевий обручик, шерстяний шнурочок чи 
плетений із прядива джгутик, барвиста стрічка. заплітаючи 
волосся у дві коси, дівчата обвивали їх навколо голови та за-
кріплювали за ними квіти, що створювало враження одягну-
того на голову вінка. прикрашали ще стрічками, шишками з 
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ниток (галунами), а в нас, на полтавщині, – віночками з пта-
шиного пір’я та штучних квітів. 

а ще у святкові дні дівчата прикрашали коси віночками з 
живих або сухих квітів, особливо, коли водили хороводи вес-
нянок, гаївок, купальські та інші танки.

існує багато прислів’їв і приказок про дівочі коси. ось де-
які з них, які вдалося записати від жінок-односельців старшо-
го покоління:

*коса – дівоча краса.
*Дівчина з косою, як трава з росою.
*нема коси, нема краси.
*Дівка без коси – що кінь без гриви.
*Де дівка з косою, там хлопці юрбою.
*подивись на косу, а подумай про господиню.
*не вари борщу, поки не заплетеш косу.
*косу збережеш, щастя знайдеш.
*коси до п’ят, дівка до гряд, 
*косам стрічечки – дівкам женишки.
*Дівоча коса – як майова роса.
*утоплюсь в косі – утоплюсь в росі. 

із особливою поетичністю оспівана дівоча коса у весіль-
ному обряді. цьому присвячували навіть спеціальне дійство –  
так зване розплітання коси. Як згадують наші старожили, піс-
ля шлюбу в оселі молодої збиралися дружки й дівчата. це був 
найбільш хвилюючий обряд, за яким стежили всі учасники ве-
сілля, адже дівчина відтепер вже більше ніколи не чесатиме 
й не плестиме коси. у різних областях цей обряд виконують 
по-різному. 

за переказами нашого шкільного кухаря марії василівни 
лагути, яка родом з івано-Франківської області, дівчину са-
дили на діжу, яку перед цим застеляли. підходили брат, мати, 
батько і по черзі всі чесали косу, а потім одягали вінок. чому 
саме садили на діжу? бо в ній готувалось тісто для хліба. а 
хліб – це достаток. отже, щоб завжди був хліб у сім’ї, молоду 
й садили на діжу. 

у наших краях, змастивши волосся медом, кликали най-
меншого брата. він мав востаннє розплести косу своїй сестрі. 
Якщо у родині не було братів, косу розплітала мати молодої 
або двоюрідний чи троюрідний брат молодої [11.7].
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ось так, виходячи заміж, назавжди прощалася дівчина зі 
своєю косою. відтепер вона вже ніколи не заплітатиме коси як 
символ дівочості. очіпок та біла намітка були головним убран-
ням української молодиці й мали закривати короткі коси, що їх 
обрізали згідно із стародавнім весільним обрядом, бо великим 
соромом для молодиці вважалося показувати свої коси. сьо-
годні обряд обрізання коси молодої відійшов у минуле. нато-
мість під кінець весілля свекруха пов’язує невістку хустиною 
або накидає хустину на плечі. але по цей час у весільних піс-
нях оспівується прощання молодої з косою, як символом ді-
вування, коли «на дворі терен тешуть, а в хаті косу чешуть». 

отже, стає зрозумілим, чому в народі так бережливо й ша-
нобливо ставилися до дівочої коси, бо в цьому традиція на-
родної етики, що символізує глибокий дух дівочої цноти. роз-
плетена дівоча коса – це також смуток за рідною домівкою, 
материнською опікою і ласкою

за повсякденними турботами та працею старіли жінки і 
сивіли їхні коси, але пошана до них не зменшувалась.

тому, ми, дівчата, повинні ростити і шанувати коси – свою 
одвічну і вічну красу, мрію і гордість кожної української ді-
вчини. а для того, щоб ми вміли це робити, щоб ваше волосся 
було здоровим і красивим, наша перукар і косметолог Юлія 
миколаївна Гараган дає деякі поради до часу:

 9 Довге волосся потрібно мити рідше, ніж коротке – раз 
на 10 днів помірно теплою перевареною водою.

 9 Для миття тонкого і сухого волосся замість мила ви-
користовувати яєчний жовток.

 9 Дуже корисно втирати в шкіру голови сік з цибулі, а 
щоб воно було пахучим, полоскати волосся відваром із суміші 
сухих трав: м’яти, ромашки, шавлію, любистку, звіробою, де-
ревію, нагідок.

 9 Якщо коротке волосся – розчісують від коренів до кін-
ців, довге – навпаки, починають з кінців пасма, і поступово, не 
смикаючи, піднімаються до коренів.

 9 Гребінці раз на тиждень миють із милом.
 9 Щоб волосся надмірно не випадало, беруть рівні час-

тини шишок хмелю, волошки, кореня лопуха, любистку, де-
ревію, софори японської, заливають окропом на 2 години, а 
потім втирають густий відвар у корені волосся.
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 9 росту волосся сприяє настій кореня лопуха, який вти-
рають у шкіру.

 9 відвар з кропиви має мінеральні солі, дубильні речо-
вини, глюкозу, органічні кислоти, вітаміни, а тому також зміц-
нює корені волосся.

 9 змінювати зачіски треба якомога частіше, тому що це 
виводить негативну енергію, допомагає позбутися депресив-
ного стану [11.2].

Гадаємо, що наше дослідження цінне як для нас (адже ми 
особисто багато дізналися про косу як символ дівочої краси) 
так і для інших, хто не байдужий до народознавчих символів. 
на нашу думку, коса – символ дівочої краси, який єднає по-
коління. звичайно, у наш час молоді дівчата часто відвідують 
перукарні, їм роблять гарні зачіски, але інколи за ними не про-
глядається внутрішній світ дівчини. бо можна прикраситись 
наймодернішою зачіскою, зрештою й косу відростити, але 
коли вона – лише зовнішній блиск, без внутрішньої краси, то 
ніякі прекраси тієї краси не замінять. адже варто усвідомити, 
що «дівоча коса, так би мовити, символічна ознака внутріш-
нього єства» [7, C. 92]. Дівоча коса – то символ, насамперед, 
високої моралі людських взаємостосунків.

нині багато дівчат, нехтуючи косою, не хочуть її догляда-
ти. коса стала рідкістю. і щоб не говорили про старомодни-
цтво, а є принада у дівочій косі до пояса, бо довга дівоча коса –  
це особлива зваба, в ній щось ніжне, щемливе, священне. не-
хай і рідко, але коли пройде дівчина з гарною косою, ми не 
оминемо її увагою, приглянемося й подумаємо: гарні ж були 
наші звичаї…

і хочеться вірити, що прекрасні традиції нашого народу не 
загубляться, що вони відтворюватимуться і поколінь.

лІтеРатУРа
1. блогослови, мати: уроки українського народознавства 

(5-8 класи):кн. для вчителя / упоряд. л. іваннікова. – к.: осві-
та. – 1995. – (б-ка «педагогічний досвід»). – 190 с.

2. воропай о. звичаї нашого народу. етнографічний на-
рис. – к.: акціонерне видавничо-поліграфічне видавництво 
«оберіг». – 1993. – 590 с.

3. ковальчук о. українське народознавство. книга для 
вчителя. – к.: освіта, 1992.- с. 92 



300

4.коцюбинський м. Дорогою ціною. – к.: український 
письменник, 1989.

5. лозко Г. українське народознавство. – к.: зодіак – еко. 
– 1995. – с. 304 

6. освіта полтавщини. управління якістю освіти. часо-
пис. – №27-28, 2012

7. скуратівський в. покуть. – к.: Фірма «Довіра». – 1992. 
– 236 с.

8. титаренко л. лебеді над освенцімом. – к.: еко. – 2002.
9. українська родина : родинний і громадський побут / 

упорядник лідія орел. – к.: видавництво імені олени теліги. 
– 424 с. іл., нот. 

10. Шевченко т. кобзар / вступ. ст. о. Гончара. приміт. л. 
кодацької. – к.: Дніпро, 1985. – 640 с.

11. список респондентів:
11.1 бракова катерина іванівна, 1949 року народження;
11.2 Гараган Юлія миколаївна, 1990 року народження;
11.3 Даниленко Дарія власівна, 1915 року народження;
11.4 забірко уляна омелянівна, 1927 року народження;
11.5 іщенко софія Юхимівна, 1939 року народження;
11.6 лагута марія василівна, 1967 року народження;
11.7 писанка уляна сергіївна, 1941 року народження;
11.8 талалайко надія устимівна, 1938 року народження.



301

твоРЧиЙ Шлях заслУЖеноГо ПРаЦІвниКа 
КУлЬтУРи нІни УваРовоЇ та самоДІялЬноГо 

наРоДноГо ансамБлЮ «БаРвІноК»

Шейко Анастасія, 10 клас
Кобеляцький НВК №1 
Керівник: Ярмоленко О.О.,
педагог-організатор, 
керівник гуртка райСЮТур

кобеляцький край здавна славиться талановитими людьми. 
пам’ятаємо павла усенка, Юрія Дольд-михайлика, олеся Гон-
чара. прославила наше рідне місто й ніна миколаївна уварова –  
керівник самодіяльного народного ансамблю танцю «барві-
нок».

мета даного дослідження вивчити творчий шлях хорео-
графа, заслуженого працівника культури україни ніни уваро-
вої та самодіяльного народного ансамблю танцю «барвінок» 
кобеляцького районного будинку культури.

основні завдання: дізнатися, як збиралися, ставилися в 
сценічному варіанті фольклорні старовинні танці кобеляччи-
ни, полтавщини; розшукати учасників ансамблю 60 – 70-х ро-
ків, які завойовували та протягом багатьох років підтверджу-
вали звання народного; зібрати якомога більше відеозаписів 
танців у постановці н. уварової; дізнатися, як використову-
ється творча спадщина хореографа.

невичерпна, могутня, дорогоцінна танцювальна скарбни-
ця українського народу, який протягом багатьох століть тво-
рить буття, талант, красу і неповторність своїх сердець у хо-
реографії.

«народний танець» – це один з найдавніших видів фоль-
клору. його тісний зв’язок із життям народу, що виявився ще в 
первісному суспільстві, триває протягом усієї історії людства. 
це танець створений народом і поширений у побуті, який ви-
конувався, скажімо так, «для себе» [4, 23].

поняття ж «народно-сценічний танець» з’являється з тої 
миті, коли народні танці почали виконувати не для самих вико-
навців, а для глядачів, тобто народний танець зійшов на сцену. 
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у справжній своїй красі український танець вперше 
з’явився на сцені в п’єсі і. котляревського «наталка полтавка» 
(1819 р., полтава).

нам у спадок залишився величезний фольклорний танцю-
вальний скарб, і ми повинні не лише зберігати, але й розвивати 
цей безцінний здобуток, який необхідно знати й вивчати. 

обробка та збереження народного танцю – одна з актуаль-
них проблем, що хвилюють не тільки балетмейстерів, фоль-
клористів, а й широке коло шанувальників хореографічного 
мистецтва.

українські балетмейстери зробили вагомий внесок у збе-
реження національного колориту народної хореографії. поряд 
з відомими митцями стоїть ім’я і нашої землячки, заслуженого 
працівника культури урср ніни миколаївни уварової [2, 61].

«свого часу її називали берегинею полтавського танцю. її 
талант «проклюнувся» ще в ранньому дитинстві. наприкінці 
20-х років дівчинка разом із батьками, вовк Ганною іванівною 
і миколою семеновичем, ходила до будинку культури імені  
с. кірова й із-за лаштунків спостерігала за магічним дійством, 
яке відбувалося на сцені. але вона не співала, як мама, не грала 
в п’єсах, як тато, – її зачаровував танець. пластична, легенька, 
як метелик, дівчинка мріяла колись теж вийти на сцену. саме 
з того часу і почалася творча біографія моєї старшої сестри 
ніни вовк», – згадує сестра ніни миколаївни алла проскурня 
(вовк). 

у довоєнній полтаві було безліч клубів і осередків куль-
турного дозвілля як для дорослих, так і для дітей, котрі мали 
можливість безкоштовно навчатися в будь-яких гуртках чи 
студіях – був би лише талант. тож своє перше навчання ніна 
почала в балетній студії полтавського будинку культури імені 
с. кірова, а далі продовжила навчання в студії палацу піоне-
рів. свої перші кроки в хореографії зробила під керівництвом 
станіслави воронцової. а перший серйозний виступ відбувся 
в аматорській постановці опери «запорожець за Дунаєм» – та-
нець арапчат у гаремі султана [1, 47]. 

час минав у постійних заняттях хореографією. і ось – чер-
вень 1941 року, випускний вечір у школі і … війна. а далі – 
евакуація, від’їзд з рідної полтави аж у далекий узбекестан –  
м.наманган.
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на цілих три роки довелося забути про танці, про сцену. 
після визволення полтавщини повернулася до міста свого 
дитинства. та в зруйнованій полтаві, здавалося, ще довго не 
може бути й мови про відродження клубів. До того ж, майже 
відразу потрапила до лікарні, захворівши на тиф. одужавши, 
дізналася, що відкривається обласна філармонія. ледь до-
чекавшись, поки відросте пострижене у лікарні волосся (не 
виступати ж лисою), ніна з 1944 року почала працювати у 
вокально-хореографічному ансамблі «жінхоранс» при філар-
монії. його ще до війни у полтаві створив василь верхови-
нець, але в середині 30-х ансамбль переїхав до києва. пово-
єнний «жінхоранс» довелося створювати заново. керівником 
його була євдокія Доля – дружина василя верховинця.

і ось у 1946 році, під час однієї з таких поїздок, ніна ува-
рова одержала від директора районного будинку культури 
м.снігурова пропозицію залишитися працювати в кобеляках 
і створити свій танцювальний колектив. 

з цієї пропозиції і розпочалася найяскравіша сторінка 
творчої біографії згодом уславленого хореографа. відтепер 
вона не тільки танцювала сама, а й навчала молодь. саме у ко-
лективі кобеляцького будинку культури ніна стала справжнім 
хореографом-постановником, автором багатьох самобутніх 
танців з народу. концерти завжди проходили в переповненому 
залі. а на репетиції приходили навіть ті, хто і не танцював, – 
просто сиділи й дивилися, як танцюють друзі. 

з роками танцювальний гурток переріс в ансамбль танцю, 
якому і назву придумали колективно – «барвінок». він радував 
глядачів все новими і новими танцями. радість випромінюва-
ли й самі танцюристи, які віртуозно виконували молдавський, 
іспанський, білоруський танці. весь склад ансамблю викону-
вав не тільки українські, а й танці багатьох народів. та хоре-
ографу не давала спокою мрія: поставити такі танці, які ніхто 
на сцені ще не бачив, які танцювали колись на теренах рідного 
краю. справді народні, від народу. і ніна миколаївна разом із 
ентузіастами пішла до народу їх шукати. всього в доробку хо-
реографа близько тридцяти яскравих справді народних танців.

згодом виявилося, що назву ансамблю барвінчани піді-
брали надто влучно. виплекані разом з керівником танці мов 
той барвінок розстелилися далеко за межі сцени, району, об-
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ласті. До «барвінку» прийшла заслужена слава і визнання, пе-
ред ним відкривалися лаштунки великих сцен. 

у 1966 році ансамбль разом з найкращими колективами 
області, в тому числі і професійними, брав участь у звітному 
концерті полтавщини, що проходив у столичному жовтнево-
му палаці культури. журі високо оцінило майстерність самоді-
яльних аматорів, і колектив був запрошений до палацу спорту, 
де своїм «кружалом» вітав чемпіонів радянського союзу –  
футболістів київського «Динамо».

найвище визнання прийшло, коли «барвінок» у 1967 році 
став самодіяльним народним ансамблем танцю, а його ке-
рівник ніна миколаївна уварова – заслуженим працівником 
культури урср. 

після двадцяти семи років напруженої праці в кобеляках 
ніна уварова-латинцева за сімейними обставинами поверну-
лася до полтави. тут вона витанцювала і ще один народний 
ансамбль – «полтавські рушники» при міському будинку куль-
тури. працювала консультантом в обласній філармонії [3, 2].

мої земляки горді тим, що в нашому краї жила, творила, 
прославляла кобеляччину така проста, щира, добра душею 
і надзвичайно талановита жінка ніна миколаївна уварова-
латинська. і хоч з того часу пройшло майже сорок років, її 
пам’ятають, поважають, шанують. 

зібрані матеріали передані до кобеляцького державного 
музею літератури та мистецтва для поповнення експозиції, в 
шкільний музей для використання на уроках народознавства, 
художньої культури, історії полтавщини, під час проведення 
позакласних заходів.

але, на жаль, довелося і ще раз переконатися, що народна 
танцювальна творчість, яка впродовж тисячоліть була в своїй 
основі творчістю молодих, лише за ХХ століття перетворилася 
на «творчість села», й у фольклор літніх людей.

у школах не вивчаються самобутні зразки танцювального 
фольклору навіть своєї місцевості. а час іде, знавці старіють 
і помирають, а разом з ними зникають і традиційні українські 
народні танці.

натомість молодь все більше захоплюється танцюваль-
ною культурою інших народів, яка дуже нахабно пропагується 
різноманітними засобами масової інформації; а в арсенал су-
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часного танцювального «фольклору» українців увійшли тан-
ці в стилі «танго», «рок-н-рол», «твіст», «брейк», «ламбада», 
«реп», «хіп-хоп», «техно» та ін.

українська душа почала вже «промовляти» по-чужому: 
по-американськи, по-африканськи, по-єврейськи. цікавість до 
національних танців зникла майже зовсім. однак і в танці іно-
етнічного походження українська молодь несвідомо вводить 
етнорухи, властиві українським народним танцям: темпера-
мент видає «несвідомих» українців. 

втративши танцювальний фольклор, українська нація 
втратить часточку своєї душі, своєї самобутності, що, в свою 
чергу, негативно вплине на культурно-історичний розвиток 
народу, на відродження його самобутньої і неповторної духо-
вності.

таким чином, узагальнюючи сказане, варто підкреслити, 
що для збереження і розвитку народної хореографії на кобе-
ляччині доцільно б було організувати: дослідження та запис 
танцювального фольклору по всій території регіону; прак-
тичне втілення результатів пошуків у фольклорне мистецтво; 
збільшення кількості публікацій з останніх досліджень фоль-
клорної спадщини; використання етнографічних та фольклор-
них матеріалів при вивченні предметів гуманітарного циклу; 
проведення фестивалів і конкурсів народного танцю; прове-
дення експедицій, оснащених сучасною відео- і аудіоапарату-
рою для збору музично-танцювального фольклору; формуван-
ня банку даних, відео- і аудіотек з танцювального фольклору, 
які розповсюджували б відеоматеріли в усі навчальні заклади.

але всі ці заходи – це лише перший крок до збереження 
та поширення українського музично-танцювального фолькло-
ру. свідоме відродження мусить пройти через духовне усві-
домлення і через серйозне відродження прадавніх українських 
звичаїв, обрядів і свят, у яких народний танець був необхідним 
ритуальним елементом. і лише тоді українська душа засяє в 
несценічному запальному «козаку» чи «Гопаку», в оригіналь-
ному «ситові», «зубкові» і «чорбівських підківках», у риту-
альному «кружалові» та «стукалці»... 
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ЦІлЮще зІлля ПІсенЬ 
наРоДноГо хоРУ «славУтиЧ»

Печонкін Ілля, 8 клас Комсомольського 
НВК ім. Л.І Бугаєвської 
м. Комсомольськ Полтавської області
Керівник Манько І.В., 
учитель трудового навчання 

пісня… вона – душа народу, його крила… витворена на-
родом, пісня пахне дощами, материними руками, волоссям ко-
ханої… пісня часом потрясає нашу пам’ять, торкається серця 
і добуває чисту сльозинку із очей. наш народ утворив її такою, 
що іноді здається, ніби пісня має неземну силу. пісня супрово-
джує людину від колиски протягом усього життя в радощах і 
смутку, надії та любові, у праці, у гарті національної свідомос-
ті, боротьбі за волю. забуваючи народні пісні, народні звичаї і 
традиції, ми бідніємо душею, обкрадаємо себе морально. 

полтавський край здавна славиться співучими людьми. 
немало тут самодіяльних колективів, окремих співаків, справ-
жніх шанувальників народної пісні. серед цього великого за-
галу особливе місце займає народний самодіяльний хор «сла-
вутич». учасники хору – то люди із щедрими душами, чистими 
помислами, а виконання ними пісень своєрідне і оригінальне. 

Широко розкинувши крила, мов журавель у небі, лине 
пісня над комсомольськом. то співає «славутич». жодне свя-
то у місті не обходиться без його виступу. не дають славут-
чани загинути всьому національному, що є у нашій державі: 
пісні, мові, любові до рідної землі, шані до своїх батьків, дідів 
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та прадідів. з такими помислами не вмре наша ненька україна 
та її душа – народна пісня.

нинішній «славутич» починався із невеликого самодіяль-
ного хору, до складу якого входило 18 працівників електро-
ремонтного цеху Дніпровського гірничо-збагачувального ком-
бінату (саме таку первинну назву мав полтавський Гзк). цих 
людей організував нізола арнольд миколайович, людина, га-
ряче закохана у народну пісню.

народився а. м. нізола 28 червня 1941 року в м. кірово-
граді. повоєнне дитинство було нелегким, та любов до пісні і 
музики окрилювала і надихала. Шкільні роки, армія і нарешті –  
перший крок до омріяного – навчання у музичному училищі 
м. кіровограда. потім – художня самодіяльність, участь в ака-
демічному хорі педінституту, зачарування керівником хору се-
меном Дорогим. і живе у серці мрія : створити свій хор.

