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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК  СЕРЕДНЬОЇ ЖІНОЧОЇ ОСВІТИ У 

ХАРКОВІ НА КІНЦІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

 

На рубежі ХІХ – початку ХХ ст. в Україні, яка  перебувала у складі  

Російської імперії, було поставлене питання становлення освіти для жінок. До 

того часу жіноча освіта залишалася справою приватного навчання, а для 

представниць менш забезпечених станів була доступною лише на початковому 

рівні. Першими закладами жіночої освіти були інститути шляхетних дівчат. На 

території України перші навчальні заклади такого типу відкрились у Харкові 

(1812), Полтаві (1818), Керчі (1836) та Києві (1838). Саме ці навчальні заклади 

наряду з приватними пансіонатами становили первинну мережу середніх 

освітніх закладів для жінок  [7, с. 52-54].  

У 1812 році у Харкові з ініціативи відомого українського письменника 

Г.Ф. Квітки-Основ’яненка було засновано Товариство благодійності для 

створення інституту благородних дівиць. Тут на початку заснування 

виховувалося 20 дівчат із сімей небагатого губернського дворянства.  

В основу викладання в інституті було покладене релігійно-моральне 

виховання. Інститут мав достатньо суворі порядки: учениці носили спеціальну 

форму одягу (святкову – біле плаття з зеленим поясом і довгими рукавицями та 

повсякденну – світло-зелене плаття із білим фартухом). У 40-х роках ХІХ ст. 

навчання в інституті було розділене на три класи: молодший, середній і вищий. 

Курс навчання у кожному класі був дворічний. У молодшому класі вивчали 

Закон Божий, російську, французьку, німецьку мови, перші чотири дії 

арифметики, короткий географічний огляд частин світу, чистописання, 

мистецтво та рукоділля. У середньому класі дівчата знайомилися з Новим 

Завітом, граматикою російської мови, практичними вправами з російської, 

французької та німецької мов, арифметикою, історією Стародавнього Сходу та 

Греції, російською історією, глобальною географією, мистецтвом і рукоділлям. 

У старшому класі викладалися Євангеліє, Літургія, християнські обов’язки, 

риторика, піїтика, історія російської літератури, проводилися вправи з 

написання прозаїчних і віршованих творів, декламація, арифметика, історія 

Стародавнього Риму, середніх і нових часів, мистецтво і рукоділля [1, с. 110-

111]. Найбільш старанні учениці отримували срібний знак відзнаки, який 

носили на руці, а тим, хто закінчував інститут з відзнакою надавався окремий 

шифр. Усі випускниці отримували право бути домашніми наставницями, а 

чотири найкращі дівчини могли залишитися в інституті помічницями класних 

дам [1, с. 111].  

У 1820 році з приватної ініціативи була створена жіноча школа для дочок 

дворян і купців. Метою цієї школи було дати добре виховання за помірну плату 

дочкам чиновників, купців і духовенства. У 1854 році почалися заняття в 

Єпархіальному училищі, яке пізніше перетворилося на Єпархіальне жіноче 

училище. Ідея заснування такого училища належала харківському 
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архієпископові Філаретові. В училищі дівчат учили не тільки основам наук, а 

також їх привчали до досвідченого ведення господарства: випіканню хліба, 

приготуванню продуктових запасів на зиму, городництву, садівництву тощо. 

Водночас головною турботою була мета закріпити у дівчат чисте православне 

вчення, християнські звичаї, дух покірності, любові до порядку та підготувати 

їх до повсякденного побуту [1, с. 111]. 

Саме харківські навчальні заклади середньої жіночої освіти були 

найкращими та найсуворішими водночас на кінці ХІХ – початку ХХ ст. у 

Слобідській Україні. 
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СИСТЕМА ОСВІТИ В ОСМАНСЬКІЙ ІМПЕРІЇ 

 
Протягом всієї історії держави розвивають системи для підтримки своєї 

влади. Безумовно, найважливішою є система освіти. Місце системи відіграє 

головну роль для факторів, що зберігають протягом століть Османську державу 

– одну з могутніших імперій. 

Шкільна система, що почалася ще в Імперії Сельджуків, досягла 

найсучаснішої форми в Османській імперії. Ця система є частиною ісламської 

цивілізацією, на основі якої показутьє гармонійна цілісність ісламського світу. 

Це, з одного боку, між релігією та наукою, з іншого, – з освітою та соціальною, 

культурної, політичної та економічної структури. Традиційна система закладів 

імперії (окрім військової підготовки та освіта керівників) повністю була 

пов'язана з вакфом – майном, переданим державою або окремою особою на 

релігійні або благодійні цілі. На такі етапи поділялась освітня установа: 
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1. Формальна освіта  

1.1. Початкову освіта. Основними початковими школами є: 

а) Мектеб-і Сіб'ян. Мектеб-і Сіб'ян – це основні школи, в яких навчались 

дівчата та хлопці 5-6, 11-12 років. У цих школах, що зазвичай мали одну 

кімнату та одного вчителя – ходжу, надавали такі базові знання, як читання, 

письмо та механічне зазубрювання Корану.  

б) Дар'ул-Хаффаз. Дар'ул-Хаффаз – це релігійні навчальні заклади на 

початковому рівні. Їхня мета – навчання дітей Корану. Тих, що закінчували ці 

школи називали «хафізами». 

1.2. Середня і вища освіта 

а) Медресе. Медресе, як термін, означає місце, де читають. В ці навчальні 

заклади допускали тільки чоловіків, які повинні були вести аскетичний образ 

життя, присвятивши себе цілком богослов'ю. Курс навчання не був обмежений 

певним терміном. Навчання в медресе мало три ступені. На нижчому ступені 

основним було вивчення напам’ять Корану та релігійних обов'язків 

мусульманина, а також обчислення. На середньому –викладали арабську 

граматику, риторику і логіку, але головну увагу приділяли богослов’ю. На 

вищому ступені вивчали богослов’я, фікс (правила поведінки мусульман), 

хадіси (переказ про слова і дії пророка Мухаммада, що зачіпає різноманітні 

релігійно-правові сторони життя), логіку, математику і філософію, під якою 

розуміють астрономію, астрологію, ботаніку, зоологію, мінералогію тощо. 

Викладання в медресе було арабською мовою. 

1.3. Військові навчальні заклади 

а) Кар'єр для новоприбулих. Якщо родина в Османській імперії мала 

більше однієї дитини, то одного з дітей забирали і відправляли до кар'єру для 

початківців. Якщо цю дитину взяли з християнських сімей, дитину вперше 

віддавали у сім'ю (бажано Бекташі). Таким чином, вони вивчали турецьку мову і 

виховувались відповідно до турецько-ісламських традицій, а потім уже 

відправлялись до кар'єру. 

б) Яничарський кар'єр. Молоді люди, які досягли успіху в кар'єрі для 

початківців, мали право входити до кар'єру Кайсарі. Після цього визначається 

рівень певних рис особистості. Відповідно до ситуації, важливі завдання були 

віддані немусульманській молоді, яка пройшла підготовку. Решта чоловіків 

проходила військову службу. 

1.4. Освіта правителів. Правителі в Османській імперії виросли дуже 

гарно розвиненою спеціальною освітою. Більшість людей в Ендеруні (внутрішні 

покої султанського двору, де готувалися управлінські кадри) були спеціально 

підготовлені для державного управлінського персоналу. 

1.5. Навчання шехзаде (синів султана). Шехзаде протягом певного часу 

піддавалися регулярному навчанню. Спеціальними тренерами (Лала) вони 

починали навчання.  

Що стосується п'яти-шестирічного віку, то це початкова освіта і 

використання зброї. У цьому навчальному процесі, що тривав до 10-12 років, 

навчали Корану, арабській, перській мовам, історії, географії та іншим вмінням, 

таким як стріляти стрілами і дротиком, боротьбі, полюванню, красивому 

письму. Після першого навчання, шехзаде (що були обрізані у віці 10-12 років) 
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відправлялись до санджаків з великими церемоніями під назвою «Перший пол 

кшехзаде». Основна мета полягає в тому, щоб дозволити шехзаде, мати змогу 

досягти успіху в майбутньому, практично вивчити державні справи. 

2. Професійна освіта надавалася Організаціями Ахі. Метою освіти в 

союзах Ахі є підвищення індивідуальних моральних і професійних знань і 

навичок, а також навчання в цьому напрямку. Для поліпшення таланту молоді 

включалися красиве письмо, уроки музики, правила поведінки, військові знання 

та спортивна підготовка.  

3. Неформальна освіта. Як і інші навчальні заклади, неформальні були 

встановлені та виконані вакфом. 

3.1. Мечеті. Мечеті використовували як місце поклоніння, так і як місце 

освіти ісламу. У мечетях хлопчиків і дівчаток навчали читанню, написанню і 

Корану. Були лекції на кільцевих та фсирах, фікх і хадисах, а також каліграфії 

(образотворче мистецтво). Оскільки уроки проводились після обідньої молитви, 

ці заняття називалися денними. 

3.2. Текке і Завія. Це місце, де збираються люди з культовим порядком. 

Гостей з зовні також вітали. Давали уроки тафсиру, фікха і хадису. Крім того, 

спортивні тренування, такі як стрільба з лука і боротьба, також були надані в 

ложах і будиночках.  

3.3. Бібліотеки. Бібліотека присутня як самостійна будівля в мечеті, 

окремому будиночку та медресе.  

Османська держава, як й інші держави світу, створила освітні установи 

для того, щоб виховувати своїх громадян відповідно до власних думок. Ми 

можемо розділити ці навчальні заклади на дві основні групи, які 

встановлюються через державу і вакфи від заснування держави до її розпаду. 

Однак також слід зауважити, що всі без винятку навчальні установи на першому 

плані мали релігійний характер, тому османські діти вивчали Коран напам'ять 

ще у дитинстві.  

Список використаної літератури 

 
1. Mehmet Emin Yo Yoluk. XVIII. Yüzyılda Osmanlı devleti'nde eğitim ve 

öğretim faaliyetleri // Konya. 2010. s. 6-10. 

2. А. Д Желтяков, Ю.А. Петросян. История просвещения в Турции: конец 

XVIII-начало XX века. Москва, 1965.  

3. Acemiocağı–Vikipedi. URL: 

https://tr.m.wikipedia.org/wiki/Acemi_Oca%C4%9F%C4%B1 (дата звернення 

01.03.2019) 

4. Ahi birliklerinde eğitim. URL: http://www.sultanbeylieso.org.tr/ahilik/egitim 

(дата звернення 01.03.2019) 

5. Osmanlı Devletinde Eğitim Sistemi Hakkında Bilgi. URL: 

http://www.osmanlidevleti.gen.tr/osmanli-devletinde-egitim-sistemi-hakkinda-bilgi/ 

(дата звернення 01.03.2019) 

6. Osmanlı'da Eğitim Sistemi. URL: https://www-neoldu-

com.cdn.ampproject.org/v/s/www.neoldu.com/service/amp/osmanlida-egitim-sistemi-

534h.htm?amp_js_v=a2&amp_gsa=1&usqp=mq331AQCCAE%3D#aoh=155233136

81425&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=С%20сайта%

https://tr.m.wikipedia.org/wiki/Acemi_Oca%C4%9F%C4%B1
http://www.sultanbeylieso.org.tr/ahilik/egitim
http://www.osmanlidevleti.gen.tr/osmanli-devletinde-egitim-sistemi-hakkinda-bilgi/
https://www-neoldu-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.neoldu.com/service/amp/osmanlida-egitim-sistemi-534h.htm?amp_js_v=a2&amp_gsa=1&usqp=mq331AQCCAE%3D#aoh=15523313681425&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=С%20сайта%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.neoldu.com%2Fosmanlida-egitim-sistemi-534h.htm
https://www-neoldu-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.neoldu.com/service/amp/osmanlida-egitim-sistemi-534h.htm?amp_js_v=a2&amp_gsa=1&usqp=mq331AQCCAE%3D#aoh=15523313681425&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=С%20сайта%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.neoldu.com%2Fosmanlida-egitim-sistemi-534h.htm
https://www-neoldu-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.neoldu.com/service/amp/osmanlida-egitim-sistemi-534h.htm?amp_js_v=a2&amp_gsa=1&usqp=mq331AQCCAE%3D#aoh=15523313681425&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=С%20сайта%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.neoldu.com%2Fosmanlida-egitim-sistemi-534h.htm
https://www-neoldu-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.neoldu.com/service/amp/osmanlida-egitim-sistemi-534h.htm?amp_js_v=a2&amp_gsa=1&usqp=mq331AQCCAE%3D#aoh=15523313681425&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=С%20сайта%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.neoldu.com%2Fosmanlida-egitim-sistemi-534h.htm


7 

 

20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.neoldu.com%2Fosmanlida-

egitim-sistemi-534h.htm (дата звернення 01.03.2019) 
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кафедри українознавства і мовної підготовки  

іноземних громадян ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

 

ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 
 

Економічне виховання у сучасному суспільстві має величезне значення. 

Незалежно від того, ким хоче бути старшокласник: спортсменом, перекладачем, 

психологом, соціологом, менеджером, промисловцем, підприємцем, перукарем, 

аграрієм, програмістом, медівником, вчителем чи письменником. Реалії 

сьогодення є такими, що одним фахом прожити дуже складно, особливо, якщо 

хочеш жити гарно, подорожувати, дати гарну освіту дітям та достойне медичне 

обслуговування літнім родичам. І однієї професії (та однієї освіти) для 

пересічного громадянина України уже замало. До того ж, жорстка конкуренція у 

будь-якому професійному середовищі спонукають постійно вчитися.  

Реалізація концепції вдосконалення та поглиблення економічної освіти в 

Україні потребує глибокого розуміння значимості оволодіння економічними 

знаннями не лише з боку майбутніх фахівців. Економічними знаннями повинна 

володіти кожна людина для того, незалежно від професійної належності, щоб 

зрозуміти зміст подій, що відбуваються в економіці. І це в умовах, коли 

переважна більшість випускників природничих та технічних факультетів не 

йдуть працювати за спеціальностями, а стають підприємцями, працюють у 

бізнесі, коли політики використовують популістські гасла, для виявлення 

нереальності яких потрібні економічні знання. В сучасних умовах навпаки, 

потрібно докласти значних зусиль, щоб якомога більше людей різних професій 

розбирались в економічній тематиці. Треба пам'ятати, що люди живуть перш за 

все економікою, там вони отримують доходи, проводять більшу частину свого 

життя, і в них є право на те. щоб мати хоча б мінімальні най необхідніші знання 

про цю сферу. 

Сучасну економіку знань можна сформувати лише за умов наявності 

відповідного людського капіталу. Цей капітал значним чином формується саме 

у сфері освіти, що й зумовлює як підвищення її ролі та значення, так і вимагає 

від освітньої діяльності змін та модернізації щодо вимог сьогодення.  

Вища освіта може вважатися фундаментальною, якщо вона продукує не 

вузькоспеціалізовані, а системні, методологічно важливі, інваріативні, міцні 

знання, які сприяють інтелектуальному розвитку особистості, її адаптації до 

швидко змінюваних технологічних і соціально-економічних умов. Крім того, 

закони економіки кожна людина має розуміти та вміло застосовувати. 

Обов'язковою передумовою фундаменталізації вищої економічної освіти є як 

створення нових навчальних курсів, якісно відмінних від традиційних своєю 

спрямованістю на узагальнені, універсальні знання, так і підвищення 

фундаментальної компоненти у навчальних дисциплінах діючих навчальних 

https://www-neoldu-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.neoldu.com/service/amp/osmanlida-egitim-sistemi-534h.htm?amp_js_v=a2&amp_gsa=1&usqp=mq331AQCCAE%3D#aoh=15523313681425&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=С%20сайта%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.neoldu.com%2Fosmanlida-egitim-sistemi-534h.htm
https://www-neoldu-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.neoldu.com/service/amp/osmanlida-egitim-sistemi-534h.htm?amp_js_v=a2&amp_gsa=1&usqp=mq331AQCCAE%3D#aoh=15523313681425&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=С%20сайта%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.neoldu.com%2Fosmanlida-egitim-sistemi-534h.htm
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планів. Якщо молодий спеціаліст має фундаментальну підготовку і навчився 

може самостійно мислити та вчитися, то необхідні професійні знання він може 

опанувати в мінімальні терміни. 

Що стосується випереджального розвитку освіти, то суть цієї тенденції 

полягає не лише в тому, щоб забезпечити пріоритетний розвиток системи освіти 

на тлі інших складових соціально-економічного розвитку, а головне - своєчасно 

підготувати майбутніх випускників до потреб XXI століття. У цьому сенсі на 

перший план повинен виходити підхід, згідно з яким викладач сучасної вищої 

школи має вчити студента не своєму минулому, а його майбутньому. 

Випереджальна освіта повинна бути орієнтована на майбутнє, на ті умови життя 

і професіональної діяльності, в яких буде перебувати молода людина. Система 

освіти випереджального характеру повинна формувати в молодих людей такі 

якості, які дозволять їм жити і працювати в складних конкурентних умовах, що 

породжуються глобалізацією. Серед таких якостей слід виокремити такі 

елементи, як: системне наукове мислення, екологічну культуру, творчу 

активність, толерантність, уміння працювати в команді, вміння працювати на 

результат, готовність до отримання нових знань упродовж усього життя, 

креативність у вирішенні актуальних питань. 

Одним з основних завдань системи вищої освіти в Україні є підготовка 

економістів широкого профілю. Вона передбачає міцну фундаментальну 

підготовку студентів і формування в них якостей, що дозволять їм виконувати 

багато різнобічних функцій у процесі фахової діяльності. У майбутньому це 

суттєво розширює можливості працевлаштування молодих спеціалістів в 

умовах значних змін у зв'язку з переходом до ринкових взаємовідносин в 

Україні, а також готовність відповідати формуванню майбутніх фахівців, які 

володіють широкою і міцною підготовкою, здатних виконувати все більш 

складні завдання, починаючи з оволодіння елементарними навичками 

майбутньої професії на молодших курсах і закінчуючи вирішенням 

безпосередніх професійних проблем на старших курсах, що дуже важливо для 

вирішення сучасних актуальних економічних завдань. 

Надзвичайно важливим елементом підготовки майбутніх фахівців є 

принцип сполучення теоретичного навчання з практикою. 

Мета економічної освіти випливає із сучасного розуміння її суті, 

визначеної колективними зусиллями фахівців-економістів багатьох країн світу, 

рекомендаціями впливових міжнародних форумів з проблем економіки, 

специфіки розвитку та конкретних потреб нашої держави. 

Значення економічної науки на сучасному етапі розвитку вищої школи 

постійно зростає. Істотну роль у реалізації принципу доступності розуміння 

економічних законів відіграє вчення про культуру, людину, суспільство; 

міждисциплінарний підхід до формування економічної освіти, яка передбачає не 

механічне включення різнобічних знань економіки у зміст різних предметів, а їх 

логічне підпорядкування основній меті економічної освіти; чітке висвітлення 

економічних проблем на глобальному, національному і регіональному рівнях, 

що передає ознайомлення із загальними і локальними проблемами економічної 

освіти, а також активну участь у розв'язанні економічних проблем на кожному 

робочому місці, при створенні кожного продукту або виконання послуг. За 
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таких умов, однозначно, життя кожного, хто отримав економічну освіту стане 

простішим і кращим. 

 
Каплун Марина – студентка І курсу, спеціальність «Логістика»,  

Харківського національного економічного  
університету ім. С.Кузнеця 

Науковий керівник: Свинаренко Н.О.-к.і.н., доц.  
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МІСЦЕ ОВСІЯ ЛІБЕРМАНА В ІСТОРІЇ  ХАРКІВСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  
 

Харківський національний економічний університет імені Семена 

Кузнеця своєю історією пов’язаний із спеціальними закладами комерційної 

освіти, що засновувалися у Харкові під час бурхливого економічного 

піднесення наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. У той час Харків був важливим 

економічним центром величезного краю, який мав напівофіційну назву півдня 

Росії. В економічному сенсі він являв собою новий промисловий регіон, де 

динамічно розвивалися галузі гірничодобувної та важкої промисловості. У 

1888 р. за ініціативою харківського підприємця купця комерції-радника 

М.В.Орлова було засноване Харківське комерційне училище, яке було відкрите 

у 1893 р., а у 1896 р. отримало ім’я Імператора Олександра ІІІ. 

 Згодом, у 1912 р. відома та авторитетна у Харкові людина, проф. 

М.В.Палієнко ініціював нову громадську ініціативу – при училищі були 

відкриті вечірні Вищі комерційні курси. Засновники курсів на чолі з комерції-

радником І.К.Велітченком доклали великих зусиль для появи у нашому місті 

вищого економічного навчального закладу. Викладацький склад та навчальний 

план курсів від початку відповідали тодішнім європейським стандартам. На 

курсах провадилося навчання спеціалістів у галузях комерції, місцевого 

господарства, банківської і фінансової справи, і – вперше у Росії – провадилося 

навчання комерційних спеціалістів для промислових підприємств. Тут проф. 

П.І.Фоміним була створена перша у Росії спеціалізована науково-дослідна 

установа – Кабінет економічного вивчення Росії. У 1916 р. Державною думою 

курсам було надано статус Комерційного інституту. У 1918 – 1920 рр. у 

Харківському комерційному інституті навчався майбутній Нобелівський 

лауреат з економіки Саймон (Семен) Кузнець.  

Наш ХНЕУ ім. С.Кузнеця прославився у світі й тим, що тут багато років 

викладав автор економічної реформи 1965 року Овсій Григорович Ліберман. З 

1930 р. він очолював кафедру організації та планування машинобудівної 

промисловості у Харківському інженерно-економічному інституті. Його 

найвідоміші наукові роботи: «Прискорення оборотності засобів соціалістичного 

підприємства» (1949), «Внутрішньозаводський господарський рахунок» (1949), 

«Про планування прибутку у промисловості» (1950), «Аналіз показників 

продуктивності праці на харківських машинобудівних заводів» (1960).  

У 1956 р. О.Ліберман захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня 

доктора економічних наук, а в 1959 р. отримав звання професора. 
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Найвагомішою працею його життя можна вважати статтю «План, 

прибуток, премія», надруковану 9 вересня 1962 р. у газеті «Правда», що мала 

багатомільйонні тиражі. Саме за ці дослідження світова наукова спільнота 

високо оцінила заслуги О.Лібермана .Після 1963 р. О.Г. Ліберман перейшов 

працювати у Харківський університет на посаду професора кафедри статистики. 

Завдяки плідній співпраці професор О.Г. Лібермана з ученим-економістом З.Л. 

Житницьким з'явилася монографія «Ефективність роботи промислових 

підприємств» (1973). Останньою науковою публікацією легендарного 

всесвітньо відомого вченого вважають статтю, підготовлену у співавторстві з 

В.П. Хайкіним «Рахувати рентабельність можна точніше та простіше» (1983). 

У 1956 – 1960-ті рр. при ХІЕІ діяла очолювана проф. О.Г.Ліберманом 

науково-дослідна лабораторія з економіки промисловості. Створені за 

результатами досліджень пропозиції її вчених-розробників були покладені в 

основу концепції економічної реформи 1965 р. у Радянському Союзі. 

О.Г.Ліберман став провідним теоретиком і популяризаторам економічної 

реформи 1965 р.,  активним учасником урядових та академічних комісій з її 

підготовки. 

З кінця 1980-х рр. інститут розширює спектр напрямків навчання 

студентів, переходячи до підготовки фахівців з міжнародної економіки, фінансів 

і банківської справи, управління персоналом та ін. У 1994 році наш інститут 

отримав статус державного економічного університету. 

У 1990-ті – на початку 2000-х рр. університет відзначився як лідер 

економічної освіти України, що часто визначає напрямок її поступу. На 

сучасному етапі розвитку вищої школи серед абітурієнтів як Харкова, так і 

України, інших держав світу популярними є такі спеціальності: економіка і 

менеджменту, економічна кібернетика та прикладна економіка, економічна 

теорія, організація та управління, логістика, консалтинг та міжнародний бізнес, 

міжнародна економіка, маркетинг та менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності, реклама та медіа-комунікації, облік та аудит, фінанси та кредит.  

Та, незважаючи на обраний фах, всі студенти надзвичайно захоплюються 

науковими здобутками всесвітньо відомого професора Овсія Лібермана, який 

багато років викладав студентам нашого вишу. Ліберманівські читання є 

певною данню вшанування славетної наукової спадщини всесвітньо відомого 

економіста та вже багато років стали традиційними для студентів та молодих 

науковців сучасного ХНЕУ ім. С.Кузнеця. Саме тут майбутні науковці – 

економісти мають можливість виступати з публічними виступами на актуальні 

господарські проблеми. 
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ЗАСНОВНИК ПЕДАГОГІКИ СЛІПОГЛУХОНІМИХ НА УКРАЇНІ 

ІВАН ОПАНАСОВИЧ СОКОЛЯНСЬКИЙ 

 

Серед видатних діячів у галузі загальної педагогіки та дефектології 

почесне місце посідає Іван Опанасович Соколянський, один із організаторів 

педагогічної науки та шкільництва в Україні, визначний спеціаліст з питань 

тифлосурдопедагогіки. Він належав до плеяди тих вітчизняних учених-

дефектологів, які займалися як загальними проблемами боротьби з цією 

хворобою, так і розглядом особливостей пізнавальної діяльності психолого-

педагогічних умов організації спеціального процесу навчання дітей з різними 

психофізичними вадами (глухих, сліпих, спіпоглухонімих). Педагогічні ідеї 

Івана Соколянського високо оцінені представниками різних наукових галузей – 

філософії, психології та педагогіки.[1, с. 266] 

Саме І.О.Соколянським був уперше викладений метод навчання 

сліпоглухонімих як певна система наукового знання. Палке прагнення 

допомогти дітям, які залишилися «без світла, без звуків, без мови», привело 

його до створення оригінальної методики навчання [2, с. 185]. 

Практичну роботу Іван Cоколянський розпочав в Умані, потім – у Києві, а 

з 1923 р. працював у Харкові – тодішній столиці України. Це був час 

становлення української радянської системи освіти і багато уваги приділялося 

визначенню ключових завдань педагогіки в суспільстві [3, с. 315]. У 

харківський період своєї діяльності І.О.Соколянський став одним із засновників 

системи навчання дефективних дітей в Україні. За його ініціативою були 

створені лікарсько-педагогічні кабінети, які координували всю науково-

практичну роботу з дефектології. Головними напрямками роботи цих кабінетів 

була практична допомога (медична та педагогічна) дітям, які проживали у 

Харкові, їх батькам та педагогам, а також профілактична та дослідницька робота 

[2, с. 186]. 

У 1925 р. І.О.Соколянський організував у Харкові спеціальну школу-

клініку для сліпоглухонімих дітей, яка була відома далеко за межами 

Радянського Союзу як єдина в світі науково-педагогічна установа для 

дослідження, виховання та навчання сліпоглухонімих дітей. У 1933 р. 

І.О.Соколянський почав працювати в Українському інституті 

експериментальної медицини, куди була переведена установа для 

сліпоглухонімих дітей. У цьому інституті І.О.Соколянський очолив відділення 

експериментальної психофізіології та клініку для сліпоглухонімих. Одночасно 

він виконував обов’язки професора кафедри дефективного дитинства на 

факультеті охорони материнства і дитинства Харківського медичного інституту. 

Український інститут експериментальної медицини одержав авторське 

свідоцтво на винахід за номером 1271 від 26 березня 1936 р. «Машина для 
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читання сліпими та сліпоглухими тексту». За допомогою такої машини незрячі 

одержували можливість розпізнати звичайний шрифт [2, с. 187]. 

Великим науковим дослідженням І.О.Соколянського в галузі 

тифлосурдопедагогіки було відкриття нової методики в роботі з 

сліпоглухонімими дітьми. Він вперше ввів у педагогічний процес поняття 

«безмежно мала величина» і практично перевірив дійову роль цієї величини у 

вихованні сліпоглухонімих. Теоретичним постулатом І.О.Соколянського було 

те, що глухоніма дитина володіє нормальним мозком і має потенційну 

можливість повноцінного розумового розвитку. Він наполягав на тому, що 

власними зусиллями сліпоглухоніма дитина не досягає навіть незначного 

розумового розвитку, а без спеціального навчання залишається на все життя 

інвалідом. Тому вчений поставив перед собою завдання: створити у 

сліпоглухонімої дитини специфічні засоби спілкування і цими спеціально 

організованими засобами «сформувати весь без виключення зміст людської 

психіки». 

Весь період навчання сліпоглухонімих І.О.Соколянський розбив на дві 

частини. Перша частина, «дограмотна», була одночасно вихідною та 

«обумовлювала й вирішувала успішність всього наступного розвитку». На 

цьому етапі, підкреслював учений, відбувається формування та накопичення 

образів конкретної дійсності, яка безпосередньо контактує з дитиною, 

проходить засвоєння в образно-дійовій формі логіки оточуючої дійсності. Друга 

частина – засвоєння сліпоглухонімою дитиною граматичної побудови мови. 

І.О.Соколянський указував, що перші кроки навчання граматичній будові мови 

його засвоєння практично співпадає із засвоєнням логіки словесного мислення. 

Початковим фактором у підходах до навчання сліпоглухонімої дитини системі 

словесної мови І.О.Соколянський вважав спілкування за допомогою жестів. 

Важливою умовою розвитку в дитини потреби у спілкуванні з людьми та 

ознайомлення з оточуючим світом він вважав зв’язок конкретних образів 

оточуючої дійсності та відповідної їм системності жестів. Системна мова 

жестів, підкреслював вчений, стає засобом висловлення образів минулого 

досвіду та основою «спонтанного» мислення сліпоглухонімої дитини. Жест як 

аналог слова на практиці замінюється дактильним словом, особливим 

пальцевим знаком, який замінює жест. На цій основі далі проходить оволодіння 

грамотою, писемною мовою для сліпих за системою Брайля. 

У навчанні писемній мові І.О.Соколянський запропонував 

використовувати розроблений ним оригінальний метод, який він назвав 

«системою паралельних текстів», відповідно до якої навчання будується на 

співставленні текстів-зразків, які дає вчитель, та «спонтанних» текстів 

сліпоглухонімого, що відбивають свій власний зміст, але згідно словесно-

граматичного оформлення орієнтованих на зразки. Для науково-педагогічної 

діяльності І.О.Соколянського було характерним постійне прагнення 

використовувати найновіші технічні досягнення з метою навчання 

сліпоглухонімих, глухонімих та сліпих дітей. Йому належить ряд цінних 

винаходів, які значно розширили технічне оснащення тифло- і сурдопедагогіки: 

телетактор – прилад, за допомогою якого можна було спілкуватися з 

сліпоглухонімими, «Брайлевський екран для глухонімих», «Дактилятор» – 
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прилад для одночасного контакту з будь-якою кількістю сліпоглухих, 

«Мобільограф» – прилад для запису рухових невимушених реакцій у 

сліпоглухонімих дітей, «Механічний буквар». Розроблена І.О.Соколянським 

«Читальна машина» для сліпих вперше практично розв’язала проблему читання 

сліпими та сліпоглухонімими звичайного шрифту. За цей винахід він одержав 

золоту медаль ВДНГ СРСР у 1960 р. [4]. 

Визнанням вагомого внеску І.О.Соколянського в педагогічну науку було 

присудження йому премії К.Д.Ушинського (1947 р.), присудження без захисту 

дисертації вченого ступеня кандидата педагогічних наук (1949 р.), 

нагородження медаллю К.Д.Ушинського (1957 р.), нагородження Золотою 

медаллю ВДНГ СРСР (1960 р.) та присудження йому в 1980 р. Державної премії 

СРСР (посмертно) [2, с. 188]. 
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Я ВИБРАЛА ДОЛЮ СОБІ САМА 

 

Кожній людині надається можливість для здійснення подвигу, але ж не всі 

користуються цією можливістю. Подвиг – це важлива за своїм значенням дія, 

вчинок, здійснюваний у складних, небезпечних умовах; героїчний, 

самовідданий вчинок; це й поведінка, викликана глибокими почуттями. 

(врятувати іншу людину: дитину, жінку, літню особу). У моменти серйозної 

небезпеки людина не здатна довго розмірковувати, бо в такі миті спрацьовує 

людська підсвідомість – зібраний у єдине ціле досвід минулих поколінь, 

моральні принципи, за якими живе людина, власний життєвий досвід. 