у січні 1969 року арнольд миколайович приїздить у  
м. комсомольськ. і ось перші спроби, перші невдачі і перші 
успіхи.

у 1970 році створюється хор, якому назву дав сам його 
керівник: «славутич», від назви Дніпра – славути, на березі 
якого розкинулося молоде чудове місто. перший виступ хору 
відбувся у селі редути. Глядачі зачаровані. Дебют був успіш-
ним. але щоб і надалі заслужити симпатії, треба працювати і 
ще раз працювати.

згодом хор починає гастролювати по селах кременчуць-
кого, Глобинського, семенівського районів. учасники хору 
відкривають перед глядачами чарівний світ народної мелодії, 
її вічну душевність, глибину. пісня голубить душу, навіює спо-
гади, викликає мрії. Хор міцніє, спинається на ноги.

у 1976 році відбулася перша подорож по південному бере-
зі криму. серцем хору є, звичайно ж, його керівник.

у 1977 році хор побував у закарпатті. погода була неспри-
ятливою, дощовою. та на серці була велика радість: їх щиро і 
тепло вітали глядачі.

і знову репетиції, репетиції, репетиції…і кожна із них – то 
наполеглива праця оволодіння мистецтвом хорового співу. ко-
лектив міцніє, з’являються нові учасники, зростає виконавська 
майстерність, росте сценічна культура. так прийшли визнання 
і широка популярність. у жовтні 1977 року хору «славутич» 
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присвоїли звання народного. з великим нетерпінням чекали 
виступу Cлавутчан у навколишніх селах комсомольська. 

успіх сам по собі не приходить. його народжує кропітка 
і наполеглива праця. є високе, натхненне захоплення у всякій 
роботі, а навчання майстерному співу – то робота особлива. 
вона залишається невмирущою. після тривалих репетицій 
приходить справжнє визнання, сюжетна основа якого зіткана 
із любові до пісні, бо пісня – то духовна зброя, а «славутич» – 
то середовище, де народжувалися нові витоки. і його учасники 
постійно дбали, щоб запас пісень не мілів, не пересихали його 
живлющі ручаї.

з кожним роком розширюються творчі маршрути «славу-
тича». у 1978 році відбулася перша подорож за кордон. Хор 
представляє українське мистецтво у польській народній рес-
публіці. чарувала українська пісня своєю мелодійністю меш-
канців слупська, битова, устки. за 5 днів хор дав 7 концертів. 
це були щасливі і радісні дні для славутчан… 

у 1978 році арнольд нізола у зв’язку із сімейними обста-
винами виїжджає із комсомольська, розпорощавшись із сла-
вутчанами назавжди. 

своє друге народження хор пережив у 1978 році, коли 
його художнім керівником став випускник київського інститу-
ту культури ім. о. корнійчука василь єпішко.

василь леонідович єпішко народився 1 березня 1949 року 
у с. паліївка маловисківського району кіровоградської облас-
ті у сім’ї вчителів. навчався у сільській школі, а після її за-
кінчення вступив до олександрійського культурно-освітнього 
училища. Далі, як і в кожного юнака радянських часів, служба 
в армії. зрозумівши, що отриманої освіти замало, василь лео-
нідович закінчує інститут культури.

у 1978 році доля привела його у комсомольськ. саме він і 
прийшов на зміну арнольду нізолі. 

робота над кожним твором починалася з уміння правиль-
но розписати партії, розучити їх, виконати так, щоб донести до 
серця кожного слухача. і до створення репертуару василь лео-
нідович ставився прискіпливо і ретельно. він добирає народні 
і авторські пісні про мужність і волелюбність українського на-
роду, про його звитяги та історичні події, не забуваючи і про 
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пісні жартівливі із народного побуту, ліричні про найщиріші у 
світі почуття.

василь єпішко, мов дорогоцінний скарб, збирає, оберігає 
й обробляє старовинні народні пісні. свіжо сприймають гля-
дачі вже давно відомі і водночас ніби нові пісні: “копав, копав 
криниченьку ”, “ой у вишневому садочку ”, “ішов козак по-
тайком ”, “ой чого ти, дубе ”, “ой у лузі та ще й при березі ”. 
вони гармонізовані й оброблені керівником хору.

плине час, і знову творчий пошук нових мелодій, ство-
рення власних пісень: “земля полтавська”, “пісня про комсо-
мольськ”, “батько кличе синів”. 

полюбили славутчани свого керівника – мудрого і неор-
динарного – і прозвали його “наш батько”. його працелюб-
ність, любов до пісні передається і всім учасникам. адже не-
дарма в народі кажуть:” Яка гребля – такий млин, який батько –  
такий син”, або : “Який корінь, такий і одросток”, “Які самі, 
такі й сини”. про нього всі учасники хору відгукуються якнай-
краще. кажуть, з ним приємно працювати, бо разом із вимо-
гливістю і суворістю у нього поєднується добра вдача, щирість 
душі, вміння пожартувати, завжди прийти на допомогу.

а василь леонідович у свою чергу любить і шанує дітей 
своїх – учасників хору «славутич».

у 1987 році колектив виступав із цікавою програмою у 
підмосков’ї, у місті електросталь. тоді місцева преса так оці-
нила концерти митців: “виступ гостей нашого міста – народ-
ного самодіяльного українського хору «славутич» був настіль-
ки захоплюючим і вражаючим, що після закінчення концерту 
глядачі ще довго не відпускали артистів, професійна і виконав-
ська майстерність яких вища усіляких похвал. без перебіль-
шення можна сказати, що гості з україни показали, на якому 
високому рівні може бути організована самодіяльна художня 
творчість. впевнені, що зустріч із цим хором була не тільки 
приємною, а й корисною, особливо для керівників і учасників 
колективів художньої самодіяльності міста”.

кожного року «славутич» давав концерти на рідній пол-
тавській землі, на славнозвісному сорочинському ярмарку, 
куди на свято мистецтв з’їжджаються багато різних колекти-
вів. і линула українська пісня над сорочинцями, і полонила 
серця слухачів.
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кожен виступ хору – це своєрідний творчий звіт перед 
глядачами. особливо відповідальними є виступи на підтвер-
дження звання народного, де експертну оцінку дає компетент-
не журі.

у 1988 році після закінчення концертної програми голова 
журі, народний артист україни м.крячко зазначив: “ми були 
одностайними у підтвердженні звання народного чудовому 
хору «славутич». відверто скажу, що його керівник хоч і мо-
лодий, але має вже свій творчий почерк, він зумів створити 
прекрасний колектив. До кожної пісні василь єпішко знахо-
дить свій ключ. сподіваюся, що досягнуте – не межа у вико-
навській майстерності “славутича”.

у 1999 році за особистий внесок у розвиток національної 
культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки керівнику хору 
«славутич» палацу культури і техніки ват полтавський Гзк 
єпішку василю леонідовичу указом президента україни при-
своєно почесне звання заслужений працівник культури україни.

нагороди, подяки, грамоти… їх безмежна кількість у на-
родного хору «славутич». тільки за останні 10 років цей ко-
лектив був переможцем різноманітних пісенних конкурсів

тому вважаю, що зібраний матеріал допоможе школярам 
закохатися у народну пісню, не дасть згинути всьому націо-
нальному, що є у нашій державі: мові, любові до рідної землі, 
шані до своїх батьків, дідів та прадідів.
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наРоДне весІлля в КалаЙДинЦях: 
вІД Давнини До сУЧасностІ

Шуть Юлія, учениця 9 класу 
Калайдинцівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
імені генерал-майора Ф.Д.Рубцова 
Лубенського району
Керівники: 
Сичова В.Г., вчитель світової літератури 
та російської мови
Гроза Л.В., вчитель англійської мови 

актуальність нашого дослідження полягає в зростанні ін-
тересу до пізнання самих себе, історії свого народу, його зви-
чаїв і традицій. усе частіше повертаємося до коріння нашої 
нації, її духовних надбань, які формувалися протягом багатьох 
століть і освячені віками.

весілля – один із важливих етапів людського життя, най-
більш яскраве дійство родинної обрядовості. у його характері 
відбиваються етичні норми, світоглядні уявлення, народна мо-
раль, нагромаджені протягом століть. сучасне весілля далеке 
від того обряду, який відбувався в давнину. ми зібрали, до-
слідили, проаналізували, порівняли весілля нашої місцевості 
в розрізі часу. матеріалом для порівняння стали: 1) перебіг ве-
сілля в записах к. м. сементовського; 2) весільний обряд, за-
фіксований автором цього наукового дослідження в наші дні.

весілля – величне дійство, це не тільки поворотний етап 
у житті молодих, він має велике громадське значення як один 
із заходів продовження життя нації, зростання її могутності, 
утвердження поміж інших народів. разом з тим весілля є важ-
ливим складником національної культури. у ньому відтвори-
лися світогляд, мораль, поетичні уявлення, музичні й артис-
тичні здібності, багатство фантазії народу.

виникнувши ще в первісному суспільстві, весільні обря-
ди, звичаї та пісні створювалися колективним автором – на-
родом – протягом багатьох віків. кожна наступна епоха накла-
дала на них свій відбиток: вносилися якісь переробки, допо-
внення або скорочення в обрядові дійства, в пісенні тексти, 
розмовні діалоги й монологи. у цьому виражалися зміни в 



312

самому житті, психології людей, віруваннях, родинних і сус-
пільних відносинах тощо.

праці відомих фольклористів, тих, які записували та ви-
вчали весільні обряди, часто використовували психологи, лі-
тератори, педагоги тощо. ми вирішили ввести в науковий обіг 
дещо призабуту спадщину костянтина сементовського, який 
родом з нашої місцевості.

у творчому доробку костянтина максимовича, який так і 
не дійшов до читача (свого часу не був надрукований) значне 
місце займають розділи «записки весільних пісень і обрядів», 
«весільні пісні, пісні «коровайні».

під час дослідження було зібрано, узагальнено і система-
тизовано матеріал про українське весілля в селі калайдинці 
у ХіХ-ХХст. проаналізовані і співставленні обряди, записані 
відомим етнографом к. м. сементовським, та сучасні – вико-
ристані для розробки сценарію, відтвореного весільного дій-
ства.

весільний обряд умовно можна поділити на кілька етапів: 
1) передвесільний (сватання, заручини чи змовини);
2) приготування до весілля (запрошення на весілля, випі-

кання короваю, завивання гільця, дівич-вечір, оглядини);
3) власне весілля (посад, розплітання коси нареченої, бать-

ківське благословення, приїзд нареченого, гостина, «викуп» 
нареченої, прощання нареченої з рідними, від’їзд подружжя 
до дому молодого, гостина в домі нареченого, «комора»);

4) після весільний (понеділкування, «циганщина», пере-
зва).

цей церемоніал супроводжується весільними обрядовими 
піснями.

к. м. сементовський занотував, що весілля гуляли цілий 
тиждень, а сьогодні весілля справляють упродовж одного-двох 
днів. він також зазначав, що наступного дня після сватання 
батьки молодого йшли до сватів, щоб домовитися про день ве-
сілля, елементи його проведення та матеріальні питання, зо-
крема про те, які кому давати подарунки. нині це відбувається 
у день сватання.

з матеріалів костянтина максимовича дізнаємося, що по-
їзд молодого складали дружко, піддружий, старший боярин і 
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молоді хлопці-бояри, дві світилки (рідні дівчата) та дві свашки 
(заміжні жінки із рідні). 

за сементовським, позначення учасників поїзда відбува-
лося пришиванням значка (калина, барвінок, колосок); у су-
часному весіллі позначення відбувається хустками (заміжніх 
жінок і дівчат-світилок), рушниками (одружених чоловіків), 
носовими хустинками (хлопців). 

костянтин максимович зафіксував такі сцени весілля, як 
ворітна, пришивання квіток молодим, викуп місця біля моло-
дої. Деякі з них можна зустріти і в кінці ХХ – на початку ХХі 
століття.

наш земляк занотував і післявесільні обряди, наприклад, 
ходіння в бесіду (такого дійства нині не помітили).

таким чином, зіставлення фольклорно-етнографічних за-
писів к. сементовського, зроблених у ХіХ ст., з весільною об-
рядовістю недавнього часу переконує, що між ними є багато 
спільного, але багато і різного. Деякі розходження поясню-
ються тим, що кожна наступна епоха накладає на проведення 
весілля свій відбиток: вносить якісь переробки, доповнення 
або скорочення в обрядові дійства, в пісенні тексти, розмовні 
діалоги та монологи.
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ПІсенне Диво УКРаЇни: наталІя маЙ 

Діхтяр Юлія, учениця 10 класу 
Полтавська ЗОШ І-ІІІ ступенів №18 
Керівник: Демченко О.В., учитель світової 
літератури та художньої культури

заслужену артистку україни, автора, композитора і ви-
конавицю власних пісень, володаря десяти Гран-прі міжна-
родних, всеукраїнських та міжнаціональних фестивалів, во-
лодаря звання «кращий виконавець», «кращий автор пісень», 
«берегиня української пісні» наталію май та її родинний ан-
самбль «василечки» (зараз «зелений вітер» ) назвали пісен-
ним дивом україни. 

іду до вас, свічу несу, 
немов по склу ступаю тихо-тихо, 
несу своє життя на пересуд, 
свої пісні, свою любов і втіху!
Я б так хотіла, щоб моя свіча, 
Хоча б на час, на мить когось зігріла, 
Щоб у сумних, зневірених очах
надія й віра – знову засвітились

наталія май (справжнє ім’я наталія михайлівна ситник) 
народилася 25 травня 1968 року в місті свердловську луган-
ської області у співочій родині. мама родом з Диканського ра-
йону, а тато – із зіньківського, тому співачка завжди полтав-
щину вважала своєю малою батьківщиною. у 1980 році, коли 
наталії виповнилося 12 років, сім’я переїхала на полтавщину 
в село байрак великобагачанського району. з раннього дитин-
ства вона відчуває потяг до української народної пісні.

музичний талант наталія май успадкувала від своєї спі-
вочої родини, коли з мамою та бабусею співали на три голо-
си. мама розвинула талант дівчинки, віддавши її до музичної 
школи по класу баяна у великій багачці. після школи наталя 
продовжила займатися музикою, вступивши до полтавського 
музичного училища імені м.в. лисенка.

перші пісні були написані для власних дітей, оскільки 
мама відчула, як вправно виводять тоненькі голосочки росій-
ську народну пісню «ой цветет калина». і перший аудіоальбом 



315

«василечки», що вийшов у 2000 році, був теж записаний у ви-
конанні донечок олесі та станіслави.

згодом з’явилися аудіоальбоми: «свято казки», «свіча», 
«а роси падають в траву», «самота», «а сорочка мамина біла, 
біла…», «Гуси-лебеді», «не сумуй моя вкраїно», «мелодії до-
бра», «зелений вітер», «кришталеві роси», «пісні душі моєї», 
«батьківська хатина», «українська вишиваночка». Готуються 
до випуску дві нові збірки пісень під назвою «любіть укра-
їну» та «сонячні крила». май – це псевдонім, який згодом 
став сценічним ім’ям. звучить воно саме так, бо народилася в 
травні, і перші вірші були надруковані в районній газеті також 
у травні. у поезії було багато особистих переживань, тому й 
підписалася авторка псевдонімом.

з 2003 році наталія май співпрацює з продюсером віталі-
єм череватюком. у цьому ж році співачка отримує перше Гран-
прі на всеукраїнському фестивалі сільської пісні «боромля – 
2003». на всеукраїнському фестивалі «родинні пісні україни» 
в місті каневі відбулася прем’єра пісні «мамина сорочка». а в 
місті сватове луганської області на міжнародному фестивалі 
«слобожанський спас» на неї чекало друге Гран-прі та звання 
народної артистки слобожанщини, а пісня «мамина сорочка» 
визнана зірковою піснею фестивалю. наступні Гран-прі були 
на фестивалях: «кролевецькі рушники», «обереги україни», 
«родина», «пісні рідного краю», «рідна мати моя», «отчий 
дім» (два Гран-прі ).

також вона отримує титули «берегині авторської пісні», 
«кращий автор пісень», «кращий виконавець року».

у 2006 році родина співачки взяла участь у міжнародному 
фестивалі естрадної пісні «на хвилях світязя» у місті луцьку. 
Гран-прі одноголосно виборола наталія май та її доньки, а ви-
ступ родини назвали пісенним дивом україни.

23 червня 2009 року отримала почесне звання «заслуже-
ний артист україни».

у 2009 році – подяку від Генерального консула україни 
«за високий професіоналізм у виконанні народної та сучасної 
української пісні і значний внесок у розвиток творчих та куль-
турних зв’язків україни та росії».

у 2011 році отримала подяку леоніда кучми «за багато-
гранний талант і яскравий мистецький хист».
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візитівкою творчості наталії май є пісня «мамина сороч-
ка». в іспанії цю пісню навіть називають гімном української 
діаспори.

з 2005 року у полтаві було відкрито творчий центр для 
обдарованих дітей наталії май. тут навчається 200 дітей віком 
з трьох до вісімнадцяти років з різних куточків полтавської 
області. вихованці творчого центру наталії май із задоволен-
ням беруть участь у всеукраїнських та міжнародних фестива-
лях сучасної та народної пісні. багато з них є переможцями та 
лауреатами цих конкурсів. у 2013 році відкрито ще два філіа-
ли творчого центру наталії май в києві та білій церкві.

її творчий доробок налічує 16 аудіодисків з піснями та 
мінусовими фонограмами, збірка віршів «Щастя», методич-
ний додаток для занять музикою у школі, який складається 
з 3 аудіодисків пісень з мінусовими фонограмами для учнів 
1 – 11 класів. її творчі досягнення вражають: володар десяти 
Гран-прі міжнародних, всеукраїнських та міжнаціональних 
фестивалів, володар звання «кращий виконавець», «кращий 
автор пісень», «берегиня української пісні» – і все це за десять 
років творчої діяльності.

пісні наталії май різні за тематикою, але всі вони прони-
зані любов’ю до рідної землі, світлі, прості і по-дитячому до-
брі. а ще ці пісні піднімають настрій, лікують душу і дарують 
надію на краще. серед прихильників творчості наталії май 
люди різного віку. це і щебетлива дітвора, і сивочолі бабусі, і 
поважні мужі... недарма анатолій авдієвський назвав стиль, 
у якому працює наталія май новим. це – авторська пісня, яка 
своєю мелодикою і формою близька до народної. такого «по-
служного списку» в україні немає ні один виконавець. Хіба 
що так само багато перемог у її дівчаток – ансамблю «василе-
чок». «ви – та жінка, що, як пишуть наші читачі та дописувачі, 
немов справжня весна. адже вам вдається через свою пісню 
торкнутися до сердець слухачів, а ваш образ такої жіночної, 
добропорядної жінки-матері – цілком і повністю доповнює це 
враження [7, с. 15]». 

зали на творчих звітах наталії май завжди наповнені. це 
ще раз підтверджує, що «людей такого рідкісного дару, хоч 
трішки треба берегти [6, с. 6]», бо пісенними творами артист-
ки сьогодні живе не тільки полтава. 
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 «пісенне диво україни» – так називають творчий колек-
тив наталії май та її донечок олесі та станіслави. приклад її 
життєвого і творчого шляху достойний для наслідування учня-
ми. тому вважаю за доцільне рекомендувати для використання 
матеріали роботи на уроках музичного мистецтва у 8 класі з 
теми «сучасні українські співаки та рок – гурти», художньої 
культури у 9 та 10 класі з теми «Художня культура україни 
XX – XXI ст..».

неможливо переоцінити значення пісні для українсько-
го народу, а особливо у наше складне сьогодення. ті народ-
ні перлини, які з’являються в культурній палітрі, збагачують 
її своєю творчістю, наше буденне життя сповнюють радістю, 
святом. і тому хочеться знайомитися, вивчати, досліджувати 
творчий доробок талантів нашої малої батьківщини. і співати, 
співати їх пісні! 
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народний одяг – одна із важливих галузей традиційної, 
художньої культури народу, історія якого приховує багато та-
ємниць. про давній одяг, що представлений комплексом ком-
понентів традиційного вбрання, на території сучасної україни 
можна судити на основі даних археології та ранніх писемно-
історичних джерел [1, c.38].

історія виникнення одягу та взуття, причини, які сприяли 
людині для створення тих чи інших форм вбрання, мають важ-
ливе значення для розуміння матеріальної та духовної культу-
ри народу на сучасному етапі, тому актуальність нашої роботи 
є беззаперечною. 

споконвіку людство надавало взуттю великого значен-
ня, цінуючи спочатку його утилітарні, захисні, а пізніше й 
естетичні властивості. цікаво, що в старовинних Галицьких 
літописах опис взуття зустрічається дуже часто наприклад: 
«князь Данило мав чоботи зеленого хза». наші предки шили 
взуття із добре вичиненої і фарбованої шкіри, вишивали ко-
льоровими нитками, часто золотими. у літописах XVII сто-
ліття згадується, зокрема, що на ярмарках українських міст, 
можна було купити «чоботи з простого і турецького сап’яну, 
башмаки турецькі, чижми із простого сап’яну, козлові чобо-
ти чорні, черевики жіночі» [2, c.35]. Дослідники п. кампер, 
і. петров, і. Яковлев вважають що, загальне поняття «взут-
тя» у староукраїнських текстах передається словом обувь та 
його фонетико-морфологічними і словотвірними варіантами 
«обуви», «обувъе», «обувеньє», «обувки», які походять від 
спільнослов’янського дієслова «обути». слово «обув» засвід-
чене у пам’ятках давньоруської мови, де воно використовува-
лось у значенні «те, що надягається на нижню частину ноги» 
[3, c.54].
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на території україни протягом ХіХ-ХХ ст. існували різ-
номанітні типи взуття, виготовленого з кори дерев, деревини, 
рослинних волокон, мотузок, шкіри. кожен з цих типів мав 
свою історію, ареал розповсюдження та традиції щодо носін-
ня. у порівнянні з іншими частинами одягу, взуття протягом 
століть зазнало незначних змін [1, c.87].

лексика на позначення взуття в сучасній українській мові 
своїм походженням сягає глибини століть – ряд слів відомі ще 
з праслов’янського періоду, деякі прийшли з європейських 
або тюркських мов безпосередньо або через давньоруську чи 
польську мови, значна частина виникла на власне українсько-
му мовному ґрунті [3, c.73].

крім шкіряного взуття на україні виготовляли взуття з 
кори дерев та рослинних стебел (їх плели з лика). українське 
жіноче взуття обмежувалося трьома основними видами: по-
столами, чобітьми і черевиками, пізніше туфлями. на полтав-
щині дівчата носили черевики з чорної шкіри на високих під-
борах (корках); халяви були облямовані червоним сап’яном. 
Шнурували їх червоними або зеленими стрічками, а одягали 
до них часом сині панчохи зі стрілками або вишитими зі-
рочками. також черевики шилися із дорогої парчі із золотим 
орнаментом. черевички були традиційним взуттям для дівчат, 
сап’янці (чоботи) носили жінки [2, c.79].

святкові чоботи, особливо для дівчат та молодиць, виго-
товлялись з червоного, зеленого й жовтого сап’яну. на пол-
тавщині носили двоколірні чоботи – передки чорні, а халяви 
жовті (чорнобривці) – або одноколірні – зелені (зелениці), чер-
воні (червониці), жовті (жовтинці). на полтавщині сап’янці з 
м’якими халявками не оздоблювалися. рантові чоботи носи-
ли міщани й заможні селяни полтавщини. в теплу пору року 
жінки зазвичай ходили босоніж. на початку ХХ століття по-
бутували жіночі туфлі перед яких, нагадував качиний ніс. До 
жовтневої революції таке взуття було у заможного населення, 
пізніше його носили жінки радянських офіцерів та чиновників 
[5, c.97].

чоловічим взуттям слугували личаки, постоли, черевики й 
чоботи, взимку – валянки. чоловіки частіше носили черевики, 
ніж жінки. на полтавщині черевики шили зі шкіри контраст-
них кольорів, а верх і халяву фігурно вирізували. на території 
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всієї україни і зокрема на полтавщині були поширені постоли, 
що пізніше вийшли із ужитку. поряд з постолами майже та-
ким самим загальновживаним чоловічим взуттям були чоботи. 
Як щоденне взуття їх повсюдно використовувало лише міське 
населення, панівні верстви суспільства [2, c.105]. Як правило, 
підбори українських чобіт були плоскі, невисокі й здебільшо-
го підбиті металевими підківками. рантові або пасові чоботи 
шилися з кращого матеріалу, на двох підошвах, з тупими нос-
ками, вужчими халявами і значно вищими зап’ятками, були 
охайнішими і кращими. найчастіше зустрічалися у парубків, 
чоловіків, які щойно одружилися, заможних селян. ремінні чо-
боти носили на зіньківщині. на початку ХХ століття побуту-
вали чоловічі хромові чоботи. валяне взуття досить пізнє яви-
ще в україні, воно з’явилося тільки на початку ХХ ст. [5, c.98].

ремесло, за допомогою якого шили і ремонтували взуття, 
називалося чоботарство або шевство. Добре організовувалися 
шевці в Гадячі, де в 1730-х роках було кілька шевських про-
фесійних спілок. у 17 – 19 столітті чоботарство розвивалось 
у полтаві та губернії. Головними осередками шевського до-
машнього промислу вважались решетилівка, охтирка, ко-
тельва, семенівка, вороньки та інші. До середини 19 століття 
чоботарство було ручним, зокрема, до 1917 року шевське ре-
месло постачало 90 відсотків продукції, а решта вироблялися 
фабричним способом [4, c.27].

Шевське ремесло належало до компетенції чоловіків. 
воно здавна було поширене у містах україни у вигляді цехо-
вого, а в селах – кустарного чи напівкустарного. інструмент 
шевців складався з колодок, різноманітних шил, ножів, мо-
лотків, обценьків. необхідними атрибутами були дратва, віск, 
смола, щетина, цвяхи та кілки, підкови, дошки для розкрою 
шкір тощо. Готові взуття мало такі елементи: підошву, части-
на, що торкалася до землі (повинна бути якісною, міцною), ви-
тримувала найбільше навантаження, підметка (друга підошва) 
прикріплювалась до першої [4, c.65].

багато повір’їв, обрядів, фольклорних матеріалів пов’язані 
із взуттям. з-поміж усіх обрядів воно найчастіше фігурує у ве-
сільних звичаях. коли жених ішов свататись, він ніс нареченій 
личаки, і якщо вона їх приймала, це означало згоду на шлюб. 
обряди із старим взуттям мали інше значення: побажання до-
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брої дороги, найкращого виконання доручення, взагалі всяко-
го благополуччя [1, c.47]. також взуття є головним атрибутом 
в обрядах дарування на весіллі, роззування молодою чоловіка. 
взуття також відіграє свою роль у поховальному обряді. по-
кійника ніколи не ховали із босими ногами. але й чоботи не 
взували, бо їх вважали модними, а на тім світі, як примовля-
ли селяни, моди не треба. Якщо і клали чоботи у домовину, 
то були вони жовтого кольору, без підківок, щоб на тому світі 
не важко було ходити. чимало повір’їв пов’язано із носінням 
взуття [2, c.102]. також взуття часто використовували у воро-
жінні. на свято андрія, 13 грудня, дівчата ворожать перекида-
ючи свої чобітки та черевички через хату. багато пісень скла-
дено про черевики і черевички, чобітки, закаблуки і підбори, 
яким з давніх – давен українці «давали такого лиха», адже наш 
народ завжди любив повеселитися, особливо молодь на вечор-
ницях і досвітках [1, c.50].

таким чином, взуття – один з яскравих і розмаїтих елемен-
тів українського народного вбрання. велика кількість різнови-
дів взуття, вибір того чи іншого взуття обумовлювалися виго-
дою в роботі, його призначеністю у використанні, пристосова-
ністю до конкретного грунту, вартістю взуття. останнє є най-
утилітарнішим складником традиційного вбрання українців і 
відрізняється найбільшою різнобарвністю його конструкції. 
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РеШетилІвсЬКІ ДивотвоРи

Антонюк Дарина, учениця 11 класу
Решетилівської гімназії імені 
І.Л.Олійника, 
вихованка історико-краєзнавчого гуртка 
«Стежинами рідного краю»
Ширшова Н.О. учитель історії, 
керівник гуртка

мальовнича природа, бурхлива і героїчна історія решети-
лівського краю сформували поетичну культуру решетилівців, 
яку вони виявили у своїй багатій, розмаїтій творчості. комп-
лексне і по можливості повне та систематизоване розкриття іс-
торії і традицій килимарства і ткацтва решетилівщини, питань 
формування традиційного орнаменту і колориту, унікальності 
технік майстрів стало метою даної роботи.

тема роботи вибрана невипадково, бо нею автори нама-
гаються привернути увагу до безцінних скарбів творчості, які 
поступово занепадають в умовах збайдужіння народу до своєї 
культурно-історичної спадщини, економічних криз і занепаду 
села. не можуть не спонукати до дослідження і такі промовис-
ті факти. решетилівські килими і гобелени прикрашають зали 
оон, відомі музеї україни і світу, приватні колекції, а місцеві 
жителі, особливо молодь, пишаються тим, що проживають в 
селищі, де створюють шедеври світового масштабу художни-
ки і майстри.

Даний напрямок дослідження – це продовження багато-
річного пошуку у царині місцевої історії та вивчення витоків 
народних промислів. ми, члени історико-краєзнавчого гуртка 
«стежинами рідного краю» минулого року досліджували істо-
рію місцевої вишивки, а рік прийдешній посвятили зібранню 
матеріалів про гобеленовий промисел.

ткацтво – один з найдавніших і найважливіших елементів 
національної культури українського народу. покровителькою 
прядіння і ткацтва у київській русі була богиня мокош. ткаць-
кий верстат був чи не в кожній селянській оселі. це заняття 
за козацьких часів було один із найпоширеніших і в решети-
лівці. про це свідчить велика кількість прізвищ, поширених у 
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селищі: ткач, ткаченко, ткачук, чорний-ткач.протягом віків, 
паралельно з домашнім виготовленням, тканини виготовляли 
в цехах. у решетилівці діяли кушнірський, шевський, різниць-
кий і ткацький цехи [4].

у містечку, в помісті о.в. попова, діяла полотняна фа-
брика, що мала 55 верстатів і на якій працювало 40 чоловік 
кріпосних [4]. на початку XX ст., в 1905 році з ініціативи пол-
тавського повітового земства, у решетилівці був заснований 
навчально-показовий ткацький пункт, який мав два відділи: 
ткацький і вишивальний. в 1914 році він був реорганізований 
у ткацьку навчально-показову майстерню. 

імперіалістична і громадянська війни зруйнували госпо-
дарство країни, багато майстрів народних промислів постраж-
дало від цього. та все ж у післяреволюційні роки решетилів-
ські ткачі працювали, виготовляючи полотно для армії. з цього 
полотна в полтаві шили білизну для червоноармійців. оскіль-
ки з постачанням сировини було сутужно, доводилось самим 
робітницям вирощувати льон, обмолочувати його, замочувати 
в заплавах річки Говтва.

нове і швидке відродження народного килимарського 
промислу на полтавщині почалося в 20-х роках. в 1923 році 
в артілі «троянда» вперше організовано виробництво килимів 
за зразками полтавського краєзнавчого музею. Фарбування 
потрібної для виробництва вовняної пряжі проводилось фа-
брикою. одна із найстаріших українських килимарниць того 
часу марія Данилівна малинська згадувала: «килимарки, що 
сидять рядами за вертикальними верстатами, здаються яки-
мись добре злагодженими музикантами, що перебирають до-
вгі струни-нитки. нашою улюбленою піснею була:

Килимарниці-подружки, рано-вранці друг до дружки
Посідали за верстат.Молоточком кожна стуки –
Золоті робочі рукив Решетилівських дівчат» 
у 1936 році килимарниці беруть участь у створенні пер-

ших українських гобеленів. ними також був створений і пер-
ший на україні тематичний килим «с. будьонний і к. вороши-
лов приймають парад червоного козацтва» [5]. таким чином 
майстрині-килимарниці артілі поклали початок новому шляху 
розвитку килимарства в республіці – створення гобеленів, їх 
імена занесені до «історії декоративно-образотворчого мисте-
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цтва». у 1939 році до відкриття всесоюзної сільськогосподар-
ської виставки, килимарниці, у складі групи з 54 майстринь 
виготовили найкращий експонат – гобелен «квітуча україна» 
розміром 90 кв. м.

у роки війни артіль припинили своє існування і відновила 
роботу у 1944 році. відновлювати роботу килимарського цеху 
було важко, бо частини обладнання була втрачена, а сирови-
ну доводилось завозити аж із Дагестану. Довелось немало до-
класти зусиль всім, щоб створити належні умови для праці. 
уже в 1949 році килимарниці розпочали виготовляти тематич-
ні килими, килими-портрети керівників партії та уряду.

вивчаючи місцеві традиції, художники фабрики виявили, 
що раніше на полтавщині вироблялися килими геометричного 
орнаменту. праобразом устаткування для виробництва кили-
мів такого типу були дерев’яні горизонтальні верстати захід-
них областей україни. в 1959 році артіль одержала диплом на 
міжнародному ярмарку в Дамаску за рослинні килими, а в 1963 
році фабрика – учасниця виставки в нью-йорку. найбільший 
гобелен – 92 кв.м.був виготовлений для будинку політосвіти. 

вироби решетилівських майстрів увійшли до скарбни-
ці досягнень народних промислів україни. за високохудож-
нє використання народних традицій у творах декоративно-
прикладного мистецтва присуджено Державну премію ім. 
т.Г.Шевченка за 1986 рік в галузі образотворчого мистецтва 
л.с.товстусі, н.н. бабенко та килимарницям гобеленів Д.Ф. 
єфремовій та Г.с. бондарець. найбільш знаним є килим за ес-
кізом н.н. бабенко «Дерево життя». він був переданий в оон 
від українського народу і зберігається в Голубій залі оон.

у дослідженнях матеріально-художньої культури україн-
ського народу особлива увага звернена на виготовлення поло-
тен. селянським ткалям було відомо понад 20 видів полотна.
Фарбування рослинними барвниками потребує вміння й часу, 
винахідливості й уваги, але відтінки кольору стійкі, красиві. 
навіть у наш час, незважаючи на наявність фабричних барв-
ників, рослинні, з їх гамою м’яких відтінків, становлять не-
абиякий інтерес і використовуються для фарбування вдома 
[3, с.283]. у приватній майстерні є.і. пилюгін, член спілки 
художників україни, використовує рослинні барвники. і його 
килими справляють приємне враження своїм колоритом. євге-
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ній іванович говорить: «вирішальну роль у створенні квітко-
вого килима відіграє його фон. найчастіше він буває жовтим, 
світло-сірим, голубуватим, темно-коричнюватим, чорним».Го-
белен може налічувати до 40-50 відтінків, придбати нитки від-
повідного кольору непросто. вони замовляються в основному 
із-за кордону. постачальником сировини є англія, австралія, 
індонезія, рідше україна. 

решетилівські художники створюють гобелени з квітко-
вим орнаментом. їхні килими приурочувалися до історичних 
подій і могли містити портрети відомих постатей, елементи 
символіки держав. аналізуючи орнаментальні композиції ре-
шетилівських гобеленів частіше можна зустріти букети у ви-
гляді гілок з квітами, дерева-життя, дерева-квітки, листя, коло-
ски пшениці, грона винограду іноді вводяться силуети тварин. 
найбільш поширені квіти – ружі, жоржини, ромашки, гвозди-
ки, незабудки, тюльпани, соняшники; ягоди, грона винограду, 
горобини, а особливо калини, іноді з цвітом [9, с.79]. незмін-
ним атрибутом орнаментування є також птахи. 

життя решетилівщини в останні роки ХХ ст. і на початку 
ХХіст. значною мірою визначали загальнодержавні процеси – 
проголошенні незалежності україни, перехід до ринкової еко-
номіки, різкі зміни в політичному устрої суспільства. ці зміни 
позначились і на мистецтві.

у 1997 році в приміщенні полтавського краєзнавчого 
музею відкрилася виставка художніх виробів решетилівської 
фабрики ім. к. цеткін. виставка «решетилівські дивоцвіти» 
була присвячена першій річниці прийняття конституції укра-
їни. на ній були представлені килими, рушники, національне 
вбрання, жіночі блузи і чоловічі сорочки, виготовлені провід-
ними майстрами решетилівської фабрики – л.с. товстухою, 
н.н. бабенко, художниками н.тельнюк, п.п. Шевчуком, в.м. 
крилем, та іншими.

велику роль у підготовці майстрів художніх промислів 
відіграє решетилівський художній ліцей (раніше професійно-
технічне училище №28). на жаль, мало хто з випускників на-
вчального закладу знаходить роботу, багато молоді працює у 
приватних майстернях, так як було на початку минулого сто-
ліття.
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сьогодні традиції ткацтва та килимарства, закладені ко-
рифеями цього народного промислу, насамперед, лауреатами 
Державної премії імені т.Г. Шевченка л.с. товстухи та н.н. 
бабенко (нажаль нині покійних), продовжують їх учні, пе-
тро Шевчук, пілюгін євген та його доньки наталія і ольга, 
василь кріль, василь Деркач. відома на теренах держави та 
світу і решетилівська майстерня художніх промислів сергія 
колінченка, в ідеї створення якої лежить мета збереження, 
примноження народних ремесел. сьогодні працівники май-
стерні створюють неперевершені гобелени, вишивки, сувеніри 
поціновувачами решетилівських гобеленів є відомі політики, 
артисти, дипломати та пересічні громадяни.

Дуже корисними для цілей даної роботи було знайомство з 
художниками-митцями. їх тверда переконаність у значущості 
своєї роботи дає можливість стверджувати, що мистецтво на-
родних промислів буде жити і процвітати, поповнюватись но-
вими мотивами. сьогодні, як і сотні років, не старіє мистецтво 
народного ткацтва, килимарства. спільною творчою працею 
народних майстрів і художників-професіоналів українське на-
родне ткацтво живе і розвивається.

Дана робота покликана привернути увагу молоді, гро-
мадськості до вивчення традицій краю. вона є тільки першим 
кроком на шляху всебічного і ґрунтовного вивчення історії та 
сучасного стану найдавніших художніх промислів – ткацтва і 
килимарства.
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вІноК – оБеРІГ УКРаЇнсЬКоГо наРоДУ 
на ПолотнІ

Супруненко Леся, учениця Хитцівської
ЗОШ І-ІІ ступенів Гадяцького району
Керівник: Зубко Л.В., вчитель історії

кожний регіон україни,часто навіть окреме село, чітко ви-
різняється своїм вінком. але ми не можемо сказати, що на тих 
візерунках вінка записана історія україни чи певного посе-
лення. вона, звісно, там є, але в контрасті набагато ширшому, 
глобальному, космічному, тому часом традиції вінкоплетіння 
з різних куточків світу схожі. проте вирізняються вони своїм 
національним колоритом, розміщенням на голові чи застосу-
ванням у обрядодійствах.
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перш ніж приступити до характеристики вінків більшості 
регіонів україни, вишитих нами на полотні, повідомляю як за-
родилась ідея створення такого витвору мистецтва.

під час перебування взимку цього року у львові на за-
прошення львівської обласної спілки майстрів декоративно-
прикладного мистецтва, ми познайомилися із делегаціями із 
криму, луганська, Херсона, житомира, києва. всі учасники 
дійства «різдвяна коляда» були об’єднані однією метою –  
показати свою унікальність у костюмах, традиціях, звичаях і, 
звичайно, у вінках – як складової частини народного костюма.

ось тоді ми і вирішили на великому довгому єдиному руш-
нику вишити традиційні для кожного регіону україни вінки. 
звернулись до літературних джерел за детальнішим описом 
вінкоплетіння та зовнішнього вигляду вінка. потрібну інфор-
мацію дістали з робіт о. косміної «традиційне вбрання укра-
їнців», в. титаренко «традиційний вінок українців – символ 
і оберіг», т.ніколаєва «український костюм. надія на рези-
ранс», о. воропай «звичаї українського народу». опрацював-
ши ці джерела в бібліотеках районній ім. л. українки та шкіль-
ній, ми звернулись до інтернет ресурсів, розробити в програмі 
«вишивка» вінки різних регіонів україни. при цьому одержа-
ли консультації від в.п.титаренко та безпосередні поради по 
техніці вишивання від знаної майстрині к.п.остапенко.

вибрали тканину довжиною 4 м, ширина 1.5 м, розкололи 
навпіл і ці дві смуги шириною 0,75 см поділили на 14 частин 
по 80 см шириною. До кожної частини прикріпили зразок – 
схему вінка для вишивання і всі учасники нашого об’єднання 
«чорнобривці» взяли за бажанням окремий вінок. спочатку 
збиралися частіше разом, адже новизна нашої роботи поляга-
ла в тому, що ми вперше вишивали рушник-оберіг всієї укра-
їни. До цього попередні спільні проекти були у вигляді карт, 
значимих за розміром, а тут потрібно на вузькому полотнищі 
вишити вінок, підпис регіону, якому притаманний, зробити 
обрамлення – висмикування внизу і залишити вгорі місце для 
напису «україна – єдина країна».

перші роботи показали красу і неповторність вінка, як 
невід’ємної складової українського народного костюма. це 
були вінки полтавщини, житомирщини, буковини, півдня, 
слобожанщини, які відрізнялись між собою технікою вінко-
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плетіння та рослинами-оберегами,з яких виготовляли він-
ки. ці закінчені роботи вже демонстрували під час роботи 
науково-практичної конференції, присвяченій 100 – річчю від 
Дня народження о.великодньої в полтавському педуніверси-
теті ім. в.Г.короленка. тут наші майстрині провели майстер-
клас із вишивання рушника-оберега та продемонстрували 
попередні роботи. на виставці почали обговорювати: яким 
повинен бути вінок нашого рідного села Хитці, називали рос-
лини –обереги нашої місцевості: чорнобривці, кетяги червоної 
калини, волошки в житі. підпис буде: «оберіг – нашого села», 
обрамлення-висмикування вирішили виготовити почергово 
синього і жовтого кольорів на кожному вінку. Для демонстра-
ції цієї композиції висловили ідею використати колесо прядки 
із подовженими променями. виготовити цей пристрій попро-
сили вчителя ляшенка п.м. з учнями на уроках трудового на-
вчання. 

схвальні відгуки вишиті вінки-обереги одержали від усіх 
учасників всеукраїнської науково-практичної конференції 
«мистецтво української вишивки-життєдайне джерело твор-
чості», присвяченої пам’яті Героя україни, заслуженого май-
стра народної творчості україни віри сергіївни роїк.

під час виконання роботи я переконалась, що вінок для 
українського народу не тільки прикраса, а це і символ, і обе-
ріг. Феномен українського традиційного строю саме в тому й 
полягає, що в ньому втілені всі духовні засади народної твор-
чості, свідомості та самосвідомості від їх витоків у процесі ви-
готовлення окремих вінків, аж до повної світоглядної моделі у 
сформованому строї і правилах побутування.