Спрямованість душі не на себе, а на інших і відіграє вирішальну роль у 

здатності людини учинити подвиг. Думка про оточуючих, любов до 

Батьківщини, до свого народу, родини, близьких людей перемагають відчуття 

file:///C:/Users/User/Downloads/16.pdf
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страху, болі й думки про смерть і підштовхують до сміливих вчинків. Тому, 

подвиг – це героїчний вчинок людини сміливої, самовідданої, люблячої.  

Саме такою й була Лідія Єгорівна Пікрун – почесний житель міста 

Лисичанська, директор школи №27, заслужений учитель України, переможець 

обласного конкурсу «Ділова жінка». Вона пройшла по життю яскраво й 

упевнено, залишивши після себе незгладний слід у педагогіці, добрі справи та 

вдячних учнів. Вона – геніальний педагог із великої літери, її життєвий шлях – 

це, дійсно, подвиг.  

Учитель, педагог, наставник – це покликання. Задача педагога – помітити 

навіть у маленькій дитині індивідуальність, знайти свій особливий підхід до 

кожного учня. Лідію Єгорівну по праву вважають скульптором духовного світу 

дітей. Кожний учень для неї був особистістю, якому вона допомогла знайти віру 

в себе, у свої можливості й обрати правильний життєвий шлях. Переїхавши у 

1967 році з далекого Казахстану до України в місто Лисичанськ, Лідія Єгорівна 

в 27 років наділа червону краватку і стала піонерською вожатою. Так почалася 

стрімка кар’єра ділової жінки. 

Більше тридцяти років Лідія Єгорівна була керманичем нашої школи, яка 

є однією з найкращих шкіл м. Лисичанська, зуміла створити справжню шкільну 

сім’ю, і була в цій родині не просто господинею, а справжнім другом, рідною 

людиною. Завжди підтягнута, як струна, рішуча, цілеспрямована, творча і 

віддана своїй справі. Відзначною рисою її характеру була доброта, чуйне 

ставлення до інших людей, й увагу до людей старшого покоління, і любов до 

природи, й уміння співчувати іншій людині, і турботу про братів наших 

менших, і багато-багато інших якостей. Учням завжди було з нею цікаво й 

комфортно. Вона зігрівала кожного теплом свого серця, надихала на творчість 

своєю невгамовною енергією, мудрістю; як хлібороб, наповняла душі зерном 

добрим і справедливим, а головне – своїм прикладом і словом учила 

найскладнішій у світі науці – бути людьми. Лідія Єгорівна ніколи не зупинялася 

на досягнутому, завжди йшла вперед в ім’я дитини, в ім’я становлення її як 

особистості, здатної до самовираження, як людини працелюбної, милосердної і 

справедливої. Вона відповідально й безкорисно служила людям, справі, яка 

завжди була для неї найголовнішою в житті.  

Неоціненний вклад Лідії Єгорівни в розвиток освіти міста Лисичанська. 

Вона створила навчальний заклад нового типу, який має статус спеціалізованої 

школи і є експериментальним навчальним закладом регіонального рівня. 

Завдяки ініціативі Лідії Єгорівни поетапно впроваджувалися в практику роботи 

міста нові педагогічні ідеї: оптимізація навчально-виховного процесу, методика 

формування особистості дитини через включення її в різнобічну діяльність, 

альтернативна освіта – розвиваюче навчання в ритмі шкільного життя, 

оволодіння сучасними освітніми педтехнологіями, створення моделі школи 

«Школа сприяння здоров’ю».  

Досвід роботи школи, якою керувала Л.Є. Пікрун, неодноразово 

представлявся на педагогічних виставках в м. Києві, освітлений у виданні 

«Флагмани освіти України». За трудову діяльність Лідія Єгорівна була 

відмічена нагородами й почесними званнями. Вона – «Відмінник народної 

освіти», «Відмінник освіти СРСР», має медаль «За трудову доблесть», почесне 
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звання «Заслужений учитель України», «Почесний громадянин міста 

Лисичанська». Її ім’я вписано в енциклопедію «Кращі люди України», збірник 

«Педагогічний портрет менеджера освіти». 

Кожна людина прагне до самоутвердження, хоче зробити щось 

незвичайне, неповторне, любити людей й уміти прощати. А от любити до 

самозречення, так, як Лідія Єгорівна, здатний не кожен. Надто пізно ми 

розуміємо й цінуємо те, чого вже не повернути! Такі вже суворі реалії нашого 

жорстокого життя. Але назавжди для нашої шкільної родини Лідія Єгорівна 

буде Берегинею Тепла і Любові, Світла й Радості. Ми вдячні Богові, що Він 

подарував нам її як матір в дитинстві і як Мойсея в дорозі життя. 

Жити заради інших – це і є подвиг. Він може не завжди такий публічний і 

героїчний, але вимагає найвищого морального злету, концентрації душевних 

сил і постійної боротьби в ім’я перемоги. Людина готується до цього все життя, 

накопичуючи в собі ті моральні якості, які вирішального моменту допоможуть 

їй зробити єдино правильний вибір. 

 
Ладика Юлія – студентка І курсу, спеціальність «Логістика»,  

Харківського національного економічного  
університету ім. С.Кузнеця 

Науковий керівник: Свинаренко Н.О.-к.і.н., доц.  

кафедри українознавства і мовної підготовки  
іноземних громадян ХНЕУ ім. С. Кузнеця  

 

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ  

 

На сьогоднішній день Полтавський національний технічний університет 

імені Юрія Кондратюка серед молоді та юнацтва вважається одним із 

найпрестижніших закладів у нашій державі. Але цей заклад за вказаним 

профілем працює не так багато часу. Натомість достеменно відомо, що у цій 

будівлі майже два століття тривали навчальні та виховні заходи. 

Є відомості про те, що споруджена ця красива будівля у 1828-1832 рр. за 

проектом петербурзького архітектора Людвіга Шарлеманя як приміщення для 

навчання інституту шляхетних дівчат, які тут навчалися ще з 12 грудня 1818 р. 

Засновником цього закладу називають дружину генерал-губернатора 

Полтавської і Чернігівської губерній Варвару Олексіївну Рєпніну. Цей інститут 

шляхетних панянок у Полтаві став першим серед губернських міст Російської 

імперії середнім навчальним закладом закритого типу для жінок-дворянок. 

Згодом, у січні 1918 р. інститут шляхетних панянок був евакуюваний на 

Кавказ до Владикавказу, де продовжив свою роботу як міська жіноча гімназія. З 

1918 р. до 1930 р. в центральному корпусі колишнього інституту у різні роки 

розташовувалися землевпорядний технікум, дитячий притулок, школа 

садівництва та інші заклади, організації, установи. 

У 30-х рр. ХХ ст. у системі новостворюваних вищих навчальних закладів, 

покликаних забезпечити стрімко зростаючу потребу в інженерно-будівельних 

кадрах і Полтава на той час стала важливим центром підготовки інженерів 

сільськогосподарського будівництва. 
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Відповідно до постанови уряду СРСР від 23 липня 1930 р. за № 237 про 

утворення нових вищих навчальних закладів, наркомат земельних справ УСРР 

видав 19 серпня 1930 р. наказ про утворення Полтавського інституту 

сільськогосподарського будівництва.  

Серед перших викладачів інституту – випускник Київського 

технологічного інституту, дипломник видатного вченого-інженера Є.О. Патона 

– М.С. Торяник, котрий заснував наукову школу залізобетону у навчальному 

закладі, Є.В. Платонов – випускник Петроградського інституту інженерів 

шляхів сполучення заснував наукову школу з основ i фундаментів; колишній 

губернський архітектор міста Полтави Т.Я. Гардасевич – засновник наукової 

школи архітектурного проектування; суспільні дисципліни в інституті 

викладали О.К. Касименко, С.Ю. Данішев – у подальшому відомі вітчизняні 

історики. У 1933-1934 рр. до складу навчального закладу приєднано факультет 

сільськогосподарського будівництва Саратівського інституту сільського 

будівництва разом із 200 студентами.  

Із початком бойових дій Великої Вітчизняної війни 22 червня 1941 р. 

переважна більшість випускників, викладачів були мобілізовані для участі у 

боях із гітлерівцями.  

19 жовтня 1943 р. колектив інституту повернувся з евакуації до Полтави. 

Педагогам і студентам довелося відбудовувати приміщення навчального 

закладу. 

Перше повоєнне десятиліття інститут розташовувався у приміщеннях за 

адресою вул. Шевченка, 8. Разом із відбудовою зруйнованого приміщення 

інституту інженерів сільськогосподарського будівництва (від 1961 р. – 

Полтавського інженерно-будівельного інституту) зростав та нарощував 

інтелектуальний потенціал колективу інституту, зміцнювалася й розвивалася 

його матеріальна база. 

Протягом 1954-1971 рр. відкриваються в інституті нові факультети, серед 

яких найзатребуванішими були такі: промислового та цивільного будівництва, 

архітектурний, санітарно-технічний, загальнотехнічний, заочний із вечірнім 

відділенням, підвищення кваліфікації, зусиллями ректорату в цей час 

організовується будівництво лабораторного, правого i лівого корпусів, нових 

гуртожитків для студентів. 

У ті роки успішно діяло студентське проектно-конструкторське бюро, де 

молоді фахівці мали змогу представити свої перші проекти. 

3 1992 р. колектив навчального закладу реформується із монопрофільного 

будівельного інституту, який готував фахівців за 6 спеціальностями, в 

університет із підготовкою спеціалістів за 26 напрямами: економічного, 

електромеханічного, екологічного, архітектурного, будівельного тощо. 

Підготовка фахівців із нафтогазового профілю в Полтавському національному 

технічному університеті імені Юрія Кондратюка розпочалася в 1994 р. 

Передумовою цьому стало дуже вдале географічне розташування Полтави, в 

центрі Північно-Східного регіону України, в якому нині видобувається, 

транспортується та переробляється до 80% нафти й газу всієї країни. Саме у 

цьому навчальному закладі розташовані провідні розвідувальні, бурові, 

видобувні, транспортувальні та переробні підприємства, підприємства 
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енергетичного та екологічного спрямування, які постійно потребують 

висококваліфікованих кадрів. Саме ці напрями підготовки фахівців поєднані в 

новому навчально-науковому інституті нафти і газу, створеному на базі 

факультету нафти і газу та природокористування у 2018 р. 

Від 29 серпня 1994 р. Полтавський технічний університет, згідно з Указом 

Президента України № 302/2002 вiд 27 березня 2002 р. отримав статус 

Національного. Поглиблення рівня надання освітніх послуг у інституті 

забезпечується співпрацею з Полтавським коледжем нафти і газу Полтавського 

національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (носить назву 

від 21 червня 1997 р., від вшанування 100-річного ювілею від дня народження 

видатного теоретика космонавтики Юрія Кондратюка). 
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ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

Науковий керівник: Мкртічян О.А.,  
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виховання і технологій дошкільної освіти 

 

IСТОРIЯ МЕРЕФ’ЯНСЬКОГО МЕДИЧНОГО ЛІЦЕЮ 

 

Першим регулярним навчальним закладом Мерефи було початкове 

прихоцьке училище, органiзоване в 1806 роцi, прямим спадкоємцем якого є 

iснуючий Мереф’янський медичний лiцей.  

Училище знаходилось поруч iз Миколаївською церквою, в однiй iз споруд 

колишньої фортецi, там, де зараз розташований основний навчальний корпус 

лiцею. Утримання училища покладалось на сiльську громадськiсть, а утримання 

вчителя та помiчника – на єпархiю. Навчання в Мереф’янському приходському 

училищi багато рокiв здiйснювалось Михайлом Любачинським.  

У 1844 роцi місцева громадськість найняли світського вчителя й помiчника, 

якi навчали читанню, письму, чотирьом дiям арифметики, а священник викладав 

лише Закон божий. У цьму ж роцi було відкрито училище для дiвчат. На 

початку кількість учениць не перевищувала 20 осiб. Приміщення, де навчались 

дівчата, включало в себе одну кiмнату з сiнями. Термiн навчання дорiвнював 

трьом рокам. У навчальний план жiночого училища, окрiм обов’язкових 

предметiв також входили географiя, росiйська iсторiя, природознавство. Велика 

увага придлялась рукодiллю та домоведенню.  У такому виглядi училище 

проiснувало до 1867 року. З цього часу почалось розширення матерiально-

технiчної бази навчального закладу.  

У вереснi 1873 року було вiдкрито нове примiщення училища, яке було 

оснащено вiдповiдно до всiх вимог Мiнiстерства освіти, i перереформовано в 

двокласне  Мiнiстерське зразкове училище з п’ятирiчним терміном навчання. 

https://pntu.edu.ua/page/navchalno-naukoviy-institut-nafti-i-gazu.html
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При училищi з’явилась бібліотека, укомплектована не лише начальними 

посiбниками, а й  художнiми творами для позакласного читання. Окрiм книг, 

училище мало достатню кiлькiсть географічних, історичних карт, приладів для 

вивчення природознавства, а також  елементарне фізичне устаткування. Для 

кращого засвоєння правил арифметики застосовувались шведськi рахiвницi та 

арифметичнi шухляди, рiзноманoманiтнi прилади для зняття планiв креслення. 

Особливе мiсце в училищi займало трудове начання. Оскiльки тодi в Мерефi 

найпоширенiшим був чоботарський промисел, то при училищi дiяв гурток 

вивчення чоботарського промислу. 

У такому виглядi училище проiснувало до 1919 року, коли в Мерефу 

остаточно зайшли червоноармiйськi війська. Органом влади у місті став 

Революційний комітет, одним з перших заходів якого стало реформування 

закладiв освiти. Двокласне училище деякий час зберiгало свою назву, але 1920 

року було перереформоване в Першу радянську трудову школу, яку очолила Зоя 

Iванiвна Портакевич. А жiноче училище стало Радянською трудовою школою 

першого ступеняЛ№2. У 1923 роцi її очолив Iван Якович Перемот. За часи його 

керiвництва школi було присвоєно статус взiрцево-показникової школи 

Мереф’янського району. З метою оптимiзацї наприкінці того ж року першу та 

другу школи було об’єднано у єдину  Мереф’янську загальноосвiтню неповну 

середню школу №2. З 1920 по 1930 роки в школi змiнилось багато керiвникiв, а 

в 1931 роцi її очолив Iван Якович Бриль. Нампочатку 1930-х кількiсть учнiв у 

школi перевищувала 700 чоловiк.  

Влітку 1941 року гітлерівці напали на Радянській Союзу. Восени лінія 

фронту сягнули Харківської області. На початку жовтня у школі припинилось 

навчання. Про дiяльнiсть школи в перiод німецького окупацiйного режиму 

нiчого не вiдомо. Та пiд час битви на Курській дузі, влiтку 1943 року велика 

кількість вiйськ сконцентрувалася в Мерефi, займаючи примiщення школи та 

iнших споруд у центрi мiста. Також вiдомо, що в стiнах школи розмiщувався 

евакогоспiталь №19-29. Сам навчальний процес вiдновився вже у вереснi 1944 

року.  

Директором школи у цей час був призначений Трохим Петрович Романенко 

(1944-1946 рр). Події 1941-1943 рр. призвели до того, що обидва шкiльнi 

примiщення сильно постраждали. Були вiдсутнi дверi та вiкна, в багатьох класах 

розiбрана пiдлога.  

В перiод пiслявоєнної вiдбудови школа пережила нелегкi часи, пов’язанi з 

голодом 1946-1947 рр., нестачею навчальних приладiв, книжок, постiйним 

переповненням класiв. У 1950-х рр. було вирішено побудувати нове 

приміщення для школи, яке завершилося на початку шестидесятих років. Весь 

час будiвництва i пiсля школою керувала Анна Максимiвна Куропатенко (1958-

1978 рр.).  

У 1970 роцi до школи прийшло багато молодих вчителiв. У 1980 р. – 

вiдкрито Кiмнату Бойової Слави за сприяння вчителя російської мови та 

лiтератури Т.I. Майбороди, яку обожнювали багато поколiнь учнiв. Вона була 

наставником молодих вчителiв, багато рокiв працювала заступником директора 

з навчально виховної роботи. Її педагогiчний стаж дорівнює майже 60 рокiв. Та 

все ж її пам’ятають як керiвника Кiмнати Бойової Слави, що згодом став 
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відомим музеєм не тільки у місті, а й далеко за його межами. Багато рокiв музей 

проводив велику пошукову роботу. Юнi шукачi знаходили учасникiв звiльнення 

Мерефи, листувалися з ними, запрошували у гості на День Перемоги та День 

визволення міста від німецьких загарбників.  

У 2004 роцi загальноосвітня школа № 2 була реорганізована в 

Мереф’янський медичний лiцей. Сьогоднi навчально-виховний процес 

здійснюється за біолого-хімічним та математичним профілем. До послуг учнів 

13 навчальних кабінетів, 2 комп’ютерні класи, спортивна зала, легкоатлетичний 

та футбольний майданчик, 1 майстерня, їдальня, медичний кабінет, а 

бібліотечний фонд налічує 20570 примірників художньої та навчальної 

літератури. Також, у ліцеї працюють клуби за інтересами: «Ділова мова», «Я – 

волонтер», «Візаж», клуб любителів природи «Аквілегія», «Користувач ПК», 

«Рішення задач пошукового характеру», гурток естрадної пісні, гурток 

сучасного танцю, історико-краєзнавчий клуб «Пам’ять», народознавчий  клуб 

«Рушничок», дружина юних пожежних «Спалах», художній клуб «Пластична 

анатомія живої природи», а також спортивні секції.  

Отже, заснований наприкінці ХІХ століття навчальний заклад зазнавав 

декілька перетворень і на початку ХХІ століття перетворився на медичний 

ліцей. На сьогоднішній день це одне із поважніших навчальних закладів 

Мерефи із сучасним навчальним обладнанням. 

 
Максимова Олена  – студентка І курсу факультету  

дошкільної освіти ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

Науковий керівник: Мкртічян О.А., доцент кафедри  
естетичного виховання і технологій дошкільної  

освіти ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

 

ІСТОРІЯ ЛИМАНСЬКОЇ ШКОЛИ № 3 

 

Наші предки здавна розуміли необхідність освіти і при нагоді відкривали 

навчальні заклади у місцях свого проживання. Не виключенням було і село 

Лиман (зараз місто Донецької області). Так, у 1872 році тут відкрили земську 

школу на дві класні кімнати. Розташовувалась вона на Міщанівці при Петро-

Павлівській церкві. Це була хатина під соломою, довгий стіл і лавки, за якими 

сиділи учні. Крім читання, арифметики і каліграфії діти вивчали Закон Божий, 

який був основним предметом у школі.  

Після встановлення радянської влади у Лимані було відкрито 4 школи на 

360 учнів. Середня школа №3 збудована у 1936 році. До революції на її місці 

знаходився маєток пана, а з роками те місце перетворилося на пустир, доки не 

прийшли проектувальники. Учні початкових класів навчалися у приміщенні 

земської та церковно-приходської шкіл, а старших переводили до новобудови. 

Сьогодні ще є люди, які пам’ятають як виглядала школа після відкриття: 

там розміщувалося 12 класних кімнат, буфет та вчительська. Спочатку опалення 

було пічне, світла у школі не було, освітлювали газовими лампами. У школі 

навчалися 1200 учнів у дві зміни. 

У роки Великої Вітчизняної війни діти писали на газетах і був один 

підручник на клас і через холод уроки проводилися не систематично. У 1943 
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році приміщення школи використовували військові під штаб та шпиталь. Після 

відступу німецьких загарбників далі на захід стало налагоджуватись шкільне 

життя. Приміщення знову було передане школі. 

У 1952 році у колектив влилося багато молодих ініціативних учителів. А 

наступного року школа стала восьмирічкою.  

1964 року директором школи призначено Г.Р. Роменську, під час 

керівництва якої до старого приміщення добудували 4 нові класні кімнати, було 

побудовано спортивний майданчик.  

Учні брали активну участь у різноманітних конкурсах. У школі існував 

хор і вокальна група під керівництвом справжнього майстра своєї справи 

В.І. Єсипова.  

У ті роки проводилася велика робота з патріотичного виховання учнів. 

Школярі доглядали за братською могилою загиблих у роки Громадянської 

війни, яка знаходиться поряд зі школою, та окремими 16-ма похованнями воїнів 

і партизанів Великої Вітчизняної війни. У День Перемоги та визволення міста 

від німецьких загарбників проводилися урочисті заходи. Також школярі брали 

участь у військово-патріотичній грі «Зарниця».  

Серед випускників школи є відомі люди. Але самим знаменитим 

вважається 1958 року льотчик-космонавт СРСР, двічі Герой Радянського Союзу 

випускник Леонід Денисович Кизим. 

Після закінчення школи він поступив до Чернігівського військового 

вищого авіаційного училища льотчиків, згодом служив у Військово-Повітряних 

Силах СРСР. У 1965 році був зарахований у загін космонавтів. Пройшовши 

повний курс загально-космічної підготовки, а також курс підготовки до 

польотів на космічних кораблях «Союз» и «Союз Т», орбітальної станції 

«Салют», він навчався в Військово-повітряній академії імені Ю.О. Гагаріна. 

Перший політ у космос В.Д. Кизим здійснив на космічному кораблі «Союз Т-3»  

як командир корабля. Входив до складу дублюючого екіпажу космічних 

кораблів «Союз Т-6» та «Союз Т-10А». Другий політ в космос здійснив на 

космічному кораблі «Союз Т-10» в якості командира корабля, а третій – на 

космічному кораблі «Союз Т-15». Під час польотів брав участь у роботах на 

орбітальних станціях «Салют-7» та «Мир». 

На честь почесного громадянина міста, космонавта Л.Д. Кизима у його 

рідному місті встановлено пам’ятник, названо парк та вулицю. 

Про доброзичливу атмосферу у школі говорить той факт, що багато її 

випускників повертаються у рідні стіни, щоб виховувати нові покоління молоді. 

Серед них учитель з української мови В.В. Фесенко, з зарубіжної літератури 

З.І. Саржевська, з фізики С.О. Кулик. 

Сьогодні навчальний заклад очолює Аліна Володимирівна Ярова, 

прекрасний керівник і педагог.  

Окрім основних занять, в школі діє багато цікавих гуртків, які відвідують 

учні. Великою популярністю користується футбольна секція «Багіра» під 

керівництвом О. Рєзнікова. Жіноча збірна є переможцем не тільки міських, але 

й обласних змагань. Також є гуртки танцювальний (керівник – 

А.В. Гончаренко); музичний (керівник – І.М. Гончаренко), «Художнє слово», 

умілі ручки. 
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Отже, школа має свою довгу і цікаву історію. За ці роки змінилося безліч 

директорів, учителів, змінився не один десяток випусків, змінився сам вигляд 

школи, але незмінним залишається мета навчального закладу – виховувати 

гідних дітей, давати їм знаннями, щоб вони були готові до дорослого життя.  

 
Полікарпова Ольга – студентка факультету дошкільної 

освіти ХНПУ імені Г.С. Сковороди.  

Науковий керівник: О.А. Мкртічян, доцент кафедри 
естетичного виховання і технологій дошкільної освіти 

ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

 

СТОРІНКА ІСТОРІЇ ЗМІЇВСЬКОЇ ШКОЛИ № 2 
 

Зміївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 імені льотчика-

космонавта Ігоря Петровича Вовка заснована 16 жовтня 1865 року. На той час 

це була церковно-приходська школа при Миколаївському храмі, що 

розміщувалась у невеликій хатинці з двох кімнат, в одній з яких жив дяк Павло 

Гнатович Норомирський (він же був й учителем), а в другій – навчались діти 10-

12 років. Це були діти заможної частини населення села Замостя. Зараз вона 

входить до складу Змійова, але Так територію навколо школи почали називати 

Замостям, і ця назва залишилася донині. Діти з бідних сімей не мали змоги 

вчитися, хлопчики займались сільським господарством або ремеслом, а дівчатка 

допомагали вдома по господарству. Церковно-приходська школа у 1870 році 

стає трьохкласною. З’являється декілька вчителів. Агафія Раєвська навчала 

грамоті, а уроки «священної історії» викладав священик Петро Красовський. В 

класній кімнаті стояли звичайні лавки і столи, була дерев'яна дошка, зошитів не 

було і діти писали грифелями на грифельній дошці. Навчання велося 

російською та церковнослов'янською мовами. 

Починаючи з 1883-1884 навчального року були установлені строки 

прийому дітей до школи. Бо до цього часу у сільських школах Зміївського 

повіту існувала давня традиція: приймати для навчання дітей протягом усього 

навчального року. Тому успіхи дітей були дуже різні: не було, навіть, 

можливості розподілити їх по групам. З цієї причини Зміївська училищна рада 

постановила: приймати дітей до школи у вересні кожного року. Більшість 

учителів не отримувало спеціальної підготовки для введення шкільної справи. 

Тому для всіх вчителів Зміївського повіту були влаштовані короткочасні 

педагогічні курси. 

У 1917 році був виданий закон про відділення школи від церкви та 

безкоштовне навчання.  

У 1920-х рр. проводилась українізація. Для цього вчителі закінчили 2-

місячні курси української мови. Тепер у всіх школах Зміївщини вводилось 

викладання українською мовою замість російської. На 1941 рік досліджувана 

школа мала 24 класи, в яких навчалися 870 учнів, працював 31 вчитель. При 

школі була бібліотека, в якій налічувалось більше 10 тисяч книг.  

Коли в 1941 році почалася Велика Вітчизняна Війна, з 1941 по 1943 роки 

розвиток школи було призупинено. Одним з перших пішов на фронт директор 

школи М.І. Корсун і вчитель географії В.В. Сисоєв, що загинули на фронті. 



22 

 

Крім них, багато їх вихованців загинуло смертю хоробрих, захищаючи 

Батьківщину від німецьких загарбників. 

Важкими були й післявоєнні роки. Адже було дуже тісно, але діти були 

щасливими писати навіть стоячи, і раділи від того, що їм більше не загрожує 

небезпека і вони можуть спокійно ходити до школи. Вчитися було тоді дуже 

складно, читати вчилися майже без букварів, писали на шматках паперу, які 

знаходили у залишках макулатури ще довоєнного часу на станції Зміїв, або на 

паперовій фабриці. Вечорами вчителі розлініювали цей папір, а вранці діти 

виводили на ньому свої перші слова. 

У 1953 році школа стала десятирічною.  

У 1950-1960 ті роки директором був Іван Якович Погрібний. Він 

відзначався тим, що знав напам'ять імена геть усіх учнів школи. 

У подальші роки навчання в школах ускладнювалося, учні ходили в дві 

зміни, класи були переповненими. На подвір'ї побудували спортивний 

майданчик і майстерню з деревообробки. Також неподалік розкинулись шкільні 

ділянки, які були засаджені кущами малини, аґрус, роз, поруч була шкільна 

теплиця.  

Викладання велося лише українською мовою, навчалося загалом від 1200 

до 1300 школярів. Школа зростала і учні вже не вміщувалися. В такому режимі 

школа працювала до 1962 року. Але завдяки турботам Івана Яковича – у 1964 

році було побудовано нове приміщення школи на 960 учнівських місць. Школу 

побудували дуже швидко, майже за один рік.  

Наступним директором нашої школи став Федір Іванович Заровний. На 

1960-ті роки припадає введення в школах України трьохрічної початкової 

освіти. І саме наша школа стала експериментальною, щодо введення трьохрічної 

початкової освіти. Це була видатна подія, бо досвід саме нашої школи був 

введений потім по всій Україні. 

У 1967 році у Зміївській школі №2 було відкрито Музей Бойової Трудової 

Слави, ініціатором якого стали учні школи. Він став результатом тієї великої 

пошукової роботи, яку вели учні разом з вчителями. У цьому Музеї були зібрані 

цікава інформація про партизанський рух на Зміївщині, про наших героїв-

земляків. Являє інтерес листування школярів із рідними воїнів, які захищали 

наш край, робота по історії сіл і підприємств Зміївщини.  

Ще одна сторінка нашої славної історії школи – це дитячі та молодіжні 

об'єднання жовтенят, піонерів і комсомольців. У шкільному музеї до нашого 

часу зберігся горн, який подавав сигнал про збір на лінійку. Наша школа мала 

свою піонерську дружину, яка носила ім’я Олександра Матросова. Зберігся і 

прапор школи, з яким наші учні в свій час виступали на параді юноармійців. У 

школи є власний герб та гімн, написаний Миколою Михайловичем Пупеною.  

Наша школа, як і багато інших шкіл, також славиться своїми 

випускниками. Зміївська школа №2 дала путівку в життя багатьом відомим 

людям. Серед її випускників І.П. Вовк – академік, льотчик-космонавт, Герой 

Радянського Союзу, П.С. Бублій – полковник, Герой Радянського Союзу, 

А.С. Димар – генерал-майор, заступник командуючого армії, Чепур Микита 

Дмитрович – Герой Радянського Союзу та багато інших відомих постатей. 
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Історія школи – це частина історії нашого міста та його мешканців, 

глибокий зв'язок з минулими поколіннями, які створили та розвивали нашу 

прекрасну школу. І хоча уходять зі школи її учні але не закінчується її історія!  
 

Козачок Євгенія – студентка ІІ курсу факультету 
дошкільної освіти 

ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

Науковий керівник: Мкртічян О.А., доцент кафедри 

естетичного виховання і технологій дошкільної освіти 

 

ФОРМУВАННЯ ОСВІТИ НА СЕЛІ  

(на прикладі с. Вільшани Сумської обл.) 

 

Історія розвитку освіти села Вільшани Сумської області починається в 

1860 році. Ініціатором відкриття школи був місцевий священик Яновський. 

Перша школа розташовувалась у приміщенні волосної управи. У ній навчалося 

12 дітей. Вони вчилися читати молитви та релігійні книжки. Після скасування 

кріпосного права у 1861 році кількість початкових шкіл розширилась і в 

с. Вільшана при церкві була відкрита церковно-приходська школа змішаного 

типу (1900), в якій навчалося до 40 дітей. Освітою було охоплено 5-7% дітей 

шкільного віку. 

На базі першої школи у 1883 році було відкрито «Вільшанське образцове 

двокласне училище Міністерства Народної Просвіти». Курс навчання був 

розрахований на 5 років і ділився на 2 класи. Перший клас охоплював три роки, 

а другий – два. Попечителем училища була поміщиця Лебединського уїзду 

Харківської губернії Г.С. Шатова.  

Закінчивши перший клас цього закладу, учень одержував посвідчення і в 

більшості випадків навчання селянських дітей на цьому й обмежувалось, бо 

навчання в другому класі було платне. Навчалося в першому класі по 30-35 

учнів, у другому класі – 15-20 учнів. В другий клас діти бідняків і середняків 

доступу не мали – тут навчалися лише діти заможного населення Вільшан та 

навколишніх сіл. Викладалися такі предмети, як ручна праця, садівництво, 

городництво, бджільництво і шовківництво. З часу відкриття, в училищі 

працювало лише два вчителі: П.С. Михайлов та Ф.Я. Петренко. До 1912 році у 

двокласному училищі навчалося 207 учнів.  

Наступний етап освітнього життя у Вільшанах ознаменувався відкриттям 

земської початкової школи імені М.І. Кутузова, збудованої на кошти земства. 

Вона охоплювала 30-40% всіх дітей шкільного віку. 

Новий етап розвитку освіти розпочався за часів радянської влади. 

Дореволюційні навчальні заклади були реорганізовані у школи. На початку 

1928 року розпочалося будівництво нового просторого двоповерхового 

приміщення для семирічної школи, що надало можливості навчатися більшій 

кількості учнів. У 1936 році Вільшанська семирічна школа була перетворена в 

десятирічну. Особливо за останні п’ять років перед війною контингент учнів 

став досягати понад тисячу осіб. Були й модернізоване класне обладнання. 

У вересні 1941 року німецько-фашистські загарбники вступили у село 

Вільшана. З першого дня ворог знищував все те, що здобувалося працею 
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жителів села протягом десятків років. Було понівечено обладнання хімічного, 

природничого, фізичного кабінетів, парти, шафи, таблиці та інше наочне 

приладдя, а також фонд шкільної бібліотеки. За перший місяць свого 

перебування німці знищили всю навчальну і господарську базу школи.  