він постає, як наочне втілення єдності матеріального і 
духовного начал, буттєвого і пізнавального, ідеальний для до-
слідження зразок народної творчості, і витвір народного мис-
тецтва, який презентує давню українську культуру, як окремий 
тип культури, що базувався на народній творчості.

усна словесність українського народу, особливо та її час-
тина, що вживалася в обрядах і обрядовому фольклорі, у ста-
ровинних звичаях і переказах, повір’ях, приказках,загадках, 
пов’язує творчість, як і всю корисну працю з божественною 
силою і волею, з проявом божественного начала в самій лю-
дині.
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на добру працю завжди потрібне Господнє благословен-
ня, божа поміч. і нині побутують стародавні афоризми: «Дай, 
боже, в добрий час почати і щасливо закінчити» чи коротке: 
«бог в поміч».

о.воропай писав, що найкращою оздобою голови дівчини 
є вінок, плетіння вінка не менше мистецтво ніж у вишиванні, 
ткацтві та мереживі. залежно від індивідуальних здібностей, 
дівчата так комбінують барву і форму квітів у вінок, що він 
стає мистецьким твором і підкреслює красу дівочого обличчя.

то ж побажаємо і ми усім українським дівчатам у справі 
створення вінка – оберегу «бог в поміч».
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ГеоГраФічне Та еколоГічне 
краєзнавсТво

ФоРмУвання зДоРовоГо сПосоБУ Життя 
ЮнаКІв та ПІДлІтКІв

Стокоз Юлія, учениця 10 класу 
Кобеляцького НВК №1
Керівник: Ярмоленко О. О.,
педагог-організатор, 
керівник гуртка райСЮТур

життя людини стрімке, цікаве, сповнене різних несподі-
ванок, але в ньому існує те, що неможливо придбати ні за які 
гроші, до чого треба ставитися серйозно та відповідально – це 
здоров’я.

проблема здоров’я – одна з глобальних проблем, 
розв’язання яких пов’язане з подальшим підвищенням рів-
ня життя. і. п. павлов говорив: «здоров’я – це безцінний дар 
природи, який дається, на жаль, не назавжди, його потрібно 
берегти. але здоров’я людини багато в чому залежить від неї 
самої, від способу її життя, умов праці, харчування, її звичок» 
[1, с. 14].

за останнє десятиріччя поширення наркоманії, куріння та 
алкоголізму в україні набуло катастрофічних розмірів і рис со-
ціального лиха, що загрожує національній безпеці країни. це 
призводить до найтяжчих психічних, особистісних і поведін-
кових розладів, адміністративних порушень і карних злочинів, 
небажання відвідувати освітні установи, бродяжництва тощо. 

стан здоров’я підростаючого покоління – найважливіший 
показник благополуччя суспільства і держави, що відобра-
жає не тільки справжню ситуацію, а й дає точний прогноз на 
майбутнє. трудові ресурси країни, її безпека, політична ста-
більність, економічний добробут, і морально-етичний рівень 
населення безпосередньо залежать від стану здоров'я дітей, 
підлітків, молоді [2, с. 64].
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у зв'язку з цим перед суспільством постала проблема ви-
ховання людини, яка прагне до здорового способу життя. тому 
дослідження впливу шкідливих звичок на організм людини, 
можливості їх профілактики є дуже актуальною проблемою 
для сучасного суспільства. цим пояснюється вибір теми на-
шого дослідження. 

проблема дослідження полягає у виявленні причин ви-
никнення шкідливих звичок підлітків та юнаків.

 об’єкт дослідження – шкідливі звички підлітків та юнаків.  
 мета дослідження: визначення впливу шкідливих звичок на 
організм підлітків та юнаків. завдання дослідження: вивчити 
та проаналізувати літературу з порушеної проблеми; з’ясувати 
причини, які спонукають підлітків та юнаків до зловживання 
шкідливими звичками, розглянути можливості їх профілакти-
ки; проаналізувати результати експериментально-практичної 
роботи і зробити висновки.

До найбільш шкідливих звичок належать тютюнопаління, 
алкоголізм, наркоманія. всі вони впливають на здоров’я люди-
ни, ламають людські життя, долі.

куріння – соціальне лихо. через нерозуміння, сліпе наслі-
дування моди, дорослих, ровесників підліток починає палити. 
і це стає звичкою, яку полишити набагато важче, ніж розпо-
чати. тому краще не ризикувати. 

вживання і зловживання алкогольними напоями особливо 
небезпечне в юнацькому і підлітковому віці, коли ще не завер-
шилося формування організму. основна небезпека полягає у 
виникненні алкогольної залежності, яка поступово переходить 
у тяжке захворювання – алкоголізм. розвиваються і психічні 
зміни, які супроводжуються пригніченістю, злісною дратівли-
вістю. 

наркоманія – страшна хвороба сучасного світу. про її 
шкідливість сказано чимало. це дійсно чума, і тим більше не-
безпечна, що багато хто не сприймає її всерйоз.

Для нашого дослідження ми використали анкетування. Ді-
агностикою було охоплено 192 учні підліткового та юнацького 
віку 7-11 класів кобеляцького навчально-виховного комплексу 
№ 1 (хлопців – 87, дівчат – 106). 

опитування показало, що сучасні юнаки та підлітки зде-
більшого чудово розуміють, наскільки пов’язаний спосіб жит-
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тя людини із станом її здоров’я. виявлено, що 96 % учнів 7-8 
класів згодні з тим, що здоров’я людини залежить від її спо-
собу життя, 3 % – не згодні, 1 % – не визначилися. 96 % учнів 
9-11 класів абсолютно і впевнено відповіли «так», 1% – «ні», 
3% – «не знаю».

важливим результатом даного етапу дослідження є вияв-
лення здатності визнавати власну поведінку основним чинни-
ком впливу на здоров’я та констатація зміни життєвої пози-
ції учнів із дитячої: «збереження мого здоров’я залежить від 
батьків, лікарів, учителів тощо» на дорослу: «збереження мого 
здоров’я залежить від мене самого». необхідною умовою та-
кої зміни є розуміння того, що здоров’я людини залежить від її 
способу життя, що спонукає до прийняття відповідальності за 
наслідки власних дій. 

під час дослідження розуміння юнаками та підлітками 
кобеляцького нвк № 1 міри шкідливості різних форм ри-
зикованої поведінки (тютюнопаління, вживання алкоголю і 
наркотиків) та їхнього вміння визначити ситуації ризику для 
здоров’я і життя людини виявлено, що поведінкою високого 
ризику респонденти найвпевненіше називають вживання нар-
котиків та інших токсичних речовин і куріння (таблиця 1).

Таблиця 1
Усвідомлення шкоди для здоров’я людини 

різних видів ризикованої поведінки 
юнаками та підлітками Кобеляцького нвК №1

Як ви вважаєте, 
наскільки людина 

ризикує зашкодити 
своєму здоров’ю, якщо 

вона:

учні 7-8 класів учні 9-11 класів

великий
ризик

слабкий
ризик

ризику
взагалі
немає

великий
ризик

слабкий
ризик

ризику
взагалі
немає

вживає наркотики 
систематично 93% 7% 0% 97% 2% 1%

курить сигарети кожного 
дня 94% 6% 0% 76% 21% 3%

обов’язково, один-
два рази на тиждень 
вживає наркотичну дозу 
(ін’єкції, нюхання та ін.)

76% 24% 0% 80% 19% 1%

інколи курить 
наркотичні речовини 57% 41% 2% 56% 40% 4%
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пробує будь-які 
наркотики, але тільки 
один раз

39% 46% 15% 27% 50% 23%

інколи нюхає токсичні 
речовини 54% 46% 0% 46% 40% 14%

випиває 1-2 рази на 
місяць 9% 61% 30% 17% 32% 51%

не курить, але часто 
буває у компанії де 
курять

34% 56% 10% 38% 53% 9%

постійно вживає 
слабоалкогольні напої 
(«Джин-тонік», «ром-
кола», «лонгер», пиво 
тощо).

41% 49% 10% 43% 44% 13%

під час дослідження ставлення юнаками та підлітками 
кобеляцького нвк № 1 до ризикованої поведінки та усвідом-
лення ймовірних наслідків ми отримали результати, наведені 
в таблиці 2.

Таблиця 2
ставлення юнаків та підлітків Кобеляцького нвК №1 

до ризикованої поведінки
та усвідомлення ймовірних наслідків

чи згодні ви з наступними 
твердженнями?

учні 7-8 класів учні 9-11 класів

так ні не 
знаю так ні не 

знаю
наркотики – це чудові ліки від 
неприємностей і проблем 4% 93% 3% 8% 70% 22%

наркотики дуже рідко бувають 
причиною смерті людей, які їх 
вживають

58% 35% 7% 40% 37% 23%

наркотична залежність 
розвивається швидше у 
підлітків, ніж у дорослих

63% 8% 29% 61% 3% 36%

людина, яка вживає 
наркотики, більш упевнено 
почувається в суспільстві

11% 62% 27% 9% 86% 5%

наркотична залежність може 
виникнути після кількох 
вживань наркотиків

75% 8% 17% 64% 7% 29%
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при бажанні легко позбутися 
наркотичної залежності 23% 68% 9% 21% 54% 25%

куріння погіршує пам’ять 68% 7% 25% 51% 1% 48%
люди, які курять, зазвичай 
живуть стільки ж, стільки й ті 
хто не курить

4% 90% 6% 17% 61% 78%

алкоголізм може бути тільки у 
дорослих 4% 87% 9% 5% 76% 19%

є нешкідливі сигарети 18% 63% 19% 24% 52% 24%
Дим цигарок завдає шкоди 
тільки самому курцю, а 
оточуючим – ні

24% 70% 6% 13% 64% 23%

Дві – три цигарки на день – це 
не шкідливо 58% 25% 70% 36% 29% 35%

позбутися звички курити 
дуже легко 10% 69% 21% 14% 55% 32%

вживання пива не призводить 
до алкогольної залежності 39% 37% 24% 20% 43% 37%

алкоголізм – це хвороба 86% 3% 11% 74% 10% 16%

за результатами анкетування ми можемо зробити такі ви-
сновки: всі респонденти дуже добре розуміють негативний 
вплив наркотиків, алкоголю та куріння на організм. водночас, 
при адекватному ставленні до алкоголізму, як виду залежності, 
і усвідомленні того, що цей вид залежності загрожує не тіль-
ки дорослим, не вважають ризиком для здоров’я вживання ал-
когольних напоїв 1-2 рази на місяць 61 % учнів 7-8 класів, а 
51 % учнів 9-11 класів вважають, що ризику немає взагалі. по-
при покращення розуміння шкоди і високого рівня ризику для 
здоров’я (і не тільки свого), попри упевненість, що від звички 
курити досить важко позбутися, досить велика частка дітей 
вважає, що «2-3 цигарки на день – це не шкідливо».

на жаль, у порівняні з попередніми роками, помітна тен-
денція до більш толерантного ставлення до епізодичного вжи-
вання алкоголю у підлітків.

назагал підлітки виявили достатню поінформованість про 
небезпеку для здоров’я, яку несуть психоактивні речовини. 

матеріали даної роботи можна використовувати для ефек-
тивної організації профілактичної роботи в школі щодо попе-
редження шкідливих звичок (куріння, алкоголю, наркотиків). 
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Як відомо, для переважної більшості сучасних школярів 
головним джерелом інформації є інтернет. побутує думка, що 
у світовій павутині зібрана історія всього людства. Готуючись 
до уроків географії, автором було встановлено, що це далеко 
не так. на запит «мачухи» пошукова система видала майже 10 
тис. результатів, але лише коротка стаття з вікіпедії розповіда-
ла про цей населений пункт полтавщини. 

відсутність інформації про рідне село, а також бажання 
познайомити з ним багатьох читачів і спонукали автора про-
вести власне дослідження. 

мета статті – презентувати фізико-географічну характе-
ристику села мачухи полтавського району.

об’єкт дослідження – село мачухи полтавського району.
предмет дослідження – природні умови села мачухи.
автором було використано загальнонаукові та спеціальні 

методи дослідження, опрацьовано краєзнавчу літературу, ста-
тистичні дані, залучено результати власних спостережень.

мачухи – одне з найбільших сіл полтавського району, 
займає територію 7187 га, що становить 5,7 % від загальної 
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площі району. розташоване за 12 км на південний захід від об-
ласного центру, обабіч автотраси полтава – олександрія. 

писемні джерела дають підставу вважати, що мачухи ви-
никли в першій половині ХVіі ст. заснували село вихідці з 
правобережної україни. проте археологічні знахідки поблизу 
нинішнього села свідчать, що ця територія була заселена ще 
до нашої ери. неподалік від мачух, в урочищі таранів яр, ви-
явлено великий могильник площею 19 га і поселення ранньос-
кіфського часу (Vіі – Vі ст. до н. е.), а також два поселення 
середини та другої половини і тис. н. е. розкопки цих пам’яток 
засвідчили, що тут проживало осіле землеробське населення. 
на одному з поселень другої половини і тис. н. е. знайдено 
гончарну піч, де випалювали великі глеки із зливом, що нага-
дують посуд салтівської сармато-аланської культури.

територія, на якій розміщене село, складалася під впли-
вом горотворних процесів, вулканізму, трансгресій та регре-
сій древніх морів, активізації ерозійних процесів, наступу 
і танення льодовиків антропогенового періоду. в геострук-
турному відношенні вона належить до центральної частини 
Дніпровсько-Донецької западини, що входить до складу схід-
ноєвропейської платформи. 

основні форми рельєфу були сформовані в неогеновий 
період кайнозойської ери. село розташоване у межах придні-
провської низовини, поверхня якої ступінчаста, слабо похиле-
на і знижується з північного сходу на південний захід. 

зручність географічного розташування села підкріплю-
ється сприятливими кліматичними умовами. мачухам, як 
і більшій частині території україни, властивий помірно-
континентальний тип клімату. середня температура січня 
складає – 6,9˚с, середня температура липня +21,6˚с. по кіль-
кості опадів за рік мачухи належать до зони недостатнього 
зволоження. за рік їх випадає 485 мм. серед несприятливих 
атмосферних явищ на території села найчастіше трапляються 
грозові дощі та сильні вітри. 

водні ресурси мачух представлені поверхневими (8 став-
ків) та підземними водами. варто відзначити, що за останні 
роки рівень підземних вод значно знизився. Якщо раніше у 
сільських садибах потребу у питній воді забезпечували за до-
помогою будівництва колодязів, глибина яких сягала від 12 до 
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18 м, то нині більшість господарів змушена будувати на сво-
їх присадибних ділянках свердловини. це ще один аргумент, 
який свідчить про збільшення континентальності клімату 
полтавської області.

Ґрунтовий покрив характеризується різноманітністю чор-
ноземів: типові з вмістом гумусу 5-10%, опідзолені важкосу-
глинкові з вмістом гумусу 4-6 %, звичайні з вмістом гумусу 
5,2-6,2%.

територія мачух розташована на кордоні лісостепової і 
степової природних зон. тому серед різноманіття рослинно-
го і тваринного світу ми можемо зустріти представників, які 
будуть характерними для обох зон. Характерною особливістю 
території є низький показник лісистості – 5%. невеличкі лісо-
ві масиви збереглися на південному заході і північному сході 
села. позитивно, що на території села є угіддя мисливського 
товариства «кречет», яке займається розведенням диких тва-
рин.

екологічний стан території села мачухи можна назвати 
сприятливим, оскільки тут відсутні великі промислові під-
приємства, які є основними забруднювачами атмосфери, а в 
сільському господарстві немає великих тваринницьких комп-
лексів.

До головних екологічних проблем села можна віднести: 
а) забруднення атмосферного повітря викидами вихлоп-

них газів автомобілів, що рухаються по трасі полтава – кре-
менчук; 

б) забруднення атмосферного повітря промисловими ви-
кидами асфальтобетонного заводу, який знаходиться на відста-
ні 3 км від села у північно-східному напрямку; 

в) існування сільського сміттєзвалища; 
г) високий відсоток розораності території – 89 %.
сучасні мачухи – це красиве мальовниче село, яке вліт-

ку потопає у зелені садів, манить прохолодою лісів і срібним 
дзеркалом ставків. Фізико-географічні умови цього населено-
го пункту дуже зручні для проживання та сприятливі для ве-
дення сільського господарства.

результати дослідження були апробовані автором на 
шкільній краєзнавчій конференції 21 травня 2013 р.

лІтеРатУРа
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ІнноваЦІЙниЙ РозвитоК 
ват «ПолтавсЬКиЙ завоД меДиЧноГо сКла» 

яК Шлях До еКономІЧноГо зРостання
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майбутнє україни – це здорові люди, які впевнені в тому, 
що отримають медичну допомогу завжди, не залежно від со-
ціального статусу чи майнового стану. тож фармацевтична га-
лузь україни належить до найбільш перспективних, адже ліки 
потрібні будуть завжди. 

жорстокість і непередбачуваність розвитку ринкового 
середовища вимагають від підприємства відпрацювання сис-
теми заходів, які б дозволили досягти найбільш ефективно-
го розвитку виробництва. ці заходи пов’язані з приведенням 
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внутрішніх факторів діяльності підприємства у відповідність 
із станом та вимогами зовнішнього економічного середовища.

саме тому метою дослідження є аналіз інноваційного роз-
витку ват «полтавський завод медичного скла».

виходячи з мети дослідження, в роботі поставлені наступ-
ні завдання:

- виявити інноваційні зміни в процесі виробництва ват 
«полтавський завод медичного скла»;

- оцінити вплив застосування інноваційних технологій на 
розвиток ват «полтавський завод медичного скла»

ват «полтавський завод медичного скла» виготовляє си-
ровину для фармацевтичної промисловості та є представником 
вітчизняного ринку. це сучасне підприємство з високотехно-
логічним виробництвом медичного скла марки усп-1 першо-
го гідролітичного класу. воно спеціалізується на виробництві 
склотрубки та виробів із неї: ампул медичних ін’єкційних, 
спарених і вакуумного наповнення; флаконів для антибіоти-
ків, інсулінових місткістю 5 мл, 10 мл, 15 мл, 20 мл; посуду 
мірного лабораторного. нова марка скла має назву усп-1, що 
означає «україна, скло, полтава». 

скляні ампули і флакони, незважаючи на жорстку конку-
ренцію з боку інших видів упаковки, залишаються найбільш 
масовим продуктом виробництва, становлять майже 2/3 за-
гального обсягу виробленого скла і мають стійку тенденцію до 
зростання. це пояснюється цілим рядом переваг: вироби гігіє-
нічні, прозорі, як правило, не взаємодіють з вмістом продукції, 
дозволяють здійснювати герметичне пакування, припускають 
можливість поточного виготовлення.

Досягти високої якості продуції дозволила проведена ре-
конструкція виробництва, а також розроблений і впровадже-
ний комплекс заходів, спрямованих на покращання якості.

ампули виготовляються на сучасному технологічному об-
ладнанні фірми «Moderne Mecanique», Франція. лінії по ви-
робництву ампул мм30-LA502 забезпечують замкнутий цикл 
виробництва ампул: формування ампул, нанесення кольоро-
вого кільця відлому, суцільний контроль геометричних роз-
мірів, відпал, розкалібрування за діаметром стебла, пакуван-
ня. основну частину обсягу випуску продукції ват «пзмс» 
(98 % всієї продукції підприємства) складають ампули скляні. 
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проведено реконструкцію підприємства, як зовні, так і з 
середини. на 80 % оновлений парк технологічного обладнання. 
здійснено повну комп’ютеризацію всіх процесів, що існують 
на підприємстві. запроваджені та успішно експлуатуються такі 
програми: мегаполіс. управління персоналом (Softline, київ); 
мегаполіс. Фінанси (Softline, київ); система контролю досту-
пу (електронна прохідна) (телерадіосистеми 2000, Харків), а 
також прикладні програми, розроблені власним комп’ютерним 
персоналом – технічний облік витрат електроенергії, ведення 
документації системи ISO в електронному вигляді, облік ви-
робництва, планування та розрахунок собівартості продукції, 
електронний облік технологічних параметрів роботи печей, 
управління роботою шихтоскладальної дільниці, облік ремон-
тів обладнання, облік засобів вимірювальної техніки, облік го-
тової продукції за допомогою штрих кодів та інші.

на сучасному етапі використовується новітня технологія 
електричної варки скла з використанням обладнання провід-
них фірм європи. в цей же час спеціалістами підприємства 
розроблене та запроваджене у виробництво боросилікатне 
скло першого гідролітичного класу марки усп-1, яке дало 
змогу виготовляти медичну тару більш стійкою до впливу 
агресивних фармацевтичних засобів. 

завдяки енергійності і наполегливості керівництва під-
приємства була побудована і сертифікована система управ-
ління якістю ват «пзмс» у відповідності до міжнародного 
стандарту ISO 9001:2000. вона постійно поліпшується, що 
підтверджується третім поновленням міжнародного серти-
фікату відповідності іп «сжс україна» за дорученням SGS 
UK SSC (United Kingdom Ltd Systems & Services Certification), 
акредитованій в UKAS.

Для попередження можливості потрапляння в ампули сто-
ронніх забруднень дільниця пакування цеху по виробництву 
ампул була виділена в окреме «чисте приміщення», ізольоване 
від основної машинної зали.

у відповідності з вимогами настанови 4201.2001 
«лекарственные средства. надлежащая производственная 
практика» (GMP) споживачі первинної пакувальної тари пе-
ріодично проводять аудит виробника – ват «пзмс». вони 
мають можливість особисто пересвідчитися, що процеси ви-
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готовлення та перевірки продукції забезпечують її відмінну 
якість. Для виробів медичного призначення законодавством 
україни передбачена і виконується процедура Державної ре-
єстрації виробів медичного призначення відповідно до «по-
рядку державної реєстрації медичної техніки та виробів ме-
дичного призначення», затвердженого постановою кабінету 
міністрів україни № 1497 від 9.11.2004 р.