Багато випускників школи в роки Великої Вітчизняної війни зі зброєю в 

руках захищали свою Батьківщину (М.І. Палига, Я.О. Захарченко, В.П. Ігнатко, 

І.А. Яковенко, Г.Г. Різніченко, М.О. Горіленко, І.С. Соломаха, 

М.Р. Шелудченко та інші). Багатьом не довелося дожити до світлого Дня 

Перемоги. Багато випускників школи нагороджено орденами і медалями СРСР 

за відвагу і хоробрість, проявлені на фронтах Вітчизняної війни. Кавалером 3-х 

орденів Слави став Василь Матвійович Рибалко (1919-1990 рр.), на честь якого 

у школі відкрито меморіальну дошку.  

9 вересня 1943 року воїни Червоної Армії звільнили Вільшану. На другий 

же день діти з великою радістю прийшли до школи. Вони хотіли вчитися, несли 

з собою меблі, щоб було на чому сидіти, писати та читати. 

Настав новий етап у розвитку освіти, притаманний для всього 

Радянського Союзу. У 1958-1964 роках в школі діяла учнівська виробнича 

бригада під керівництвом учителя біології та хімії Романа Пантелеймоновича 

Мартиненка. Школі було виділено 37,5 гектара землі, на якій було заведено 

десятипільну сівозміну. Працюючи в учнівській бригаді, кожна дитина 

переконувалася в тому, що в процесі праці поступово пізнаються основи 

сільськогосподарського виробництва, щоденно поповнюються і поглиблюються 

знання.  

У 2002 році на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. створено музей 

с. Вільшана (керівник – вчитель історії В.Д. Бабенко). Сьогодні, музей є 

осередком освіти і виховання, який сприяє формуванню в учнів національної 

свідомості, любові до рідної землі, свого народу, забезпеченню духовної єдності 

поколінь і призначений для вивчення, збереження та використання пам'яток 

природи і духовної культури. Діють постійні експозиції, а саме: «Сива історія 

села»; «Вони були першими»; «Вони пройшли дорогами війни»; «Чорнобиль — 

трава гірка»; «Ти скажеш, не було Голодомору?», «Зорепадом летять роки...». 

Також здійснюється підготовка екскурсоводів, пошукова діяльність з метою 

поповнення фондів музею, постійно проводяться тематичні виховні заходи, 

зустрічі з видатними людьми та конференції. Тому, у 2006 році громадському 

музею загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с. Вільшана, присвоєно звання 

«народний музей». 

Історія твориться кожен день – ми живемо, ростимо, змінюємося. Школа 

для всіх нас завжди святиня, звідки починається життєвий шлях, вона вселяє 

віру в силу знань, повагу до історії, мови, любов до України. 
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Гиль Артем – ученик 4 класса Харьковской гимназии № 65  

Наукові керівники: Таршина С.А., завуч, 
Гиль Н.Е., учитель історії 

 

ДРУЖИНА ИМЕНИ ГАГАРИНА 
 

Так случилось, что меня в нашей Харьковской гимназии № 65 считают 

долгожителем, несмотря на мой юный возраст. История школы и моей семьи 

тесно связаны. Прадедушка и прабабушка в ней работали, дедушка и бабушка в 

ней учились, затем работали. Теперь работает мама и учимся мы с сестрой. 

Очень интересно слушать бабушкины рассказы об истории школы. 

Недавно я узнал, что существует письмо Юрия Гагарина, которое он написал 

ученикам. Меня очень заинтересовал этот факт, и я начал поиски письма. 

Оказалось, что открытие школы совпало с первым полетом человека в 

космос. На собрании совета пионерской дружины обсуждался текст письма 

первому космонавту, в котором ребята рассказывали о своих достижениях, 

школьной жизни и приглашали Юрия Гагарина посетить Харьков. Ответ ждали 

достаточно долго, и некоторые даже отчаялись его получить. Но однажды 

почтальон принес конверт с необычным штемпелем обратного адреса «Почта 

летчиков-космонавтов». В этом письме ученикам харьковской школы № 65 

Юрий Алексеевич писал: «Дорогие друзья! Получил ваше письмо и с интересом 

прочел о ваших славных делах. К сожалению, не смог вам ответить 

своевременно. Благодарю за приглашение приехать в Харьков и за оказанное 

мне доверие. Желаю новых больших успехов в учебе и труде всем ученикам 

школы. С дружеским приветом Юрий Гагарин». 

С тех пор ежегодно 20-го сентября все ученики под звуки школьного 

духового оркестра шли в Дом офицеров на празднование Дня рождения школы. 

А впереди – знамя школьной пионерской дружины, на котором вышито: 

«Имени Ю. А. Гагарина». 

Так было положено начало многолетней дружбы харьковской школы 

№ 65 с летчиками-космонавтами. В 1962 году в школу снова пришел 

взволнованный почтальон со знакомым конвертом в руках. В этот раз писал 7-Г 

классу нашей школы Герман Титов, совершивший первый в мире суточный 

полет в космос. «Дорогие ребята! Спасибо вам за письмо и добрые пожелания. 

От души приветствую ваше желание быть похожими на наших славных 

космонавтов и надеюсь, что отличными успехами в изучении школьных наук, 

активными делами вы сможете доказать, что ваши слова не расходятся с делом. 

Будьте здоровы, ребята. Передавайте привет учителям. С уважением, летчик-

космонавт Титов». А вскоре в харьковской школе № 65 состоялась встреча 

Германа Степановича Титова с учащимися и учителями, на которой ребята с 

огромным интересом слушали рассказы космонавта о подготовке к полету, 

жизни в звездном городке, космическом путешествии. 

В том же 1962 году был создан школьный кинотеатр «Космос», которым 

занимались исключительно дети, начиная от билетеров и заканчивая 

киномеханиками. Каждый год 12-го апреля ребята демонстрировали фильмы о 

космосе. 
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Это лишь одна из страниц славной истории моей школы. А сколько их в 

школьной летописи! 

 
Корнієць К.С. – студентка ІІІ курса факультету 

дошкільної освіти  ХНПУ імені Г.С. Сковороди 
Науковий керівник: Корнієць І.В., учитель  

української мови та літератури, зарубіжної літератури  

КЗ «Маріупольська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 47» 

 

МУЗЕЙ ДИТИНСТВА У МІСТІ МАРІУПОЛІ 

 

Відторгнення підростаючого покоління від вітчизняної культури, від 

суспільно-історичного досвіду поколінь є однією з серйозних проблем нашого 

часу. Педагогічна практика зазнає труднощів у залученні дітей до цінностей 

культури, мистецтва, обрядів та традицій, виховання національної гідності 

дітей. Починаючи з раннього віку, прилучення дитини до культури свого народу 

має на меті відродження генетичної і культурної пам'яті, залучення її до 

культурної спадщини. На сьогоднішній день в усьому світі досить багато Музеїв 

дитинства. Структура таких музеїв досить різноманітна. Однак їх всіх об'єднує 

одне спільне завдання – робота з дітьми. Такі музеї є улюбленим місцем для 

дітей, сприяють їх всебічному розвитку і формуванню особистості дитини. Для 

дорослих «Музей дитинства» – це місце добрих спогадів, де можна «прокрутити 

в пам’яті» події та історії з дитинства. Музей дитинства – це освітній 

майданчик, казковий світ, де проводяться екскурсії, майстер-класи для дітей та 

дорослих.  

Завдяки діяльності вчителя української мови та літератури Інни 

Вікторівни Корнієць у ЗОШ №47 міста Маріуполя в 2016 році було засновано 

Музей іграшки, що є унікальним здобутком не тільки школи, а й всього міста. 

Масштабна пошукова робота Інни Вікторівни, її учнів та інших учителів 

дозволила зібрати цінні екземпляри, безліч світлин, іграшок часів СРСР та 

найновіших екземплярів. Сьогодні Музей іграшки відкритий для відвідувачів і 

дотепер вражає цікавими експозиціями. Відомо, що особливу роль у залученні 

дитини до культурної спадщини відіграє народна іграшка як засіб вираження 

національного характеру. У дітей розвивається розуміння культурної спадщини 

і виховується дбайливе ставлення до неї. Іграшка є і другом, і вчителем, 

збагачує світ вихованця чарівною енергетикою і залучає його до захоплюючого 

світу фантазій. 

У музеї відвідувач знайомиться з відомими народними іграшковими 

промислами нашої країни, занурюється у витоки народної культури, 

долучається до її цінностей, взаємодіє з матеріальною та історико-побутовою 

культурою народу, з його творчістю, мистецтвом, фольклором. Музей 

демонструє культурно-історичну унікальність, своєрідність і самобутність 

національної культури, дає потужний об’єднуючий початок, що сприяє 

зближенню і взаєморозумінню між народами і людьми. Експозиційний простір 

музею передбачає багатобічний естетичний вплив на відвідувача: знайомство з 

музейною колекцією, розвиток естетичного сприйняття творів народного 

мистецтва та власна творча діяльність, коли відвідувач є творцем. Приміщення 
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багато в чому універсальне – одночасно це і музей для дітей і музей для 

дорослих,і музей про дитинство, і кімната для розваг та ігор. Він є «казковим» 

центром для дітей та дорослих, улюбленим місцем їх перебування. Музей 

поділений на декілька секцій. Перша пропонує зустріч з казковою феєю, яка 

розповідає їм про особливості музею та зацікавлює гостей. У другій секції 

встановлені стелажі з експонатами ляльок, звірів та інших іграшок. 

Основою експозиції є колекція ляльок в українському народному вбранні 

майстра Анни Ігорівни Богословської. Унікальність даної колекції в тому, що 

вона складається зі справжніх творів народного мистецтва. Представлені роботи 

вражають багатоманітністю локальних варіантів вбрання, кожен з яких має 

свою колористику, силует, орнаментику, характерні головні убори зі 

специфічними способами вив’язування хусток та наміток, з дівочими стрічками, 

вінками, пов’язками. Наш народ як самобутня нація створив неповторну 

багатогранну культуру, яка розвивається в різних напрямках творчості, в тому 

числі і невичерпних народних традиціях. Прикладом вищих проявів художньої і 

духовної культури народу є традиційний костюм, що сформувався у 

докапіталістичному періоді і побутував в Україні у своїх завершених класичних 

локальних варіантах майже до XX ст. Український традиційний костюм – це 

досить широке поняття і динамічне історико-культурне явище, яке розвивалося 

на землях південно-східної Європи. Економічно вигідне географічне 

розташування України,благодатна природа і клімат сприяли існуванню тут 

найдавніших центрів культури, що перебували у постійному спілкуванні з 

іншими цивілізаціями. Костюм як ніщо інше відтворює стиль епохи та сутність 

буття людини з її фізичними, духовними, психологічними, естетичними 

прагненнями, певною мірою розкриваючи її творчий потенціал. Широчінь 

багатовікового колективного естетичного досвіду народу має велике значення 

для розуміння подальших шляхів розвитку української культури, її ролі і місця у 

загальноєвропейському і світовому культурному процесі. Про регіональні 

особливості старовинного жіночого вбрання розповідають і розміщені у 

виставковому залі інформаційні стенди. Тут же встановлено ткацький верстат, 

що зберігся в робочому стані з ХІХ століття: саме на таких верстатах 

створювали домоткане полотно для нарядів. 

Також на полицях розташовані ляльки різних національностей в їх 

національному одязі. Окремо є куточок ляльок-працівників з їх знаряддями 

праці і виробленою продукцією (коваль в кузні, токар, пасічник з вуликом і 

бджолами, швачка тощо). У хлопчиків жвавий інтерес викликає військова 

тематика:військові мундири нашої країни та інших країн, картини військових 

баталій,аеродром з технікою і діючими моделями літаків і вертольотів. 

Виставлені експонати створені майстрами центрів народної творчості регіону. 

У рамках проекту «Музей дитинства» планується збільшувати кількість 

екземплярів і розширювати розділи, присвячені українським народним 

забавлянкам, радянським іграшкам та традиційним європейським іграшкам, а 

також створювати адаптаційні просвітницькі програми та експозицій для дітей 

та дорослих. 
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МУЗЕЙ ДИТИНСТВА – МУЗЕЙ МАЙБУТНЬОГО 
 

Наша українська земля – володар самобутньої традиційної культури. 

Духовна і моральна сила цієї культури і в наші дні робить благотворний вплив 

на всіх, хто до неї доторкається, зберігаючи й оберігаючи традиційно моральні 

та життєві народні орієнтири. 

Те, що втрачено суспільством за багато років щодо народності освіти, 

необхідно відновлювати і переосмислювати в дусі часу, що характеризується не 

тільки зростанням національної самосвідомості народів, а й загостренням 

міжнаціональних конфліктів. І сьогодні кожен раз, торкаючись до самобутньої 

унікальної культури наших предків, ми пробуджуємо генетичну пам’ять, 

закладаємо в уми і серця молодого покоління любов до рідного коріння, 

ставлення до Батьківщини, сім’ї, повагу до традицій предків, розуміння 

культури інших народів, усвідомлення необхідності жити в гармонії з іншими 

людьми. 

Шкільний народознавчий музей Дружківської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 7 (1984 р.) відіграє значну роль у житті учнів. Він надає 

можливості вивчати минуле нашого краю і сприяє індивідуальній та 

колективній творчості вихованців, залученню учнівської молоді до краєзнавчої, 

науково-дослідницької та художньо-естетичної роботи. 

Господинею музею є учитель української мови та літератури Галина 

Іванівна Іщенко. Спільними зусиллями вчителів, учнів та їх батьків у спеціально 

відведенному кабінеті зібрано багато експонатів минулого: українські рушники, 

одяг, предмети побуту, посуд, меблі, знаряддя праці, вишиті картини та інші 

обрядові речі, які надають можливість доторкнутися руками і серцем до того 

сакрального простору, що творився упродовж віків поколіннями предків, 

творить і живить душу сучасної людини.  

Музейні експонати зберігаються в шафах, скринях, комодах, на полицях і 

стелажах. Музей має такі експозиції: «Стародавні знаряддя праці»; «Іграшки 

народу»; «Народне житло»; «Старовинний одяг»; «Ой, рушник, рушничок, 

кольорова доріжка». 

Особливе місце в музеї займають іграшки. Найяскравішою сторінкою 

зібраних народних скарбів, гордістю нашого музею є виставка народної 

іграшки. Разом з викладачами на уроках учні виготовляють обрядові іграшки, 

які мали для нашого народу велике значення. На сьогоднішній день у кабінеті 

зібрано чимало учнівських робіт, які часто експонуються на виставках. 

Народна іграшка урізноманітнює ігрову діяльність дітей, збагачує, 

розширює сферу пізнання дитиною світу і свого народу, розвиває традиційні 

для національної, господарської, побутової культури навички. Крім того, дитина 
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сприймає народну іграшку і як витвір мистецтва, що сприяє її естетичному 

вихованню. Народні іграшки у шкільному музеї надзвичайно різноманітні. Їх 

можна поділити на кілька видів: дерев'яні, глиняні, м'які (ганчіркові), сирні, 

солом'яні та іграшки з природного матеріалу тощо. 

Народні ляльки поділяються на три групи: ігрові (призначені для ігор); 

обереги (покликані захистити власника від хвороб);  обрядові. Кожну ляльку 

робили з певною метою, вона мала своє ім'я, свою історію, свій обряд 

виготовлення. 

У музеї представлено багато різноманітних видів ляльок-мотанок. Ці 

ляльки не тільки застосовувалися в обрядах, а й ставали помічниками в побуті. 

Так, «Веснянка» – лялечка, яку традиційно робили дівчата і жінки на прихід 

весни. Особливістю цієї ляльки є довге волосся незвичного кольору. «Веснянка» 

є оберегом молодості та краси. Вона символізує закінчення холодів і перемогу 

сонця, тепла, світла й добра. Така лялька-мотанка має особливе призначення – 

прикликати весну не тільки у будинок господарів, а й у їхні душі – щоб і ззовні, 

і всередині панували тепло і гармонія. Травниця – ганчір'яна лялечка, наповнена 

духмяними лікарськими травами. Наші предки вірили, що вона є оберегом 

здоров'я та довголіття. Щоб у будинку було багато дітей і не переривався рід, 

робили мотанку, звану Родючість або Сім’я. Лялька-Пеленашка – це найперша 

лялечка, яку робили для майбутньої дитини. Її клали в колиску до малюка, як 

оберіг від злих сил, хвороб, лихого ока. На ляльці також можна побачити 

етнічне вбрання, характерне для певних регіонів України, і символіку; почути, 

що саме значили певні зображення і орнаменти. Народна іграшка в руках 

дитини – то важлива ланка в міцному ланцюзі, що з'єднує людину з минулим і 

майбутнім. 

На базі музею діє гурток «Звичаї мого народу», у програмі якого 

містяться дослідження з історії, географії, екології, літератури, культури і 

народні традиції України, інформаційні та практична робота з народної 

творчості, що дозволяють сформувати основи духовної культури і 

соціокультурізації школяра. 

Тому, традиційним у школі стало проведення тижня народознавства. 

Кожний рік завдання і методи проведення цього тижня змінюються, щоб 

урізноманітнити знання, навички і уміння учнів. Але основним завданням цього 

тижня є поглиблення знань дітей про минуле наших предків, їх спосіб життя, 

особливості й традиції. 

Отже, вивчення самобутньої унікальної культури наших предків має 

величезне значення у виконанні завдань морального, патріотичного та 

естетичного виховання підростаючого покоління. Велику роль у цьому 

відіграють шкільні музеї народознавчого характеру. 
Зюбін Ігор – учень 10 класу зош № 51 м. Харкова 

Науковий керівник: Бармас О. В. – учитель історії 

 

ТЕАТР – ЦЕ МІСЦЕ ДЕ МЕНЕ ЛЮБЛЯТЬ І РОЗУМІЮТЬ… 
 

Театр – це завжди диво. Бути актором, людиною, що творить це чудо, 

нехай навіть на маленькій скромній сцені – що може бути більш захоплююче? 
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Шкільний театр. Це ще одна з яскравих сторінок нашої школи. Зародився він ще 

на початку 1980-х років. Старші і молодші хлопці з радістю брали участь у 

театральних постановках. Їх показували на великій сцені Фізико-технічного 

інституту низьких температур, який тоді шефствував над нашою школою. А в 

1990-х Наталею Федорівною Афенченко була організована театральна студія. З 

1996 року і до сьогодні керівником студії є Марина Леонідівна Завадська. Перші 

актори, створеного нею колективу, назвали його дитячо-юнацьким театром 

«Факел». 

Згадує Ліка Дорошенко, яка стояла біля витоків театру: 

«Чому «Факел»?» – запитували багато людей. Така несучасна назва ... Ми 

хотіли нести своєю творчістю світ, запалювати серця людей. Майбутнім 

артистам нашого театру на святі Посвяти ми завжди говоримо такі слова: 

«Нехай животворний вогонь мистецтва збагатить ваше життя. Несіть перед 

собою ФАКЕЛ і за вами підуть інші!» 

7 травня 1996 року відбувся перший виступ нового колективу перед 

ветеранами Великої Вітчизняної війни – літературно-музична композиція «На 

все життя». Саме з неї почався творчий шлях нашого театру. А з акторів того 

року закладалися його традиції. Це вони придумали свято Посвяти в актори і 

Священну акторську обітницю, який з того часу дає вже не одне покоління 

акторів театру.  

Перший його спектакль, показаний глядачам в грудні 1996 року, був 

присвячений великому російському поету О.С.Пушкіну. У ньому брало участь 

47 осіб. З тих пір за 23 роки існування театру на шкільній сцені було поставлено 

69 театральних постановок. В репертуарі колективу є і драми («Порок серця», 

«Полліанна»), і комедії («Казка про Федота-стрільця», «Життєві історії»), і 

водевілі («Мізантроп», «Сватання гусара»), і милі дитячі спектаклі («Тук-тук, 

хто там?», «Страшна історія в Солодкому королівстві») і трагедії для дорослих. 

Найбільш значними постановками перших років по праву можна назвати 

виставу «Едіт Піаф» про відому французьку співачку з нелегкою, але дуже 

цікавою долею; комедію «Скупий» за п'єсою Жана-Батиста Мольєра; трагедії з 

відомих творів Віктора Гюго «Собор Паризької Богоматері» і «Король 

бавиться». 

Улюбленими у глядачів стали українські комедії «По-модньому», 

«Пошили в дурнi», «Шельменко-денщик». На прохання глядачів їх ставили на 

шкільній сцені не один раз, і завжди з великим задоволенням в них грали різні 

покоління акторів. 

Розповідаючи про улюблені спектаклі, не можна не згадати тему Великої 

Вітчизняної війни. Вона хвилювала акторів нашого театру всіх років. Тому 

спектаклі і композиції про війну стали для колективу традиційними. 

Незгладимий слід у душах акторів і глядачів залишили спектаклі «Небо без 

зірок», «Гори, гори, моя звезда», «А закати червоні». 

Всього за 22 роки на нашій сцені пройшло більш 20 постановок на воєнну 

тематику. Найдорожчі з них увійшли до постійного репертуару театру. А в 

травні 2018 року на сцені театру вперше пройшла 3-годинна постановка – 

вистава «А жити нам судилося» про дітей, які пережили тяжкі воєнні роки. 

Дуже значущими і важливими постановками вже зрілого колективу стали 
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сучасні соціальні вистави «Підемо в кіно», «Коли ж піде сніг», «Двері в серці», 

«Людині потрібна людина», «Зірка над дахом», «Ми і є щастя». У них 

піднімалися актуальні, хвилюючі дітей питання – про взаємини з батьками, про 

дружбу і взаємодопомогу, про наркоманію і суїцид. Актори вели розмову з 

глядачами про вміння співпереживати і дарувати радість іншим.  

Незвичайним, особливим для нас став спектакль "Двері в серці". Автор 

цієї п'єси – молодий драматург Анастасія Зуєва, внаслідок стала другом театру. 

Чули думку, що цей спектакль не для дитячо-юнацького театру, бо 

занадто важка і гірка була його тема. Але в ньому акторами театру були 

порушені найболючіші питання, які їх чіпали і тривожили. Про те, як жити, 

коли тобі дуже погано і здається, що в 17-ть життя вже закінчилось. Про те, як 

поспішати на допомогу тим, хто її потребує. Про те, як відкрити свої серця 

назустріч добру. Це був не просто спектакль, це був крик душі. Хлопці хотіли 

прокричати зі сцени глядачам – не будьте байдужими, якщо поруч з вами чиясь 

душа страждає! Не піддавайтеся зневірі ні за яких обставин! Цінуйте кожну 

хвилину свого життя і кожну хвилину спілкування з дорогими людьми! 

Бережіть своїх близьких! Саме при підготовці цієї вистави, аналізуючи 

проблеми сучасного суспільства, актори театру вперше звернули увагу ще на 

одну з них – дуже актуальну і болючу – проблему дитячої онкології. Учасники 

групи не хотіли залишитися байдужими до цієї проблеми і постаралися також 

звернути на неї увагу своїх глядачів і прихильників. 

І, звичайно, ніколи і нікого не залишали байдужими спектаклі колективу 

про любов: «Чудо любові», «Історія кохання», «Люблю і вірю». Справжньою 

подією і улюбленої постановкою четвертого п'ятиріччя театру став спектакль 

«Ці вільні метелики». З цієї вистави почалася постійна допомога акторів театру 

онкохворим дітям. Актори виїжджали з гастролями і невпинно проводили 

благодійні покази вистави, гроші з яких перераховували на лікування хворих 

онкологічного відділення дитячої клінічної лікарні № 1. Незабаром після цього 

випускниками колективу була організована благодійна група «+500», яка вже 7 

років щомісяця збирає і надсилає гроші на підтримку та лікування онкохворих 

дітей України. 

Театр бере активну участь в житті школи та Шевченківського району м. 

Харкова. І вже другий рік колектив займає перше місце на районному конкурсі-

фестиваль «Формат – мир!» 

Гордістю театру стали його випускники. П'ятеро з них закінчили 

театральні факультети Харківського Університету мистецтв та Академії 

культури. Вже прийнятий на роботу актором Харківського ТЮГу Роман 

Каверзін. А Олександр Кашкарьов протягом багатьох років був провідним 

актором театру, і продовжував грати на рідній сцені вже після випуску 8 років. 

На його рахунку 28 вистав! 

Також театральний колектив пишається чотирма сімейними театральними 

парами. Тоді вони ще навіть не підозрювали, що і в реальному житті стануть 

сім'єю. А скільки в колективі театру хрещених пап і мам! Між вже 

подорослішали акторами міцніють і розвиваються родинні зв'язки. 

Тому що дружба – вона на все життя! 

Шкільний театр… У кожного актора він залишив в душі найсвітліші і 
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теплі спогади. І кожен пишається тим, що грав на його сцені і був частиною 

доброго і згуртованого колективу. Сьогодні продовжують історію театру юні 

актори. На їхньому рахунку вже 6 спектаклів. Нещодавно на шкільній сцені 

була показана 69-я театральна постановка – вистава «Я буду любити вас всіх» за 

оповіданням Рея Бредбері «Електричне тіло співаю». 

У нашому театральному колективі панує атмосфера дружби і 

взаєморозуміння. Його нинішній акторський склад трепетно шанує і продовжує 

традиції театру. Як і раніше зворушливо і весело проходять у ньому випускні 

вечори. Як і раніше хвилюючі і урочисті свята Посвяти в актори. І по добрій 

традиції на сцені театру щороку продовжують грати його випускники. Їх участь 

у спектаклях робить постановки яскравіше, цікавіше і професійніше, а 

спілкування зі старшими завжди дарує приємні хвилини. Вони передають 

початківцям акторам не тільки акторський досвід і майстерність, а й свою 

любов до рідного театру. 

 
Воронова Марина, учениця 11 класу  

Новоолександрівського   

навчально-виховного комплексу 
с. Новоолександрівка, Олександрівський район, 

Донецька область 

Науковий керівник: Яровой Р.М., 
учитель історії Новоолександрівського НВК 

 

КУЛЬТУРНА ПАМ’ЯТКА ПОЛОВЕЦЬКОЇ ДОБИ  

НА ТЕРИТОРІЇ ОЛЕКСАНДРІВЩИНИ 

 

Донецька земля – місце із неперевершеною історією, що сягає сивої 

давнини. Серед малодосліджених у галузі археології є Олександрівський район, 

що розташований на північному заході Донецької області. 

Метою даної статті є розкриття життя половецького народу через вивчення 

половецької скульптури, її вцілілої частини, що знаходиться на території 

с. Новоолександрівки Олександрівського району.  

Предметом дослідження є половецька культура на території сучасної 

Олександрівщини в середньовічний період.  

Об’єкт дослідження – нижня частина половецької скульптури, що 

знаходиться на території с. Новоолександрівка. 

Завданнями роботи є з’ясування типології половецької скульптури, її 

особливостей, хронологічних рамок, місця в культурі половецького народу та 

реконструкція втраченої верхньої частини пам’ятки.  

Половці – кочовий народ. Згідно із літописами, вони вперше з’явилися біля 

кордонів Русі в 1055 р., і, уклавши мирний договір, пішли в степ. Їх держава 

називалась Дешт-і-Кипчак. З цього моменту почалася двохсотлітня епопея 

протистояння і дружби цього кочового народу із русичами. Походи руських 

князів у степ 1190–1193 рр. підірвали сили половців і припинили їхні набіги.  

Як відомо, життя кочового народу залежало від скотарства. Але велике 

значення мали й військові походи. Кочовики – і чоловіки, і жінки – самостійно 

виготовляли майже всі предмети, необхідні для існування. Проте найбільше 
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привертають увагу кам’яні статуї (або кам’яні баби), що були частиною їх 

релігійних вірувань. Термін «кам’яні баби» (baba) в перекладі із тюркського  – 

пращур. Не виключено, що назва «баби» походить від слова «балбал» – воїн-

герой.  

«Баб» розміщували на високих курганах, природних пагорбах або 

перехрестях шляхів. Той, чия дорога пролягала повз ідола, мав принести йому 

жертву і поклонитися. Культ предків, поклоніння речам, віра у злих духів, у 

головного божества, у загробне життя, що ставало продовженням земного – ось 

їх релігія. Такі кам’яні статуї належали тільки заможним і знатним половцям. Їх 

ставили просто неба, як пам’ятники померлим предкам, як головний атрибут 

культу серед половецьких поселень або могильників. Пізніше інші народи 

переміщали статуї з курганів до доріг, перетворюючи їх у дорожні знаки і 

складаючи безліч легенд.  

Ідоли виготовлялись із різних порід каменю, проте головним матеріалом 

для творіння був піщаник (сірий, дрібнозернистий), що досить добре піддавався 

обробці. У Криму використовували ракушняк, гранітні статуї зустрічаються в 

Приазов’ї, крейдяні – на Сіверському Дінці. Половецька скульптура, що 

зберігається на території с. Новоолександрівка, виготовлена із сірого піщаника. 

Питання типології неодноразово поставали в історичній науці. Відомий 

російський археолог ХІХ ст.. граф О.С. Уваров розподілив статуї на чоловічі та 

жіночі, а також на ті, що сиділи, стояли та стеловидні. Він вважав, що 

стеловидні є найдавнішими, а стоячі та сидячі відносив до більш пізнього часу. 

Археолог Г.О. Федоров-Давидов також узяв за основу типологічного розподілу 

позу статуї. Серед авторитетних дослідників життя половців є археолог 

С.О. Плетньова. 

Чоловічі стоячі статуї розподілили на три типи: 

- статуї в техніці низького барельєфу, іноді із переходом у гравірування. На 

обличчі зображені брови, ніс, очі, вуса, борода. Плоский тулуб із 

перехрещеними руками і чашею в них. Ніг немає. Спина без деталей; 

- об’ємні статуї, виконані двома методами: верхня частина – кругла 

скульптура, нижня – барельєф. Спина плоска, без деталей; 

- кругла об’ємна скульптура. 

Чоловічі сидячі статуї розподілені на два типи:  

- виконані двома методами: верхня частина – кругла скульптура, нижня – 

барельєф. Спина плоска, з косами, іноді із поясом; 

- кругла об’ємна скульптура. 

Чоловічі стеловидні статуї також поділені на два типи: 

- стелоплоскі. Спина плоска; 

- круглі стеловидні. Досить добре зображена голова та обличчя, на спині – 

коси, тулуб – «антроповидний» стовп (немає рук і ніг, але підкреслений 

випуклий живіт і груди). 

Жіночі статуї схожі на чоловічі, проте набагато складніші, мають більше 

деталей, прикрас, старанно оброблені груди, на животі чаша, що символізувала 

духа померлого, який мав бути присутнім на тризні разом із своїми родичами [1, 

с. 124]. Із точки зору анімістичних уявлень половців, шаман міг укласти душу 

померлого в кам’яну статую.  
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Етнографічні відомості дозволяють збудувати сценарій давніх обрядів «за 

участю» статуй. Виготовлена до дня поминань, вона встановлювалася біля 

дерев’яного житла. Скульптура була уособленням померлого, який немов був 

присутнім серед учасників тризни на власних поминаннях. 

За даними джерел, повна висота цієї «баби» складала «2 аршина і 2 вершка, 

целая, камень серый» [2, с. 47] (тобто 156 см). За згадками свідка з 

с. Новоолександрівки, верхня частина половецької «баби» була втрачена у 

період Другої Світової війни (в 1942 р.), внаслідок пострілу із німецького танка 

[3]. 

До якого століття можна віднести її створення? За особливостями статуї, її 

історія розпочалася у кінці ХІІ ст.  

Трохи детальніше розкриємо загальні особливості жіночих скульптур. Їх 

костюм значно відрізнявся від чоловічого. Головний убір половчанок був 

складним (ціла споруда, яка складалася із шляпи та зачіски з прикрасами 

зібраними в одне ціле). Коси закладалися в матерчаті футляри. Ще одним 

елементом головного убору були так звані роги – дуги, що обрамляли обличчя 

статуї. Могли бути тоненькі ланцюжки, які прикріплювались одним кінцем до 

шляпи, а іншим до сережок [1, с. 123]. На грудях таких статуй найчастіше 

зображували намисто, гривні й величні підвіски, що спускались до середини 

живота. Груди – це символ життя і сили. Одяг половчанок майже не відрізнявся 

від чоловічого – це каптани (вишивка прикрашала нагрудну пройму, рукава, низ 

спідниці). На основі цих даних ми реконструювали втрачену верхню частину 

нашої половецької скульптури.  

Кого ж уособлювали жіночі фігури? Це міг бути або узагальнений образ, 

або конкретний предок по жіночій лінії. Тобто більшість половецьких 

скульптур були портретними.  

Для половців характерне утворення об’єднань, які мали свої типи 

скульптур, що відрізнялися позою й одягом. Сучасна Олександрівщина колись 

лежала на перетині Донського і Придніпровського половецьких об’єднань. Така 

особливість вплинула і на скульптуру, що поєднала у собі риси обох об’єднань, 

що можемо побачити на прикладі Новоолександрівської половецької «баби».  

За місцезнаходженням кам’яних скульптур можна визначити територію, 

охоплену половецькими народами, оскільки поряд з ідолами дослідники 

знаходять багато поховань [4, с. 157]. 

Отже, нами було досліджено типологію половецької скульптури, що 

знаходиться у с. Новоолександрівка, її особливості, хронологічні рамки. Було 

наведено загальну характеристику таких статуй та визначено їх місце в культурі 

половецького народу. У результаті дослідження та приблизної реконструкції 

верхньої частини статуї можна стверджувати, що половецька скульптура у 

с. Новоолександрівка – жіноча, сидяча, виконана двома методами, із плоскою 

спиною та чашею в руках. Олександрівщина досі зберігає таємниці ще не 

досліджених сторінок історії, захованих під шарами ґрунту – в курганах, та 

прихованих у деталях половецьких скульптур. Можна зробити припущення, що 

у межах с. Новоолександрівка було половецьке кочів’я, на місці якого була 

похована знатна половчанка. Кожна пам’ятка минулого – неоціненний скарб 

науки, а її дослідження – новий штрих у розумінні нашої історії.  
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«ШЛЮБНА ДИПЛОМАТІЯ» ЯРОСЛАВА МУДРОГО 

 

Упродовж останнього десятиліття зріс інтерес історичної науки до 

вивчення соціокультурних зв’язків різних народів. За часів Давньоруської 

держави були закладені підвалини взаємин Давньоруської держави із країнами 

Західної Європи у різних сферах, від духовних до економічних. Вивчення 

шлюбних зв’язків руської князівської династії, як вагомої складової взаємин 

Русі з іншими державами, дозволить дослідникам з'ясувати масштаб, сутність, 

характер і розвиток міжнародних відносин, а отже, і їхнє значення для 

сучасності. 

Династичні шлюби з давніх-давен сприяли посиленню миру та дружби 

між народами, а також були важливим показником зростання міжнародного 

авторитету держави. 

Досліджуючи проблему шлюбної дипломатії, в першу чергу, необхідно 

звернути увагу на шлюбні відносини самого Ярослава Мудрого. З писемних 

джерел відомо, що він одружувався двічі. Про першу дружину згадок не 

збереглося, можливо, через її ранню смерть у Польщі. Відомо лише, що серед 

представників князівської родини, яких захопили поляки у 1018 р., була й жінка 

Ярослава. В історії стала відомою його друга жінка — Інгігерда-Ірина є 

донькою шведського короля Олафа Шетконунга з династії Унглінгів та 

прибалтійської слов’янки. Ярослав одружився з нею у 1019 році, перебуваючи в 

Скандинавії у пошуках підтримки для боротьби за київський престол. Отже, 

причини шлюбу були суто політичними. Династичний союз зі Швецією істотно 

зміцнив як становище Ярослава, так і міжнародні позиції династії Рюриковичів. 

Одночасно були встановлені зв’язки з Норвегією, оскільки сестра Інгігерди – 

Астрід – перебувала в шлюбі з Олафом ІІ Харальдсоном Святим, який належав 

до династії Інглінгів, спорідненої зі шведською. 

З часом широкі династичні зв’язки було встановлено також з іншими 

європейськими державами. Син Ярослава Мудрого від першого шлюбу – Ілля – 

одружився, за припущенням дослідників, з Естрід, сестрою датського короля 
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Кнуда Великого з династії Гормсенів. Після ранньої смерті чоловіка данка 

повернулася на батьківщину. Дружиною Ізяслава Ярославича стала сестра 

польського короля Мешка ІІ Гертруда-Єлизавета. Це була освічена й 

висококультурна для свого часу жінка, з іменем якої дослідники пов’язують 

створення Остромирового Євангелія та Ізборника Святослава 1074 р.  

Вважають, що за замовленням Гертруди-Єлизавети ігумен Києво-

Печерського монастиря Никон створив «Початкове зведення». Цей шлюб 

поклав початок династії турово-пінських князів, з якої пізніше виокремилися 

князі Святополк-Мирські та Святополк-Четвертинські. Крім того, Гертруда-

Єлизавета в подальшому допомогла чоловікові повернути втрачений престол. 

Святослав Ярославич був одружений двічі. Перший раз — із Кілікією, про яку 

літописи не залишили ніяких даних. Вдруге — з Одою, донькою маркграфа 

штаденського, племінницею папи Лева IX (графа Егісгейм-Дагсбург) та 

імператора Священної Римської імперії Генріха IV. Серед її предків були Карл 

Великий, англійський король Альфред з саксонської династії Уессекса, яка бере 

початок з VI ст., та Генріх Птахолов. Дослідники зазначають, що метою 

укладення шлюбів було прагнення Ярослава скріпити мирні договори 

сімейними узами. Так, переяславський князь Всеволод Ярославич був у шлюбі з 

Марією, донькою візантійського імператора Костянтина IX Мономаха від 

першого шлюбу, яка не була принцесою за народженням. 

Дружинами європейських володарів стали й доньки князя Ярослава 

Мудрого. Єлизавета вийшла заміж за норвезького конунга Харальда 

Сігурдарсона, нащадка Харальда І. Після загибелі чоловіка в 1066 р. вона нібито 

взяла шлюб з королем Данії Свеном ІІ Естридсеном, проте новітні дослідження 

показали, що його дружиною була вдова іншого конунга — Тіра. Анна 

Ярославна стала дружиною короля Франції Генріха І, внука засновника династії 

Капетінгів Гуго Капета. Нащадками цього шлюбу стали представники династії 

Капетінгів, Валуа та Бурбонів. З її ім’ям пов’язане Реймське Євангеліє, атрибут 

коронації французьких монархів до кінця XVIII ст. Вдруге Анна вийшла заміж 

за графа Крепі де Валуа. Анастасія Ярославна стала дружиною угорського 

короля Андраша І з династії Арпадів. 

Наведені факти свідчать про те, що встановлення Ярославичами шлюбних 

зв’язків з європейськими династіями сприяло посиленню міжнародних відносин 

та збільшенню впливу серед європейських держав, врегулюванню конфліктів 

між державами та отриманню матеріальної підтримки Київської Русі.  

Крім того, необхідно зауважити, що мета, яку переслідували при 

укладанні династичних шлюбів всі європейські володарі, була приблизно 

однакова – придбати союзників, убезпечити себе від агресії сусідів, 

контролювати певною мірою події, а також впливати на політику тієї чи іншої 

держави. Адже з нареченими прибували священики, радники, військові, слуги – 

досить великі групи людей, які ставали силою, що часто реально впливала на 

політику в державі. 

Підсумовуючи вищевикладене, доходимо висновку, що династичні 

шлюби Ярославичів були як спробою Ярослава Мудрого наблизити Русь до 

європейського цивілізаційного простору, так і прагненням до посилення 

міжнародних зв'язків та посилення власних позицій серед європейських держав.  
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УСПЕНСЬКА ЦЕРКВА СЕЛА ДОБРОПІЛЛЯ  

 

Тема цієї роботи Обрана невипадково. Раніше історія Добропільської 

Успенської церкви окремо не вивчалася. Місцеві краєзнавці храму приділяли, 

зазвичай, два-три речення. Питання про склад причту, про діяльність 

духівництва, про роль церкви в освітньому процесі не висвітлювалася.  

Саме тому назріла необхідність детальнішого вивчення його історії на 

основі документів ХІХ – початку ХХ ст., яких збереглося у достатній кількості, 

щоб відтворити минуле церкви хоча б у загальних рисах. Виконання цього 

завдання буде метою запропонованої роботи.  

Актуальність обраної теми обумовлена тим, що сучасні події, які 

розгортаються навколо православної церкви, привертають увагу громадськості 

до її діяльності та історії. 

Село було утворено наприкінці XVIII ст. полковником Андрієм 

Максимовиччем Янченком, який отримав земельний наділ у Катеринословській 

губернії як рангову дачу. І  незабаром село отримало назву Добропілля (зараз це 

Донецька обл.).  

З моменту створення села своєї церкви в Добропіллі не було. У 1799 р. 

Добропілля було приписане до приходу церкви, що розташовувалось у селі 

Штепине (зараз – Святогорівка) і відправляв християнські треби в ньому 

священик Матвій Орловський [1, с. 81]. Святогорівка розташована за 8,3 км від 

Добропілля, тому відвідування добропільцями церкви там було пов'язане з 

певними труднощами. Епископ Катеринославський Феодосій Макаревський 

писав про це так: «… а проѣздѣкѣней (до Успенської церкви Святогорівки, 

авт.), а особливо въ зимнее время и осеннее крайне неудобной, отъчего изъ 

жителей тамошнихъ не рѣдко больные умираютъ безъ покаянія, а рождаемые 

младенцы безъ крещенія…» [1, с. 81]. 

У 1804 р. в селі Криворіжжя, що за 11 км від Добропілля, була побудована 

нова Успенська церква [2]. Попри те, що Криворіжжя знаходилося далі від 

Добропілля, ніж Святогорівка, за бажанням поміщика і добропільських селян 

населений пункт перевели до приходу Криворізької церкви [1, с. 80]. Таке 

бажання добропільців було викликане, мабуть, тим, що шлях до Святогорівки 
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йшов через досить високий вододіл і перетинав глибокий яр, тоді як дорога до 

Криворіжжя, хоч і була довшою, але була відносно рівною і пролягала уздовж 

річки Водяної, що було зручним для тих, хто подорожував підводою і міг 

напувати свою худобу [3]. Переведення мешканців села в прихід Криворізького 

храму не вирішувало проблеми відстані. 11 км – це було досить далеко, і 

здолати їх, для того щоб помолитися, могли не всі.  

За вирішення цієї проблеми взявся поміщик села Добропілля Олександр 

Андрійович Янченко. Він знайшов кошти, необхідні для спорудження храму, і 

виділив зі своїх володінь 40 десятин землі для утримання духівництва. Так, у 

1856 році в селі Добропіллі з'явився молитовний будинок на честь Стрітення 

Господнього [2, с. 298]. Спочатку Стрітенський молитовний будинок приписали 

до приходу Покровської церкви села Гришине. 13 грудня 1893 року 

Добропільський молитовний будинок був відокремлений від приходу цієї 

церкви і став називатися Стрітенською церквою села Добропілля [4, с. 20]. 

Згідно з розпорядженням єпархіального начальства там відкрили самостійний 

приход з причтом із священика і псаломщика. 

Споруда церкви мала типову конструкцію. Схожі храми будувалися і в 

інших місцях Російської імперії. Уявлення про те, який вигляд мала Стрітенська 

церква в ХІХ ст., дає її єдина вціліла фотокартка. Храм будували з тесаних 

кам'яних блоків розміром 26,5×19×6,5 дюймів, які виготовляли у панській 

каменоломні. З них викладали фундамент. Стіни церкви побудовані з менших 

блоків і цегли. Пізніше під храмом був облаштований підвал. У ньому 

розміщувався паровий котел для опалення будівлі. Неподалік від церкви звели 

склеп – родову усипальницю Янченків. Склеп був підземним приміщенням, від 

якого розходились 8 ніш, з арчатими стелями, відділеними від нього залізними 

дверима. 

Капітал церкви у 1908 році складав 2101 карбованець 80 копійок, а 

капітал притчу – 400 карбованців [2, с. 299]. За даними 1913 року храм 

отримував 400 карбованців прибутку від землі і 531 карбованець 98 копійок 

«кухлевого збору». Отже, капітал церкви на той момент складав 1400 

карбованців [5, с. 84]. Службу в храмі вели священик і псаломщик. Священик 

отримував платню – 294 карбованця на рік. Псаломщик отримував 98 

карбованців. і священик, і псаломщик безкоштовно користувалися квартирами, 

наданими сільською громадою [5, с. 85]. Приміщення, в якому жили священик і 

псаломщик, за даними 1908 року, було дуже незручним. Тому в 1911 році для 

них побудували новий цегляний будинок, який зберігся досьогодні. Нині 

вдалося встановити імена тільки частини духівництва Стрітенського храму.  

Церква відігравала велику роль у культурному і громадському житті села 

Добропілля. Вона була організатором багатьох благодійних акцій. Тих, хто 

виявляв особливу завзятість у церковній службі, у добродійності або на терені 

народної освіти, церква заохочувала. Синодом був розроблений комплекс 

нагород для священиків. Їхні нагороди виглядали як окремі елементи одягу, які 

вказували на заслуги того, хто їх носив. Як нагороди були скуф`ї, набедреники, 

камілавки, наперсні хрести тощо. Так, добропільський священик Віссаріон 

Феодосьєв за активну благодійницьку діяльність 15 листопада 1878 року був 

нагороджений чорною скуф`єю [6, с. 77], а священик Олексій Кашкадамов 29 
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квітня 1902 року отримав в нагороду набедреник за відмінно-старанну 

пастирську службу і діяльність у школі [7, с. 217]. 

За благоустроєм церковної будівлі слідкували як миряни, зокрема 

поміщики Добропілля. У дореволюційних документах збереглися численні 

записи про виділення останніми коштів на ремонт церковного приміщення. 

Особливо слід відзначити діяльність добропільського поміщика Карла 

Олександровича Вістенгаузена, який неодноразово надавав великі суми на 

благоустрій храму. Так, у 1902 році в газеті «Катеринославські єпархіальні 

відомості» була висловлена подяка «…дворянину Карлу Александровичу 

Вистенгаузену за пожертвованія имъ на ремонтировку Срѣтенской церкви села 

Доброполья, Бахмутскаго уѣзда, священнику Алексію Кашкадамову и 

прихожанамъ того села за ихъ заботы о благолѣпіи приходскаго храма…» [8, с. 

499]. У жовтні 1914 року на спорудження в Стрітенському храмі нового 

іконостасу мирянами було зібрано 210 карбованців [9, с. 600]. Ще 700 

карбованців для цих же потреб виділив К.О. Вістенгаузен [9, с. 599]. 

Активною була діяльність добропільської церкви на ниві освіти. За 

даними 1886 року у селі з 305 мешканців було лише 11 письменних [12, с. 62]. 

Тому освітній заклад був необхідний. Перші згадки про відкриття церковно-

парафіяльної школи в Добропільському приході відносяться до 1891–1892 

навчального року [10, с. 15]. Але в 1893 році її закрили. Пояснювалася і причина 

її закриття: «…за выбытіемъ священниковъ, принимавшихъ дѣятельное участіе 

въ обученіи дѣтей» [11, с. 112]. 

У 1897 році в Стрітенську церкву був призначений новий священик 

Олексій Кашкадамов. Наступного року його стараннями в селі вдруге була 

відкрита однокласна церковно-парафіяльна школа [13, с. 34]. Для неї було 

споруджено окрему будівлю з квартирою для вчителя. Станом на 1901 рік у 

школі навчалися 42 хлопчики і 17 дівчаток [13, с. 34]. Закон Божий у школі 

викладав Олексій Кашкадамов, а інші предмети донька почесного громадянина 

Олександра Будянська [13, с. 34]. Їй платили за це 180 карбованців на рік [13, с. 

34]. 

Шкільне життя навіть у той час було дуже цікавим. У навчальних 

закладах періодично влаштовувалися заходи як для дітей, так і для дорослих. 

Одним із таких заходів були народні читання. За своєю сутністю вони були 

лекціями, які організовували земські організації з метою просвіти неписьменної 

частини селянства. Тематика лекцій була загальноосвітня або релігійна. Текст 

читали або завідувачі шкіл, або учні під керівництвом завідувачів. Іноді читання 

супроводжувалися демонстрацією «туманних картинок» за допомогою 

фантоскопу або, як його ще називали, «чарівного ліхтаря». Згідно із звітом 

тільки за 1909–1910 навчальний рік народні читання в Добропільській школі 

проводилися 9 разів [14, с. 25]. 

Багато уваги священики приділяли місіонерській роботі. Це було 

викликано тим, що в другій половині ХІХ століття на Катеринославщині почало 

швидко поширюватися сектантство. Село Добропілля в цьому плані не 

виявилося винятком. За даними 1913 року в селі мешкало двоє баптистів [5, с. 

84]. Роботу щодо зміцнення віри організовувало губернське єпархіальне 

начальство. Використовували різні методи: від публічних бесід з сектантами до 



40 

 

організації хресних ходів із православними святинями. Один із таких хресних 

ходів з Самарською чудотворною іконою Божої Матері пройшов у 1916 році 

через Добропілля. Цей хресний хід рухався за маршрутом Новомосковськ – 

Бахмут. 9 червня 1916 року його учасники з боку села Криворіжжя прибули до 

Стрітенської церкви. Мирянам, що прийшли з іконою, була організована 

урочиста зустріч. Наступного дня священики, що її супроводжували, 

організували святкове богослужіння з проповідями [15, с.148; 16, с. 390–391]. 

У 1917 році розпочалася революція. Більшовики проводили антирелігійну 

політику, що вилилося спочатку в пограбування храмів під час голоду в 1921 

році, а потім й закриття більшості з них. Така ж доля спіткала й Стрітенську 

церкву Добропілля. Її було закрито в 1927 році [17, с. 158]. Духівництво та 

члени їхніх родин потрапили під репресії. У книзі «Реабілітовані історією» 

згадується про справу над сином останнього псаломщика Стрітенської церкви 

Володимиром Петровичем Росинським, якого пізніше реабілітували [18, с. 12]. 

У радянські часи церква стала клубом. Там навіть влаштовували танці. 

Після будівництва нового клубу в 1976 р. у храмі створили музей, а після 

перенесення його до школи там зробили склад. Куполи були збиті, дзвони 

пішли на металобрухт, дах протікав, у приміщенні склепу намагалися навіть 

влаштувати дитячу кав’ярню «Зайчик». Але у 1980-ті роки кав’ярня була 

закрита, а склеп засипали сміттям [19]. 

Лише в 1990 році споруди колишньої церкви і склепу, які були в 

жалюгідному стані, сільська громада повернула церкві. У 1991 році в селі 

Добропіллі в споруді колишнього Стрітенського храму відкрили Успенський 

храм, який діє і до сьогодні. З 1991 до 2018 року там змінилося п’ять 

настоятелів: Георгій Нікітін (1991–1993); Олександр Оніпко (1993–2008); 

Валерій Книш (2008–2011); Данило Руминський (2011–2014). Із 2014 року 

настоятелем храму є протоієрей Ілля Рибак. Священики зробили дуже багато, 

щоб повернути церкві «людське обличчя»: при отці Георгієві було полагоджено 

дах, при отці Олександрові – зведені нові бані над храмом і дзвіницею, 

запрацювала недільна школа, при отці Валерієві розпочалися роботи з 

очищення склепу від сміття, при отці Данилові побудована тимчасова огорожа 

навколо церковного подвір’я. Зараз отець Ілля розпочав ремонт притвору та 

ремонт склепу. Уже придбані матеріали для встановлення постійної огорожі 

[20]. 

Таким чином, нині в церкві Добропілля відбувається процес відродження. 

Проведена дослідницька робота дозволила відтворити історію створення 

Успенської церкви і дає можливість оцінити її діяльність як в минулому, так і 

сьогодні. Беззаперечним є той факт, що церква завжди виступала в ролі досить 

потужного осередку культурного та духовного життя громади села Добропілля.  
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ЗАСНУВАННЯ І РОЗВИТОК КОЛОНІЇ МЕМРИК 

 

Історія менонітів бере свій початок у XVI столітті, коли в період 

Реформації з її бурхливими подіями релігійної боротьби та нетерпимості, 

зародився рух анабаптистів. Меноніти – одна із найдавніших протестантських 

церков, яка походить від голландських, північно-німецьких і швейцарських 

анабаптистських груп. Назву отримали від імені головного проповідника цього 

руху Менно Сіменса. Меноніти визнають Біблію як єдину основу своєї віри. 

Тільки над дорослими, тими, хто усвідомив цю віру, відбувається хрещення. 

Для сповідувачів цієї віри заборонялися військова служба, присяга і судовий 

процес. Основні положення цього віровчення полягали у відокремленні церкви 

від держави, добровільному членстві, свободі совісті. Церковне управління 

обиралося демократично. Усе вирішувала громада, у якій кожен мав рівні права 

та обов’язки. Шлюби з людьми іншої віри заборонялися, розкіш не 

сприймалася. Меноніти відрізнялися простотою життя та суворим дотриманням 

моральності. 

Метою даної статті є висвітлення життя менонітів у колонії Мемрик, 

створеної у Катеринославській губернії (зараз Донецька обл.). 

При переселенні до Російської імперії на рубежі XVIII-ХІХ століть 

німецькі колоністи мали від російського уряду певні привілеї: значні земельні 

ділянки, асигнування з державної скарбниці для початку господарських робіт, 

звільнення на кілька десятків років від податків та повинностей, призову до 

армії. Німецькі колоністи освоїли багато цілинних земель, займалися 

тваринництвом і садівництвом.  

Колонія Мемрик з’явилася завдяки переселенцям із Молочанської колонії, 

що розташовувалася у Бердянському повіті Таврійської губерніх. У 1884 році 

сільські общини Гальбштадту та Гнаденфельда вирішили спільно придбати 

12 000 десятин земельних угідь у районі Бахмуту Катеринославської губернії. 

Землю менонітам продали два пани – Котляревський (9 565 десятин землі) та 

Карпов (2 434 десятини землі), за яку меноніти заплатили 600 000 карбованців і 

5 000 карбованців – за оформлення всіх документів цієї купівлі. 100 000 

карбованців було сплачено відразу, протягом року – ще 200 000. Повністю ж 

розрахуватися за землю зобов’язалися впродовж восьми років. Нові угіддя 

розташовані були в 200 кілометрах на схід від Хортицької колонії на березі 

річки Вовчої (маленької притоки річки Самари басейну Дніпра). Більша частина 

нової території межувала з українським селом Галицинівка, а менша – з 

Олексіївкою. Через північно-східну частину території проходила 

Катеринославська залізнична колія, а найближча станція називалась Желанна.  

Спочатку колонія Мемрик адміністративно підпорядковувалася 

Молочанській колонії, у 1888 році перейшла під контроль Галицинівської 



43 

 

волості, а в 1921 році радянська влада створила в колонії власну адміністрацію. 

Колонія отримала таку назву від села, до якого примикав великий ліс 

Мемрик з глибокими ярами та балками. Назва ця, скоріш за все, має тюркське 

походження. 

Із Молочанської колонії 303 родини розселились у 10 селах: Мемрик, 

Марієнорт, Карпівка, Котляревка, Олександерхоф, Вальдек, Норгейм, Ебенталь, 

Бандорф і Міхаельсгейм. У селах Мемрик, Марієнорт і Карпівка було по 21 

двору, мешканці отримали по 60 десятин землі. Інші 7 населених пунктів 

виникли пізніше. Їх заселили напівгосподарі, тобто на кожен двір відводилося 

тільки по 30 десятин землі. У кожному з цих сіл – до 40 дворів. У 1922 році було 

утворене ще одне село - Долинівка. Олександерполь та Оссокино, які виникли 

пізніше, вважалися частиною колонії Мемрик і розташовані були від неї на 

відстані 25 та 20 кілометрів відповідно. 

Більшість сіл забудовувались із півночі на південь, тому що вітри в цьому 

напрямку дули нечасто, отож зменшувалася небезпека пожежі. Керівництво 

Молочанської колонії розробило для переселенців правила щодо розмірів 

будинків та подвір’їв. Той, хто мав 60 десятин землі, повинен був розмістити 

подвір’я на 1,5 десятинах, а город мав бути завширшки 85 метрів. Тим, у кого 

було лише 30 десятин, виділялась одна десятина під подвір’я, город мав бути 

завширшки 64 метри, а будинок – розміром – 12,8 м × 8,5 м × 2,4 м. Стіни 

будувались із випаленої цегли або каміння і були товстими, фронтони 

покривалися вертикальними дерев’яними дошками, а дахи – черепицею або 

ґонтом. Більшість будинків прикрашалися декоративним паском, цегляними 

пілястрами та обрамуванням навколо вікон. Плани сіл були типовими: майже 

кожне з них мало одну вулицю, забудовану садибами з обох боків.  

Перші роки доля переселенців була нелегкою, вони часто затримували 

виплату грошей за іпотеку землі материнській колонії. Зважаючи на обставини, 

остання сама в 1888 році оплатила закладну за землю одному із харківських 

банків і позбавила колоністів незалежності. Уже в 1900 році вдруге землю 

заклали в тому ж харківському банку. Йшли роки, колоністи набували досвіду, 

розвивали сільське господарство, яке поступово давало прибутки. На родючій 

землі почала добре родити озимина. Меноніти були гарними садівниками. 

Досягли успіхів у розведенні шовкопряду. Тваринництво теж надавало великий 

прибуток, знайшовши ринок збуту в місті Юзівка (зараз – Донецьк). Для того, 

щоб переробляти молоко, будувалися молокозаводи. У багатьох мешканців у 

будинках існували власні коптильні. Щоб доставити продукцію в місто, 

необхідно було розвивати конярство. 

Наприкінці XIX століття меноніти почали засновувати промислові 

заклади. Особливо швидко будували в колонії вітряки, яких у кожному селі 

налічувалося по декілька. У 1903 році в селі Бандорф (тепер Орлівка) Д. 

Шрьодер і П. Ридигер збудували паровий млин, який приносив великі прибутки, 

оскільки знаходився недалеко від залізничної станції Желанна. У центрі села 

працював механічний млин-січкарня, а на південній окраїні – вітряк. Поблизу 

села Карпівка (тепер Карлівка) Карпов збудував у 1895 році млин, що обертався 

з допомогою ролика. Найбільший же паровий млин діяв у Міхельшаймі 

(Михайлівці), який належав Гейнриху та Андресу. Від нього до станції Желанна 
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була прокладена залізнична колія довжиною в 14 кілометрів. Млин збудований 

з цегли, стіни прикрашалися арками, на яких повторювався мотив пілястрів та 

цегляних балок.  

У 1895 році Юліус Легін у селі Вальдек (тепер Лісівка) купив велику 

споруду майже збанкрутілої майстерні та збудував фабрику по виготовленню 

сільськогосподарських машин різного типу. У 1914 році річний прибуток її 

становив 150 000 карбованців. У Котляревці діяла цегельня. У селі Марієнорт 

(тепер Калинове) розміщався промисловий комплекс Д. Варкентіна, до складу 

якого входили книжковий магазин, дилерська контора з продажу техніки та 

майстерні. У селі Мемрик також працював кооперативний магазин Й. Мартенса, 

який перемістився зі станції Желанна. У Міхельшаймі (Михайлівці) діяв 

музичний магазин та торгівельне представництво з продажу 

сільськогосподарських машин Дьорксена і Андреса. 

У селі Котляревка меноніти заклали невелику шахту, але на видобуток 

вугілля не вистачило капіталу і її довелося закрити. А ось у селі Михайлівка 

вугільна шахта давала добрі прибутки. 

З давніх-давен меноніти наголошували на важливості освіти хоча б для 

того, щоб краще розуміти віру. Тому майже в кожному селі будувалися школи. 

Так у селі Ебенталь (тепер Миколаївка) у 1920 році заснували середню школу, у 

якій навчалося 30 учнів у двох класних кімнатах. Згодом збудували більше 

приміщення на 10 класних кімнат, і навчалося тут уже 900 учнів у дві зміни із 

багатьох сіл. Тому виникла необхідність у будівництві інтернату. Таким чином, 

Ебенталь став головним культурним центром колонії Мемрик.  

У селі Марієнорт (тепер Калинове) у 1887 році теж була збудована школа. 

Чи не найкращою в колонії Мемрик вважалася нова споруда школи, яка була 

зведена в 1910 році. Цегляний будинок стояв паралельно до вулиці, ззовні 

прикрашений неглибокими арками над кожним вікном та дверима. 

Церковна історія в Мемрицьких колоніях була досить бурхливою. З часом 

із числа переселенців було обрано чотири проповідники, духовним старшиною 

общини був Петер Янцен. Спочатку молитовні збори відбувалися в кінському 

манежі. Пізніше його переобладнали як будинок для зібрань. Цей Будинок 

відвідували і мешканці села Марієнорт (Калинове). Однак чисельність віруючих 

швидко зростала і постало питання про розширення приміщення. У 1887 році 

релігійна громада села стала незалежною, і в 1898 році розпочалося будівництво 

нової церкви. Її збудували власними силами в західній частині села на земельній 

ділянці, яку подарував Яків Янцен. Для цього більшу частину коштів зібрали 

самі колоністи. Вартість будівництва становила 9 000 карбованців. Розмір 

церкви становив 36,5 × 15 м і вміщала вона 1 000 осіб. Це була одна з 

найвеличніших та найкращих Менонітських церков у Росії. На жаль, сьогодні 

від цієї споруди залишилися лише частки фундаменту.  

У селі Котляревка церква почала діяти як філіал Менонітської Братської 

Церкви у Рюкенау. У 1887 році громада налічувала 52 віруючих. Спочатку 

меноніти збиралися в приватних будинках, потім придбали великий будинок у 

східній частині села, пізніше побудували нову споруду. Вона мала розмір 22 × 

10,6 м і вміщала до 800 осіб. У 1900 році громада стала незалежною від 

материнської церкви Рюкенау і стала називатися конгрегацією «Мемрик-
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Котляревка». На початку XX століття мала 5 філіалів з 516 дійсними і 1228 

приближеними членами. Сама центральна община «Мемрик-Котляревка» в 1905 

році нараховувала 345 дійсних і 770 приближених членів. Отже, можна зробити 

висновок, що релігійне життя в Мемрикських колоніях розвивалося так, як і в 

цілому по губернії. 

У роки революції та Громадянської війни колонія дуже постраждала. 

Багатьох її мешканців було вбито, їхнє майно розкрадено або знищено. Не 

менше страждань принесли і роки голодомору.  

Таким чином, німецькі колоністи, переїхавши до Росії, зробили певний 

внесок у розвиток території сучасного Донбасу. Вони залишили по собі добру 

пам’ять як про умілих майстрових людей і значно вплинули на соціально-

економічне життя регіону. 
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МАЛОВІДОМІ ПРОМИСЛОВІ ПІДПРИЄМСТВА КРАМАТОРСЬКА 

(кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.) 

 

Промисловість Краматорська почала розвиватися ще в середині ХІХ 

століття. Цьому сприяв комплекс причин. Багата мінеральна база. У місті та 

його околицях у різні часи видобували та видобувають крейду, пісок, різні 

сорти глини, природне каміння, охру, залізну руду та вугілля [1; 2, с. 24]. Також 

через Краматорськ протікає річка Казенний Торець і проходить залізничний 

шлях. Ураховуючи ці чинники, не дивно, що перші підприємства міста 

виготовляли будівельні матеріали. Населений пункт розбудовувався, навколо 

нього розорювалися поля. Виникла потреба в парових млинах, яких у нашому 

місті було декілька. А наявність річки та залізної руди сприяла розвитку 

металургії. 

Мета дослідження – систематизація інформації про маловідомі 

підприємства, які діяли в Краматорську з кінця ХІХ-го до середини ХХ століття.  

Першою згадкою про підприємства на теренах нашого міста можна 



46 

 

вважати 1867 рік. У «Пам’ятній книжці Харківської губернії» зазначається 

інформація про існування в селі Петрівка цегляного і вапновипалювального 

заводів. Зрозуміло, що ці підприємства мали примітивне виробництво. І після 

побудови заводу Едгара Адельмана не витримали конкуренції. Також є згадки, 

що в селищі Ясногірка теж існувала майстерня, де видобували крейду й 

випалювали вапно [3, с. 59].  

У кожному селі були майстри-ремісники, які виробляли глиняний посуд, 

черепицю, обробляли сталь. На жаль, сьогодні про них ми не маємо жодної 

інформації. 

Безумовно, першим підприємством у місті можна вважати завод Е. 

Адельмана з виробництва вапна та алебастру. Потім завод виготовляв ще 

черепицю й вогнетривку цеглу. Будували завод місцеві селяни, вони ж і стали 

його робітниками. На підприємстві працювали здебільшого безземельні селяни. 

Е. Адельман уклав договори з деякими поміщиками на постачання сировини. 