уведено систему відвідувань підприємства потенційними 
споживачами продукції, яка передбачає ознайомлення з про-
цесом виробництва та спільне обговорення нагальних питань. 
станом на 01.01.2014 р. 70 % продукції підприємства забез-
печують внутрішній ринок – це фармацевтичні підприємства 
україни зат «Фармацевтична фірма «Дарниця», тов «Фар-
мак», ат «Галичфарм», компанія «здоров’я» та інші. зовнішні 
зв’язки підприємство має лише з республіками білорусь, ка-
захстан, молдова та російською Федерацією.

очолює підприємство кудацький олександр миколайо-
вич. на заводі працює близько 600 працівників. використання 
інноваційних технологій дозволило підприємству ефективно 
розвиватися та забезпечувати їх роботою. на підприємстві 
створено оптимальні умови праці, систематично преміюють-
ся працівники, діє дошка пошани. керівництво заводу також 
дбає про фізичну форму працівників заводу тому ще у 1999 р. 
збудовано спортивний комплекс, на базі якого постійно про-
водяться футбольні турніри як у межах підприємства, так і в 
межах області і навіть країни. за ініціативою олександра ми-
колайовича була створена футбольна команда. 
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Керівник: Коваленко В. М.,
учитель історії
Веселоподільської ЗОШ І – ІІІ ст.,
керівник туристсько-краєзнавчого гуртка
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цікава і неповторна природа семенівського краю. з метою 
збереження її первісної краси на території семенівського райо-
ну створено і взято під охорону держави 17 природоохоронних 
об’єктів. поділяються вони на дві категорії. перша – об’єкти, 
що мають загальнодержавне значення, друга – пам’ятки місце-
вого значення [5, с. 6].

серед природно-заповідних територій семенівського 
району цікавими є парки, які неповторні своєю історією, ар-
хітектурним задумом, досить оригінальні природними та 
штучно створеними ландшафтами, композиційним поєднан-
ням, асортиментом вікових видів дендрофлори, складом екзо-
тичних і декоративних рослин. серед них увагу насамперед 
привертають криворудський дендропарк (нині рекреаційний 
центр «криворудський»), парк веселоподільської дослідно-
селекційної станції (нині парк ім. л. і. Глібова) та парк «богда-
нівський» [1, с. 58].

наша пошуково-дослідницька робота є спробою узагаль-
нити відомості про історію створення парків нашого краю, 
сучасний стан їх дендрофлори, стисло охарактеризувати осо-
бливості дендрофлори кожного парку.



344

ботанічна пам’ятка природи місцевого значення – парк 
«богданівський» знаходиться у селі богданівка однойменної 
сільської ради. нині він має загальну площу 10 га. охороня-
ється згідно з рішенням виконавчого комітету полтавської об-
ласної ради депутатів трудящих № 555 від 24.12.1970 р. 

заснований парк у 1856 р. генералом ладигіним у влас-
ному маєтку, що розташовувався на пагорбі. був закладений 
у регулярному стилі. первісно складався з декоративних на-
саджень та саду. вхід був оформлений ажурними біломарму-
ровими колонами. мав фонтани з водограями у вигляді білих 
лебедів та невелике озеро. нині територію парку можна умов-
но поділити на п’ять частин. одна з них зайнята старим фрук-
товим садом, інша – світла галявина з різними деревами, третя 
зайнята посадками берези бородавчастої, четверта – горіхами 
та дубами з залишками старих насаджень, п’ята – насадження-
ми ялини та туї [3, с. 15].

парк «богданівський» – важливий рекреаційний об’єкт 
сільської місцевості. він має цінне культурно-історичне та 
просвітницьке значення. перебуває у віданні богданівської 
сільської ради, але основний догляд здійснюється учнівським 
та учительським колективами місцевої школи. 

інший цікавий об’єкт – ботанічна пам'ятка природи міс-
цевого значення парк імені л. і. Глібова. розташований він 
на території с. веселий поділ. площа – 18,7 га. закладений 
у 1793–1799 рр. поміщиком Гаврилом васильовичем родзян-
кою. стиль закладки – регулярний. посадковий матеріал до-
ставлявся з-за кордону. був прикрашений альтанками, бесідка-
ми, гіпсовими та мармуровими скульптурами, що зображува-
ли античних богів [4, с. 169].

у 1810 р. парк за ініціативою сина Гаврила васильовича, 
аркадія, перебудували та розширили. були посаджена бузкова 
алея та влаштовані клумби, створено ставок і збудовано фон-
тани. алеями парку у 1824 р. прогулювався о. с. пушкін, а в 
липні 1845 р. парк відвідав т. Г. Шевченко. 

у 1964 р. парк був уключений до реєстру територій і 
об’єктів природно-заповідного фонду полтавщини і отримав 
статус ботанічної пам’ятки природи (рішення облвиконкому 
№ 135 від 18. 04. 64). ім’я л. і. Глібова парк носить із 1990 р. 
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тут же встановлено пам’ятник відомому поету-байкарю робо-
ти полтавського скульптора к. с. посполітака [5, с. 98].

сучасний видовий склад дендрофлори веселоподільсько-
го парку нараховує 39 видів дерев і чагарників із 28 родів і 21 
родини. значну наукову, історичну цінність парку складають 
вікові дуби, ясени, осики, робінія псевдоакація, вік яких сягає 
понад 250 років. у центральній частині парку, де розташова-
ний пам’ятник л. і. Глібову, зростає ялина європейська. [6, с. 
116].

в останні роки догляд за парком здійснюють учні та педа-
гоги веселоподільської зоШ і – ііі ст. 

криворудський дендропарк, або парк радгоспу «парти-
зан», був закладений у 1962 р. лопатою сергієм марковичем 
на історичній місцевості, де відбувалася розправа над селяна-
ми кривої руди (1905 р.), які підтримали повсталих селян села 
сорочинці [2, с. 23].

видовий склад дендрофлори парку складає близько 125 
видів, форм, сортів дерев і чагарників, зібраних з різних куточ-
ків світу. серед них – 24 види та форми голонасінних. кожна 
куртина створена за єдиним принципом: поряд із листопадни-
ми деревами та чагарниками висаджено вічнозелені шпиль-
кові породи. у парку є місце, де увічнені імена односельців, 
які загинули у великій вітчизняній війні: над меморіальними 
плитами в журбі завмерли насаджені ялини [4, с. 69].

у 1972 р. парк радгоспу «партизан» був включений до 
природно-заповідної мережі полтавської області за статусом 
парку – пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого рівня 
(рішення облвиконкому № 242 від 20.06.1972 р.).

вагому роль у підтриманні режиму та стану насаджень 
парку протягом двох останніх десятиліть відіграє колектив 
учнів і викладачів криворудської школи на чолі з директором 
павлом миколайовичем бабарикою.

17 вересня 2008 р. в історії криворудського парку від-
крилася нова сторінка. за рішенням полтавської обласної 
ради народних депутатів на базі парку створено рекреаційний 
центр «криворудський». серед першочергових заходів розви-
тку парку – збагачення його колекції новими високодекоратив-
ними видами деревних рослин. у 2010 р. парку виповнилося 
50 років [5, с. 76].
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отже, криворудський парк як цінний зразок садово-
паркової архітектури розвивається і оновлюється, сприяючи 
збереженню і пропаганді культурно-історичних, наукових, ес-
тетичних, освітньо-виховних традицій семенівського краю.

кожен із дендропарків семенівщини вирізняється своєю 
індивідуальністю як за видовим складом рослин, так і спе-
цифікою формування насаджень, їх динамічністю, емоційно-
естетичними та декоративними якостями. а тому важливим є 
розуміння цінності створення, використання і збереження різ-
номаніття паркових насаджень не тільки як своєрідних колек-
цій деревних рослин, а й як осередків знань, джерела історико-
культурних традицій нашого народу. однак, не дивлячись на 
це, збереження і відтворення як всього складу дендрофлори 
парків, так і її окремих рідкісних і вікових рослин потребує 
пошуку більш ефективних шляхів охорони.
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семенівський район полтавської області розташований 
на півдні лівобережного лісостепу (придніпровський регіон), 
у межиріччі Хорол – сула. із природних екосистем найбільші 
площі займають заплавні комплекси – водойми, прибережно-
водні болота, луки. своєрідними за рослинним світом є со-
лонці та солончаки, які, на відміну від інших районів області, 
часто зустрічаються на семенівщині. в заплавах річок ростуть 
тополеві, вербові та вільхові ліси, а на схилах балок і річкових 
долин подекуди трапляються степові ділянки. 

сучасний природно-заповідний фонд семенівського ра-
йону включає 17 об’єктів загальною площею 7332,61 га, що 
складає 5,75 % від усієї площі району. еталонами природи лі-
вобережного придніпров’я є п'ять об’єктів загальнодержавно-
го значення: нижньосульський національний природний парк, 
ландшафтний заказник загальнодержавного значення «сулин-
ський» і три гідрологічних заказники – «Гракове», «рогозів ку-
ток» і «солоне» [3, с. 6].

метою нашої пошукової роботи було зібрати, проаналізу-
вати та узагальнити матеріал про природні об’єкти загально-
державного значення на території семенівського краю. також, 
оскільки інформації про нижньосульський національний при-
родний парк обмаль, ми вирішили частково заповнити цю про-
галину у вивченні природи рідного краю.
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нижньосульський національний природний парк створе-
ний у 2010 р. Як пам’ятка природи національного значення він 
знаходиться під охороною держави згідно з указом президен-
та україни від 10.02.2010 р. № 155/2010. розташований у пол-
тавській та черкаської областях, зокрема, у полтавській об-
ласті – в межах сулинської затоки кременчуцького водосхови-
ща, на території трьох районів: Глобинського, семенівського 
та оржицького. на території семенівського району охоплює 
околиці сіл Горошине, погребняки та Дем’янівка. 

в геоботаніко-екологічному відношенні він є одним із міл-
ководних масивів сулинської затоки, що майже повністю за-
йнятий рослинністю, за винятком основного русла р. сули, бе-
реги якої чітко виділяються завдяки наявності великих очере-
тяних угруповань уздовж русла. основну площу затоки займає 
гідрофільна, меншу – водна рослинність. у межах заказника є 
острови. водна і прибережно-водна флора репрезентована 100 
видами. загалом у складі флори заказника близько 900 видів, 
у т. ч. і занесених до зеленої [4, с. 308] та червоної [5, с. 155] 
книг україни, до списку регіонально рідкісних видів. серед 
червонокнижних та регіонально рідкісних видів кілька десят-
ків представників тваринного світу.

необхідно також зауважити, що територія природного 
парку є основним нерестилищем кременчуцького водосхови-
ща, місцем нагулу і зимівлі різноманітних видів риб, гнізду-
вання та відпочинку багатьох червонокнижних видів птахів, 
розмноження та відтворення болотної і водоплаваючої дичи-
ни; вона є стабілізатором мікроклімату і регулятором ґрунто-
вих вод, підтримує гідрорежим р. сули, а відтак має неоцінен-
не екологічне та рекреаційне значення [4, с. 30].

ландшафтний заказник загальнодержавного значення «су-
линський» був створений у 1998 р. з метою збереження цінних 
водно-болотних угідь у пониззі р. сули. він охороняється від-
повідно до указу президента україни № 134/98 від 9.12.1998 р.  
цей ландшафтний заказник знаходиться на території двох 
районів полтавщини – семенівського та Глобинського. не-
велика його частина заходить на територію чорнобаївського 
району сусідньої черкаської області. в межах семенівського 
району він розташовується між селами Горошине, погребняки 
та Дем’янівка. заказник входить до складу нижньосульського 



349

національного парку та є одним із найбагатших у центральній 
україні за видовим складом флори та фауни. 

в геоботанічному відношенні це один із мілководних ма-
сивів затоки р. сули. основні його площі займає гідрофіль-
на рослинність, менші – водна, що формується зануреними у 
воду та плаваючими на поверхні видами. ландшафтний заказ-
ник є основним для кременчуцького водосховища нерестови-
щем, місцем нагулу і зимівлі водної фауни. серед рослинності 
відмічені ряд червонокнижних та регіонально рідкісних видів. 
має досить різноманітний фауністичний комплекс [2, с. 75].

Гідрологічний заказник загальнодержавного значення 
«Гракове» в околицях сіл оболонь і новоселиця створений на 
території 500 га з метою збереження лучно-болотного комп-
лексу притерасної заплави р. сули з солонцевою та лучно-
галофітною рослинністю, рідкісними видами флори та фау-
ни. територія гідрологічного заказника – суцільний лучно-
болотний масив, сформований на рівнині зі значною мінералі-
зацією та високим рівнем залягання ґрунтових вод. у загаль-
ному флора заказника нараховує близько 400 видів. 

цей заказник має досить цікаву і різноманітну орнітофау-
ну, є місцем гніздування і розмноження птахів, перебування їх 
під час міграцій, стабілізатором мікроклімату регіону, регуля-
тором гідрорежиму та ґрунтових вод, виконує функції об’єкту 
екології та рекреації [1, с. 10].

Гідрологічний заказник загальнодержавного значення 
«рогозів куток» створений у 1996 р. в околицях сіл Худоліївка 
та новий калкаїв. його утворено з метою збереження цінних 
водно-болотних угідь в заплаві лівого берега р. сули, де до-
нині збереглися типові для українського лівобережного лісо-
степу природні комплекси обводнених очеретяних боліт, лук і 
озер із багатим рослинним і тваринним світом [2, с. 12].

Флористичне різноманіття заказника досить велике і нара-
ховує близько 400 видів. не менш різноманітний і тваринний 
світ. Як серед флори, так і серед фауни зустрічається багато 
представників червонокнижних та регіонально рідкісних ви-
дів [3, с. 105]. заказник входить до заповідної зони нижньо-
сульського національного парку. 

Гідрологічний заказник загальнодержавного значення 
«солоне» знаходиться між селами оболонь, наталенки та по-
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гребняки, має площу 400 га. він існує з 1982 р. та охороня-
ється згідно з постановою ради міністрів урср № 167 від 
16.12.1982 р. складається з водного плеса, заболочених ді-
лянок і прилеглих засолених лучних ділянок. специфіка його 
рослинності визначається галофітними угрупованнями. за-
галом у складі флори заказника нараховується близько 400 
видів. на його території також зустрічаються червонокнижні 
представники тваринного світу. заказник входить до заповід-
ної зони нижньосульського національного природного парку, 
але має окремий природоохоронний статус [4, с. 8].

усі описані заповідні території є природними лаборато-
ріями для проведення наукової, освітньо-виховної діяльності, 
а також місцем для культурного відпочинку та спілкування з 
природою.
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лІто яК КлІматиЧниЙ сезон У мІстІ Полтава

Запорізька Ірина, учениця 11 класу
Полтаської загальноосвітньої школи №29
Керівник Запорізька А.І., 
учитель географії

вивчення клімату планети земля є одним з найбільш акту-
альних напрямків науково-дослідницької роботи вчених усьо-
го світу. проте зміни клімату зазвичай розглядаються в гло-
бальних масштабах. проте на фоні глобальних змін не менш 
важливим є дослідження регіонального клімату та сезонних 
його змін, що впливає на економічні та соціальні аспекти по-
всякденного життя та діяльності суспільства.

кліматичні дослідження в полтаві мають давню історію. 
їх початок відносять до 1824 року. регулярні безперервні спо-
стереження на полтавській метеостанції ведуться з 1947 року 
[6,с.6]. обробка даних метеорологічних спостережень на ме-
теостанції полтава за період з 1991 по 2014 рік дозволяють 
зробити певні висновки про динаміку показників елементів 
клімату території міста полтава. Доведено, що кліматичні осо-
бливості найкраще простежуються в межах основних сезонів. 
Для аналізу обрано літо як кліматичний сезон.

Як відомо, клімат міста відрізняється від клімату приле-
глої території. він формується у результаті взаємодії атмос-
ферних процесів і локальних особливостей самого міста. Гео-
графічне положення полтави (49°15´пн.ш., 34°33´сх.д.) [6,с.3] 
визначило належність міста до помірного кліматичного по-
ясу, крайньої південної частини атлантико-континентальної 
помірно-вологої помірно-теплої кліматичної області. полтава –  
межа впливу атлантичного океану та континенту, північних і 
південних широт. [2;3;4]. улітку найбільш активним є захід-
не перенесення. найбільшу повторюваність мають західні та 
північно-західні вітри. на початку літа є частими циклони по 
лінії полярного фронту, який розділяє місцеве прогріте повітря 
і прохолодне вологе повітря з північної атлантики, що супро-
воджуються грозами і зливами. у другій половині літа пере-
важає антициклональна стійка спекотна та суха малохмарна 
погода під впливом азорського максимуму й місцевих антици-
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клонів. повітряні маси з чорного та середземного морів при-
носять грози. проникнення арктичних повітряних мас майже 
відсутнє. можливе надходження сухого континентального 
повітря з помірних широт чи тропічного повітря із середньої 
азії [3,с.59]. проте у порівнянні з іншими кліматичними се-
зонами, літо в полтаві має найбільш стійкий характер погоди.

рік у місті полтава чітко поділяють на чотири кліматичні 
сезони. літо є найбільш довготривалим сезоном. середня його 
тривалість у 1961-1990 рр. становила 124 дні (у середньому з 
13 травня по 14 вересня) [3,с.157]. згідно даних полтавської 
метеостанції у період 1994-2014рр. літо триває з 14 травня по 
17 вересня ( в середньому 126 днів). отже, тривалість сезону 
в середньому збільшилася на 2 дні. побудований графік (рис. 
1) ілюструє тривалість літнього сезону з 1994 по 2013 рр. ви-
будована лінія тренду відображає загальну тенденцію: трива-
лість літа збільшується.

Рис. 1.середня тривалість літнього кліматичного сезону 
1994-2013 рр.

літо 2012 року ввійшло в історію метеоспостережень 
у місті полтава як найдовше – воно тривало 169 днів ( з 23 
квітня до 8 жовтня). найкоротше літо зафіксовано в 1933 р. –  
79 днів [3,с.157].

одним з найважливіших кліматичних показників є серед-
ня температура повітря. встановлено, що клімат міста полта-
ва за весь період спостережень поступово теплішав. за дани-
ми полтавської метеостанції проаналізовано динаміку зміни 
температури повітря в літні місяці з 1991 по 2014 роки. в цей 
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період у літній сезон теплі роки чергуються з прохолодними. 
найхолоднішим був літній сезон у 1993 році (+17,6°с), а най-
теплішим – у 2010 році (+21,7°с). абсолютний максимум тем-
ператури повітря за весь період спостережень на метеостанції 
м. полтави було зафіксовано улітку 2010 р. – +38,6°с. можна 
спостерігати перепади температуру всередині сезону, хоча в 
цілому середньомісячна температура повітря усіх трьох літніх 
місяців має стійку тенденцію до підвищення. більш наочно цю 
тенденцію відображає рис. 2; графік побудовано на основі се-
редніх температур за весь літній кліматичний сезон.

Рис. 2. середня температура літнього сезону 1991-2013 рр.
найвища середньомісячна температура повітря у 1991-

2014 рр., як і в попередній кліматичний період, у більшості 
випадків (65%) простежується в липні, у 26% – у серпні і лише 
в 9% випадків – у червні. крім того, за даними полтавських 
метеорологів, змінились кліматичні температурні середньоде-
кадні норми літа для м. полтава. за період 1961-1990 рр. се-
редньодекаднанорма температур становила +16,8°с. з 1991 р., 
у зв’язку з поступовим підвищенням температури,норма ста-
новить +18,6°с.

атмосферні опади влітку випадають переважно при про-
ходженні північно-західних атлантичних циклонів. Для пол-
тави характерний континентальний тип річного ходу опадів 
із максимумом улітку. за літо випадає приблизно 2/5 річної 
кількості опадів. найбільша кількість опадів випадає в черв-
ні та липні. літньому сезону притаманні опади зливового ха-
рактеру, що супроводжувалися блискавкою та градом. проте 
в найбільш засушливі періоди відмічаються посухи та суховії 
[3,с.83-84].
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на основі даних метеостанції м. полтава за 2001-2013 рр. 
складена діаграма кількості опадів для міста полтава (рис. 
3).кількість опадів у місті полтава за вказаний період змен-
шується, про що свідчить лінія тренду.

Рис. 3. Кількість опадів у м. Полтава 2001-2013 рр.
зменшення кількості опадів пов’язують із зростанням тем-

ператури повітря: більша частина опадів витрачається на ви-
паровування. крім того, для м. полтава раніше був властивий 
континентальний тип річного розподілу атмосферних опадів 
з максимумом улітку. зараз простежується зменшення конти-
нентальності клімату, тому розподіл опадів протягом року став 
більш рівномірним. особливістю періоду потепління також є 
постійна нерівномірність випадання опадів у середині сезону 
та в окремі роки (на початку сезону випадає значно більше 
опадів, ніж у кінці) [1].

упродовж останніх десятиліть спостерігаються певні змі-
ни в циркуляції повітряних мас. збільшився вплив повітряних 
мас з атлантики та тропічних повітряних мас. літо в полта-
ві тепле і сухе, але погодні умови не є постійними протягом 
усього літнього сезону. зміни погоди влітку супроводжуються 
несприятливими метеорологічними явищами, кількість яких 
збільшується (суховії, пилові бурі, зменшення вологості пові-
тря, спека, грози, зливи, туман).