Таким чином він отримав дешеві ресурси й робочу силу. Біля заводу 

побудували також два будинки для майстрів і казарму для робочих. Можливо, 

як майстрів Е. Адельман запросив ремісників з Петрівки. Підприємство було 

обладнане паровим двигуном потужністю 10 кінських сил. Запрацював завод у 

1885 році (у деяких джерелах зазначають 1887). У 1887 році на заводі 

працювало 36 робітників, за час з квітня по листопад (взимку завод не 

працював). Їх зарплатня становила 25–50 карбованців. За рік завод виробляв 

продукції на 30 000 карбованців. У часи польових робіт (протягом 180 днів) 

працівникам платили на 10 копійок більше. 

У 1889 році Е. Адельман продає свій завод Вікентію Войтиховичу 

Штерцеру. Після чого назва заводу змінюється на «Краматорський 

вогнетривкий завод В.В. Штерцера». В.В. Штерцер мав свій гіпсовий кар’єр у 

Часів Ярі, з якого він постачав сировину для свого підприємства. Коли спав 

попит на вогнетриви господар звільнив 17 осіб і зробив акцент на виготовленні 

звичайної цегли.  

Економічна криза 1900–1903 років майже не торкнулась підприємства. 

Для залучення додаткового капіталу В.В. Штерцер знаходить собі компаньйонів 

Н. С. Міленкова і В. В. Богдановича. Завод переходить у власність товариства, 

де право вирішального голосу мав голова товариства. Таким чином 

В.В, Штерцер залучив додатковий капітал для розвитку підприємства. На 

початку ХХ століття капітал товариства складав 106 000 карбованців. 

У цей період підприємство невпинно розвивалося. У 1903 році на 

підприємстві працювала 41 людина, а в 1913 – 100 осіб. Побудували нові 

цегляні корпуси (які збереглися до нашого часу), проклали вузькоколійку 

шириною 30 сажнів (64,008 метри). Збільшили обсяги виробництва, почали 

виробляти цемент. У 1910 році безпосереднє керівництво підприємством 

здійснював Г. А. Керк. 

Близькість до залізничної станції та джерел сировини, наявність дешевої 

робочої сили сприяли добробуту підприємства Штерцера. Гірничозаводська 

промисловість на півдні Росії налічувала 22 доменних і передільних заводи. 

Деякі з них, зокрема і завод Краматорського металургійного товариства, були 

споживачами продукції, що поставлялася товариством «В. В. Штерцер і Ко» [3, 
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с. 59–62; 4, с. 359–376; 5].  

Багата сировинна база сподобалася також і бельгійцям і в 1912 році 

Бельгійське акціонерне товариство купує ділянку землі у КМТ під будівництво 

цементного заводу «Пушка». Таку дивну назву він отримав через те, що першим 

його замовленням було постачання цементу для будівництва заводу по 

виробництву зброї у Санкт-Петербурзі. У 1913 році товариство у Костянтинівці 

відкриває своє агентство, призначивши туди своїм агентом інженера Валентина 

Людвіговича Гомона. Потім завод став випускати шифер [3, с. 65; 6]. 

Брати Яків і Йоганн Шульц були першопоселенці села Ніколайполя. У 

селі вони мали два вітряні млини. Після чого брати вирішили побудувати млин 

на паровому двигуні. У 1906 році вони придбали землю, на півверсти (533,4 

метра) на південь від станції. Місце біля станції дозволяло швидко вивозити 

продукцію та обслуговувати багато населених пунктів. І вже у 1908 році млин 

мав грошовий обіг у 12 000 карбованців. У довіднику «Список фабрик і заводів 

Російської імперії» повідомляється, що млин був обладнаний паровим двигуном 

потужністю 75 кінських сил. На ньому працювало 8 робітників.  

29 серпня 1911 року після 18:00 у машинному відділенні млина 

спалахнула пожежа. Спочатку запалав тільки млин грубого помолу, але за 15 

хвилин вогонь охопив усю будівлю. Спалахнули також сарай та сіновал 

прилеглого будинку. Обійшлося без жертв. Гасити пожежу допомогли 

залізничники, які підігнали локомотив, а потім іще два з водою. Млин вигорів 

ущент. Згоріло 500 мішків пшеничної муки, 2 000 пудів житньої пшениці і все 

обладнання, окрім парового котла. Незабаром брати відновили свій млин і у 

1913 році він працював на повну потужність. Після націоналізації млина брати 

повернулися в рідний Ніколайполь, де й прожили до старості. Млин частково 

зберігся до наших днів, його будівля знаходиться на території комбінату 

хлібопродуктів [7, с. 7]. 

Також слід зазначити, що на початку ХХ століття у Мар’ївці теж діяв 

паровий млин, який належав німцю на прізвище Гехт [2, с. 23]. 

Нашому місту 150 років. Для історії це не дуже великий термін, бо ще 

можна знайти людей, які пам’ятають майже третину всієї історії нашого міста. І, 

як не дивно, навіть за такий короткий час в історії нашого міста вже з’явилися 

«білі плями». Було в ньому підприємство – печі для випалювання вапна. Але 

немає жодного документа, у якому згадувалося б це підприємство. Єдиними 

доказами його існування є кілька руїн (найвиразніші це 5 контрфорсів, які в 

народі назвали «5 пальців») і невеликий крейдяний кар’єр. Усе це знаходиться в 

балці міського парку «Ювілейний». На жаль, ми не знайшли жодного 

друкованого джерела, де б описувалося це підприємство. Тому спробували 

зібрати відомі нам факти з різних джерел. 

За версією місцевого краєзнавця Володимира Коцаренка цей завод 

побудували в 30-ті роки ХХ століття для розбудови Соцміста, але є версія, що 

це підприємство побудували ще в ХІХ столітті і воно належало заводу з 

виготовлення цегли у Петрівці. Про остаточну дату закриття цього 

підприємства думки також розходяться. Більшість краєзнавців вважають датою 

закриття заводу 50-ті роки ХХ ст. За іншою версією, це підприємство 

зруйнували під час  Другої світової війни і більше не реконструювали. Є ще 
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третя версія, за якою підприємство зруйнували у війну, але потім нашвидкуруч 

реконструювали. Також В. Коцаренко наголошує, що, за спогадами старожилів, 

у 1960-ті роки біля автовокзалу була напівзруйнована промислова будівля. На 

форумі краєзнавців опублікована цікава рукописна мапа, яка датується 1965 

роком. Ось так її коментує людина, яка її виклала: «На мапі міста (випуску 

початку 1960-х) нанесена вузькоколійка, яка починається на заводській 

території нинішнього КЗБ (Краматорський завод залізобетонних виробів) – 

приблизно в тому місці, де зараз знаходиться супермаркет «ЕКО». Перетинає 

вулицю Маяковського (навіть значок семафору є) і далі вздовж вул. 

Орджонікідзе (зараз Олекси Тихого) доходить десь до нинішньої вул. Паркової 

та робить плавний поворот ліворуч (радіус «кільця» близько 300 метрів) і 

виходить до перетину вул. Б. Хмельницького і Паризької Комуни (нині – 

бульвар Машинобудівників). Практично в район нинішньої Податкової... Від 

цієї вузькоколійки відходить ще одна гілка, що починається в районі 

нинішнього автовокзалу й веде на територію неіснуючого тоді парку 

«Ювілейний», до тамтешніх крейдяних гір (до позначки висоти 123,4). І далі – 

петля в самому крейдяному кар’єрі (навпроти вулиці Димитрова (зараз – 

Богородична))». 

Також старожили згадують, що біля руїн заводу були завалені зараз ходи 

під землю, обкладені цеглою, призначення яких невідоме. Одна версія 

стверджує, що це вентиляційні ходи, інша, що це була ще одна гіпсова шахта. 

Існує багато надто складних запитань, відповіді на які потрібно знайти 

краєзнавцям [8; 9]. 

Як уже було зазначено, у Краматорську добували корисні копалини. Мало 

хто знає, що в нашому місті в довоєнні часи діяли гіпсові та вугільна штольні. 

Гіпсові штольні знаходилися в селищі Красногірка, у долині річки Казенний 

Торець і входили вглиб породи. Гіпс з них підіймали ручним способом [1].  

Також згадується про невелику каменоломню біля річки Бичок. Саме з 

цього каменю побудовані перші кам’яні споруди у місті [3, с. 60]. 

Найцікавішим є рудник бурого вугілля. Єдине джерело, у якому є згадка 

про цю шахту, це книга В. Коцаренка «Краматорская быль». Автор у своїй книзі 

розповідає, як у селищі Мар’ївка Іван Стефанович Козка йому розповідав, що у 

середині 30-х років ХХ століття північніше Мар’ївки в яру стали видобувати 

кам’яне буре вугілля. Товщина пласта якого складала 400 міліметрів, але 

вугілля залягало на невеликій глибині (штольня практично не мала нахилу). У 

штольню входив кінь із возом, на який складали вугілля. Його вивозили за яр і 

зсипали докупи. Після війни видобування припинили, а потім шахта і зовсім 

обвалилася. Пізніше в цьому ярі побудували став, який затопив штольню. У 

кінці глави автор зазначає, що знайшов мапу, складену в 1938 році, де було 

позначено вугільний рудник [2, с. 23–24].  

Також у місті Краматорську був залізорудний кар’єр, але він зараз 

знаходиться під забудовами міста. Більш детальної інформації про нього знайти 

не вдалося [1]. 

Необхідно розповісти про підприємства, історію яких ми втратили. 

Існувало в нашому місті два підприємства з виготовлення чавунних побутових 

речей – «Підкова» і «Сирена». Існували вони до 1917 року, хоча Сирена 
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працювала і при радянській владі у 20-ті роки ХХ століття. У свій час її 

очолював майбутній перший редактор «Крамправди» Олексій Могила. 

Збереглася навіть світлина колективу. Про «Підкову» зовсім нічого не відомо. 

За версією В. Коцаренка це підприємство знаходилося в селищі Петрівка у 

приватному будинку на вулиці Білянській на подвір’ї батька та сина Редьків. 

Потім вони працювали на підприємстві «Сирена». Те, що в них на подвір’ї був 

малий завод, де вони відливали дверцята та конфорки для пічок, не підлягає 

сумніву (будинок зберігся), але чи це підприємство називали «Підкова»? За 

іншою версією «Підкова» знаходилася біля сучасної зупинки громадського 

транспорту «Салтикова-Щедріна», там на схилі гори і нині стоїть цех. Це і є цех 

з чавунного лиття. Останнім директором цього заводу був виходець із 

Старокраматорського машинобудівного заводу Одаренко [10]. 

Про інше підприємство краєзнавці дізнались майже з археологічних 

досліджень. Зараз у селах ще можна побачити крівлі з черепиці. На деяких 

плитках навіть збереглося маркування. Саме вони і допомогли краєзнавцям 

пригадати ще про одне підприємство, побудоване німцями біля станції 

«Краматоровка». Підприємством володіли Карл Карлович Бломбер і Генріх 

Якович Міцен. 18 серпня 1904 року вони отримали дозвіл на будівництво. 

Підприємство випускало до 200 000 одиниць черепиці й 150 000 одиниць цегли 

на суму 7 500 карбованців за рік. Працювало на ньому шестеро робітників. 

Знаходилося це підприємство десь у селищі Красноторка, праворуч від 

Торця. Імовірніше, що на тому місці, де у радянські часи знаходився 

Новокраматорський машинобудівний завод імені С. Орджонікідзе. Із технічного 

спорядження підприємство мало дві печі, цегляний та черепичний склади, два 

ручних преси для виготовлення черепиці, а також глином’ялку, навколо якої 

ходив кінь і м’яв глину [11, с. 152–154].  

Отже, промисловість Краматорська почала розвиватися від самого 

початку заснування міста. З часом домінуюче становище у промисловості займе 

саме машинобудівна галузь. У часи Другої світової війни підприємства були 

знищені, або пошкоджені. Деяка частина з них не відродилася, інша ж працює й 

нині. В історії нашого міста ще є не вивчені питання, відповіді на які потрібно 

знайти краєзнавцям. 
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РЕШЕТИЛІВСЬКІ ДИВОЦВІТИ 

(квіткові орнаменти у місцевих гобеленах) 
 

Решетилівка – районний центр Полтавської області. Мальовнича природа, 

бурхлива і героїчна історія краю сформували поетичну культуру решетилівців, 

яку вони виявили у своїй багатій, розмаїтій творчості. Усе життя – від 

народження до смерті – українця супроводжували вироби майстрів художніх 

промислів: вишивка, ткацтво, килимарство. Без глибокого і систематичного 

пізнання народної духовності і матеріально-побутової неможливо формувати 

нові ціннісні орієнтації в умовах державної незалежності. Комплексне та 

систематизоване розкриття історії і традицій килимарства і ткацтва 

Решетилівщини, питань формування традиційного орнаменту і колориту, 

унікальності технік майстрів є метою даної роботи. 

Актуальність дослідження зумовлена станом вивчення даної проблеми. 

Тема роботи вибрана не випадково, бо нею автори намагаються привернути 

увагу до безцінних скарбів творчості, які поступово занепадають. Решетилівські 

килими і гобелени прикрашають зали Організації Об’єднаних Націй (ООН), 

відомі музеї України і світу, приватні колекції, а місцеві жителі, особливо 

молодь, пишаються тим, що проживають в селищі, де художники і майстри 

створюють шедеври світового масштабу. 

Об'єктом дослідження стала творчість майстрів народних промислів, 

тематика, орнаментика, композиційна структура їх творів, особливості та 

характерні риси решетилівського гобелена. Даний напрямок дослідження – це 

продовження багаторічного пошуку у царині місцевої історії та вивчення 

витоків народних промислів зокрема. Історія народник промислів 

Решетилівщини цікавили і цікавлять дослідників історії рідного краю. До 

найповніших видань, які на сьогодні містять матеріал про розвиток ткацтва і 

килимарства та митців даної галузі належать роботи Т.В.Кара-Васильєвої 
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«Творці дивосвіту»; В.Ханка «Словник митців Полтавщини». Також загальні 

факти містить енциклопедичний довідник «Полтавщина» за редакцією 

А.Кудрицького. Працюючи над дослідженнями, ми намагалися залучити 

матеріали музеїв, зокрема Краєзнавчого музею міста Решетилівка, музеїв 

фабрики ім. К.Цеткін та художнього ліцею, приватних архівів художників, 

зустрітися з митцями і виконавцями робіт, щоб з перших вуст дізнатися про 

техніку, колористику, традиції решетилівського ткацтва і килимарства. Також 

значну групу джерел становили статті із періодичної преси, зокрема із газет 

«Україна молода», «Решетилівський вісник», «Решетилівський час», «Зоря 

Полтавщини» та ряду деяких культурологічних видань. 

У 1786 році  імператриця Катерина ІІ  подарувала Решетилівку  відомому 

державному діячеві, дійсному статському радникові В.С. Попову В його помісті 

діяла полотняна фабрика, що мала 55 верстатів і на якій працювало 40 чоловік 

кріпосних [4]. На початку XX ст., в 1905 році з ініціативи Полтавського 

повітового земства, у Решетилівці був заснований навчально-показовий 

ткацький пункт, який мав два відділи: ткацький і вишивальний. У 1914 році він 

був реорганізований у ткацьку навчально-показову майстерню. Імперіалістична 

і громадянська війни зруйнували господарство країни, багато майстрів народних 

промислів постраждало від цього. Та все ж у післяреволюційні роки 

решетилівські ткачі продовжували працювати, виготовляючи полотно для армії. 

З цього полотна в м. Полтаві шили білизну для червоноармійців. Оскільки 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 1920-х роках. У 1923 році в артілі «Троянда» вперше організовано 

виробництво килимів за зразками Полтавського краєзнавчого музею. 

Фарбування потрібної для виробництва вовняної пряжі проводилось фабрикою. 

Одна із найстаріших українських килимарниць того часу Марія Данилівна 

Малинська згадувала: «Килимарки, що сидять рядами за вертикальними 

верстатами, здаються якимись добре злагодженими музикантами, що 

перебирають довгі струни-нитки. Нашою улюбленою піснею була: 

Килимарниці-подружки, рано-вранці друг до дружки 

Посідали за верстат. Молоточком кожна стуки — 

Золоті робочі руки в Решетилівських дівчат» 

Знаменитими килимарницями того часу були Марія Черкун, Антоніна 

Щегульна, Ярина Задорожна, Марія Малинська, Тамара Асаул, Катерина 

Ткаченко, Тетяна Сухина. У 1939 році до відкриття Всесоюзної 

сільськогосподарської виставки, килимарниці, у складі групи з 54 майстринь 

виготовили найкращий експонат – гобелен «Квітуча Україна» розміром 90 кв.м. 

Робота проводилася під наглядом урядової комісії за керівництвом професора 

В.Г. Кричевського. Цей гобелен виконано за 23 дні. 

Вироби решетилівських майстрів увійшли в скарбницю досягнень 

народних промислів України. За високохудожнє 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 
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Г.С.Бондарець. Тільки за десятиріччя (1981–1991 рр.) килимарниці фабрики 

виготовили близько 5000 кв.м. тематичних килимів-гобеленів різних розмірів і 

складності. Зараз ці вироби прикрашають посольства нашої держави за 

кордоном, будинки шлюбу, готелі, ресторани, приміщення санаторіїв і портів. 

Найбільш знаним прикладом є килим за ескізом Н.Н. Бабенко «Дерево життя». 

Він був переданий в ООН від українського народу і зберігається в Голубій залі 

ООН. Фарбування рослинними барвниками потребує вміння й часу, 

винахідливості й уваги, але відтінки кольору стійкі, красиві. Навіть у наш час, 

незважаючи на наявність фабричних барвників, рослинні, з їх гамою м'яких 

відтінків, становлять неабиякий 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. Євгеній Іванович говорить: «Вирішальну роль у 

створенні квіткового килима відіграє його фон. Найчастіше він буває жовтим, 

світло-сірим, голубуватим, темно-коричнюватим, чорним. Колір поля визначає 

гаму всього виробу. Саме взаємодія фону килима і кольорове вирішення 

орнаменту складає ту неповторну самобутність решетилівського квіткового 

килима». 

Решетилівські художники створювали гобелени які приурочувалися до 

історичних подій і могли містити портрети відомих постатей, елементи 

символіки держав. Життя Решетилівщини в останні роки ХХ-го і на початку 

ХХІ століття значною мірою визначали загальнодержавні процеси – 

проголошення незалежності України, перехід до ринкової економіки, різкі зміни 

у політичному устрої суспільства. Ці зміни позначились і на мистецтві. На фоні 

загальної дорожнечі, недешево коштують твори народних художніх промислів. 

Однак вироби, що ґрунтуються на немеркнучих національних традиціях, 

користуються неабияким попитом, на них не бракує замовників. Досліджувані 

промисли поширились на Решетилівщині не випадково. Цьому сприяла 

наявність сировини, давніх традицій, таланту місцевих жителів. Ці промисли 

орієнтувалися на ринок, чому сприяло те, що Решетилівка знаходилась на 

перетині торгових шляхів і те, що з середини XIX ст., тут щорічно відбувалося 6 

ярмарок на рік, що зараз, нажаль, не спостерігається. Вміння населення 

використали поміщиця Хряпунова, заснувавши в Решетилівці ткацьку 

майстерню. Решетилівські митці використовують у своїх роботах 

найрізноманітніші техніки виконання, комбінації яких в різних поєднаннях 

створюють величезну варіативність виробів, їх кольорової гами. Решетилівські 

килими виділяються вишуканою гамаю пастельних тонів.  

Дуже корисними для цілей даної роботи було знайомство з художниками-

митцями. Їх тверда переконаність у значущості своєї роботи дає можливість 

стверджувати, що мистецтво народних промислів буде жити і процвітати. 
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МИКОЛА МІХНОВСЬКИЙ –ФУНДАТОР САМОСТІЙНОЇ УКРАЇНИ ЧИ 

ЛЮДИНА, ЩО ВИПЕРЕДЖАЛА ЧАС 

 

Микола Мiхновський народився 19 березня 1873 року в селі Турівка 

Прилуцького повіту Полтавської губернії. Сильний вплив на погляди Миколи та 

його братів мав батько, який вклав у своїх синів пристрасне українство, 

самостійницькі настрої щодо держави. Iван Мiхновський свято берiг традицiї і 

проводив богослужіння українською мовою. 

Першою політичною організацією, в якiй М. Мiхновський взяв участь, 

було «Братство тарасiвцiв». Його члени мали на метi поширення  української 

мови серед українського народу та шанування ідей Тараса Шевченка. Це 

товариство ще бiльше надихнуло його в прагненнi вiддано вiдстоювати свої 

надiї про вiльну Україну.  

Життя не стояло на мiсцi. Переживши особистiсну драму в Києвi (без 

жiнки, звичайно, не обiйшлося) розпочався харкiвський перiод його життя. Тут 

вiн зайнявся юридичною діяльністю і завдяки талановитості йому вдалося під 

час «Лубенського процесу» звiльнити вiд страти двох українських діячів братiв 

Шеметiв, з якими в подальшому життi вони стали друзями [1, 2]. 

Пiзнiше, у січні 1900 року, взяв участь у створеннi Революційної 

української партії (РУП) — першої політичної партії в Наддніпрянській Україні. 

Слід відзначити, що в iдеї самостiйностi вiн не був першим, його 
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попередником є Юліан Бачинський із Захiдної України, який у 1895 році 

опублікував книгу «Ukraina Irredenta» ( «Україна уярмлена»).  

I ось у 1900 роцi Мiхновський запропонував полiтичну программу РУП— 

«Самостiйна Україна», в якiй поставив питання: 

«…Яким правом російське правительство поводиться з нами на нашій 

власній території, наче зі своїми рабами? Яким правом відносно нас, тубільців 

своєї країни, видано закон з 17 травня 1876 року, що засуджує нашу 

національність на смерть? На підставі якого права на всіх урядах нашої країни 

урядовцями призначено винятково росіян або змоскалізуваних ренеґатів? На 

ґрунті якого права з наших дітей готують по школах заклятих ворогів і 

ненависників нашому народові? Через що навіть у церкві панує мова наших 

гнобителів? Яким правом правительство російське здерті з нас гроші витрачає 

на користь російської нації..? І, нарешті, найголовніше: чи має право царське 

правительство взагалі видавати для нас закони, універсали та адміністраційні 

засади?» [3, c. 43-56]. 

Читаючи цю брошуру, можна побачити, що автор не тiльки звинувачує 

Росiю у гнобленнi нашого народу, а й зазначає деякi недолiки українцiв того 

часу: 

«Ми визнаємо, що наш нарід теж перебуває у становищі зрабованої 

нації….І так ми некультурні. Це безперечно правда: наша нація некультурна. 

Власне, культурність її історична, бо вона замерла на тім ступіню, на якім вона 

була ще в XVII ст. Це правда, що нація наша в загальній культурності з часу 

конституції з 1654 року поступила дуже мало наперед, а з багатьох поглядів 

вона мусіла вернутись до нижчих форм життя, як політичного, так і 

соціяльного…» [3,c. 20]. 

Проте згодом керiвники РУП виступили проти концепції Миколи 

Мiхновського, визначаючи її проголошення помилковим. Пастка тодiшнього 

часу була в поширеннi  соціальних і демократичних настроїв в суспiльствi i 

знеохоченнi  до національних потреб поневолених націй. 

У вiдповiдь керівництву РУП, у 1902 році М. Міхновський заснував 

Українську народну партію (УНП), мета якої була боротьба за самостiйнiсть 

України. Наступного року поширення набув своєрідний маніфест самостійників 

«Десять заповідей УНП»: 

1. Одна, єдина, неподільна, від Карпат аж до Кавказу самостійна, вільна, 

демократична Україна — республіка робочих людей. 

2. Усі люди — твої браття, але москалі, ляхи, угри, румуни та жиди — се 

вороги нашого народу, поки вони панують над нами й визискують нас. 

3. Україна для українців! Отже, вигонь звідусіль з України чужинців-

гнобителів. 

4. Усюди й завсігди уживай української мови. Хай ні дружина твоя, ні 

діти твої не поганять твоєї господи мовою чужинців-гнобителів. 

5. Шануй діячів рідного краю, ненавидь ворогів його, зневажай 

перевертнів-відступників — і добре буде цілому твоєму народові й тобі. 

6. Не вбивай України своєю байдужістю до всенародних інтересів. 

7. Не зробися ренегатом-відступником. 

8. Не обкрадай власного народу, працюючи на ворогів України. 
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9. Допомагай своєму землякові поперед усіх, держись купи. 

10. Не бери собі дружини з чужинців, бо твої діти будуть тобі ворогами, 

не приятелюй з ворогами нашого народу, бо ти додаєш їм сили й відваги, не 

накладай укупі з гнобителями нашими, бо зрадником будеш [6]. 

З непорозумiнням Мiхновський стикався дуже часто. Це та людина, яка 

плеве проти течії. Можна відзначити, що найбiльшої критики вiн зазнав у перiод 

Украинської революцiї (1917—1921) від керівництва українськими урядами. 

Особливої вiдмiнностi в поглядах давалися в знаки з очiльниками Центральної 

Ради (УЦР). Розбiжностi полягали у тому, що керiвництво Ради не бачило сенсу 

iснування постiйної армiї, бо вона була потрiбна лише на користь Росiї для 

допомоги у вiйнi. Тут буде доречно сказати, що провiдники УЦР бачили 

Україну лише, як автономну частину у складi Росiї, що суперечило прагненням 

Мiхновського про самостiйну державу [5]. 

У період існування Української Держави Миколу Мiхновського очiкувало 

особливе прохання з боку гетьмана Павла Скоропадського, який реально 

розглядав його персону на посаду прем'єр-міністра. Але бiльшiсть застерігали 

Гетьмана у жодному разі не запрошувати Міхновського на мiсце в уряді. Проте 

вiд пропозицiї обiйняти пост «бунчужного товариша», тобто особистого 

радника вiн вiдмовився i пiшов до опозицiї  тодiшньої влади. Натомість при 

цьому відмовився вступати і до Українського національного союзу, який 

розробляв план заколот проти Гетьмана. 

I план виявився дiйсним. До влади стала Директорiя, яка вiдновила апарат 

УНР. Бачачи подiї того часу вiн зрозумiв: «Необхідно щось робити! Інакше — 

кінець Україні! Держава наша загине» [6, c.13]. 

У нього був своє бачення, як все змiнити: потрiбно об'єднати армiї 

Запорізького корпусу полковника Петра Болбочана та корпусу Українських 

січових стрільців полковника Євгена Коновальця: «Необхідно їхати до 

Болбочана. Єдина надія на нього». [6,c. 15] 

Проте доля розпорядилася iнакше. Заставши корпус, наступного дня 

Симон Петлюра розпорядився заарештувати Петра Болбачана. У цей же час 

Микола Іванович захворiв на тиф. Захропивши Кременчук, де лікувався 

Міхновся, бiльшовики роблять спробу його затримати проте невдовзі звільнили 

на прохання місцевої інтелігенції. Після цього Міхновський переїхав на Кубань. 

І у 1924 роцi повертається до Києва.  

Бiльшовики вбачали в ньому неабияку загрозу, тому тогож дня 

заарештували його. Невiдомо, що вiдбувалося з ним в цей промiжок часу, проте 

вiдомо, що звiльнили лише через декiлька днiв. [2] 

Моторошнi події вiдбулися 3 травня 1924 року: Миколу Міхновського 

було знайдено повішеним у садку в садибі Володимира Шемета, де він 

квартирував. Також була знайдена прощальна записка: «Волію вмерти власною 

смертю! І сюди круть, і туди верть, однаково в черепочку смерть, як каже 

приказка. Перекажіть моє вітання тим, хто мене пам'ятає. Ваш Микола» [4, c. 

28]. 

Сучасні дослідники вважають, що самогубство інспірували більшовики 

але сьогодні достеменно про це сказати неможливо. Адже ігнорування його ідей 

українською інтелігенцією під час революції зробили Міхновського 



56 

 

неврівноваженою, нервовою людиною. 

Перечитуючи Самостiйну Україну у 2019 роцi, ми, нове поколiння, не 

можемо ясно усвiдомити, що питання про самостiйнiсть нашої держави стояло 

так гостро, що бiльшiсть тогочасної iнтелiгенцiї про це навiть не бажали чути i, 

що подякувати за наше сьогодення ми маємо таким «бiлим воронам», як 

Мiхновський.  

Вiн той, кого не хотiли чути, вiн той кого iнколи боялися, проте iсторiя 

його життя повинна надихати нас: на великi звершення, боротьбу за свободу i 

самостiйнiсть кожної нації, яка цього бажає. 
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іноземних громадян ХНЕУ ім. С. Кузнеця  

НАУКОВА СПАДЩИНА СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ 

Семен Кузнець – один із найвідоміших економістів нашої епохи. 

Вважається, що він своїм ім'ям прославив Харків, де отримав вищу освіту.  

Метою даної роботи є вивчення наукової спадщини видатного економіста 

та ключові моменти його біографії. 

Всесвітньо відомий американський вчений Саймон (Семен) Сміт 

(Кузнець) народився в сім'ї торговця хутрами Абрама і Поліни (уродженої 

Фрідмен) Кузнець в Харкові (за іншими даними, у білоруському містечку 

Пінську). Він був середнім з трьох дітей. Коли хлопчикові було 6 років, його 

батько виїхав до Сполучених Штатів, збираючись в короткі строки викликати 

туди всю родину, як тільки облаштується самостійно. Однак Перша світова 

війна, а слідом за нею революція, що розпочалися в Росії, зруйнували ці плани. 

Після закінчення місцевої гімназії С. Кузнець вступив на юридичний факультет 

Харківського університету, де крім правових, викладалися також і економічні 

дисципліни. Ймовірно, що саме вивчення економічних наук, найбільш 

ефективними та важливими стали для молодого на той час С.Кузнеця. Тут же 

виходять друком його перші наукові роботи. Згодом він почав працювати у 

Бюро статистики праці при уряді Радянської України і незабаром був 

http://universum.lviv.ua/previous-site/archive/journal/2001/rom001.html
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призначений керівником однієї із секцій Бюро. У 1921 р. у збірнику «Матеріали 

зі статистики праці на Україні» була надрукована перша стаття С.Кузнеця під 

назвою «Грошова заробітна плата робітників і службовців фабрично-заводської 

промисловості м. Харкова в 1920 р.». 

Згодом, випускник Харківського університету переїхав до Сполучених 

Штатів Америки. Тут він навчався у Колумбійському університеті, куди 

переїхав разом з молодшим братом Соломоном у 1922 році. У 1923 році 

Кузнець отримав ступінь бакалавра, а у 1924 р. – ступінь магістра з економіки. 

В аспірантурі Колумбійського університету Кузнець займався під керівництвом 

надзвичайно авторитетного американського економіста У.К. Мітчелла, великого 

фахівця в області теорії циклів. Їх співпраця тривала згодом у Національному 

бюро економічних досліджень (1927-1961). Також С. Кузнець займав посаду 

професора в університетах Пенсільванії (1930-1954), Джона Гопкінса (1954-

1960) і Гарварда (1960-1971), президентом Американської економічної асоціації 

(з 1954 р.).  

Одним з найважливіших моментів наукової кар’єри ученого був захист 

докторської дисертації. У 1926 р. C. Кузнець отримав ступінь доктора наук, 

захистивши дисертацію по темі «Циклічні коливання: роздрібна та оптова 

торгівля в Сполучених Штатах в 1919-1925 рр.». У цій роботі, підготовленій під 

керівництвом У. К. Мітчелла, містилася спроба відобразити зміни в 

економічному розвитку через накопичення статистичної інформації і зрозуміти 

емпіричним шляхом закономірності економічного розвитку. 

Після завершення навчання в аспірантурі, С.Кузнець протягом півтора 

років працював в якості наукового співробітника в Раді з досліджень в області 

соціальних наук . Результатом цієї роботи стала монографія «Столітня динаміка 

виробництва і цін», опублікована в 1930 р. У даному науковому дослідженні 

вперше було визначено експериментальний термін в 20 років, або так званий 

«цикл Кузнеця» (термін введений в обіг У.А. Льюїсом) - 20-річний період 

чергування швидкого і повільного зростання темпів технічного прогресу, 

населення і національного доходу. Вирішення цього завдання на той час 

вимагало розробки методики визначення національного доходу, відповідної 

термінології і концепції, що лежить в основі рахунку. Перші звітні відомості 

С.Кузнеця за національним доходом США «Національний дохід в 1929-1932 

рр.» були опубліковані Міністерством торгівлі в 1934 р. Згодом з'явилася серія 

публікацій НБЕІ про національний дохід США, що охоплюють великий 

історичний період починаючи з 1869 року. В їх числі «Національний доход і 

накопичення капіталу в 1919 -1935 рр.» (1937), «Товарний потік і накопичення 

капіталу» (1938). Але найзначнішим виявився двотомник «Національний доход і 

його структура в 1919-1938 рр.» (1941), написані у співавторстві з Л. Епстейн і 

Е. Дженкс. 