загалом на території міста полтава простежуються зміни 
клімату, які є синхронними до глобальних кліматичних змін. 
розширюються межі основних кліматичних сезонів, у даному 
випадку – кліматичного літа. підвищується температура по-
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вітря та зменшуєьтся кількості атмосферних опадів, зростає 
внутрішньосезонна мінливість цих метеорологічних величин. 
Фахівці пов’язують це переважно зі зміною циркуляційного 
чинника кліматоутворення (за період з 1991 року відбулося 
зміщення основних баричних центрів на схід на 20-30°)[5].

у зв’язку з глобальними змінами клімату, які впливають 
на трансформацію регіонального клімату, окремі метеороло-
гічні величини (тривалість кліматичних сезонів, температура 
повітря, кількість опадів, вітровий режим) зазнають значних 
змін у порівнянні з відповідними значеннями попереднього 
кліматичного періоду [5]. такі тенденції, вірогідно, зберігати-
муться й надалі, що поставить питання розробки і реалізації 
стратегії адаптації до нових кліматичних умов.
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осоБливостІ ПРиРоДи 
КозелЬщинсЬКоГо КРаЮ

Старушко Ярослав, учень11 класу
Пригарівської ЗОШ І – ІІІ ст.
Козельщинського району
Керівник: Дашівець І.С., 
вчитель географії

наш край – чудовий куточок землі української, край родю-
чих чорноземів, луків і лісів припсілля, широких полів. уза-
гальнивши інформацію про природу краю з низки видань, ми 
виконали фізико-географічну характеристику козельщинсько-
го району.

козельщинський район знаходиться в південній части-
ні полтавської області, в межах українського лівобереж-
ного лісостепу: південно-лісової підобласті Дніпровської 
терасової низовини нижньопсельського та козельщинсько-
кобеляцького районів. на півдні межує з кременчуцьким, на 
сході – кобеляцьким, на півночі – з решетилівським, на заході –  
з Глобинським районами полтавської області.

територія району складає 9 261,6 кв.км (3,2 % площі об-
ласті, 16 місце серед 25 районів). протяжність з півночі на пів-
день – 46 км, із заходу на схід – 35 км. Географічний центр 
знаходиться між селами квіти – михалики – павлівка.

більша частина території – простора рівнина з висотою 
поверхні 70-100м і загальним похилом у західному напрямку 
до русла р. псьол. найвища точка району – Громова могила 
(156,3 м) поблизу с. андрійки, яку перетинає автотраса полта-
ва–олександрія.

примітною рисою краєвиду є асиметрія річкових долин і 
міжрічкових просторів. правий берег псла – високий, крутий, 
розритий балками – стрімко спадає до річки. на лівому бере-
зі лежать широкі заплави з болотами, старицями, левадами та 
тераси із сосновими лісами. Далі від річки берег крутішає і по-
ступово переходить на міжрічковий вододіл, який знову спадає 
до сусідньої річки ворскла.

за геологічною будовою район поділяється на дві части-
ни кременчуцько-криворізьким розломом. по лінії розлому 
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в межах району зустрічаються залізисті кварцити, германій, 
сланці, буре вугілля, гнейси. північна частина району знахо-
диться в межах Дніпро-Донецької западини, південна – в меж-
ах українського щита, серед кристалічних порід якого криють-
ся родовища гранітів. з осадових порід поширені суглинки, 
піски, глини, мергелі, глауконіти, розсипи циркону, боксити.

козельщинський район розташований у помірно-
континентальному кліматичному поясі в області дії лінії во-
єйкова. середня температура повітря складає –6,9 с° в січ-
ні, +29,0 с° в липні. середня річна кількість опадів – менше  
500 мм. зволоження недостатнє, бо в середньому кожний тре-
тій рік характеризується засухою.

територією району тече річка псьол (довжина в межах 
району 33,9 км) з відміткою урізу води 65м; його притока – 
Говтва (12 км). піщано-глинисті береги псла круті й високі ( 
до 7 м), глибина русла на перекатах – до 1,5 м, на плесах – до 
4м, підйом води –в березні та на початку квітня. малі річки: 
сухий кобелячок, рудька з притокою крива руда. усі річки на-
лежать до басейну Дніпра; загальна довжина Дніпра у межах 
району 64,1 км. на території району об’єкти водного фонду за-
ймають 595,1 га, в т.ч. річки – 306,3 га, озера – 131 га, ставки –  
118,1 га, інші – 39,7 га.

водозабезпечення населених пунктів здійснюється за ра-
хунок підземних вод із колодязів глибиною від 3 до 10 метрів, 
рівень яких різко спадає протягом останніх років. вода соло-
нувата.

всі води до 50 м залягання – безнапірні, а води бучацько-
канівських відслонень (глибина 100-120 м) – напірні. Для ра-
йону рекомендовані води алювіального бучацько-канівського 
горизонту.

мінералізація вод 1-1,5 г/л (для порівняння, в полтаві  
3,5 г/л).

основним джерелом водопостачання є алювіальні гори-
зонти, бо нижчі горизонти – це розсоли.

район перспективний на розвідку і освоєння мінеральних 
вод. у с. книшівка пісківської сільської ради є свердловина 
з мінеральною водою типу нижньосергіївської (хлоридно-
натрієва, мінералізація 9,45). в колишньому с. ковдиші васи-
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лівської сільради є свердловина № 855 з мінеральною водою 
типу миргородської (мінералізація 3,67). 

екологічна ситуація доволі напружена в південно-західній 
частині району – в зоні впливу промислових об’єктів, що зна-
ходяться в межах сусідньої комсомольської міської ради: ват 
«полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (кар’єр з ви-
добування сирого залізняка) та кременчуцького нафтопере-
робного заводу пат «укртатнафта» (ставок-випарник). від-
ходи виробництва цих промислових гігантів забруднюють на-
вколишнє середовище і водні горизонти. у зону забруднення 
входять смт нова Галещина, села комінтерн, Шевченки, ниж-
ня жужманівка, солониця, безуглівка, Горбані. найменш за-
брудненою є припсільська зона, де розташовані практично всі 
природно-заповідні об’єкти району (9 з 10).

основну частину території району займають родючі чор-
ноземні ґрунти (77,4 % загальної площі, середній показник 
вмісту гумусу – 3,4 %). більша частина землі сільськогоспо-
дарського призначення становлять 88,5 % загальної площі ра-
йону (82109 га з 92740). розораність території складає 68,5 %, 
лісистість 4,3 %. поширенню лісів, крім антропогенного впли-
ву, заважає високий рівень засолення ґрунтів. Широколистяні 
ліси зростають поблизу правих крутих схилів долини псла; 
соснові й сосново-дубові ліси займають піщані тераси річки. в 
лісах ростуть дуби, сосна, ясен, берест, липа, клен, терен, глід, 
шипшина. степи подекуди збереглися на південних схилах 
річкових долин і балок. природна флора нараховує квіткові, 
голонасінні, папоротеподібні рослини, хвощі, плауни, мохи, 
лишайники. серед трав багато лікарських рослин. чимало з 
них є рідкісними та охороняються.

До фауністичного комплексу входять ссавці,птахи, плазу-
ни, земноводні, риби, комахи. чимало з них занесено до чер-
воної книги україни.

за мисливськими господарствами закріплено 92740 га 
угідь. кількість основних видів мисливської фауни в останні 
роки порівняно стабільна і представлена основними видами: 
кабаном, зайцем-русаком, козулею, лисицею, єнотовидним со-
бакою, борсуком, куницею, тхором чорним, ондатрою та пер-
натою дичиною: сірою куріпкою, перепелом, дикою качкою, 
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лискою, куликовими видами, гусьми, журавлем, лебедем, во-
дяною курочкою, норцем.

природні ландшафти краю значною мірою змінені в ре-
зультаті господарської діяльності людини. площа природно-
заповідного фонду складає 3024,9 га загальної площі району. 
захищена природна мережа включає три ландшафтні заказни-
ки: пашенівський (518 га, с. пашенна), псільський (362 га між 
селами нижня мануйлівка і піски), Хорішківський (735 га,  
с. Хорішки); 7 гідрологічних заказників. 

козельщинський край відомий на полтавщині ще й тим, 
що в ньому є джунглі. на території ландшафтного заказника 
«псільський» в заплаві псла поблизу русла річки в урочищі 
«погрібне» зростає старий ліс із тополі білої. тополі діаме-
тром 60-70 см досягають висоти 22-24 м. усю поверхню землі 
вкриває дикий виноград п’ятилистий, який піднімається по 
стовбурах дерев на висоту близько 14-16м. Як потрапив ви-
ноград на цю ділянку, де поруч нині немає осель, достеменно 
невідомо. 

унікальним природним об’єктом є Шар-гора біля с. при-
ліпка.

один з найцікавіших природних об’єктів на території пол-
тавської області – солоне озеро князево. назва озера пов’язана 
з проживанням на його берегах грузинських князів імеретин-
ських. його площа складає близько 3 га. озеро достатньо гли-
боке – до 8 м. його глибина змінюється в залежності від рівня 
води. солоне озеро – справжнє диво природи. живлення його 
відбувається в основному за рахунок підземних джерел, зо-
крема, мінерального джерела з солоною водою. жарке сонце 
випаровує воду, залишаючи солоний осад – ропу, яка містить в 
собі кухонну сіль і інші гіркі солі. 

лікувальними ресурсами є мінеральна вода хлоридно-
натрієвого типу, яка надає омолоджуючу дію, стимулює кро-
вообіг, прискорює оновлення шкіри, обмін речовин і зміцнює 
нервову систему. повітря над озером чисте, дихається надзви-
чайно легко і відчувається особлива бадьорість і приплив сил.

природа нашого краю зберігає чимало своєрідного, ціка-
вого. любити її чарівний світ, охороняти його повинен кожен 
із нас.
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в подальшому плануємо провести дослідження антро-
погенних змін у нашому краї за період діяльності людини 
та дослідити перспективи використання тихоплинного псла, 
мальовничих краєвидів припсілля для організації повноцін-
ного відпочинку у будь-яку пору року. адже це території, де 
ще збереглися первозданні мішані та соснові ліси, незіпсовані 
цивілізацією луки з унікальним різнотрав’ям, тихі рибальські 
ранки, які задовольнять найвибагливіший смак. природна кра-
са, чисте повітря і гостинність мешканців сіл Юрки, Говтва, 
Хорішки, приліпка, піски, мануйлівка, книшівка додасть 
здоров’я і сили, одухотворить душу і серце.
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визнаЧення яКостІ воД РІЧКи свинКІвКи 
на ДІлянЦІ РУсла У меЖах новоселІвсЬКоЇ 

та КовалІвсЬКоЇ сІлЬсЬКих РаД 
ПолтавсЬКоГо РаЙонУ 

еКолоГо-ГІДРоБІолоГІЧними метоДами

Кузіна Влада, учениця 11 класу 
Новоселівської ЗОШ
І – ІІІ ступенів Полтавського району 
Керівник: Пуденко О.Р., 
вчитель біології Новоселівської 
ЗОШ І – ІІІ ступенів

стан води і повноводність головних водних артерій укра-
їни залежить насамперед від стану їхніх приток – малих рі-
чок, яких налічується близько 63 тисяч. переоцінити роль цих 
водних об’єктів неможливо. вони забезпечують потреби насе-
лення у водних ресурсах. саме в долинах таких рік розташо-
вані 90 % населених пунктів країни. однак стан малих річок 
україни сьогодні викликає велику тривогу. понад 20 тисяч їх 
уже зникло. це невідворотно веде до деградації великих річок. 
тому проблема збереження та оздоровлення водотоків – одне з 
найгостріших питань сьогодення.

упродовж 2013 р. членами еколого-краєзнавчого гуртка 
«краплина» року було проведено 3 серії спостережень у різні 
пори року з метою визначення якості вод річки свинківки та 
здатності річки до самоочищення:

1 етап – квітень, період весняного паводку;
2 етап – липень, літній межень;
3 етап – вересень-жовтень, період осіннього паводку.
в основі оцінки якості води ми використали дві групи по-

казників, зокрема:
фізичні – колір, запах, прозорість, наявність завислих ре-

човин, каламутність;
гідробіологічні – розвиток флори та фауни. 
Для визначення якості води використали методи, що не 

потребують складного обладнання і є простими у виконанні. 
Для еколого-гідробіологічних досліджень якості води річ-

ки свинківка нами було обрано дві ключові ділянки русла в 
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межах села новоселівки, що відрізняються одна від одної за 
ступенем антропогенного навантаження.

перша ділянка має підвищений рівень антропогенно-
го впливу. правий берег із крутизною схилів більше 300 по-
вністю розораний під городи та присадибні ділянки. лівий  
берег – заплавна лука, що використовується як пасовище для 
великої рогатої худоби та випасу свійської птиці.

Друга ділянка розташована за межами села новоселівка, 
на відстані 250 м від першої. також має крутий правий схил, 
лівий – заплавна лука.

Для обох ділянок на час першого етапу дослідження, що 
відбувся в квітні, спільними є такі показники. рівень води ви-
сокий, річка тільки повернулася у береги після весняного роз-
ливу. на березі можна побачити залишки зелених водоростей, 
що заплуталися в лучній рослинності після розливу річки. 
вода проточна, відсутні штучні загати та дамби. мають по-
дібні рослинні асоціації, що ростуть по берегах річки: вільха 
чорна + верба плакуча – глід + калина + верба ламка – злаково-
різнотравні луки. на поверхні води не помітні зарості водорос-
тей. вода прозора, але має жовтуватий відтінок, не каламутна. 

прозорість води було визначено за допомогою диска сек-
кі. опустивши білий диск із тіньового боку на саме дно до-
сліджуваних ділянок, відзначили, що його добре видно. на 
першій ділянці глибина становила 132 см, а на другій 143 см.

запах води визначали за такою методикою: 100 мл води 
при кімнатній температурі налили в колбу місткістю 200 мл, 
накрили склом на декілька хвилин і залишили в спокої, потім, 
відкривши колбу, коловим рухом збовтали і швидко визначи-
ли наявність запаху. вода має запах природного походження, 
слабо виражений, деревний. після двох годин відстоювання 
проб води з дослідних ділянок відзначено незначний осад на 
стінках колби. 

Для визначення рослинного і тваринного світу дослідних 
ділянок були взяті проби ґрунту за допомогою скребка та сач-
ка. 

Ґрунт піщано-мулистий. після промивання нами були від-
значені: личинки веснянок – зрідка, бокоплави – зрідка, водя-
ний скорпіон, личинки та дорослі форми плавунців, п’явки, 
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ставковик звичайний та ставковик болотний, жабурниця річ-
кова. були знайдені порожні черепашки котушок. 

за проведеними спостереженнями воду весняного забору 
можна вважати помірно забрудненою.

за період із квітня по липень, на час другого етапу дослі-
дження, відбулися суттєві зміни водного режиму. річка знахо-
дилася у стані літньої межені. русло частково пересохло, течія 
відсутня, вода стояча. були проведені повторні забори проб 
води та ґрунту на обох дослідних ділянках.

на першій дослідній ділянці на поверхні води помітні 
зарості зелених водоростей. вода непрозора, каламутна, має 
сірувато-синьо-зелене забарвлення, що свідчить про активний 
розвиток синьо-зелених водоростей. опустивши білий диск 
секкі з тіньового боку на саме дно досліджуваних ділянок, 
відзначили, що його погано видно. Глибина становила 65 см. 
вода мала природного походження запах, добре виражений, 
болотний. після двох годин відстоювання проб води з дослід-
них ділянок з’явився добре помітний осад на стінках колби. 
серед представників тваринного світу личинки веснянок від-
сутні, значна кількість плавунців, відзначено велику кількість 
личинок комарів (мотиль). 

на другій дослідній ділянці, крім відзначених на першій 
ділянці змін, звернув на себе увагу масовий розвиток ряски 
малої, що свідчить про надмірний вміст у воді біогенних еле-
ментів. 

за проведеними спостереженнями воду літнього забору 
можна вважати забрудненою.

на час третього етапу спостережень рівень води в річці 
відновився осінніми дощами. вода проточна, відсутні штучні 
загати та дамби. були проведені планові забори проб води та 
ґрунту на обох дослідних ділянках. на поверхні води зрідка 
помітні зарості куширу. вода прозора, але має жовтуватий від-
тінок, не каламутна. прозорість води було визначено за допо-
могою диска секкі. на першій ділянці глибина становила 102 
см, на другій 113 см. запах води природного походження, сла-
бо виражений, болотний. після двох годин відстоювання проб 
води з дослідних ділянок відзначено наявність незначного оса-
ду на стінках колби. в пробах ґрунту були виявлені личинки 
плавунців. на другій ділянці до попередньо залишеного садка 
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потрапило два раки широкопалих, що мали довжину 8 та 10 
см. за проведеними спостереженнями воду осіннього забору 
можна вважати помірно забрудненою.

стисло підсумуємо результати дослідження. незважаючи 
на інтенсивне використання вод р. свинківки місцевим насе-
ленням, їх можна вважати помірно забрудненими, можливо, 
навіть близькими до природних, про що свідчить наявність 
у весняному заборі води личинок веснянок, а в осінньому – 
раків. річка здатна до швидкого самоочищення і відновлення 
якості води. водночас не можна не звернути увагу на пробле-
ми річки в літній період, що пов’язані з пересиханням русла. 
на нашу думку, таке різке падіння рівня води є наслідком по-
будови несанкціонованих дамб та загат вище по течії, на тери-
торії сільських рад надержинщини та рунівщини.
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в україні практично не залишилося природних біогеоце-
нозів, які б не зазнали антропогенного впливу. подібна ситуа-
ція склалася і на лубенщині. наслідком порушення природних 
біотопів є зменшення різноманітності і чисельності біоти, зо-
крема флори. тому збереження і відновлення окремих видів 
рослин, яким загрожує зменшення чисельності та зникнення, 
є першочерговим завданням [1; 2].

Досить багато зникаючих видів рослин, що включені до 
червоної книги україни та до регіонального списку рідкісних 
рослин полтавщини, можна знайти і в лучних фітоценозах 
с. березоточа. це, зокрема, типовий представник заплавних і 
низинних луків – плодоріжка болотна (зозулинець болотний) 
аnacamptis palustris (Jacq.). ця надзвичайно гарна рослина роз-
плачується за свою красу та лікувальні властивості. вона на-
лежить до групи рідкісних європейсько-середземноморських-
середньоазійських видів на південній межі ареалу [3; 4].

мета нашого дослідження – виявити у природних умовах 
ценопопуляційні локуси плодоріжки болотної та вивчити її 
еколого-біологічні особливості; з’ясувати адаптаційні можли-
вості виду шляхом  вимірювання морфометричних показників 
та обрахунку кількості вегетативних і генеративних органів у 
особин виду.

протягом весняно-літнього періоду 2013 р. нами було 
обстежено заплавні, вологі солонцюваті і болотисті низин-
ні луки, що знаходяться у пониззі р. сули та р. удай в околицях 
с. березоточа, та виготовлена картосхема.
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під час обстеження території ми виявили три малочи-
сельні ценопопуляційні локуси рідкісної лучно-болотної орхі-
деї – плодоріжки болотної: і і ііі знаходяться на болотистих 
низинних луках, а іі – на слабкозасолених вологих лучних ді-
лянках. ці скупчення відрізняються один від одного кількістю 
особин, протяжністю. така неоднорідність ценопопуляцій ви-
никає як через неоднорідність умов середовища, так і в зв’язку 
з біологічними умовами розмноження й розселення особин.

була виміряна площа  трьох досліджуваних ценопопуля-
цій: і – 0,192 га; іі – 0,034 га; ііі – 0,012 га ми підрахували 
кількість особин виду в кожній ценопопуляції у вегетативному 
стані: і – 92; іі – 28; ііі – 7. свої дослідження ми продовжили 
в 2014 р., отримуючи консультації у наукових співробітників 
Дослідної станції лікарських рослин. нами було відзначено 
різке зменшення чисельності особин у вегетативному стані 
порівняно із дослідженнями попереднього року: і – 37; іі – 19; 
ііі – 2.

отримані результати з вивчення стану чисельності попу-
ляції плодоріжки болотної на досліджених луках показують, 
що спостерігається чітка тенденція до зменшення кількос-
ті особин у вегетативному стані. цьому сприяли зростання 
впливу господарської діяльності людини, несприятливі по-
годні процеси (низький рівень вологості лучних ділянок че-
рез нестачу опадів та високу температуру). також досліджені 
лучні ділянки дуже потерпають від викошування, випасання 
худобою, збирання на букети та ін. а площа і ценопопуляцій-
ної ділянки використовується як постійний сінокіс місцевими 
жителями.

за результатами дослідження популяцій аnасamptis 
раlustris було проведено аналіз результатів вимірів: висоти сте-
бла разом з суцвіттям, довжини, ширини і кількості листків, 
довжини суцвіть, кількості квіток, кількості і довжини коробо-
чок. величина вибірки була 58 особин.

встановлено, що висота рослин у досліджених ценопопу-
ляційних локусах була від 19,5 до 85,0 см. найбільша кількість 
особин мала її у межах 31,0 – 67,0 см. стосовно кількості лист-
ків було виявлено, що у більшості особин їх нараховувалося 
4–5 (48 % і 33 % відповідно) з діапазоном коливань 3–6 на 
одну особину. розміри листків переважаючої кількості рослин 
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характеризувалися такими показниками: ширина 1,1–1,9 см, 
довжина 18,0–26,0 см (відповідно 67 % і 55 %).

при підрахунку середньої кількість квіток у суцвітті на 
одну особину апасamptis раlustris виявилося, що абсолютна 
більшість представників (57 %) мали на одну особину від 13 
до 21 квітки у суцвітті.

з огляду на вищезазначене, можна зробити висновок, що 
морфометричні показники особин дослідженої популяції до-
сить широкі. така внутрішньо-популяційна морфологічна мін-
ливість свідчить про досить високий ступінь адаптації дослі-
джених особин.

але водночас останніми роками спостерігається зменшен-
ня щільності вивчених локалітетів, оскільки площа і та ііі це-
нопопуляції використовується як сінокіс місцевими жителями. 
при цьому надземна частина рослин плодоріжки болотної зрі-
зається ще до достигання насіння у плодах.

Щоб зберегти досліджені популяції плодоріжки болотної, 
наша екологічна група «конвалія» проводить роз’яснювально-
пропагандистську роботу серед місцевого населення, особли-
во серед школярів, про значимість цього виду, закликає  їх до-
тримуватись основних правил захисту рідкісних рослин.

з метою збереження і відновлення плодоріжки болот-
ної наша екологічна група звернулася до голови березотіць-
кої сільської ради білокур н.в. із проханням про вилучення 
ділянки площею 0,192 га та 0,012 га із користування. також 
ми звернулись до лубенського сектору охорони навколиш-
нього природного середовища та до полтавського держуправ-
ління із охорони навколишнього середовища із клопотанням 
про включення болотистих низинних, заплавних та суходіль-
них лучних ділянок, на яких поширений зникаючий досліджу-
ваний нами вид, до перспективного лубенського регіонально-
го ландшафтного парку.

підіб’ємо підсумки. аnacamptis palustris – рідкісний вид, 
що занесений до червоної книги україни та регіонального 
списку рідкісних рослин полтавщини. завдяки різноманітно-
му хімічному складу плодоріжку болотну використовують у 
науковій та народній медицині. природно-кліматичні умови, 
що склалися в околицях с. березоточа, загалом сприятливі 
для зростання плодоріжки болотної. зменшення чисельності 
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виду пов’язане з антропогенним фактором та несприятливи-
ми погодними умовами, що склалися в 2014 р. внутрішньо-
популяційна морфологічна мінливість апасamptis раlustris 
свідчить про досить високий ступінь адаптації досліджених 
особин до умов існування, особливо при зростаючому ан-
тропогенному навантаженні. користуючись складеною нами 
картосхемою конкретних ценопопуляційних локусів дослі-
джуваного виду, можна успішно сприяти його відновленню. 
територію, на якій зростає плодоріжка болотна, пропонує-
мо включити до перспективного лубенського регіонального 
ландшафтного парку.
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воістину, без річок неможливо уявити опоетизованої 
української природи, самобутнього національного ландшафту. 
Як не дивно, але факт: про найдовшу річкову долину лубен-
щини площею близько 23 кілометрів ніхто не знає. ніхто не 
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описав цього самобутнього ландшафту, що містить у собі ви-
сокий інформаційно-виховний потенціал.

Ще на картах, виданих у 1980-х рр., колишня річкова до-
лина позначена пунктирною лінією – як існуючий, але переси-
хаючий потік. слід зазначити, що на річковій долині лиману 
і прилеглих до неї підвищеннях знаходяться найбільші лісові 
масиви лубенщини. цей унікальний ландшафт разом із при-
родними елементами поєднує історико-культурні пам’ятки. у 
ландшафті закарбувалася пам’ять про минуле, у ньому живе 
добро, мораль, інтелект. мабуть, доречним було б заглибитись 
у минувшину і дослідити феномен даної річкової долини, що 
ми й робимо. маємо надію розділити нашу неприховану ціка-
вість із допитливими, що закохані у свій рідний край.

першою ознакою будь-якого географічного об’єкта є його 
назва. ми переконані, що спочатку річка мала назву ламанка, 
бо покривлене русло нагадувало дійсно ламану траєкторію. 
саме таку назву носило урочище в селі тарандинці. але коли 
жителі розпочали порушувати звичайний вигляд річки (буду-
вати греблі, розорювати землі біля берегів), розділяти природ-
ний потік на частини у верхній течії, річка перестала існувати 
як ламанка, отримавши іншу назву – лиман. наш лиман із 
географічним терміном «лиман» (вигнута мілководна затока, 
що утворюється під час затоплення морем пригирлової час-
тини річкової долини або балки) не має нічого спільного. ли-
маном ще називають низину,що простяглась вздовж річки або 
струмка. висуваємо ще одну, нову гіпотезу походження назви 
річки. від того, що у верхній течії (в межах села) нечітко від-
слідковувалася річкова долина, струмок так і назвали – лиман. 

зробимо екскурс з початку ХХі до ХіХ століття. Якою 
була ламанка у минулому? близько 150 років тому посеред 
калайдинець протікала невелика річка, русло якої видно й 
сьогодні. саме завдяки цій річці колись перед першими по-
селенцями не стояло питання – де поселитися. із покоління в 
покоління передається твердження: «колись по річці плавали 
човни, припливали із сули по лиману торгові люди, обміню-
вали продукцію, брали замовлення на виготовлення того чи 
іншого товару».

чи ймовірно це? Де ж витік річки ламанка?
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на перше запитання чітку відповідь дає геоморфологія 
місцевості. за легендою, річкові судна робили зупинку біля 
урочища рокитне. але ж там відсутня тераса, немає навіть най-
меншої ознаки річкової долини. не могли плавати по рокиті 
кораблі! ймовірний найближчий вихід до села становлять дві 
річкові долини, які ведуть до урочищ ришай-долина і русино-
ве. із цих урочищ витікають два струмки, які потім зливають-
ся і несуть свої води у Халепці, впадаючи в річку удай. Далі 
більш потужна водна магістраль удай-сула з’єднує з лубнами. 
можливо, ще в давні часи, а можливо, в ХіХ ст. й могли на 
човнах із лубен по сулі припливти в калайдинці торгові люди. 
отже, легенда має фантастичне підґрунтя без географічних та 
історичних підтверджень. 

більш реальними є наступні відомості про рокиту. за пе-
реказами, тут знаходилося велике і глибоке озеро, яке ніколи 
не пересихало. навколо озера була болотиста місцевість. під-
земні води в цьому районі були дуже близькими до поверхні 
з численними джерелами, які постійно підживлювали саме 
озеро. ми однозначно прийшли до висновку, що це початок 
річки. на південний схід від озера, між полями, помітна й нині 
долина, що має пологий нахил у бік села. без сумніву, що над-
лишок води колись пробивав собі дорогу маленьким потічком, 
підживлюючись на своєму шляху іншими джерельцями, таки-
ми, як потічок із колишньої лисенкової левади.

продовжуємо подорож річковою долиною лиману. роби-
мо зупинку біля третьої дамби, до неї зліва, з великого яру вли-
вається потік. цей потік несе свої води до лимана з вовкобою. 
раніше, коли було багато дичини, вовки зосереджувались у 
лісистих, яристих місцевостях. мисливці ходили туди на по-
лювання і часто вбивали там вовків. тому й називають його 
так. цей ярок також виконував функцію тракту – це був найко-
ротший шлях з Городища до урочища кравцівське, зі славноз-
вісною святою криницею, а потім на лубни. по маїрковому 
яру справа проходила дорога. у цьому місці річкової долини 
досі видно сліди важливого транспортного шляху. цікаве по-
ходження назви цього яру. літературні джерела допомогли 
встановити, що слово «маїр» означає вогонь, за допомогою 
якого виготовляють деревне вугілля. тому ми переконані, що 
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в калайдинцях виготовляли деревне вугілля і ремесло вугляр-
ства завезено до наших країв із більш лісистої місцевості. 

з давніх-давен, задовго до тих часів, як прорубали в гуща-
вині лісу просіки-дороги, оселялися перші жителі в ярах, на 
левадах, у лісах. розселялися по ярах і низинах уздовж струм-
ків і річечок, приток лиману, хаотично. одні – в ярку, зарос-
лому на схилах березами, інші поруч у ярку, усіяному сторіч-
ними дубами, ще інші – в яру, укритому листяним лісом. так у 
звягінському яру виникло невелике поселення секунд-майора 
боярського, у вербичківщині розташовувався невеликий хутір 
полковника вербицького. звягінське (гінці – міра довжини) 
має два крила, у правому має струмок, що виходить до с. Хит-
ці, ліве – тягнеться до озер. це також історичне місце в межах 
долини. під час іі світової війни тут знаходився штаб парти-
занського руху. Головне управління служби безпеки фашист-
ської німеччини облюбувало ліс біля с. вільшанка для ставки 
Гітлера. з цією метою в лубни 17 листопада 1941 року при-
була спеціальна команда «ост», яка повинна була побудувати 
«ейхенгайм» (Дубовий будинок) – ставку Гітлера. уже було 
розпочато заготівлю дубів, в тому числі з правих схилів річ-
кової долини лиману, оскільки окремі яри близько виходили 
до села вільшанка. проте 62-а охоронна дивізія і три поліцей-
ських полки, за визначенням Гітлера, «не зуміли навести там 
належного порядку». партизани не давали гітлерівцям спокою 
ні вдень, ні вночі. в результаті будівництво «дубового будин-
ку» було перенесено під вінницю. 

через долину проходив один із перших поштових трак-
тів україни. ордером румянцева-задунайського ще у 1765 
р. було започатковано в україні 9 поштових трактів. один із 
них – лубни-ромни – проходив територією Довгого яру, яким 
у різний час користувалися гетьмани україни (адже це стара 
козацька дорога, котра ще задовго до цього існувала). зараз 
ця дорога важливого значення не має, хоча чітко вирізняється 
на правому схилі долини. відпочиваючи, згадуємо історичних 
осіб, яких ми могли б зустріти на цьому тракті. це іван бо-
гун, іван сірко, максим кривоніс, северин наливайко. цією 
дорогою о.с. пушкін поспішав на побачення з анною керн, 
декабрист с.і. муравйов-апостол – на зустрічі з потрібними 
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людьми, т.Г. Шевченко простував, щоб відвідати старовинний 
монастир. 

повертаючись назад, підіймаємося одним із ярів до мгар-
ського монастиря. можливо, це і є той різницький яр, описа-
ний і.с. нечуєм-левицьким у історичному романі «князь іє-
ремія вишневецький», де формувалося повстання проти ви-
шневецького у 1648 р. ватажками козацького руху максимом 
кривоносом та вовчурою-лисенком. місцеві жителі назива-
ють один із ярів різацьким. на нашу думку, ймовірність зміни 
в топоніміці велика, за майже 400 років різницький яр міг бути 
перейменований в різацький.

проходячи біля монументальних споруд мгарського мо-
настиря, відчуваєш їх велич і близький зв’язок архітектурно-
го заповідника з річковою долиною, яка знаходиться за 5 км. 
адже ще до нашої ери ця долина була основним сполученням 
скіфських городищ: мгарського, клепачівського та Хитців-
ського, до яких щільно прилягали яри цієї долини. вона була 
тим захисним середовищем, що забезпечувало життєдіяль-
ність цих племен. мабуть, тут не випадково був збудований 
преображенський собор. 

ця робота була написана не в затишному кабінеті, а на 
природі. на її написання витрачено 42 дні, пройдено близько 
500 кілометрів річковою долиною. ми – аматори-пошуківці 
і любителі природи. Для висвітлення цієї теми використали 
насамперед польовий метод збору первинної географічної ін-
формації. вважаємо себе першими науковими дослідниками 
найпротяжнішої долини колишньої річки ламанки, місцями 
важкодоступної заплави, найбільш лісистих її берегів та істо-
ричної спадщини на карті лубенщини. 

сподіваємося, що ця праця обов’язково стане добрим і 
необхідним довідковим матеріалом із вивчення краєзнавства. 
автор вважає за доцільне звернутися до місцевих органів вла-
ди з пропозицією надати описаному географічному об’єкту 
статус ландшафтної пам’ятки місцевого значення. 

усі таємниці маловідомої річки лиман ще повністю не 
розкриті. тому сподіваємося, що продовження буде і на пол-
тавщині запрацює екологічно-освітня стежка «Довгим яром».
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зелениЙ ГаЙ Ім. Панаса миРноГо – 
еКотУРистиЧна ПеРлина Полтави

Юрко Каріна, учениця 10 класу
Полтавської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 
ім. Панаса Мирного
Керівник: Іващенко В.В., учитель фізики 
Полтавської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 
ім. Панаса Мирного

у 2015 р. своє 213-річчя відзначатиме один із найулюбле-
ніших полтавцями парків – парк «перемога» та прилеглі до 
нього зелені масиви: зелений Гай та Фруктовий садок з роз-
кішними ставками. аналіз туристичних карт міста свідчить, 
що парк «перемога», який знаходиться на так званій «фортеч-
ній» території старої полтави входить до туристичних марш-
рутів. але зелений Гай ім. панаса мирного, що історично є 
частиною паркової структури, не охоплений туристичними 
програмами. при цьому аналіз періодики полтави початку 
ХХ ст. свідчить, що Гай був найулюбленішим місцем відпо-
чинку полтавців [5, с. 2]. крім історичного значення, зелений 
Гай відіграє важливу екологічну функцію, адже дослідження 
морфолого-біологічних особливостей рослин парку свідчить 
про їхню унікальність. тому актуальність обраної нами теми 
полягає у тому, щоб показати значення зеленого Гаю ім. па-
наса мирного як цікавого екотуристичного об’єкта міста. 
вибір теми пояснюється ще й тим, що зоШ № 8, де я маю 
честь навчатися, знаходиться поряд із парком. наша школа, 
як громадсько-активна, опікується еколого-санітарним станом 
парку та поповненням його видового складу. тож метою нашої 
роботи було дослідження історії створення парку зелений Гай 
та визначення морфолого-біологічних особливостей рослин, 
представлених у ньому. 

на початку ХіХ ст. під час великої розбудови полтави 
як центру губернії петербурзький архітектор м. амвроси-
мов включив до плану і створення міського парку. Генерал-
губернатор о. куракін на власних землях вирішив розбити та 
посадити сад. у 1804 р. він видав наказ, за яким на початку 
весни слід провести роботи з насадження дерев, квітів. було 
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споруджено альтанки, для обігріву людей, які відвідували 
парк взимку, побудовано каміни. пройшло зовсім мало часу 
і парк стає найулюбленішим містом відпочинку полтавців. 
«полтавськие губернские ведомости» за 1805 рік писали, що 
«губернаторские сады посетили 350 горожан и остались очень 
ими довольны…». через рік о. куракін, врахувавши таку по-
пулярність парку у полтавців, дарує його місту, включивши до 
губернського кошторису додаткові кошти для розширення та 
благоустрою паркової зони. так майже на голих колись схи-
лах природної діброви виріс парк фруктових та декоративних 
дерев. 

у 1820 р. неподалік парку була відкрита школа садівни-
ків (нині інфекційна лікарня), де вирощували нові сорти де-
рев, квітів. у нижній частині Гаю побудована оранжерея та 
два ставки, у яких, за свідченнями старожилів, аж до 1941 р. 
водилося багато коропів та золотих карасів. із часом парк був 
переданий жителям міста для прогулянок. тут стали влашто-
вуватися різні розваги та гуляння. так, у 1877 р. відбулося ве-
лике гуляння на честь перемоги болгарії у війні проти турків, 
було проведено аукціон, зібрано кошти для допомоги поране-
ним болгарам. у 1845 р. парк відвідав т. Шевченко. 

на окрему увагу заслуговують теплиці та парники, що 
збудовані у пониззі парку. управа побудувала клуб та гурто-
житок для робітників. це було досить велике підприємство. 
у доходних книгах, що зберігаються у архіві кп «зеленбуд», 
знаходимо, що господарство налічувало близько 3 тис. парни-
кових рам, розміром по 1,5 м кожна. були теплиці по 500 м 
довжиною [8]. 

уже на початку ХХ ст. відомий письменник та громадський 
діяч в.Г. короленко напише: «усе місто, наче один сад…» [4, 
с. 78]. недарма письменник із родиною оселився у 1900 р. на 
вул. малій садовій (сучасна вул. в. короленка), де й прожив 
усе життя. поряд із його будинком росли справжні рукотворні 
диво-сади міського парку. однією зі сторін він виходив на ву-
лицю, яка і досі носить назву садова, суміжною – завершував 
першу кобищанську (сучасну карла лібкнехта). на майдані, 
який розкинувся на розі цих двох вулиць, на початку ХХ ст. 
відбулося багато змін. першу кобищанську перейменували на 
трегубівську (на честь міського голови в.п. трегубова ще за 
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його життя), вулицю вкрили бруківкою, проклали жилу пер-
шого водогону. тут піднімала свої дзвони свято-вознесенська 
кобищанська церква, що була розташована на подвір’ї сучас-
ної зоШ № 8. біля неї було розбито невеличкий сквер для від-
починку мешканців міста, який назвали зелений Гай. 

цей куточок дуже скоро стає найтихішим та найпопуляр-
нішим місцем старої полтави у передмісті кобищани. сюди 
приходив відпочивати, «ловити натхнення» панас Якович 
рудченко, який оселився та жив неподалік на третій кобищан-
ській (нині п. мирного). сам письменник запише у своєму 
щоденнику: «Який же то милий моєму серцю Гайочок! Як би 
тут і спочити навіки. і нехай дуби та тополі тиху колискову 
співають…» [4, с. 35-37]. заповіт письменника буде виконано 
аж у 1936 р.: тут знаходиться могила письменника та його дру-
жини. пірамідальні тополі, що були висаджені по периметру 
парку, надихали композитора м. мусоргського, письменника 
м. погодіна, в. буніна. 

після приходу до влади більшовиків парк перетворився 
на агітмайданчик. на його літній сцені самодіяльні колективи 
показували вистави, концерти. за свідченням старожилів, дві-
чі на місяць привозили та демонстрували кіно на пересувних 
кіномайданчиках [10; 11]. До парку була підведена питна вода, 
але і вхід став платним. 

у роки великої вітчизняної війни окупанти повністю зни-
щили декоративні дерева, фруктовий сад занедбано, а окраса 
зеленого Гаю – віковічний дуб, який у своїх оповіданнях опи-
сував м. погодін, – у війну був спиляний. відродження парку 
відбувалося вже у повоєнні роки, а фруктові насадження онов-
лювалися учнями зоШ № 8. у 1974 р. фруктовий сад було ви-
корчувано, а на його місці висаджено декоративні дерева [7]. 
Хоча зелений Гай і займає площу 10 га 50 сот., за різновидами 
дерев він – унікальний. тут росте більше 40 видів декоратив-
них дерев: ялина звичайна, ялина голуба, дуб червоний, дуб 
звичайний, горіх сірий, горіх грецький, гіркокаштан звичай-
ний, робінія псевдоакація кулеподібної форми, форзиція зви-
саюча, клен ряснолистий, клен сріблястий, клен гостролистий 
кулеподібної форми, тополя біла, кущі бузку, берези та інша 
флора [1, с.122]. 



376

зелений Гай є улюбленим місцем відпочинку мешканців 
мікрорайону та міста, які, на жаль не завжди дбають про його 
красу. саме тому учні нашої школи постійно піклуються про 
чистоту парку, прибирають та озеленюють його, вішають го-
дівнички для птахів. у 2012 р. у парку зелений Гай створе-
но екологічну стежину. тож, як бачимо, парк зелений Гай ім. 
панаса мирного є історичною та природною окрасою міста, 
який ми пропонуємо включити до об’єктів екотуризму полта-
ви та надати статусу природної пам’ятки міста.
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на ПРиКлаДІ зсУвІв
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ЗОШ І – ІІІ ступенів № 37 м. Полтави, 
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рідний край»
Керівник: Морозова Г. Л., 
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зсуви належать до геологічних небезпечних явищ, оскіль-
ки можуть руйнувати будівлі і дороги, лінії зв’язку та елек-
тропередач, знищувати культурні насадження, створюють не-
безпеку життю і господарській діяльності людей. полтавщина 
належить до числа найбільш зсувонебезпечних регіонів укра-
їни і за оцінкою окремих фахівців займає четверте місце після 
криму, карпат та Дніпропетровщини за кількістю зсувних та 
зсувонебезпечних територій [3]. 

загальна площа поширення зсувних процесів у пол-
тавській області складає 63,9 км2 або 0,22 % площі області. 
всього на полтавщині зареєстровано 194 зсуви – 58 давніх, 97 
активних, 39 небезпечних. зокрема, на сьогодні в м. полтаві 
та полтавському районі зареєстровано 42 зсуви, із них – 30 
діючих та 12 – стабільних [4]. у межах міста зсувні процеси 
спостерігаються на території селищ червоний Шлях, вороні-
на, району білої альтанки та на інших територіях. їх активі-
зація в останні роки змусила науковців знову повернутися до 
вивчення, аналізу та уточнення даних по зсувних процесах м. 
полтави. 

науковці полтавського нту ім. Юрія кондратюка 
(м.л. зоценко, Ю.й. великодний, о.в. борт, с.в. біда та ін.) 
виконали великий осяг робіт із вивчення зсувонебезпечних 
територій міста. вони проаналізували інженерно-геологічні 
умови балок, плато біля гирла балок, зсувних схилів і встано-
вили різновиди улоговин, які можуть призводити як до появи 
різних зсувних процесів, так і до збільшення деформацій осі-
дання ґрунту внаслідок значного зменшення механічних влас-
тивостей ґрунтів в улоговинах [1; 3]. в зазначених досліджен-
нях згадуються прояви зсувних процесів, що характерні для 



378

улоговин селищ вороніна та червоний Шлях, від вул. жовтне-
вої (поблизу пД «листопад»), на схилі інститутського прорізу, 
району білої альтанки та балки від вул. сінної по вул. карла 
лібкнехта. метою нашого дослідження було дослідити зсуви 
по вул. південній, яка, незважаючи на те, що є продовжен-
ням улоговини по вул. карла лібкнехта, досі не була об’єктом 
спеціального наукового дослідження. були поставлені такі за-
вдання дослідження, які б дали можливість оцінити активність 
процесу: вивчити морфологію схилу; оцінити розміри і масш-
таби явища; визначити морфологічно, слабко виражені стерті 
форми чи свіжі і різкі; дослідити специфічні форми рельєфу, 
які виникають при русі зсуву; проаналізувати можливості тех-
ногенного впливу на природний перебіг процесу. 