Важливим кар’єрним кроком було призначення професором економіки і 

статистики Пенсильванського університету (1931), пізніше – заступником 

директора Бюро планування та статистики при Раді по військовому 

виробництву (1944-1946). У здійсненні цього проекту С.Кузнецю допомагала 

група аспірантів та дослідників Пенсільванського університету, а також 

Університету Джона Гопкінса, професором якого С. Кузнець був з 1954 по 1960 
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рік, і Гарвардського університету, де він став професором економіки у 1960 

році. Результати роботи над цим проектом були викладені у вигляді серії з 

десяти наукових статей під назвою «Кількісні аспекти економічного зростання 

народів» у науковому журналі «Економічний розвиток і зміни в культурі» з 

жовтня 1956 по січень 1967 рік. Багато з отриманих експериментальних даних 

С.Кузнець узагальнив у роботах «Сучасний економічне зростання» (1966) і 

«Економічне зростання націй» (1971). У цих наукових роботах було виставлено 

акценти на аналізі наступних аспектів: розподіл населення за кількістю, віком і 

занять, структурні зміни, прогрес в технології, професійний рівень робочої сили, 

структура і якість капіталу, суттєві зміни в соціальній сфері та ринкових формах 

(включаючи ставлення урядів і громадськості до економічного зростання), 

міжнародна торгівля і рух капіталу. 

С. Кузнець був всесвітньо відомим ученим економістом. У 1971 р. він 

став лауреатом Нобелівської премії з економіки. Також був президентом 

Американської економічної асоціації, Американської статистичної асоціації, 

Економетричного суспільства, Міжнародного статистичного інституту, 

Шведської королівської академії наук, Королівського британського 

статистичного товариства, Американського філософського товариства, 

почесним членом і членом Асоціації економічної історії, Британської академії 

наук (член кореспондент). Також ця відома людина мала почесні вчені ступені 

багатьох університетів, в тому числі Гарвардського, Прінстонського, 

Колумбійського, Пенсільванського. 

Таким чином, Саймон (Семен) Кузнець увійшов в історію як видатний 

економіст. Зараз його іменем названо Харківський національний економічний 

університет, до студентських лав якого щорічно долучаються сотні 

першокурсників. 
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ХАРКІВСЬКИЙ ПЕРІОД У ЖИТТІ о. ЯКОВА КРАВЧУКА 

 

Однією із найбільш суперечливих постатей українського націоналіста є 

священик Яків Кравчук. Його біографія привертала увагу вітчизняних 
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дослідників Д. Вєдєнєєва, О. Різниченко, А. Смирнова. Однак вона залишається 

цікавою для дослідження історії українського національного руху. 

Яків Афанасійович Кравчук народився 9 жовтня 1905 р. у м. Дубно, що на 

Рівенщині. Тоді ця територія входила до складу Російської імперії, а після 

Громадянської війни увійшла до складу відновленої Польщі. У 1937 р він 

закінчив престижний православний богословський інститут у Парижі. За 

словами Я.А. Кравчука, він не був членом ОУН, але поділяв погляди і 

співпрацював із мельниківцями. 

Незадовго до нападу на Радянський Союз і вже під час воєнних дій, 

гітлерівці активно залучали у свої ряди українських націоналістів. На початку 

липня 1941 р. Яків Афанасійович отримав пропозицію вступити до лав 

зондеркоманди-204, створеної у м. Хелм. Особливістю зондеркоманд було те, 

що вони мали подвійне підпорядкування: німецьких офіцерів і керівників ОУН. 

Начальником саме зондеркоманди-204 був капітан Ганс Фербек. 

Керівниками відділів – українські націоналісти, призначені керівництвом 

«ОУН». Так, о. Яків очолив релігійний відділ. Слід відзначити, що на цю посаду 

його благославив сам о. Іларіон (Іван Огієнко). 

Завданням зондеркоманд було допомагати гітлерівцям установлювати 

власний лад, відомий в історії як «новий порядок». Крім того, вони повинні 

були проводити націоналістичну пропаганду, створювати націоналістичні 

осередки на всій території окупованої України. 

Приблизно в середині цього ж місяця зондеркоманда виїхала за 

маршрутом – Володимир-Волинський, Луцьк, Дубно, Кременець, Ямпіль, 

Шепетівка, Житомир, Київ, Харків.  

У Харків команда прибула через пару днів після його окупації 

гітлерівцями і відразу стала допомагати німцям формувати органи місцевої 

адміністрації. Я.А. Кравчук у Харкові зайнявся релігійними справами: брав 

участь у створенні релігійного відділу Харківської Міської Управи, проводив 

реєстрацію духовенства, відкривав церкви. Як свідчать джерела, у своїх 

релігійно-політичних поглядах о. Яків підтримував погляди УАПЦ, висунуті 

протоієреєм В. Липківським. І навіть провокував конфлікти між Харківським 

митрополитом Феофілом Булдовським і т.зв. «липківським» духовенством. 

Звичайно, що члени ОУН створювали у місті свої осередки. Для цього 

вони сформували ініціативну групу для вербування у свої лави. Проводились 

напівконспиративні збори іншим прибулим націоналістом Б. Коником, де 

запрошених знайомили із завданнями, програмою та статутом ОУН (м). Після 

цього присутніх записували в списки членів ОУН. Достатньо було усної згоди 

стати членом ОУН. Пізніше такі члени прийняли присягу на вірність ОУН. 

Відбувалося це у грудні 1941 р. у театрі ім. Шевченка. Присутні були 

вишикувані у два ряди в фойє театру, а Я. Кравчук, який був у церковній одежі з 

хрестом і молитовником у руках. Він виголосив націоналістичну проповідь. 

Після її закінчення він закликав присутніх дати клятву, що і було зроблено. Яків 

Кравчук зачитував текст клятви, а присутні повторювали слідом за ним. Після 

прийняття присяги, о. Яків дав кожному поцілувати хрест. 

Крім цих функцій, українські націоналісти, зокрема Я.А. Кравчук 

допомагали гітлерівцям вербувати місцевих жителів і військовополонених для 
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боротьби на радянській (тобто неокупованій) території СРСР. Особисто Яків 

Афанасійович відвідував концтабори, пересильні пункти, де агітував 

військовополонених навчатися у спецшколі Абвера для проведення диверсій у 

ближніх тилах Червоної Армії. Будучи особистим перекладачем командувача 

зондеркоманди Г. Фербека, Яків Кравчук брав участь у складанні списків тих, 

хто вирішив перейти на службу до гітлерівців. Крім того, він проводив 

політзаняття серед курсантів школи Абвера, слідкував на порядком, займався 

перекидання підготовлених груп у радянський тил.  

Через наступ Червоної Армії Я.А. Кравчук виїхав на Схід і більше у 

Харкові не був. Серед харківців, які з ним спілкувались, він залишив не дуже 

приємне враження: його вважали «авантюристом, темною, підозрілою особою». 
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ИЗМЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Харьковская область расположена на северо-востоке Украины и граничит 

с Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Полтавской и Сумской областями. 

На севере области проходит государственная граница с Российской Федерацией. 

Территория области - 31,4 тыс. км2 (это 4-е место среди областей Украины 

после Одесской, Черниговской, Днепропетровской). По своей площади 

Харьковщина соизмерима с территорией таких европейских государств, как 

Бельгия и Албания. Протяженность области с запада на восток составляет 225 

км, а с севера на юг – 200. Сегодня в области проживает 2,678 миллиона человек 

(данные на 2018 год).  

Согласно административно-территориальному делению в ее состав входят 

27 районов, 17 городов, 61 поселок городского типа, 1683 сельских населенных 

пункта. Административный центр области – г. Харьков. Крупнейшие города – 

Лозовая, Купянск, Изюм и Чугуев. 

https://pravlife.org/ru/content/gitlerovskiy-reyh-i-religioznaya-sfera-okkupirovannoy-ukrainy-chast-2
https://pravlife.org/ru/content/gitlerovskiy-reyh-i-religioznaya-sfera-okkupirovannoy-ukrainy-chast-2
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Территория современной Харьковской области начала заселяться уже в 

эпоху палеолита около 40 тысяч лет тому назад. О глубоких древних корнях 

региона свидетельствуют прежде всего археологические находки, которые 

помогают составить представление о быте людей, многочисленных 

миграционных процессах в давние времена. На территории области 

сохранились памятники сарматской культуры (захоронения в виде могильных 

курганов в южных районах области), памятники раннеславянской культуры (в 

Змиевском, Краснокутском районах), а археологические находки из городища и 

катакомбных могильников, найденные у с. Верхний Салтов Волчанского 

района, дали название целой культуре – салтовской. Именно по ним ученые 

сделали вывод, что в Х-ХII вв. значительная территория Харьковской области 

находилась под властью Хазарского каганата. В Х веке дружина киевского 

князя Святослава разгромила Хазарское государство.  

Западная территория Харьковщины в это время входила в состав Руси. Об 

этом нам говорят остатки города Донец, который был важнейшим форпостом 

восточных славян в борьбе с кочевниками, а также центром ремесел и 

международной торговли. Донец несколько раз подвергался нападения 

кочевников и был уничтожен во времена татаро-монгольского нашествия в ХІІІ 

веке. Но уже в XVI веке упоминается как важный форпост между Московским 

княжеством и Крымским ханством, 

После опустошительных набегов татар огромная территория бассейна 

Северского Донца длительное время была незаселенной и поэтому получила 

название "Дикого поля". В конце XV - начале XVI века здесь все чаще стали 

появляться люди, которые по разным причинам вынуждены были искать новое 

место жительства. Прекрасная природа, богатства края привлекали людей. 

Селиться здесь было опасно: земли стали своеобразным плацдармом, откуда 

делали набеги крымские татары из южных степей и Крыма. Нападения 

осуществлялись по старым степным дорогам, ведущим из Причерноморья и 

Приазовья на север. Соывременную территорию Харьковщину пересекали 

Изюмский, Кальмиусский и другие татарские пути, так называемые сакмы или 

шляхи.  

Возрождение края связано с национально-освободительной войной 

украинского народа 1648-1654 гг., начатого Богданом Хмельницким против 

польского господства. Основателями Харькова и многих других поселений 

региона стали украинские казаки и крестьяне, которые постепенно обживали 

земли, лишь – номинально входившие тогда в состав Московского государства. 

Вновь образованные поселения стали называться "слободами" (т.е. 

свободными), а весь край, начиная с XVII века, – Слободской Украиной, или 

Слобожанщиной. 

Царское правительство предоставило краю широкую автономию краю, 

разрешив обустраиваться по «черкасским обыкностям». Поэтому территория 

делилась на 5 слободских полков: Острогожский, Харьковский, Ахтырский, 

Сумской, Балаклеевский. Но вскоре Балаклеевский полк был присоединен к 

Харьковскому, а 1685 году из Харьковского полка был выделен Изюмский. 

Поэтому территория Слобожанщины охватывала не только земли современной 

Харьковщины, но и соседних областей Сумской, Луганской, Донецкой 
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Украины, а также Воронежской и Белгородской России. 

В 1765 г. казацкое самоуправление было отменено – вместо слободских 

полков была создана Слободско-Украинская губерния. В ее входили пять 

провинций (бывших полков), каждая из которых делилась на комиссарства. В 

1775 г. губерния была объединена с Воронежской в генерал-губернаторство с 

центром в Харькове, из которого в 1780 г. выделилось Харьковское 

наместничество. В 1796 г. была восстановлена Слободско-Украинская губерния 

в составе десяти уездов. Но часть слободских земель – Острогожск – остался в 

составе Воронежской губернии. 

После ликвидации остатков автономии на Слобожанщине царское 

правительство предприняло дальнейшие шаги по унификации края в пределах 

существующей единой империи. По указу императрицы Екатерины II в мае 

1783 года было окончательно оформлено крепостное право: крестьянство 

лишилось прав на переход от одного собственника к другому, на него 

распространялись общеимперские законы.  

Важнейшим историческим событием, произошедшим в начале XIX века, 

стало открытие в 1805 году по инициативе ученого и общественного деятеля 

В.Н. Каразина Харьковского университета, что предопределило статус 

Харьковщины на будущее. Регион стал важным научным, промышленным и 

культурным центром Российской империи, Советского Союза и современной 

Украины. 

В XIX веке через Харьковскую губернию были проложены важные 

железные дороги от промышленного центра к южной угольно-

металлургической базе, зерновым районам и морским портам. В 1869 году было 

начато движение на Курско-Харьково-Азовской магистральной железной 

дороге, в 1873 г. открыто движение на линиях Харьков-Николаев, в 1875 г. – 

Харьков-Севастополь, в 1895 г. – Харьков-Балашов. Харьков стал еще и важным 

железнодорожным узлом страны. В губернии также появились крупные 

железнодорожные узловые станции: Купянск, Лозовая, Люботин. 

Образование СССР кардинально изменило жизнь Харькова – из крупного, 

но все-таки провинциального города он превратился в столицу Украины. С 

декабря 1917 по январь 1918 г. и с декабря 1919 по июнь 1934 г. Харьков 

сохранял этот статус. 

В начале 1920-х годов произошли изменения в административно-

территориальном устройстве. Советская власть почти два десятилетия 

проводила изменения границ бывших губерний Российской империи. Так, 

Харьковская губерния была разделена на 5 округов, каждый из них в свою 

очередь состоял из 12-20 районов. Реформа завершилась отменой губерний, 

управление проходило по системе район-округ-центр. Однако скоро сказались 

изъяны такого деления, что заключалось в сложности и неудобстве руководства 

с центра многими районами. В связи с этим, в феврале 1932 года произошел 

переход на трехступенчатую административно-территориальную систему: 

центр-область-район. Тогда же было образовано 5 областей, в т.ч. и 

Харьковская. Вскоре ее территория стала уменьшаться. В этом же году была 

создана Донецкая (тогда Сталинская) область. В сентябре 1937 года часть 

территорий вошла в состав Полтавской области. В 1938 году Старобельский 
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уезд бывшей Харьковской губернии вошел в Луганскую область. В январе 1939 

года была создана Сумская область, в которую вошли западные земли 

Слобожанщины. После этого граница Харьковской области практически не 

менялась. Но изменения происходили внутри области. Это выражалось в 

изменении количества районов. Так, в 1939 году был образован Дергачевский 

район и в составе Харьковщины насчитывалось 33 района. 

Тем не менее менялись границы населенных пунктов. Так, в конце XIX – 

XX веках активно разрастался Харьков. Это было связано со строительством 

новых крупных предприятий. Большая территория была присоединена к городу 

в 1930-е годы когда проходила индустриализация и в городе строилось много 

крупных заводов: тракторный, авиационный, турбинный и др. 

Следующее присоединение пригородов к Харькову произошло в 1958 

году, когда в состав города вошли Большая Даниловка, Пятихатки, Жихорь. 

Последнее значительное присоединение земель к городу произошло в 2012 

году. 

Такие же присоединения происходили и в районных центрах области, 

причем разрастались не только районные центры, но и некоторые поселки 

городского типа и даже села.  

Таким образом, территория Харьковской области формировалась в 

течение нескольких веков, начиная с XV столетия. И современные очертания 

получила в 1930-х годах. 

 
Чумак Мирослава,вихованка гуртка «Екологічне краєзнавство» Донецького обласного 

центру туризму та краєзнавства учнівської молоді, учениця 11 класу ЗОШ І-ІІІ  ступенів № 33, м. 
Краматорськ. Науковий керівник: Аксенкова Елла Володимирівна, учитель хімії та біології  ЗОШ 

І-ІІІ ступенів № 33, м. Краматорськ керівник гуртка «Екологічне краєзнавство» ОЦТК 

 

ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ТОКСИЧНОСТІ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ 

З ВИКОРИСТАННЯМ ЦИТОГЕНЕТИЧНИХ МЕТОДІВ 
 

Основними джерелами забруднення атмосфери є природні, промислові та 

побутові процеси. Основним джерелом забруднення повітря в промислово 

розвинутих країнах є вихлопні гази автотранспорту: чадний і вуглекислий гази, 

оксиди нітрогену, вуглеводні тощо. Крім того, вміст сірки в деяких видах 

палива обумовлює наявність у вихлопних газах сірчистого ангідриду. 

Методи хімічного аналізу не можуть прослідкувати малі концентрації 

забруднень, що при тривалому впливі порушують біопроцеси протягом багатьох 

поколінь. Тому використання цитогенетичних методів при безпосередньому 

вивченні впливу забруднень на організми і біосистеми на сьогодні стає дуже 

актуальним. 

Мета даної роботи: визначення ступеня токсичності атмосферного повітря 

в межах міста Краматорська Донецької області за допомогою рослин-

індикаторів та порівняння ефективності методів біоіндикації з методами 

хімічного аналізу. 

Відомо, що стерильність пилкових клітин індукуються хімічними і 

фізичними забруднювачами атмосфери. Результатом їх дії є зміна фертильності 

(родючості) пилку, що несприятливо позначається на життєздатності всієї 
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фітопопуляції. Визначення рівнів токсичності атмосферного повітря 

ґрунтується на встановленні різниці між рівнем стерильності пилку рослин-

індикаторів, що ростуть на досліджуваній території, та аналогічним показником 

в екологічно чистих умовах (контроль). Для дослідження ми застосовували 

рослини з різними рівнями спонтанної стерильності пилку, яка спостерігається в 

екологічно чистих умовах (Пкомф), і різними рівнями ушкодження гамет при дії 

несприятливих екологічних факторів (Пкрит) за п’ятьма класами (таблиця 1). 

Таблиця 1. 

 Класифікація рослин-індикаторів 

за стійкістю пилку до дії несприятливих екологічних факторів 

Біоіндикатор Група 

стійкості 

Стерильність 

пилку, % 

Пкомф Пкрит 

Convolvulus arvensis L. Березка польова 1 0,2 10,0 

Tanacetum vulgare L. Пижмо звичайне 2 0,5 20,0 

Cansolida regalis S.F. 

Gray 

Сокирки польові 3 1,0 30,0 

Trifolium repens L. Конюшина повзуча 4 1,5 40,0 

Solanum tuberosum L. Паслін бульбистий 5 2,0 50,0 

1 – високостійкі; 2 – стійкі; 3 – середньої стійкості; 4 – чутливі; 5 – 

високочутливі 

Відбір проб пилку кожного виду рослин проводився у серпні 2018 року 

одночасно на 3-х стаціонарних постах Краматорської лабораторії спостережень 

за забрудненням атмосферного повітря. З кожного тест-полігону (пости 2, 3, 4) в 

суху погоду збиралися готові до розкриття пуп’янки квітів з розвинутих, без 

ознак пригнічення трав-індикаторів, що зростають у територіальному центрі 

мікропопуляції. 

Встановлено, що стерильні та фертильні клітини пилку рослин 

відрізняються за змістом крохмалю, тобто його нормальний вміст відповідає 

зрілості спермії до запліднення. Ми забарвили пилок за методом Грамма та 

переглянули препарати під мікроскопом зі збільшенням 7х20. Фертильні 

пилкові зерна забарвилися в охристо-коричневі кольори, а стерильні набули 

слабкого прозорого жовтого кольору. Стерильність пилкових зерен визначали у 

відсотках за формулою: 

%100
N
GM  

де М – рівень стерильності пилку, %; 

G – кількість стерильних пилкових зерен; 

N – кількість досліджених пилкових зерен. 

Для обчислення помилки підрахунку була використана наступна 

формула: 

,%)100(

N

MMm   

Для оцінки стану атмосферного повітря за рівнем стерильності пилку 

рослин використовували умовний показник ушкодження: 

ПкомфПкрит

ПкомфПреал
УПУі




 , 
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де Преал – значення стерильності пилку рослин на дослідженій території, %; 

і – номер проби (варіанту). 

У результаті дослідження стерильності пилкових зерен рослин-індикаторів 

були отримані наступні результати (таблиця 2). 

Таблиця 2.  

Результати дослідження рівня стерильності пилку біоіндикаторів 

Біоіндикатори Кількість клітин Стерильність 

пилку, 

М±m,% 

УПУ Стан 

рослин дослід

жених 

стерильних 

Пост 2 

Березка польова 150 7 4,67±1,72 0,453 4 

Пижмо звичайне 150 16 10,67±2,52 0,522 4 

Сокирки польові 150 26 17,33±3,09 0,563 4 

Конюшина повзуча 150 31 20,67±3,31 0,498 4 

Паслін бульбистий 150 41 27,33±3,64 0,528 4 

Пост 3 

Березка польова 150 8 5,33±1,83 0,523 4 

Пижмо звичайне 150 17 11,33±2,59 0,555 4 

Сокирки польові 120 23 19,17±3,59 0,627 5 

Конюшина повзуча 120 31 25,83±3,40 0,632 5 

Паслін бульбистий 150 43 28,67±3,69 0,556 4 

Пост 4 

Березка польова 130 4 3,08±1,52 0,294 2 

Пижмо звичайне 150 7 4,67±1,85 0,214 2 

Сокирки польові 150 14 9,33±2,39 0,287 2 

Конюшина повзуча 120 13 10,83±2,84 0,242 2 

Паслін бульбистий 120 14 11,67±2,93 0,201 2 

1 – сприятливий; 2 – насторожуючий; 3 – конфліктний; 4 – загрозливий; 

5 – критичний; 6 – небезпечний 

Аналіз показників ушкодженості біоіндикаторів показав, що територія 

посту 4 знаходиться в задовільному, а поста 2 – в незадовільному стані. 

Екологічна ситуація території поста 3 є катастрофічною. Це підтверджується 

результатами хімічних аналізів атмосферного повітря, зробленими в 

Краматорській лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря 

(гранично допустима концентрація фенолу та формальдегіду на даній території 

в той час перевищувала у 4,7 та 4,3 рази відповідно). 

Отже, екологічна ситуація досліджуваних ділянок за рівнем токсичності 

атмосферного повітря наступна: катастрофічна – пост 3, незадовільна – пост 2 і 

задовільна – пост 4. Загальна екологічна ситуація міста Краматорська, який 

зазнає значного впливу промислових підприємств та автотранспорту, оцінена як 

незадовільна із загрозливим станом рослин-біондикаторів та рівнем їх 

ушкодженості вище середнього. 
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Чабанна Є.С. – учениця 10 класу Петропавлівської  

ЗОШ I-III ст. Куп’янського району Харківської області 

Науковий керівник: Келеп К.А., учитель історії  

 

АВРААМ ЛІНКОЛЬН 16-й  ПРЕЗИДЕНТ США 

 

Громадянська війна стала най трагічною сторінкою в історії США, 

забравши життя понад сотень тисяч осіб. Ця війна точилась на території Штатів 

і припала на президентство Аврама Лінкольна, одного з найвидатніших 

президентів країни. Війна була спричинена тим, що суспільство виявилось 

розколотим на дві частини – Північ (противники рабства, промисловий кістяк 

країни) та Південь (прихильники рабовласництва). Жодна із сторін не могла 

знайти консенсусу. Жителі Півдня вкрай вороже ставились до А. Лінкольна, 

оскільки перебували під впливом паніки та ненависті, спричинених пресою та 

політиками. А. Лінкольн став жертвою інформаційної війни. Незважаючи на те, 

що пройшли століття, події 1860-х років є актуальними й сьогодні. Варто 

згадати президентську кампанію 2016 року в США, Майдан в Україні 2013 – 

2014, коли ЗМІ часто несуть деструктивну роль, спотворюючи уявлення людей 

про певні персони чи певні події.  

Мета дослідження – розглянути уявлення населення південних штатів 

США про постать А. Лінкольна напередодні громадянської війни 1861–1865 рр.  

Об’єкт дослідження – уявлення Півдня про Авраама Лінкольна. 

Предмет – Авраам Лінкольн. 

Станом на середину XIX ст. Америка являла собою федерацію, до складу 

якої входило 27 штатів, у 14 з яких існувало рабство. Сумарна кількість 

населення країни налічувало понад 23 млн. осіб. Промисловість країни постійно 

зростала, що потребувало великої кількості робочої сили. Такою робочою 

силою ставали мігранти та раби. У політичному житті країни домінували дві 

партії – республіканська та демократична. Республіканці вимагали якщо не 

повного скасування рабства, то його обмеження, нерозповсюдження на нові 

території. Напередодні виборів 1840 р. Північ включав у себе 24 штати та 8 

територій площею 5439 тис. км. кв. з населенням 22,02 млн. осіб. [1, c. 206]. 

Південь налічував 11 штатів (1813 км. кв.) з населенням 9,1 млн. осіб, серед 

яких 3,52 млн. були темношкірими рабами. Отже, на Північ припадало понад 

80% промисловості США та 1391 банк [2, c. 76]. Щільність населення у 

південних штатах була значно вищою, ніж у північних. Станом на 1860 р., 

завдяки безкоштовній робочій силі, Південь був головним світовим 

експортером бавовни – понад 2/3 світового експорту [3, c. 154]. Як зауважують 
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представники «нової економічної історії» Дуглас Норт та Роберт Фогель, у 

південних штатах хоча й домінував екстенсивний розвиток аграрного сектора, 

однак він в економічному плані був набагато продуктивнішим ніж у північних 

регіонах Америки, оскільки плантатори мали безкоштовну робочу силу, 

дбайливо обробляли землю, яка давала високі врожаї [2, c. 93]. На думку Р. 

Фогеля, рабовласництво було надзвичайно вигідним з точки зору вкладу 

капіталів (на 10% прибутковіше від інших видів діяльності), а ферми південних 

штатів були на 35% ефективнішими ніж ферми Півночі і випускали продукцію, 

яка була удвічі дорожчою від тієї, яка була в штатах, де не існувало 

рабовласництва [3, c. 211]. Станом на 1860 р. південні штати випустили 

продукції на 155 млн. доларів (70% усього експорту США) і якщо б стали у цей 

час незалежною державою, то посіли би по багатству 4-е місце серед світових 

держав.  

Протиріччя між Півднем та Північчю стосувались не лише економічного 

розвитку, а й політичного домінування – якщо представник Півночі ставав 

президентом, він би диктував правила на усю країну, а отже ціллю номер один 

ставив би інтереси Півночі [4, c. 79]. Окрім цього, представники Півночі та 

Півдня боролись за вплив у західних територіях – заможні верстви населення 

північних штатів, намагались створити на нових територіях потужні промислові 

центри, а плантатори та рабовласники Півдня – рабовласницькі ферми. 

Тож президентські вибори 1860 р. проходили в атмосфері протистояння 

Півночі та Півдня. Кандидатом від республіканської партії виступав 

талановитий адвокат Авраам Лінкольн, кандидатом від демократів був Джон 

Брекенрідж. Вибори відбулися 6 листопада 1860 р. і А. Лінкольн отримав 

переконливу перемогу, зумівши набрати майже 40% голосів (понад 1,8 млн. 

виборців) а точніше – за нього проголосували 180 виборщиків [5, c. 273]. 

Брекенрідж посів друге місце – за нього проголосували 18% населення (848 тис. 

виборців), або 72 виборщики [6, c. 79]. А.Лінкольн здобув перемогу у Північних 

штатах, натомість його опонент – на Півдні. Оскільки ще у передвиборчій 

програмі А. Лінкольн заявляв, що буде боротись за скасування рабства, південні 

штати почали виходити із складу держави. Це були Південна Кароліна, 

Міссісіпі, Флорида, Алабама, Джорджія, Луїзіана, Техас. Навіть Делавар, 

Меріленд, Вірджинія, Північна Кароліна, Теннессі, Кентуккі, Міссурі та 

Арканзас заявили про бажання вийти із складу США. 4 лютого 1861 р. у 

м. Монтгомері (Алабама) відбулись збори представників Штатів, які вирішили 

покинути США. Тоді ж було проголошено створення Конфедеративних Штатів 

Америки на чолі з Президентом Джефферсоном Девісом, який раніше обіймав 

посаду військового міністра в адміністрації президента Ф. Пірса та був 

сенатором від штату Міссісіпі. Була прийнята Конституція Конфедерації, у якій 

рабство було записано як основа економічної системи державного утворення [7, 

c. 279]. 13 квітня 1861 р. бунтівники захопили форт Самтер, А. Лінкольн згодом 

оголосив військову мобілізацію. Розпочалась найкривавіша в історії США війна, 

яка тривала до 1865 року. 

Незважаючи на те, що А. Лінкольн прагнув усіма силами знайти 

компроміс з Півднем, боротись з рабством лише у правовому полі, поступовими 

кроками, а не радикалізмом, він не зміг заручитись підтримкою населення 
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Півдня. Ще під час президентської кампанії, у кількох південних штатах 

прізвище А.Лінкольна навіть не було включене у виборчі списки. А. Лінкольн 

не мав впливу на населення Півдня. Тож у жителів вказаного регіону могла 

скластись неправдива картина щодо особи А. Лінкольна. Ба навіть більше – у А. 

Лінкольна було чимало ворогів й на Півночі. Жителі Півночі очікували, що 

республіканці висунуть на президентські вибори кандидатуру Уільяма Сьюарда, 

який у питаннях рабовласництва був повільним, на відміну від А. Лінкольна. 

Однак коли партія висунула кандидатуру останнього, жителі Півдня ніяк не 

відреагували на такі зміни, оскільки преса Півдня негативно зображала будь-

якого політика Півночі. Газета «Memphis Daily Appeal» наголошувала на тому, 

що А. Лінкольн є сильним кандидатом, який може здобути перемогу на виборах 

[8]. Для населення Півдня республіканська партія була неприйнятною, оскільки 

підривала основи економічного життя регіону, виступаючи за 

скасування/обмеження рабства. Республіканська партія, намагаючись 

популяризувати свого кандидата, зверталась до минулого А. Лінкольна, 

наголошуючи на те, що останній багато працював, був простолюдином, не 

боявся важкої фізичної праці [5, c. 160] «Detroit Free Press» писала з приводу 

висування кандидатури А. Лінкольна на виборах президента, що він особа 

нервова, неврівноважена, йому не вистачає культури [9, c. 24]. Демократичні 

газети «демонізували» образ президента – йому приписували безграмотність, 

слабкість, нерішучість та некомпетентність [10, c. 96]. Політики Півдня задіяли 

найпотужнішу зброю аби вплинути на мешканців регіону – загрозу розпаду 

країни. Людей лякали масштабним повстанням рабів і тому виборча кампанія на 

Півдні проходила в умовах страху, істерії та кризи. Газети наголошували на 

тому, що раби чекають прихід до влади А. Лінкольна аби підняти повстання, 

отруювати колодці, убивати ненависних жителів Півдня, ґвалтувати білих 

жінок. Ненависть до А. Лінкольна та республіканців була настільки поширеною 

на Півдні, що спалювали будь-яку літературу, в якій могли найти речі, що 

суперечили б рабству чи прославляли республіканців. Натовп мало не убив 

продавця значків, коли у його лавці були виявлені значки із зображенням 

Лінкольна [11, c. 67]. Повсюди спалювали його зображення. Помірковані 

погляди А. Лінкольна трактувались як найтонкіше та найбільш небезпечна 

форма антирабовласництва. Преса Півдня кепкувала навіть з зовнішнього 

вигляду А. Лінкольна, виставляючи його як щось середнє, між дрібним дільцем, 

конокрадом та нічним розбійником [12, c. 210]. На багатьох карикатурах А. 

Лінкольн був зображений в оточенні афроамериканців. Усі газети Півдня 

закликали громадян Півночі голосувати проти нього аби країна не розпалась. 

Ненависть мешканців Півдня підсилювали повстання рабів, зокрема Джона 

Брауна у 1859 році, виступи радикально налаштованих республіканців. Так у 

Сенаті Чарльз Самнер називав жителів Півдня варварами, стверджував, що А. 

Лінкольн знищить рабство. 

Сам А. Лінкольн не робив жодних спроб, аби спростувати образ, який 

йому надали преса та політики Півдня. Він не давав інтерв’ю, не вступав на 

дебатах. Перемога на виборах А.Лінкольна дала поштовх для рішучих дій його 

опонентів. Населення Півдня почало озброюватись, відкидало навіть саму 

можливість визнати Лінкольна президентом країни. Газети лише підбурювали 
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вихід південних штатів із складу держави. Наприклад «Oxford Mercury» 

(Міссісіпі) писала: «Відданість Союзу – це зрада Півдню! Нас привів до цього 

фанатизм і ми готові прийняти це через почуття самозбереження. Право на 

повстання – право на самозахист – воно виходить від небес, є вищим за 

конституційну згоду» [13].  

Напередодні подій, пов’язаних із фортом Самтер, жодна із сторін 

конфлікту не бажала йти на поступки. Наприклад, А. Лінкольн наголошував на 

тому, що поступки призведуть до того, що Південь відчує свій вплив і буде 

висувати нові вимоги поширення рабства, навіть на Кубі. Натомість 

громадськість Півдня підозрювала, що йдучи на поступки, остаточно втратить 

свою економіку, рабів та приватну власність. Найголовнішим у цьому 

протистояння було те, що сторони не довіряли одна одній. З початком бойових 

дій, образ А. Лінкольна почав трансформуватись у ще більш негативних 

відтінках – із дурня, блазня він перетворювався на кривавого монстра [11, c. 73]. 

На нього було вчинено декілька замахів і, в решті-решт, 14 квітня 1865 року він 

був убитий у театрі Джоном Бутом, який поділяв ідеї Півдня та ненавидів 

Президента.  

Таким чином, розглядаючи образ Авраама Лінкольна в уяві жителів 

Півдня, можна з впевненістю сказати, що він був вкрай негативним. Це було 

зумовлено справжньою «інформаційною війною», яку розгорнули проти 

республіканців преса Півдня та тамтешні політичні лідери. Можливо, 

журналісти, не бажаючи цього, були однією з причин жахливої громадянської 

війни. Адже преса у 1860-ті рр. була головним джерелом інформації, тому могла 

маніпулювати думками людей. Психологічний тиск на населення Півдня 

породив паніку, ненависть, категоричне неприйняття А. Лінкольна як 

президента США. Самому А. Лінкольну довелось довгі 4 роки доводити 

суспільству, що слід припинити війну, скасувати рабство та розвивати 

економіку по-новому. Однак він все ж таки загинув від руки вбивці, що 

черговий раз підтверджує те, скільки багато ворогів у нього було. 
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ХРАМИ ТА МОНАСТИРІ – ПРИХОВАНА ІСТОРІЯ 

 
Термін гомосексуалізм вперше запропонований в 1869 р. угорським 

лікарем К.-М. Бенкертом для позначення спрямованості статевого потягу до 

осіб однойменної статі. З цього ж часу бісексуальними стали називати осіб, що 

реагують на статеві подразнення, що виходять як від однойменної, так і від 

різнойменної статі, і гетеросексуальними – що зазнають статевий потяг тільки 

до протилежної статі. У 1923 р З. Фрейд запропонував називати збочення 

спрямованості статевого потягу до однойменої статі інверсією і розрізняти осіб 

абсолютно інвертованих, для яких сексуальним об'єктом може бути тільки 

одноймена стать, і амфігенно-інвертованих, тобто і гомо- і гетеросексуальних 

[16]. 

Ось як пояснює цей термін "Большая советская энциклопедия": статеве 

збочення, що полягає в протиприродному прагненні до осіб своєї статі. 

Зустрічається у осіб обох статей [1]. 

Об’єктом дослідження є представники спільноти лесбіянок, геїв, 

бісексуалів і трансгендерів (далі – ЛГБТ).  

Предметом – є історія існування гомосексуалізму в монастирях та 

храмах. 

Методи дослідження були обрані згідно зі специфікою об’єкта і 

предмета дослідження. В основу дослідження покладено принципи історизму, 

об’єктивності та гендерний підхід. Дана робота присвячена історичному аналізу 

проблеми гомосексуалізму. Подібна практика добре поширена в релігійних 

закладах всього світу, завдяки сучасним дослідженням, і маючи такі історичні 

паралелі спробуємо проаналізувати прояви в християнстві, іудаїзмі, буддизмі та 

інших релігіях.  

Гомосексуальність існує рівно стільки, скільки існує людство. У законах 

біблійного Мойсея сказано: "Не лягай з чоловіком, як з жінкою – це гидота" [4, 

с. 12]. Але лягали і стародавні євреї, і стародавні греки, і римляни. Жителі тоді 

ще не відкритих Америк, так само, як і чорношкірі мешканці Африканського 

континенту, знаходили особливу пристрасть у чоловічих ласках.  

Цей дивний, незвичайний вид любові називали по-різному: "педерастія" 

(від грецького paides – дитина, стародавні греки називали так любов дорослих 

чоловіків до хлопчиків-підліткам), "содомією" (від згадуваного в Біблії міста 
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Содому), "мужеложством" і т.п. У російській мові в останні десятиліття набули 

широкого поширення вирази "блакитна любов" і "блакитні" (походження цих 

назв не вивчено) [2, с. 89-97]. 

У цій статті ми розглянемо прояви гомосексуальності у храмах та 

монастирях та ставлення церкви до цього явища. Першим проявом 

гомосексуальності є священна храмова чоловіча проституція, здебільшого 

пов'язана з жіночими культами, які існували у стародавніх Шумері, Вавилоні, 

Ассирії, південній Індії і, цілком ймовірно, в Ізраїлі. Багато жіночих, 

материнських божеств (Кібела, Астарта, Геката, Афродіта, Артеміда, Анаіс та 

інші) мали кастрованих  або вмираючих жіночних коханих, а їх жерцями 

зазвичай були євнухи або трансвестити. Каструючи себе і надівши жіноче 

плаття, жрець переставав бути чоловіком і прилучався до могутності богині. 

Вступаючи в анальний контакт з ним, чоловік приносив в жертву богині не 

тільки гроші, але й своє дорогоцінне насіння [9]. 

Гомосексуальна храмова проституція існувала в стародавньому Ізраїлі в 

період розділеної монархії. Певна кількість текстів вказує на присутність у 

стародавньому Ізраїлі чоловіків, які називаються quedesim, що перекладається 

буквально: «освячений», «присвячений» і «призначений для божества». Цей 

термін зазвичай використовується в англійських перекладах для позначення 

чоловіків у культових місцях, де відбувалася гомосексуальна проституція [6]. 

Справжнім розсадником гомоеротики були буддійські монастирі. Хоча 

китайський буддизм засуджував будь-яку сексуальність як відволікаючу від 

праведного життя, багато ченців стриманістю не відрізнялися, а хлопчики були 

для них доступнішим за жінок. Також і в тибетських монастирях була 

невимовна розпуста. У XVI столітті поет Дугпа Кунлег пише: «Там, де 

навчають роздумів, кожен монах має жінку і зливається з нею в незаконному 

зв'язку ... на факультеті логіки кожен монах має хлопчика в якості одного для 

втіхи» [7, с. 143]. «Мандрівники відзначають, що монахи постійно вступали у 

стосунки з жінками поза монастирем, а в самих монастирях процвітав 

гомосексуалізм. У списку сексуальних зв'язків, які вважалися у тибетців 

найбільш негожими, вказаний зв'язок вчителя і учня» [7, с. 143]. «Лами ведуть 

вкрай розпусне життя. Однак, на загальне переконання, всі ці гріхи будуть 

прощені Богом хоча б тому, що вони творяться у святому місті» [5, с. 116]. 

Поняття "содомії" в Стародавній Русі було таким же розпливчастим, як і 

на Заході. Воно позначало не тільки гомосексуальні відносини, а й будь-які 

відхилення від "нормальних" сексуальних ролей і позицій. Найсерйознішим 

гріхом вважалося "мужолозтво". Однак на Русі до цього пороку ставилися 

терпиміше, ніж на Заході; церковне покаяння за нього коливалося від одного до 

семи років, у тих же межах, що і гетеросексуальні гріхи. При цьому до уваги 

бралися і вік грішника, і його шлюбний статус, і то, як часто він це робив, і чи 

був він ініціатором дії або його об'єктом. До підлітків і холостих чоловіків 

ставилися поблажливіше, ніж до одружених. Важче складалися справи з 

педерастією. (Взагалі, педерастія, як відомо, процвітає в замкнутих чоловічих 

колективах, будь то казарми, в'язниці або монастирі. Тому вимога вигнати з 

чоловічих монастирів жінок було тотожна вимозі ввести там педерастію.) 

Статутні документи монастирів забороняли перебування в них хлопчиків: 
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«Пакостно святой Лавре без бороды иметь кого… Об отрочатах же глаголют 

божественные писания, яко приводит не Бог в монастырь детей, но враг сам 

Диавол, яко да смутит иночествующих… Да не обрящемся с ними, и на 

седалищах далече, да сидим от них, и на лица да не взираем им: да не како на 

лице взиранием семя похотения от врага примем» [12]. 

Православну церкву дуже турбувало поширення гомосексуальності в 

монастирях, але до побутових її проявів ставилися досить байдуже. У 

«Домострої» содомія згадується побіжно ( "І ті б священики і диякони і дяки 

обрані вчили своїх учнів страху Божого і зберігали у всякій чистоті і 

дотримувалися їх від всякого розтління, а найбільше від кепського содомського 

гріха і рукоблудія і від усякої нечистоти ... "А зрадник содомії" Царства Божого 

не успадкують") [3]. У «Стоглаве» (1551 р.) міститься спеціальна глава «Про 

содомський гріх», відповідно до якої домагатися від винних покаяння і 

виправлення, «а що не виправляються, ні каються, і ви б їх від будь-святині 

відлучали, і "до церкви входу не давали" [17, с. 109]. Однак, схоже, вмовляння 

діяли погано. В єпископському повчанні, вміщеному в "Кормчій книзі" XV 

століття, збірнику церковних і державних правил, автор гнівно викриває 

гомосексуальну згубу. Статути преподобного Ефросина і преподобного Йосипа 

Волоцького забороняють допускати до монастирів підлітків чоловічої статі. 

Правда, монастирські статути складалися за прикладом грецьких, але російська 

дійсність показувала, що постанови святих отців мали на увазі не стільки 

гіпотетичну небезпеку, скільки реєстрували сумні реалії монастирського 

побуту. До содомії був схильний  навіть тодішній глава російської церкви 

митрополит Зосима [8]. 

Старець Філофей з Трехсвятського монастиря в Пскові благав великого 

князя Василя ІІІ Івановича викорінити зі свого православного царства гіркий 

плевел содомії. Преподобний вважав за необхідне писати про це правителю 

Російської держави тому, що порок прийняв широкий розмах. Про те ж говорять 

й інші джерела. У творах митрополита Московського і всія Русі Даниїла (XVI 

ст.) міститься безліч доказів проти статевої нестриманості його сучасників, і в 

тому числі викриття содомії. Протестуючи проти звичаю багатьох чоловіків 

рум'янитись і вискубувати волосся з бороди і вусів, Даниїло дає зрозуміти, що 

це робиться з певними нечистими намірами. За словами Даниїла, в той час в 

країні панували грубі чуттєві пороки. Аскетичний монах висловлював думку, 

противну християнської моральності: Даниїло вимагав оскопленія всіх 

гомосексуалів для досягнення і збереження здорового розуму. Проти содомії 

направлено "Слово на що топляться і гинуть без розуму, богомерзким 

мерзенним содомским гріхом, в муках вічних" преподобного Максима Грека 

[див.: 13, с. 240]. Видно, що в грудях преподобного кипіло обурення. Він 

вважав, що тих, хто займається мужеложством необхідно спалювати на 

вогнищах і піддавати вічній анафемі.  

М.В, Ломоносов писав, що «чернецтво ... є не що інше, як чорним платтям 

прикритий блуд і содоміцтво ... не кажучи про дітовбивства ... При будь-якій 

гулянці по містах і по селах попи – перші п'яниці: з обіду по шинках ходять, а 

іноді до крові б'ються» [10]. 

Начальник таємної поліції Російської імперії – начальник Третього 
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відділення Л. Дубельт у 1848 році писав, що російське чернецтво «сама негідна 

частина російського населення». За даними поліцейського департаменту імперії, 

в категорії злочинів проти моральності з великим відривом лідирували попи і 

ченці. Вони скоювали злочини подібного роду в два рази частіше, ніж всі інші 

категорії населення. «Зведення статистичних відомостей у справах 

кримінальних» відзначають: «Найбрудніші злочину – розтління малолітніх, 

кровозмішення, содомництво, блуд,  скотолозтво і ін. – переважно поширені 

серед духовенства» [11, с. 352]. 

В третій книзі П'ятикнижжя Левіті, яка є загальноприйнятою в іудаїзмі і 

християнстві сказано: «Не занечищуйтеся тим усім, бо всім тим занечищені ті 

люди, яких Я виганяю перед вами [...]. Бо всі ті гидоти робили люди тієї землі, 

які перед вами, і стала нечиста та земля» Народу євреїв, таким чином, 

пропонувалося не повторювати звичаїв, прийнятих у язичницьких народів. У 

число різних заборон, згідно з іудейською традицією, входив заборона 

гомосексуальних актів, для того, щоб євреї не уподібнювалися язичникам [15, с. 

38]. Ряд сучасних дослідників прийшли до висновку, що в культурно-

історичному контексті заборона гомосексуальних актів книги Левіт пов'язана з 

тим, що у язичників були прийняті священні ритуали, під час яких відбувалися 

одностатеві акти. Таку інтерпретацію висунув британський теолог Деррік 

Шервин Бейлі. Він стверджував, що заборона, яка в традиційній християнській 

інтерпретації розуміється як заборона будь-яких гомосексуальних актів, 

відноситься насправді до храмової проституції [19, с. 258] і не поширюється на 

сучасні відносини людей гомосексуальної орієнтації [18]. 

За підрахунками соціолога Айри Рісса, ймовірність чоловічої 

гомосексуальної поведінки підвищується там, де влада належить чоловікам і де 

чоловічі гендерні ролі є більш жорсткими, ригідними [див.: 14]. 

Даний короткий екскурс показав, що різноманітні форми гомосексуалізму 

були притаманні більшості, якщо не всім закритим релігійним закладам. 

Подібна практика не завжди була експлуататорською і жорстокою. Тим не 

менш, у багатьох культурах ставлення до різних форм гомосексуальної 

поведінки не було однозначним. Хоча в конкретних обставинах подібна 

поведінка і допускалася, вона не вважалася нормою, і не повинна була 

прийматися суспільством, що дотримується гетеросексуального шлюбу і 

сімейних відносин, в яких важливу роль грали діти.  
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ІСТОРИЧНИЙ ПОРТРЕТ О. БРУСИЛОВА ТА ЙОГО ВИДАТНА 

«БРУСИЛІВСЬКА ТАКТИКА» 

 

Ця тема особливо актуальна, тому що історія Першої світової війни 

висвітлена вкрай недостатньо та різнобічно, а особливо – недостатньо розібрані 

персоналії, які, на мою думку, зіграли доволі яскраву роль Першої світової війни 

взагалі. 

Пристальної уваги заслуговує така видатна історична постать як Олексій 

Олексійович Брусилов (19 серпня 1853-17 березня 1926). 

Він народився 19 серпня 1853 р . в Тифлісі. В 14 років вступив по іспиту 

http://www.terminy.info/russian-language/encyclopedia-of-brockhaus-and-efron/levit
http://www.terminy.info/russian-language/encyclopedia-of-brockhaus-and-efron/levit
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в четвертий клас Пажеського корпусу в Петербурзі. Після закінчення корпусу в 

1872 р. він був випущений офіцером в 15-й Тверській полк, що дислоциювався 

на Кавказі. Бойове хрещення Брусилов одержав там же, беручи участь у 

російсько-турецькій війні 1877-1878 рр. Після закінчення війни аж до осені 

1881 р. його кар'єра зробила крутий віраж: відрядження в навчальний ескадрон 

офіцерської кавалерійської школи в Петербурзі, а після закінчення її – 

переведення у постійний склад. Вершиною петербурзького етапу службової 

кар'єри стали посада начальника офіцерської кавалерійської школи і потім 

командування 2-ї гвардійської кавалерійською дивізією [2].  

Брусилов був широко освіченим стратегом. Він уважно стежив за 

успіхами військового мистецтва і військової техніки; ретельно вивчав історію 

ходу війни і тактики супротивника. Зокрема, він першим врахував особливості 

війни у нових умовах і ввів глибоку побудову оперативного порядку та 

оперативні резерви [1]. 

Почуття особистої відповідальності перед Батьківщиною спонукало 

Брусилова робити кроки, незвичайні для вищого генералітету часів останнього 

російського самодержця. Він рішуче заперечив думку свого попередника і штабу 

верховного головнокомандуючого, згідно з яким військам Південно-Західного 

фронту у кампанії 1916 р . призначалося суто пасивна, оборонна роль. Через 

тиждень після призначення генерал заявив Миколі II, що якщо йому не буде 

надана ініціатива наступальних дій – у такому випадку він буде вважати своє 

перебування на посту головнокомандуючого фронтом не тільки даремним, але і 

шкідливим, і попросить про заміну [2]. 

Початок наступу військ російського Південно-Західного фронту було 

прискорене подіями в Італії. 11 травня Брусилов отримав телеграму від 

Алексєєва з позначкою: "Спішно". У ній повідомлялося: "Італійці зазнали в 

Трентіно невдачу, яка може звернутися в катастрофу, ... Союзники, особливо 

італійці, настійно просять нашого сприяння переходом у якнайшвидший наступ 

хоча б тільки військами Південно-Західного фронту, щоб примусити австрійців 

відтягнути проти нас частину сил, зібраних нині на італійському фронті ... 

Прошу вас спішно повідомити, коли можуть бути закінчені фронтом підготовчі 

роботи для виробництва атаки австрійців за наміченим планом" [цит. по: 3, 1989, 

№ 10, c. 70]. У той же день Брусилов відповів, що готовий розпочати 

артилерійську атаку 19 травня. 

Було опубліковано телеграму Миколи II на ім'я генерала Брусилова: 

"Передайте моїм улюбленим військам ввіреного Вам фронту, що я стежу за їх 

діями з почуттям гордості і задоволення, ціную їх порив і висловлюю їм саму 

сердечну подяку". Як підкреслювала газета "Русское слово", на генерала 

Брусилова "тепер з гордістю і надією дивиться вся Росія" [цит. по: 2]. 

Хроніку протистояння продовжують щоденникові записи Гофмана:  

21 червня (4 липня): "Ми тепер надряпали з усіх кутів і кінців війська, щоб 

допомогти на півдні".  

22 червня (5 липня): "Направо від нас доводиться вести важку боротьбу. Ми 

посилаємо все, що нам вдається нашкрябати". [4, c. 213] 

П.М. Андріанов, автор виданої на початку 1917 р . біографії Брусилова, 

констатував:  



76 

 

"Ім'я славетного вождя російської армії вже належить історії ... Немає 

жодного куточка в межах великої нашої Батьківщини, де  не відгукнулися б на 

перемоги Брусилова, звідки не летів би до нього подячний привіт ... Про 

Брусилова із захопленням відгукнулися друкарні всіх союзних країн. Їм 

зацікавився весь світ, як справді видатною людиною ... " [цит. по: 2]. 

До 1917 р. слава Брусилова досягла апогею. Події Лютневої революції 1917 р. 

Брусилов сприйняв як "дивна криза, під час такої жахливої війни", криза, яку 

необхідно подолати, "як можливо скоріше, щоб зовнішній ворог не зміг би 

скористатися нашою розрухою ... [2]. 

Генерал від кавалерії Олексій Олексійович Брусилов увійшов в історію 

першої світової війни як видатний полководець. Його талановито задуманий і 

блискуче здійснений прорив фронту австро-німецьких військ в 1916 році, 

отримав назву Луцького, а згодом Брусилівського, відбився на всьому ході 

світової війни. Значення Брусилівського прориву в ході першої світової війни 

величезне. Блискуча операція Брусилова стала предметом ретельного вивчення у 

генштабі багатьох європейських армій. Ідея натиску на всьому фронті, з ударом 

відразу в декількох місцях, ідея раптовості, що складали основу Брусилівського 

стратегічного плану, стали вінцем російського військового мистецтва у світову 

війну. 

Список джерел і літератури: 

1. Рожик М.Є. та ін. Брусиловський прорив. Перша світова війна. URL: 

https://eduknigi.com/istor_view.php?id=201 (дата звернення 05.03.2019) 

2. Брусилов А.А. Воспоминания. URL: 

http://militera.lib.ru/memo/russian/brusilov/index.html(дата звернення 05.03.2019) 

3. Брусилов А. А. Воспоминания. Часть 2-я // Военно-исторический журнал. 

1989. № 10. 12; 1990. № 2; 1991. № 2. 

4. Гофман М. Записки и дневники: 1814-1918 : пер. с нем. Ленинград, 1929. 262 

с. 

5. Лемке М.К. 250 дней в царской ставке 1915-1915. URL: 

http://militera.lib.ru/db/lemke_mk/index.html (дата звернення 5.03.2019) 

 
Сабитова Коринна – студентка 4-го курса  

исторического факультета Национального  

университета Узбекистана  им. Мирзо Улугбека 
Научный руководитель: Иофе В.Г.,  

доцент в.б., кафедра источниковедения и архивоведения 

НУУз им.Улугбека  

 

ТАШКЕНТ В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ АННЫ АХМАТОВОЙ  

 

Когда немцы напали на Советский Союз, война коснулась каждую семью. 

Проводились широкомасштабные мероприятия, связанные не только с 

военными действиями, но и эвакуацией миллионов людей в восточные регионы 

СССР, в том числе и в Узбекистан. Среди приехавших в республику были много 

знаменитостей. Поздней осенью 1941 года из осажденного Ленинграда в 

Узбекистан приехала Анна Ахматова. Так начался "ташкентский период" ее 

жизни и творчества. 
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И целью данной статья является освещение жизни и творчества Анны 

Ахматовой в Ташкенте, а также определить роль ташкентского музея 

Ахматовой в культурном взаимодействии Российской Федерации и Республики 

Узбекистан. 

Нелегкими были эти годы в судьбе страны, суровыми они были и для 

поэтессы. Отдаленная от полей сражений тысячами километров Ахматова 

ощущала нераздельную слитность с блокадным Ленинградом, со сражающимся 

народом, с бойцами, о которых писала: "внуки, братики, сыновья!". 

Но Восток, Средняя Азия, Ташкент увиден и воплощен поэтессой как 

сложное художественное единство, в котором сплетаются цветущие деревья, 

древние сказания и живые, прекрасные люди Узбекистана. Ташкент, как и все 

тыловые города, в это лихолетье принимал под свой кров сотни тысяч тех, кто 

уже успел ощутить значимость двух простых величин: жизнь и смерть. Город 

простер своё тепло, свой “звездный кров”, как напишет позже Анна Ахматова 

днем и ночью он принимал бесконечные поезда с людьми, гонимыми войной. 

В конце сентября 1941 года, по приказу И. В. Сталина, за Ахматовой был 

послан спецрейс, на борту которого она была эвакуирована из Ленинграда [1, с. 

297]. Такого “пассажа” от вождя Анна Андреевна не ожидала, но приняла его 

хладнокровно, как должное. Несомненно то, что И.В. Сталин понимал, то 

ахматовское слово, духовное, патриотическое, вонзающееся в душу, еще 

пригодится народу в страшной схватке с фашизмом. 

Самолет доставил Анну Ахматову в Москву, откуда с Казанского вокзала 

вместе с коллегами “по цеху” она села в поезд, отправляющийся в Ташкент. 

Дорога в Среднюю Азию растянулась на долгие недели. Сначала добрались до 

Казани, оттуда пароходом шли до Чистополя, а дальше… снова вернулись в 

Казань, где пришлось пробыть некоторое время. Ночи проводили в Доме печати 

на полу, со всех сторон зажатые такими же беженцами, как они. Из Казани 

переселенцы добирались до Ташкента окружным путем, через Сибирь, на что 

ушло три недели. Спутницей Анны Андреевны была Лидия Корнеевна 

Чуковская, отец которой знаменитый писатель Корней Иванович Чуковский уже 

находился в Ташкенте. В вагоне вместе с ними ехал Самуил Яковлевич Маршак. 

В дороге – за окном вагона, на полустанках – им открывались самые разные 

картины жизни, взбудораженной войной. Как вспоминала Л.К. Чуковская, А.А. 

Ахматова впитывала впечатления, отринув физические тяготы путешествия. 

Но вот, наконец, Ташкентский вокзал. Поздняя осень. С деревьев все еще 

слетали жухлые листья, серый азиатский лёсс под ногами дожди превратили в 

маслянистую грязь. На площади жгли огромные костры, тепло которых 

обогревало людей, еще не получивших пристанища. 

Я не была здесь лет семьсот, 

Но ничего не изменилось… 

Все также льется Божья милость 

С непререкаемых высот… [2]. 

Такие строки написала Ахматова, ступив на узбекскую землю. В этом 

метафорическом узнавании “некогда знакомого” поэт выражает чувство 

родства, возникшего в душе: “На этой древней, сухой земле – я снова дома…”. 

В 1943 году Ташкент стал родиной нового сборника Анны Ахматовой – 
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“Избранные стихотворения”. Его выход в свет был настоящим праздником, 

поскольку Анна Андреевна не была “баловнем” советской власти (ни ранее, ни 

после). Она радовалась тому, что ее слово допущено к людям, стихи услышаны 

ими после вынужденного молчания, забвения. 

В Ташкенте Ахматова строчку за строчкой создавала “Поэму без героя” 

[3, с. 2]. Своим певучим голосом она читала законченные фрагменты этого 

своего главного произведения – то в среде писателей, то офицерам, уходящим 

на фронт, то раненым – в госпиталях. В целом Поэме было отдано 20 лет, 

Ахматова работала над ней до конца жизни. 

Особенно восхищал Ахматову весенний Ташкент. Деревья, по-весеннему 

кудрявые, все покрытые цветочной пеной, не могли не запечатлеться в строках 

поэта. Ахматова здесь не просто жила – она творила. 

Ахматова любила Ташкент, она не чувствовала себя здесь “пришлой”, 

“чужой” (”Кто мне посмеет сказать, что здесь я на чужбине…”) [4]. Ей 

нравилось бродить по ташкентским улицам, особенно – по закоулкам Старого 

города. В ее отношении к городу, к принявшей ее узбекской земле было что-то 

романтическое, чистое и благодарное. 

В Ташкенте Анна Ахматова дружила с семьей Козловских – Алексеем 

Федоровичем, композитором, и его женой Галиной Лонгиновной, либреттистом. 

Это были известные деятели культуры Узбекистана, связь с которыми Ахматова 

поддерживала всю жизнь. Когда она скончалась, Галина Козловская привезла и 

бросила на ее могилу в Комарове горсть ташкентской земли. 

В конце ХХ столетия было решено открыть общественный клуб-музей 

«Мангалочий дворик Анны Ахматовой». Это событие состоялось 18 декабря 

1999 г. во Дворце культуры Ташкентского тракторного завода по инициативе 

председателя Русского Культурного Центра Узбекистана С.И. Зинина и 

организатора музея А.В. Маркевич [5]. В августе 2013 г. музей переехал в 

специально выделенное помещение Российского центра науки и культуры 

(РЦНК) Узбекистана по адресу: ул. Вахидова, 53. «Мангалочий дворик» 

Ахматовой — организация, которая успешно ведет деятельность при РЦНК и 

является одним из основных сподвижников в сфере популяризации в 

Узбекистане русской литературы. 

Название клуба-музея Ахматовой в Ташкенте произошло от стихотворной 

строки, которая была написана ею по прибытии в Узбекистан из Ленинграда в 

эвакуацию: 

«Мангалочий дворик, 

Как дым твой горек 

И как твой тополь высок…» 

А совсем незадолго до открытия клуба-музея 12 ноября 1999 года была 

открыта выставка в Интерцентре "А. Ахматова. Ташкент. Ташкентцы. 1941- 44 

гг.".  Выставка имела успех. Это побудило организаторов осуществить свой 

давний план – открыть общественный музей, посвященный пребыванию 

выдающейся русской поэтессы в Ташкенте.  

В музее каждый четверг проходят литературные вечера и встречи, 

посвящённые не только жизни и творчеству А. Ахматовой, но и всему её 

окружению, а также выдающимся деятелям русской литературы и культуры в 
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целом. Регулярно проводятся концерты, литературные консультации, чтения, 

экскурсии. При музее действуют клуб им. В.Высоцкого, литературная гостиная 

"Серебряный Век", литературное объединение "Под крылом Пегаса", 

музыкальный салон «Соло». В клубе-музее собираются люди, увлекающиеся 

русской поэзией. Среди них и начинающие поэты, и те, чьи имена уже известны 

читающей публике [6].  

Также в «Мангалочьем дворике» проводятся встречи посвященные 

творчеству и личности В. С. Высоцкого, которые с 1985 году проводились в 

Музее С.Есенина. Они сопровождаются просмотром видеофильмов о 

Владимире Семеновиче, а также исполнением его песен и песен близких ему 

авторов Булата Окуджавы, Юлия Кима, Юрия Визбора и других известных 

русских бардов. Мир прекрасного, живописи, театра, литературы раскрывается 

на встречах, посвященных великим художникам, музыкантам, актерам. 

Благодаря полученным от Роспредставительства художественным альбомам 

проведены лекции о творчестве Михаила Врубеля, Ивана Айвазовского, Ильи 

Глазунова. Состоялось прослушивание романсов Александра Вертинского, а 

также Федора Шаляпина, которое сопровождалось биографическим очерком о 

великих певцах. 

Проводятся экскурсии для школьников, студентов, одиночных 

посетителей, среди которых гости из Нидерландов, США, России, Франции и 

других стран мира [7]. 

Таким образом, такой непростой период в жизни А.А. Ахматовой дал 

толчок к созданию музея, популяризации творчества русских писателей в 

Узбекистане и развитию взаимопонимания народов двух стран. 

Список литературы: 

1. Чуковская Л. К. Записки об Анне Ахматовой. 1938 – 1941. Москва, 2013. 

297 с. 

2. Анна Ахматова — Я не была здесь лет семьсот: URL: https://rustih.ru/anna-

axmatova-ya-ne-byla-zdes-let-semsot/ (дата обращения: 14.10.2018) 

3. Анна Ахматова. Листки из дневника. Проза. Письма. – М.: «АСТ», 2017. 

66 с. 

4. Татаринова Н. Анна Ахматова в Ташкенте // Простор. 1971. № 2.  С. 97-

100.  

5. Багдасарова Г. Нам – шестнадцать! "Мангалочий дворик А. Ахматовой" 

отметил своё 16-летие. URL: http://www.kultura.uz/view_2_r_6038.html (дата 

обращения: 14.10.2018).  

6. Крапаней Р. «Мангалочий дворик» в Доме – музее Сергея Бородина // 

Письма о Ташкенте. 2017. 11 августа. URL: 

https://mytashkent.uz/2017/08/11/mangalochij-dvorik-v-dome-muzee-sergeya-

borodina/ (дата обращения: 14.10.2018).  

 
 

 
 

 

 
 

https://rustih.ru/anna-axmatova-ya-ne-byla-zdes-let-semsot/
https://rustih.ru/anna-axmatova-ya-ne-byla-zdes-let-semsot/


80 

 

Дмитрієва Т. В. – студентка  V курсу історичного  

факультету ХНПУ  ім. Г.С . Сковороди 
Науковий керівник: канд. іст. наук,  доцент  Місостов Т. Ю. 

 

МАРГАРЕТ ТЕТЧЕР ТА ЇЇ ШЛЯХ НА ПОСАДУ 
ПРЕМ'ЄР-МІНІСТРА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ 

 

Бурхливе ХХ століття подарувало світові цілу когорту видатних 

державних діячів, які потужно впливали на трансформацію як планети, так і 

своїх країн. В сучасній політичній історії  не було і немає, мабуть, іншого імені, 

котре викликало б стільки суперечок і протиріч, як ім’я Маргарет Тетчер. Але 

навіть її політичні опоненти змушені були визнати неординарність її 

особистості і те, що вона зуміла накласти на суспільно-політичне життя країни 

глибокий відбиток. 

Маргарет Тетчер – непересічна особистість, жінка-політик, прем’єр-

міністр Великобританії  у 1979–1990 роках. З іменем цієї неординарної жінки-

політика пов’язана ціла епоха в історії  Великобританії, яка отримала назву 

«тетчеризму», «неоконсервативної революції», «революції Тетчер». 