нами з’ясовано, що підніжжя схилу із зсувними проце-
сами примикає до житлових будинків та городів мешканців. 
верхів’я схилу примикає до Щемилівського кар’єру, що дало 
можливість дослідити розріз стінки кар’єру і визначити склад 
та особливості залягання гірських порід. знизу вгору були ви-
ділені такі шари відкладів: червоно-бурі глини та суглинки, які 
у своєму складі мають карбонатні стягнення різного розміру; 
леси та лесоподібні породи палевого кольору, у яких зустріча-
ються поховані ґрунти шоколадного кольору. 

таким чином, встановлено, що зсув гірських порід право-
го схилу балки по вул. південна відбувається по глинах та су-
глинках, тобто вони виступають поверхнею ковзання ґрунтів. 
обстеження схилу на предмет зсувних процесів було розпо-
чато у місці, де зсув явно простежується. спочатку дослідили 
морфологічні особливості, оскільки при русі гірських порід 
виникають специфічні форми рельєфу. за розмірами цей зсув 
можна класифікувати як невеликий. у стінці відриву видно по-
роди, які її складають. вони частково замиті дощовими вода-
ми під час їх стоку. у пришовній частині зсувної тераси, яких 
всього декілька, збереглася пришовна улоговина, що створює 
найсприятливіші умови для постійного змочування поверхні 
зміщення. на зсуві спостерігаємо стінки відриву та язики зсу-
ву. окремі ділянки поверхні зсуву мають невеликий нахил у 
бік корінного схилу. наявна бугристість та тріщини на зсувно-
му тілі, терасоподібні уступи зі зворотнім ухилом, свіжі стінки 
відриву. все це свідчить про розвиток зсувного процесу. знизу 
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зсуву спостерігаються гористі нагромадження. пожвавлення 
зсувного процесу є наслідком тривалих дощів, танення снігу, 
вирубки дерев та, значною мірою, господарської діяльності 
мешканців будинків, чиї городи примикають до зсуву.

у результаті обстеження та проведеного опитування меш-
канців вулиці нами визначено, що за часом прояву це постій-
ний, повільний зсув. повільні зміщення не є катастрофічними, 
їх називають волочінням, повзучим зміщенням пухких відкла-
дів і навіть ковзанням. це переміщення-сповзання, оскільки 
його швидкість не перевищує кілька десятків сантиметрів на 
рік. проте небезпека цих повільних зсувів у тому, що вони мо-
жуть поступово перейти в зміщення швидке, а потім і в ката-
строфічне. 

подальше обстеження схилу дозволило виявити деяку за-
кономірність у відродженні процесів зсуву на зсувному схилі, 
який нами вивчався. рухаючись по улоговині у напрямку дач-
них ділянок, зустріли старі зсуви, які задерновані і заліснені. 
на них чітко простежуються чотири язики зсуву (псевдотера-
си). відновлення зсувного процесу не спостерігається, оскіль-
ки відсутні гористість та тріщини на зсувному тілі, терасопо-
дібні уступи зі зворотнім ухилом, свіжі стінки відриву. тільки 
у двох місцях на зсувному схилі ми зустріли два невеликі за 
розмірами зсуви, де зсувний процес може відродитися. там 
є свіжі стінки відриву та невеликі язики сповзання. причина 
їх відродження – підріз тіла сповзання штучним видобутком 
та відбором гірських порід при будівництві дороги, що при-
звело до підвищення вологості порід і порушення їх природ-
ної структури поблизу поверхні ковзання. такий процес може 
призвести до відродження негативних зсувних процесів, ре-
зультат яких спрогнозувати важко, оскільки схил у цих місцях 
більш крутий. 

найбільш дієвим захистом від зсувів є запобігання їм. але 
при виявленні зсуву, як у нашому випадку, необхідно також 
провести ряд запобіжних заходів для того, що не допустити 
його розростання. Фахівцями з інженерної геології та механі-
ки ґрунтів розроблено ряд комплексних запобіжних заходів, 
які висвітлені у відповідній літературі [2; 5]. усі протизсувні 
заходи поділяються на пасивні (попереджувальні) і активні. 
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узагальнивши підходи фахівців, ми можемо рекомендувати 
такі попереджувальні заходи:

– заборонити підрізання схилів і влаштування на них різ-
них виїмок;

– неприпустимо знищувати деревно-чагарникову і 
трав’янисту рослинність;

– заборонити полив земельних ділянок, а в окремих ви-
падках їх розорювання чи скопування;

– неприпустимо скидати на зсувний схил зливові, талі, 
стічні та інші води. 

Як бачимо, усі перераховані заходи не пов’язані з витра-
тами значних коштів, часу і матеріалів, але такі заходи можуть 
дати очікуваний результат не відразу, а через тривалий про-
міжок часу, інколи через декілька років. активні протизсувні 
заходи вимагають облаштування різних спеціальних споруд 
(палі, підпірні стінки) чи знімання зсувних мас до стійких по-
рід. вони є досить ефективними, але дуже вартісними. 

отже, дослідивши гравітаційні процеси міста полтави на 
прикладі зсувів, ми з’ясували, що вони є результатом негатив-
ної дії як природних, так і техногенних чинників. при цьому 
дія техногенних чинників активізації зсувних процесів може 
бути керованою завдяки впровадженню економічно та еколо-
гічно обґрунтованих протизсувних заходів та залучення до їх 
реалізації мешканців зони зсуву. 
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Керівник: Бова Л.В., 
учитель біології 

вирішення проблеми збереження біорозмаїття, генофон-
ду місцевих екосистем та їхньої охорони на біосферному рівні 
бере початок від регіональних природно-заповідних мереж, які 
є основою для підтримки екологічної рівноваги території. Для 
полтавщини, що належить до найбільш окультуреного регіо-
ну лісостепової зони україни – лівобережного придніпров`я, 
проблема розумного балансу між задоволенням потреб люди-
ни та раціональним природокористуванням надзвичайно акту-
альна. 

розбудова екологічної мережі на полтавщині активізу-
валася у кінці ХХ – на початку ХХі ст. тоді засновуються та 
оновлюються полтавський міський, криворудський, куликів-
ський дендропарки, придніпровський міський парк кремен-
чука, дендрарій Держсортмережі. починаючи із 1960-х рр., 
найцінніші парки поступово набувають статусу природоохо-
ронних територій і вивчаються дендрологами центрального 
ботанічного саду нан україни. активно продовжили наукову 
естафету фахівці та ентузіасти полтавської аграрної академії 
та полтавського педагогічного університету ім. в.Г. королен-
ка. результатом зусиль стали екологічні коридори на терито-
рії області в системі загальнодержавних природоохоронних 
об’єктів.

Хорольщина частково входить до цієї загальнодержавної 
мережі природоохоронних територій по долині сули, хоча й 
залишалася тривалий час поза увагою провідних науковців. 
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перспективною ланкою для розширення екологічної мережі 
загальнодержавного значення стала дендрологічна пам’ятка – 
столітні дуби, що мали охоронний статус.

на території міста історично залишалася ділянка лісу, 
мало змінена діяльністю людини – урочище заяр’я. поряд роз-
ташувався парк, у якому зростали дуби віком понад сто років. 
рішенням виконкому обласної ради народних депутатів від 
28.12.1982 р. № 671 «про затвердження додаткового перелі-
ку заповідних об`єктів області» урочище Дубовий гай у місті 
Хоролі затверджено заповідним об’єктом, який знаходиться 
на території Хорольського технікуму механізації і електри-
фікації сільського господарства. з 2003 р. ентузіасти на чолі 
з кандидатом біологічних наук в.в. красовським ініціювали 
створення Хорольського ботанічного саду на базі заповідного 
урочища «Дубовий гай» [6, с.1-2]. робота завершилася ука-
зом президента україни № 1041 від 11.12.2009 р. «про ство-
рення Хорольського ботанічного саду» як об`єкту природно-
заповідного фонду загальнодержавного значення. До території 
ботанічного саду включені пам`ятки природи місцевого зна-
чення – Дубовий гай та заяр’я, а також каскад чотирьох став-
ків із гідротехнічними спорудами. 

офіційну емблему Хорольського ботанічного саду затвер-
джено наказом міністра екології та природних ресурсів укра-
їни № 395 від 18 жовтня 2011 р. вона містить літери абревіа-
тури назви установи. зверху розташовано герб міста Хорола з 
датою 2005, що є роком прийняття рішення про започаткуван-
ня створення Хорольського ботанічного саду загальнодержав-
ного значення. поряд – герб міста Хорола, обрамлений він-
ком із листків інжиру звичайного та зизифуса справжнього як 
символів науково-дослідницької діяльності закладу, дуба зви-
чайного, що показує велич, могутність рослинного світу, осно-
вну лісоутворюючу породу лісостепу україни. нижня части-
на вінка представлена гроном калини звичайної з листками, 
що є символом життя, мужності, краси, кохання, молодості, 
здоров`я, давнім оберегом українців.

Хорольський ботанічний сад функціонує з 2011 р. метою 
є збереження, вивчення, акліматизація, розмноження в спеці-
ально створених умовах та ефективного господарського вико-
ристання рідкісних і типових видів місцевої і світової флори 
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шляхом створення, поповнення та збереження ботанічних ко-
лекцій, ведення наукової, навчальної і освітньої роботи. 

на Хорольщині це єдина наукова установа, що вирішує 
комплексні природоохоронні завдання: збереження, вивчення, 
акліматизація, розмноження в штучних і природних умовах та 
поповнення ботанічних колекцій рослин, особливо рідкісних 
та таких, що перебувають під загрозою зникнення; збагачення 
біорізноманіття україни шляхом введення в культуру інтро-
дукованих видів, впровадження у зелене будівництво та сіль-
ськогосподарське виробництво нових високопродуктивних і 
стійких видів рослин; догляд та утримання колекційних фон-
дів і експозиційних ділянок, реконструкція насаджень; про-
ведення фундаментальних і прикладних науково-дослідних 
робіт з інтродукції та акліматизації, розмноження та ефектив-
ного використання рослин місцевої та світової флори; ведення 
навчальної, освітньо-виховної та просвітницької роботи в сфе-
рі біології, екології, охорони природи, селекції, рослинництва, 
декоративного садівництва і ландшафтної архітектури.

на сьогодні площа урочища Дубовий гай становить 2, 5 
га. насадження мають парковий вигляд. верхній ярус утворю-
ють могутні, розлогі дуби звичайні віком більше 100 років, а 
окремі – більше 250 років. Дуб червоний молодший, але більш 
декоративний. усього в деревостані діброви налічується 23 
види деревної та чагарникової рослинності. у домішку поши-
рені липа серцелиста, груша лісова, клен гостролистий, клен-
явір, ясен зелений, тополя лавролиста. серед столітніх дубів 
розміщена березова алея. 

трав’яний покрив у діброві добре розвинений, мозаїчно-
барвистий, багатий на злаки, але переважає лісове різнотрав’я. 
плями утворює чистець лісовий, ластовень лікарський. роз-
сіяно в масиві зростає ранник вузлуватий, дзвоники ріпчас-
товидні, куцоніжка лісова та малопоширений для регіону  
вид – стародуб пруський. на освітлених ділянках та узліс-
сях у травостої відмічені в’язіль барвистий, астрагал солод-
колистий, горлянка женевська, звіробій звичайний, вероніка 
дібровна. Характерними видами у травостої є фіалка пахуча, 
яка утворює весняні синузії, а у знижених ділянках рельєфу 
нижнього ярусу – вербозілля лучне.
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Хорольський ботанічний сад вражає різноманітністю рос-
лин і має вагоме значення для формування екологічного сві-
тогляду населення. це науково-дослідницький та культурно-
просвітницький заклад, де проводяться накопичення колекцій 
флори з метою її вивчення, збереження, інтродукції субтро-
пічних видів. Для місцевих жителів його територія залиша-
ється улюбленим місцем відпочинку. відділ дендрології та 
еколого-освітньої діяльності розробив екскурсійний екологіч-
ний маршрут, на якому учні та інші відвідувачі знайомляться з 
регіонально рідкісними, занесеними до червоної книги укра-
їни та типовими рослинами, спостерігають за екосистемами.

Хорольщина має потенціал подальшої розбудови екологіч-
ної мережі на місцевому рівні. учителі та учні – члени малої 
академії наук україни збирають інформацію про ранньоквіту-
чі рослини краю, природні малозмінені екосистеми – урочища 
й річкові долини зникаючих малих річок, що не мають охорон-
ного статусу (наукові керівники красножон Г.в., біріна о.м., 
бова л.в.). серед них є цінні з точки зору збереження флори 
та спостережень за природними процесами у біогеоценозах. 
окремі автори вивчали екологічні ніші лісоутворюючих порід 
хорольських лісів. зокрема, Дяговець Я.с. охарактеризувала 
стан екологічної ніші дуба звичайного у місцевих біогеоце-
нозах, динаміку її змін [2, с. 15-17]. ці дані передані у від-
діл дендрології та еколого-освітньої діяльності Хорольського 
ботанічного саду для подальшої розробки. назріває питання 
узагальнення робіт, створення каталогу обстежених територій, 
списків рослин. 

на території багатьох сільських рад, біля навчальних за-
кладів Хорольщини є зелені зони, у яких зростають рідкісні, 
цінні деревні, декоративні та типові рослини. це потенціал 
для створення місцевих екологічних стежок та проведення на-
укової роботи. цю ідею втілює біріна о.м. 

на нашу думку, екологічна мережа Хорольщини потребує 
активної розбудови на місцевому рівні. слід залучати потен-
ціал сільської інтелігенції, учителів, небайдужих до екологіч-
них питань місцевих жителів. створювати екологічні стежки 
місцевого значення, бо це один із шляхів ефективного вихо-
вання підростаючого покоління. використовувати потенціал 
Хорольського ботанічного саду для просвітницької та наукової 
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роботи. вести роз’яснювальну роботу зі збереження природ-
них угруповань на ділянках, що мало використовуються для 
виробничих потреб, на неугіддях. відновлювати природний 
рослинний покрив у таких місцях, де це не шкодить вироб-
ництву. вважаємо, що це доповнить загальнодержавну мере-
жу екологічних коридорів, зробить її неперервною. неугіддя, 
урочища – це, здебільшого, русла колишніх малих річок, що 
природно з’єднані з більшими водними артеріями. природо-
охоронні території чи просто екологічні місцеві зони – це по-
тенційні місця розселення видів із заповідників чи заказників 
та постачальники для них видів, які збереглися тут. 

питання збереження природи мають бути перенесені на 
місцевий рівень, де створення екологічних зон повинне стати 
не законодавчим актом, а логічною дією людей, що турбують-
ся про майбутнє власне здорове природне оточення.
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млини на р. КоБеляЧКУ 
за лІтеРатУРними ДЖеРелами 

та Даними ПолЬових ДослІДЖенЬ

Носенко Владислав, Русин Олександр, 
вихованці гуртка «Юні екологи» 
Полтавського обласного центру туризму 
і краєзнавства учнівської молоді
Керівник: Копилець Є.В., 
керівник гуртків ПОЦТКУМ 

на думку доктора історичних наук в.в. масненка, мли-
нарство в україні може бути віднесене до визначальних 
атрибутивних рис української етнокультури; дослідження ж 
млинарства характеризується значним міждисциплінарним 
потенціалом [4, с. 14]. наші дослідницькі інтереси зосеред-
жені насамперед на віднайденні та систематизації даних про 
гідроекологічний аспект млинарства на полтавщині [8]. проте 
«побічним продуктом» пошуку стало узагальнення матеріалу 
щодо історії млинарства на р. кобелячку – правому допливі 
р. ворскли довжиною 29 км, на якому розташоване м. ко-
беляки [6, с. 95]. вважаємо за доцільне його оприлюднити, 
оскільки мешканці кобеляк жваво цікавляться пов’язаною з 
млинами минувшиною свого краю (це засвідчують публікації 
н. Дрюк, Ю. попруги, Ю. Шипка та ін. у місцевій періодиці та 
щорічне свято млина).

одним із перших дослідників проблемних питань, 
пов’язаних із історією млинів на кобелячку, є є.в. копилець. 
майже десять років тому він привернув увагу до розбіжнос-
тей у інформації про загальну кількість кобеляцьких млинів 
на ворсклі та кобелячку першої чверті XVIII ст., наведеній 
у полтавському томі «історії міст і сіл урср» та енциклопе-
дичному довіднику «полтавщина», та до її невідповідності 
першоджерелу – документу 1722 р., опублікованому в.л. мо-
дзалевським [3]. ця стаття досі лишається актуальною [7]. в 
одній із наступних статей є.в. копилець, аналізуючи варіанти 
написання назви річки кобелячка у ретроспективі, навів цита-
ти з цього документа, які стосуються млинарства [2]. 
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підписані сотником, городовим отаманом та війтом відо-
мості про млини, що належали кобеляцькій сотні на 1722 р., 
є найбільш раннім із доступних свідчень про млини на кобе-
лячку. оскільки досі історія млинів на кобелячку окремо не 
досліджувалася, вважаємо за доцільне розглянути їх у повно-
му обсязі. в окрему категорію ці млини не виділені: про «млин 
весняний на реце кобелячку», що належав сотникові саві ми-
хайловичу, ідеться під заголовком «сотне кобеляцкой млини 
на реце ворскле, на вишшой гребле зостаючие», ще про два 
млини (конашки вдови та остапа колодяжного) – під заголо-
вком «млини кобеляцкие весняние» [5, с. 21–22]. весняними 
називали сезонні млини, які використовували енергію талих 
вод. можливо, віднесення млина сави михайловича до групи 
ворсклянських на верхній греблі пояснюється тим, що в цій 
групі названі усі млини сотника.

наявність трьох млинів, один із яких був вельми потуж-
ним (у млині сотника, як і у ворсклянських, було «камений 
два мелних»), свідчить про те, що принаймні у першій чверті 
XVIII ст. кобелячок був досить повноводим водотоком.

усього 1722 р. на ворсклі, кобелячку та бобровій (що це 
за річка, наразі невідомо) нараховувалося 19 млинів. на поч. 
ХіХ ст. їх було вже 17: про це свідчать статистичні дані, зібрані 
1804 р. і.Ф. тимківським [9, с. 91], та «топографическое описа-
ние полтавской губернии», виконане 1809 р. Ф. каруновським 
[10, с. 217]. До кінця століття кількість млинів зменшилася 
вдвічі: стаття у виданому 1895 р. томі «Энциклопедического 
словаря» Ф.а. брокгауза та і.а. єфрона, підготовлена в.і. ва-
силенком, сповіщає, що у місті 9 водяних млинів [1, с. 492]. 
Достеменно невідомо, коли саме припинили роботу млини на 
кобелячку. у описі Ф. каруновського згадується лише «плоти-
на с деревянными мельницами» на ворсклі [10, с. 203]. але, за 
свідченнями місцевих жителів, останній млин на кобелячку 
працював іще принаймні на початку минулого століття.

у червні 2014 р. ми брали участь у краєзнавчій експедиції 
полтавського обласного центру туризму і краєзнавства учнів-
ської молоді до м. кобеляк та околиць. Допомагаючи вихован-
цям гуртка «Географічне краєзнавство» здійснювати гідроеко-
логічне дослідження р. кобелячка, ми, як і було заплановано 
[8], водночас збирали матеріал про місцеві млини та їх вплив 
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на природне середовище. за допомогою краєзнавця Ю.о. по-
пруги нами було обстежене урочище бабенкова яма поблизу 
вул. мате залки. у піднятих на берег донних відкладах виявле-
ні дерев’яні палі, що залишилися від греблі млина. вони гарно 
збереглися і досить важко піддаються механічній обробці. Як 
розповів зі слів свого діда інший краєзнавець, б.с. попруга, 
1939 р.н., тут вироблялося якісне борошно, але орієнтовно у 
1907 р. млин припинив роботу через нестачу води.

за численними знахідками монет поблизу решток греблі 
Ю.о. попруга відносить виникнення млина до XVII ст. Якщо 
місце було дійсно вдалим для облаштування млина, його мо-
гли використовувати упродовж тривалого часу, за потреби пе-
реобладнуючи.

за свідченнями б.с. попруги, дещо нижче за течією у 
1920-х рр. (в часи «нової економічної політики») також працю-
вав млин. проте поки що даних, які б це підтверджували, нами 
не виявлено. ми не мали змоги виконати повноцінне гідроеко-
логічне дослідження, оскільки у 2009-2013 рр. частина річища 
було суттєво змінена роботами з розчищення і поглиблення 
(саме тому палі і опинилися на березі). проте відзначимо, що 
рельєф річкової долини у районі бабенкової ями досить харак-
терний для місць розташування млинів, де використовувалася 
гребля, тоді як на ділянці нижче за течією немає відповідних 
особливостей. 

на жаль, попри роботи з поглиблення та розчищення рі-
чища, останніми роками у період літньої межені колись по-
вноводий кобелячок дещо вище за течією від бабенкової ями 
пересихає аж до повного оголення дна на окремих ділянках.

неважко помітити, що зібраний нами матеріал потребує 
подальшого доповнення та доопрацювання. але він уводить 
до обігу маловідомі факти та підтверджує продуктивність по-
єднання історико-краєзнавчого та гідроекологічного підходів 
до вивчення млинарства.
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