Британського прем’єр-міністра також називали «залізною леді» (так Тетчер 

було вперше названо 24 січня 1979 р. в газеті «Красная звезда», яку видавало 

Міністерство оборони СРСР, після її промови  «Британське пробудження») [1, c. 

85]. 

Маргарет Тетчер згадують  або з подякою, або з ненавистю. Вона не 

могла подобатися всім: занадто важкий період випав на частку першої і єдиної 

жінки — прем’єр-міністра  Великобританії.  Її проклинали на вулицях і площах, 

на неї скоювали замахи. Вона приймала рішення, які жахали навіть її товаришів 

по партії. Майже за 12 років її правління Англія пережила коротку запеклу 

війну, подолала затяжну економічну кризу, падіння Берлінської стіни і, по суті, 

крах двополярності світу. Тетчер не перенесла лише зради колег і пішла у 

відставку з гордо піднятою головою.  Ім’я Маргарет Тетчер назавжди стало 

символом рішучості, незламної волі і вміння знайти правильне рішення в 

ситуації, коли його, здається, не існує. Її політична спадщина настільки багата, 

що навіть один із макроекономічних способів управління економікою тепер 

іменують не інакше, як «тэтчеризмом». 

Сьогодні Україна невпинно рухається європейським курсом, який вимагає 

всебічної модернізації та системних перетворень. Шлях Великої Британії до 

членства у Європейській Спільноті також був непростим. Тетчер займала 

жорстку позицію щодо європейської проблематики, послідовно обстоюючи при 

цьому національні інтереси Великої Британії. Попри імідж «залізної леді» як 

найбільш незручного партнера тодішніх лідерів ЄС, саме за її прем’єрства 

європейський напрям зовнішньої політики Сполученого Королівства набув 

невідворотного характеру. Приклад управлінської діяльності Маргарет Тетчер – 

це приклад для багатьох країн. Її діяльність варто розглядати у масштабах 

світових лідерів.  

Сама Маргарет Тетчер залишила свої виступи, наукові праці, мемуари, які 

дозволяють вивчати й аналізувати її бачення тодішнього світопорядку, ідеї, 
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переконання, конкретну діяльність, і таким чином переконатись у 

непересічності цього політика, її феноменальній впевненості в тому, що і як 

необхідно робити для величі  Великої Британії й облаштування світу [2; 3; 4; 5].  

Відомо, що Маргарет Гільда Тетчер (1925–2013) (дівоче прізвище – 

Робертс) народилася у сім’ї Альфреда Робертса (власника невеличкої бакалійної 

крамниці) у містечку Грентем (графство Лінкольншир). Політичний прагматизм  

М. Тетчер формувався під впливом поглядів її батька, який стояв на ліберально-

консервативних позиціях, виконуючи обов’язки олдермена і навіть обирався 

мером міста Грентем [6, c. 53].  

З юних років М. Тетчер прилучилася до активної участі в передвиборних 

кампаніях консерваторів. Навчаючись в Оксфордському університеті, вона дуже 

швидко занурилася в політичне життя вузу, а згодом очолила Асоціацію 

молодих консерваторів Оксфорда [7, c. 6-8]. 

По закінченню університету М. Тетчер безуспішно брала участь у 

передвиборних кампаніях 1950, 1951, 1955, 1957 років, але, незважаючи на 

поразки, зарекомендувала себе мужнім політичним бійцем, за що в подальшому 

керівництво Консервативної партії  надало їй змогу балотуватися  1959 р. до  

Палати громад у надійному консервативному окрузі Фінчлі, який вона й 

представляла усі роки свого перебування в Палаті громад. Відзначившись своїм 

хистом у веденні дебатів, чому якнайбільше сприяли її знання з юриспруденції, 

у 1961 р. М. Тетчер одержує своє перше урядове призначення — 

парламентським секретарем Міністерства у справах пенсій та соціального 

страхування [6, c. 55]. У цей же час вона формується як політик. Шлях М. 

Тетчер до керівництва партією був поступовим. У 1967 р. її призначають 

відповідальною за енергетичну політику. Упродовж 1970— 1974 рр. вона 

обіймала в уряді  Е. Хіта посаду міністра освіти і науки. На цій посаді М. Тетчер 

зажила собі слави «найнепопулярнішої жінки Британії», оскільки виступала за 

збільшення кількості  «граматичних» (платних) шкіл, підвищила платню за 

шкільні сніданки, скасувала державні асигнування на безкоштовне молоко для 

учнів початкових шкіл [8, c. 49]. Винятком стали діти з малозабезпечених сімей. 

Цей інцидент створював хибну уяву про міністра як нещадного урізувана 

бюджетних асигнувань на освіту, оскільки насправді за три з половиною роки її 

перебування на посаді міністра вона перевищила своїх попередників за 

кількістю видатків, вкладаючи їх у матеріальне забезпечення ряду важливих 

освітніх програм: реконструкцію шкільних приміщень, обладнання технічних та 

ремісничих шкіл, збільшення кількості дитячих садків, збирання засобів на 

проект «Університети для всіх» тощо.  

Її вміння майстерно дебатувати, виголошувати логічно та юридично 

обгрунтовані промови звернули до неї увагу вищого ешелону партії. М. Тетчер 

поступово нагромаджувала політичний досвід і стрімко наближувалася до 

крісла лідера консерваторів. На виборах лідера партії і восени 1974 р. після 

нищівної поразки торі на повторних виборах до парламенту в жовтні того 

самого року М. Тетчер піддала гострій критиці економічну політику Е. Хіта і 

сміливо кинула йому виклик у боротьбі за лідерство, спираючись на підтримку 

очолюваних досвідченим парламентським організатором О. Нівом бек-бенчерів, 

і у лютому 1975 р. стає лідером опозиції [6, c. 55-56]. Чотири роки знадобилося 
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М. Тетчер для того, щоб привести партію до перемоги на виборах, 

сконсолідувавши своїх однодумців на новій політичній та економічній 

платформі, розробленій нею спільно з К. Джозефом у створеному 1974 р. Центрі 

політичних досліджень (ЦПД). Ця програма передбачала боротьбу з інфляцією 

та мінімізацію участі держави в економічних процесах на користь приватного 

підприємництва. Проте М. Тетчер не тільки подала нову програму, а й у роки, 

які передували виборам, зуміла переконати рядових членів партії, що саме вона 

здатна стати лідером-новатором. «Маргарет Тетчер очолила партію тому, що 

запропонувала змінити курс», – зазначають її біографи [9, c. 56–109]. Газета 

«Файненшл таймс», яка репрезентувала інтереси бізнесових кіл, писала в 1975 

р., що перебування Тетчер на посаді голови консервативної партії є 

«відхиленням від норми». Проте майбутній прем’єр-міністр виявляла дещо 

показну байдужість до критики своїх опонентів. Зате вона послідовно вела свою 

гру, більш продуману і вишуканішу, аніж її противники. І перемога дісталася їй 

[9, с. 83–88]. Проте далеко не в усіх британців Тетчер та її дії викликали 

обурення та неприйняття. Корінь усіх тогочасних проблем Британії вона 

вбачала «у зростаючій владі держави над особистістю, в занадто великому 

втручанні уряду в життя приватних осіб, у завеликому бюрократизмі». І багато 

хто згоджувався з нею. Тетчер поступово ставала однією з найпомітніших фігур 

у Консервативній партії, лідером її найконсервативнішого крила.  

Проте вже тоді журналіст Герберт Сміт усвідомив історичне значення 

обрання Тетчер лідером партії: «Це рішення, можливо, найрадикальніший 

поворот Консервативної партії, який вона робила будь-коли за свою 

багатовікову історію. Й принесе цей поворот їй або тріумф, або загибель» [6, c. 

55]. 

Зрозуміло, що одного разу завоювавши лідерство в партії, Тетчер з рук 

його вже не випустила. А позаяк протягом XX століття лейбористи та 

консерватори постійно змінювали одні одних при владі у Британії й лідер 

партії-переможниці автоматично ставав прем’єр-міністром, то Тетчер просто 

мусила рано чи пізно очолити «уряд  Її Величності». Й це сталося 4 травня 1979 

року, після того, як консерватори взяли реванш над лейбористами на чергових 

парламентських виборах. Уперше в історії Європи на чолі уряду стала жінка, а в 

Британії почалася епоха Тетчер, яка тривала 11 років 6 місяців і 19 днів. 
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UNESCO ACTIVITIES IN THE FIELD OF PRESERVATION OF THE 

WORLD HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE THAT IS UNDER 

THREAT OF DESTRUCTION OR EXTINCTION 
Historical and cultural heritage has a significant value in the development of 

modern society. It reflects the self-identification of peoples, its traditions, features, 

forms the self-consciousness of man, his perception of himself as part of history, 

nature. 

In the second half of the 20th century, the post-war period, when much of 

Europe found itself in ruins, spoke about the influence of ancient monuments on 

human self-consciousness. In 1972, according to the results of the UN convention, the 

UNESCO World Heritage List was created, which currently includes 1,092 objects, of 

which 845 are cultural, 209 are natural, and 38 are mixed. All of them are located in 

167 states. Most of the objects under the auspices of UNESCO are located in Italy 

(54), China (53), Spain (47), France (45), Germany (44), India (37), Mexico (35), 

Great Britain (31), Russia (28), USA (23). 

Despite the fact of the creation of the World Heritage List, which is designed to 

preserve monuments of the past that carry international value, many sites had the 

potential to disappear forever. The 1972 Convention could not guarantee the 

preservation of historical and cultural heritage. Monuments listed in the List could 

have been damaged due to natural disasters or military conflicts, and as a result, they 

could lose the value of a unique global scale. 

According to the results of the 1972 convention, the List of World Heritage in 

Danger was also created. At the moment, it includes 54 objects, of which 38 objects 

are cultural monuments and 16 - of nature. Most of them are concentrated in the 

Middle East and the African continent. 

A significant number of monuments on the List of World Heritage in Danger 

are located in Syria (all of them were listed in the List in 2013): The Ancient City of 

Aleppo, The Ancient City of Bosra, The Ancient City of Damascus, The Ancient 

Villages of Northern Syria, Krak des Chevaliers and Kalat Salah el-Din, Palmyra. 

https://textbook.com.ua/literatura/1549363525/s-1?page=53
https://www.rulit.me/books/tetcher-i-tetcherizm-read-240084-1.html
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Objects in Libya include the archaeological site of Cyrene, the archaeological site of 

Leptis Magna, the archaeological site of Sabrath, the old town of Ghadames, and the 

rock paintings of Tadrart Akaka. The unique objects of nature in the Democratic 

Republic of Congo may disappear: Garamba National Park, Kauzi-Bega National 

Park, Okapi Reserve, Salon National Park, Virunga National Park. 

One of the main causes of the disappearance of monuments is armed conflicts, 

actions of terrorist forces. For terrorists, cultural objects can act as a means of 

manipulation by the international community, to be their kind of “bargaining chip”. 

So, in 2001 in Afghanistan, the statues of stone buds, dating back to the 6th 

century AD, were destroyed. UNESCO tried in vain to save these monuments, and 

decided not to reconstruct them, but to leave them as an example of vandalism and 

barbarism in the modern world. There were frequent cases of looting and resale of 

cultural property located in Iraq, Mali, Syria, Afghanistan. The unprecedented 

destruction in 2015 of the oldest architectural monuments of history in Palmyra. 

Despite the fact that the List of World Heritage in Danger includes mainly the 

countries of the Middle East and Africa, some of its facilities are located in Europe. 

For example, in Austria, the historical center of Vienna is in potential danger. He was 

included in the List in 2017. The reason for this decision is that the capital of Austria 

is flourishing and developing, a lot of new buildings in modern style appear every 

year. In the near future, this may violate the historical integrity of Vienna. The 

situation is complicated by the fact that most of the architectural objects are in the 

hands of private traders. 

For similar reasons, in 2012, Liverpool was included in the List of World 

Heritage in Danger. A slightly different situation exists in Serbia. Here in 2006, due to 

political instability in the region and the fact that it was impossible to ensure the state 

preservation of cultural property, Medieval monuments of Kosovo were included in 

the List of World Heritage in Danger. 

Under the auspices of UNESCO, every year there are many different protective 

measures aimed at the potential protection of historical and cultural monuments of 

world significance. Over the past decade, more than 26 such programs worth a total of 

$ 1 billion have been implemented. 

The most large-scale protective and security measures were held in Venice. 

This World Heritage Site has been hard hit by floods. The city annually raises the 

water level. The program to protect the city has been going on since 1965 and 

continues to this day. 

It is not uncommon when, thanks to security programs, the entire complex of 

objects was included in the List of World Heritage in Danger. A striking example of 

this is the city of Dubrovnik in Croatia. This unique, oldest cultural historical center 

of Europe with Gothic, baroque structures experienced more than one earthquake. In 

1991, during the war in Yugoslavia, Dubrovnik suffered greatly. He was urgently 

inscribed on the List of World Heritage in Danger, where he remained until 1998. 

This made it possible to quickly attract investment for its reconstruction. 

Often, UNESCO opposes the construction of certain structures near the objects 

of world heritage sites. This happens if the structures can carry a potential threat to the 

monuments or violate their integrity. 
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So, in 1987, near the archaeological site in Delphi (Greece), the government 

decided to build an aluminum plant. UNESCO believed that this building could 

damage the property. The government went to meet the international organization and 

moved the construction of the plant to another place. In the same year, Delphi was 

added to the World Heritage List. 

However, in the history of UNESCO there is the opposite case. In 2006, the 

Dresden Elbe Valley was placed on the List of World Heritage in Danger. This 

happened because the government decided to build a new bridge across the river. 

According to experts, the bridge could violate the overall landscape integrity of the 

city. UNESCO has put forward an ultimatum to local authorities: to stop the 

construction of the bridge, or to exclude the Dresden Valley from the World Heritage 

List. Most of the locals were in favor of building a bridge. The result of this decision 

was the exclusion of the Dresden Valley from the World Heritage List. 

Thus, over the decades, UNESCO has formed a clear system for the 

preservation of the world historical and cultural heritage, which is under threat of 

destruction or extinction. Due to the instability of a number of regions of the world in 

political and tectonic terms, an international organization often has to resort to quick 

and decisive measures in order not to lose objects of historical or natural value. 

Unfortunately, despite the efficiency of UNESCO, some of the monuments have 

suffered significantly. Some of them have been lost forever. Today, UNESCO is 

trying to draw public attention to the issue of the value of world heritage for everyone. 

The international experience of UNESCO is of great importance for the 

countries of Eastern Europe. It is important for the historical and cultural assessment 

of the monuments of material and spiritual culture of the past that have survived here 

and are included in the UN World Heritage List. 
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KOREAN NATIONAL MUSEUM AS A CULTURAL EVENT OF 

WORLD HISTORY: MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT AND 

EDUCATIONAL PROGRAMS 

 

The National Museum of Korea (NMC), like any other museum in the world, is 

part of world history. It serves as the guardian and conductor of the cultural and 

historical heritage not only of Korea, but also of China, Japan, India, Mongolia and 

other countries. 

The history of the NMC is filled with interesting events. In 1908, the Korean 

emperor Sunjon organized the first museum in Korea - the Museum of the Imperial 

Court. His collection became the core of the NMK, created in 1945. During the war of 

the north and south of Korea, the NMK collection had to be transported to Busan. 

After the war, she moved back to Seoul. The museum is located in the palaces of 

Kenbokkun and Toksugun. The entire second half of the 20th century NMK moved 

from place to place until officially opened in 2005 [1]. 

Today NMK is the sixth largest museum in the world. Thanks to modern 

technology, cohesive work of the team and an excellent exhibition environment, he 

collected the most expensive and ancient relics of Korea. His collection has more than 

150,000 items belonging to different historical eras. 

In 2005, the Asian Art Gallery was created here, which contains exhibits from 

Korea, China, Japan, and Southeast Asia. Cultural exchanges with world museums are 

held annually. A children's museum was created with educational programs, a theater 

where concerts are held and plays are staged. The main goal of the NMC is to meet 
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the requirements of the time, focus on users and communicate with them. 

Communication also occurs through the media. The museum publishes the periodical 

“National Museum of Korea” [2, p. 2]. 

An important direction of development of NMC is research activities. Its results 

are reflected in museum collections, expositions and exhibitions, publications of 

catalogs of collections and exhibition guides. 

For example, from August 14 to October 28, 2018, an exhibition of maps of the 

Joseon dynasty was held at the NMK. It was aimed at displaying maps as a special 

culture of human activity, since on the basis of the maps, you can see how the people 

of the Joseon era imagined the world. The cards reflect the values and desires of 

people, their personal anxiety. The exhibition showed how people perceived their own 

and other countries. This is most clearly demonstrated by the map of Joseon, released 

in 1402. It provides geographic information about Europe, Asia and Africa based on 

information from the Chinese Yuan Dynasty. 

The National Museum of Korea hosts exhibits from other countries. In 

particular, among them is the exhibition of the South American civilization, dedicated 

to Eldorado: "Perfume, gold and shaman." 

An important place in the research work of the NMC is given to joint projects 

with museums of other countries. For example, a joint project of NMK with Mongolia 

"Mon-Sol" on the study of the ancient history of the people of the Huns took place. 

Within the framework of this project, Professor GedorgeErendzenno collaborates with 

NMC. Cooperation has been going on for over 18 years. Joint research has led to the 

conclusion that the Hun culture is in touch with the Nangnang culture of the Korean 

period. Joint research within the framework of the Mon-Sol project will continue. 

Erendzen hopes to open the exhibition space for exhibits of the Mon-Sol project [3, p. 

10]. 

NMK has a number of contracts and joint projects with Vietnam. For example, 

in 2006, a joint expedition agreement and an agreement on academic exchange and 

cooperation were signed. In 2008 and 2012, two more joint expedition agreements 

were signed. On the basis of these treaties, joint field research and exhibitions of 

cultural and historical heritage of Vietnam were conducted, and regular scientific and 

publishing activities were conducted. As a result, in 2014, the exhibition “Ancient 

Civilizations in Vietnam” was held. 

Today, NMK continues to work closely not only with Vietnam, but also with 

Mongolia, China, Japan, Russia and other countries [4]. 

The most active is the cooperation with the national museums of China and 

Japan. NMC signed a cooperation agreement with the National Museum of China in 

2005. For several years, once a year, NMC specialists worked for two weeks at the 

National Museum of China in order to carry out a cultural exchange program. This 

program included the strengthening of cooperation relations between museums, the 

exchange of information and knowledge in the field of studying artifacts, organizing 

exhibitions, etc. From 2006 to 2014, 42 NMC specialists participated in the program 

[4]. 

As part of the training system for museum personnel, NMC pays attention to 

the following issues: 

1) the study of specialized discipline; 
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2) the study of the principles of physical safety of objects; 

3) development and improvement of skills for effective display of items on the 

exposition; 

4) analysis of the main museum functions; 

5) the acquisition of pedagogical skills that improve the presentation of objects 

of the exhibition; 

6) mastering the techniques of artistic activity aimed at keeping the attention of 

visitors; 

7) acquaintance with issues of administration and management [5, p. 127-128]. 

NMK is the organizer of international scientific conferences. Thus, on 

December 9, 2005, a symposium was held in the museum in honor of the celebration 

of the “Year of Korean-Japanese Friendship”. It was attended by employees of 

Japanese museums. Presentations on the topic “Understanding Japanese Art” were 

made by GedzhitaniRedzi (Nara, National Museum), IwasaMitsuhara (Tokyo 

National Museum), Matsubara Shigeru (Tokyo National Museum), Arakawa Masaki 

(Idemu Museum of Art). There were reports on Buddhist painting, sculpture, and 

ceramics. In the second part of the symposium, Yangvan Kim (head of the fine arts 

department of the NMC) and Pe Hong were the participants in their research on the 

topic “Exchange between Korean and Japanese art”. 

In 2014, an international scientific conference on the collection of museum 

objects was held at NMK. Various scientists from Korea and other countries made 

presentations there. In their speeches, the speakers analyzed the collections of Asian 

collections in South Korea, made a thematic review of the NMC Asian collection. 

Presentations were made by Si Seng Lee (professor at Waseda University, Japan), 

Timothy Clark (Japanese art curator, British Museum, United Kingdom), SiraJosin 

(professor, University of Hiroshima), Yamanashi Emiko (Tokyo National Research 

Institute, Japan), Heng Ha Gwon (Research Fellow, Daksansky Women's University), 

Tae Hee Lee (curator of the Asia Department), etc. [4]. 

Another important direction in the development of the museum is cultural and 

educational activities. It is represented by the opening of the Children's Museum at 

NMK and various educational programs that are developed by the Department of 

Education of the museum and are designed for different age categories. For example, 

in May 2018, the NMK held an event with the participation of more than 30 museums 

in the country. Visitors were able to experience the proposed educational programs. 

This event attracted the attention of not only adults but also children. The seminar 

allowed the exchange of information and strengthened cooperation between teachers 

of museums. 

NMK has initiated a new and very unusual for its time educational program. It 

aims to provide emotional care and support through the experience of evaluating art. 

Visitors make sketches of the exhibit and then discuss the experience of viewing 

pictures in the gallery. The goal of the program is to help visitors understand their 

own thoughts. Many tests in the laboratory of the NMK showed that the program had 

a positive result: when evaluating an art exhibit, the visitor receives medical 

assistance [6, p. 40-41]. 

Another interesting program of the NMK is "Let's enjoy the art of Korea." This 

program was organized by five museums. Thanks to the program, visitors were able to 
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make contact with Korean culture. 

NMK conducted two practical programs. One program is for making logging of 

traditional patterns engraved on bronze plates; and the second program - to decorate 

the Olympic medals. The programs conducted by museums attracted a large number 

of visitors and gave them the opportunity to get acquainted with Korean culture and 

history. Some programs worked only on preliminary booking, therefore many of those 

who wished could not take part in them. Participants in the educational programs of 

the NMC were single visitors, families and foreign citizens. Foreign citizens could get 

acquainted with Korean culture, participate in various events and were pleasantly 

surprised that the programs are free. Cultural programs contributed to the promotion 

of Korean culture in the world [7, p. 41]. 

In addition to educational programs, NMC hosts various shows. For example, 

"Live Show Educational Show" for primary school students. The program of this 

event allows them to join the cultural values that they saw only in the pictures in their 

textbooks. During the course of the program, students are divided into several groups. 

They get the topic and some museum items related to it. After that, they go in search 

of the gallery related to this topic. Topics are based on textbook content. The teams, 

after reviewing and examining the exhibits of their gallery, get together to discuss 

what they have seen. The teacher does not give an answer immediately to the 

questions asked by children. The goal of the program is to give the students the 

opportunity to think and respond. A feature of this program is teamwork. Groups walk 

through galleries with a museum map, along the way they discuss cultural values 

among themselves and thus help each other. 

In 2018, it is planned to expand the “Educational Show Live Show” by 

attracting high school students. This show will be held twice in the school year. The 

education department of the NMK plans to expand the circle of works studied by 

schoolchildren, add painting, sculpture, craft products to the program in accordance 

with the content of school textbooks [8, p. 41]. 

Thus, the main directions of development of the National Museum of Korea are 

represented by research, cultural and educational work. The results of the activities of 

the museum staff are shown in the publications of employees, joint projects with 

museums of other countries, annual international scientific conferences devoted to the 

problems and prospects of development of NMC. The active work of the staff of the 

Education Department of the NMK to develop educational programs made it possible 

to interest visitors and increase museum attendance. NMC educational programs are 

diverse, numerous, very effective. They are popular not only among Koreans, but also 

among foreigners. NMK has succeeded in introducing educational programs into the 

work of the museum and made it one of its main areas of development. 

The experience of the National Museum of Korea today is also relevant for 

museums in Eastern Europe, because by studying its cultural and historical heritage 

through the museum, the world community determines the main directions of its 

development in the 21st century. 
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ВІКОВА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ 

 

Населення України розподілене за віком дуже нерівномірно. На його віковій 

структурі позначилися бурхливі події ХХ століття. Більшість із наслідків цих 

подій визначає демографічний розвиток України прямо чи опосередковано 

через „демографічне відлуння”. Сильна деформованість наявної вікової 

структури може суттєво впливати на особливості соціальної структури 

населення України, передусім через „демографічні хвилі”. 

Взагалі,  цей термін з’явився у 1894 р., коли шведський демограф Аксель-

Густав Сундберг (1857- 1914) ввів у науковий обіг поняття "вікова структура 

населення" та її типи: "стаціонарна структура населення", "прогресивна 

структура населення" і "регресивна структура населення". Вікова структура - 

розподіл усього населення за віковими групами на території країни для 

вивчення демографічних і соціально-економічних процесів. Прогресивна вікова 

структура вказує на розширене відтворення, регресивна - на звужене. 

Прогресивна вікова структура властива країнам, що розвиваються з молодим 

населенням. Для економічно розвинених країн характерна регресивна вікова 

структура. Він також запропонував виділяти три вікові групи: "діти" - від 0 до 

14 років, "батьки" - 15-49 років і "прабатьки" - старше 50 років.  

На думку демографів, вікова структура населення може вважатися 

прогресивною, якщо в ній питома вага "дітей" перевищує питому вагу 

"прабатьків", а при регресивній віковій структурі питома вага "прабатьків" 

перевищує питому вагу дітей. У структурі населення світу частка дітей в даний 

https://www.museum.go.kr/site/eng/content/at_a_glance
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час складає в середньому 34%, дорослих - 58%, літніх - 8%, що свідчить про 

прогресивну вікову структуру глобального співтовариства.  

Аналіз статево-вікової структури населення України крізь призму системи 

міжпоколінних зв’язків дасть можливість більш глибоко дослідити сучасну 

демографічну ситуацію та її вплив на формування майбутньої соціально-

демографічної структури українського суспільства. Вивчення особливостей 

зміни численних і нечисленних поколінь, сформованих у сучасній віковій 

структурі населення України, важливе для поліпшення якості демографічних 

прогнозів. 

Вплив вікової структури й особливостей умов, у яких відбувається 

соціалізація поколінь, на соціально-економічний та демографічний розвиток 

показав R. A. Easterlin на прикладі малочисельних когорт, народжених у роки 

економічної депресії в США. Саме вони, внаслідок проходження періоду 

соціалізації в несприятливі роки Другої світової війни, мали досить скромні 

соціальні очікування, а їх мала чисельність сприяла порівняно низькій 

конкуренції при вступі до навчальних закладів, виході на ринок праці тощо. 

Покращення умов життя після війни вони сприймали як надзвичайно 

сприятливе. Порівняно високі доходи сприяли попиту на житло й автомобілі, 

що ставало додатковим стимулом для розвитку американської економіки, а 

підвищений рівень народжуваності зумовив baby-boom.  

Досліджуючи ефект малочисельних поколінь, народжених під час голоду 

1930-х років, для випадку України, В. С. Стешенко робить висновок « …вони не 

отримали „переваг”, а їх вичерпана плідність виявилася нижчою, ніж у 

народжених в суміжні роки». У своїй відомій роботі про взаємну зумовленість 

відтворення населення з його віковою структурою С. І. Пирожков переконливо 

вказує « …вікова структура є самостійним значущим фактором динаміки 

демографічних процесів. Особливе значення це має при прогнозуванні, оскільки 

деталізовані відомості про початкову вікову структуру населення роблять 

демографічний прогноз більш точним і обгрунтованим». І. О. Курило розглядає 

демографічну (статево-вікову) та соціально-економічну (за зайнятістю, рівнем 

доходу тощо) структури населення в органічній єдності та показує їх взаємний 

вплив. 

Отже, сучасну вікову структуру населення неможливо аналізувати без 

розуміння її єдності через систему міжпоколінних взаємозв’язків. Саме 

з’ясування цих зв’язків дає змогу знайти рушійні сили, що формують 

співвідношення вікових груп і визначають структурний вплив на демографічні 

процеси. Істотна нерівномірність сучасного розподілу населення України за 

віковим профілем помітно впливатиме на майбутній демографічний, 

соціальний, економічний і політичний розвиток України. „Демографічне 

відлуння” вже наявних поколінь визначатиме динаміку чисельності населення 

України тепер і в майбутньому. Корисним видається аналіз віку проходження 

соціалізації та формування дітородних настанов у „розширених” когортах для 

покращення обгрунтування прогнозів народжуваності. Згодом, після розробки 

когортних таблиць смертності для України, з’явиться можливість дослідження 

напрямів зміни режиму життя для різних поколінь, що сприятиме поліпшенню 

якості прогнозів смертності та тривалості життя. 
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ПРОБЛЕМА ДЕМОГРАФІЧНОГО СТАРІННЯ 

 

    Для забезпечення сталого розвитку країни та її регіонів одним із 

визначальних чинників є демографічний. Серед тих демографічних процесів, що 

визначатимуть «соціально-демографічне обличчя» людства, чільне місце 

посідає саме процес старіння населення. В останні десятиліття проблема 

демографічного старіння знаходиться в центрі уваги міжнародних організацій і 

відповідних міжнародних наукових центрів, що обумовлено принциповим 

впливом старіння населення на умови розвитку людства. На початку ХХ 

століття відомий український економіст В. Косинський розглядаючи час як 

відбиття невипадкових причин розвитку, говорив про вік як про «... міру тих 

послідовних безперервних станів розвитку, які переживає дана особа, перш ніж 

дійде до даного стану» . 

     Зважаючи на актуальність теми,науковці розглядають процес старіння 

населення та його наслідки в багатьох аспектах. Видатний французький 

демограф-аналітик Альфред Сові назвав старіння населення «найменш спірним, 

найпростіше вимірюваним, найбільш послідовним у своєму розвитку, найбільш 

пристосованим для прогнозування і, мабуть, найбільш важким за своїми 

наслідками». 

     Соціально-економічними наслідками старіння населення є абсолютне 

скорочення робочої сили. Скорочення непрацездатного населення збільшує 

фіскальне навантаження. Невідповідність структури населення соціально-

економічній системі проявляється в неможливості задоволення повною мірою 

потреб літніх людей, видатки на які зростають зі збільшенням чисельності даної 

вікової групи. Звужуються можливості технічного та технологічного розвитку 

країни. З цією думкою певною мірою перегукується судження П. Сорокіна, який 

вважав, що саме молодші вікові групи є, як правило, головними діячами і 

прихильниками змін, а отже, епохи трансформацій ― це епохи домінування 

більш молодих вікових груп.  

    Варто відмітити думку І.Гудзеляк, що демографічне старіння слід оцінювати 

як об'єктивний незворотній процес трансформації вікової структури. Тому 

передусім треба говорити про наслідки цього процесу для природного 

відтворення населення та функціонування економічної системи країни в умовах 

наростаючого дефіциту трудових ресурсів та зростання демографічного й 

економічного навантаження на працююче населення. 

      Це обумовлює потребу у виробленні науково обґрунтованих рекомендацій 

для удосконалення державної політики з урахуванням соціальних, економічних 

і геополітичних аспектів та забезпечення успішного економічного розвитку в 

умовах старіння населення. З цього приводу О.Захарова вважає, що наголос 
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доцільно робити на залученні літніх людей до освітніх програм, кластерних 

ініціатив у сфері рекреації і туризму та вихованні молоді. 

    Уперше питання щодо загрози старіння для забезпечення стійкості 

економічних систем у країнах поставили ще в середині ХХ ст. Переломним 

моментом стала публікація доповіді Світового банку «Як уникнути кризи 

старіння?». У 2002 році пройшла Друга Всесвітня асамблея по проблемах 

старіння, на якій прийнято «Мадридський Міжнародний план дій по проблемах 

старіння», розрахований до 2022 року. В ньому зазначалося, що: «Потенціал 

похилих людей є потужною основою для майбутнього розвитку. Це дозволяє 

суспільству ширше використовувати навики, досвід та життєву мудрість 

похилих людей з тим, щоб вони не лише грали провідну роль в покращенні 

свого становища, проте й брали активну участь в покращенні життя всього 

суспільства» .  

     Існують різні підходи до феномену старіння населення, а саме: як складової 

частини демографічного переходу, зміни поколінних чи бізнес-циклів тощо. 

Можна погодитися з В. Терецем, що старіння населення – закономірний і 

незворотний процес, неодмінний атрибут соціально-економічного прогресу й 

демографічної модернізації. 

     Описуючи соціальний характер старіння, Л. Морган і С. Кункел указують, 

що саме по собі старіння не є чимось таким, що неминуче прирікає людей на 

втрату гнучкості мислення або нездатність бути фізично активним. 

     Отже, зростання тривалості життя людей – це «плюс» країни, проте це явище 

потребує ретельної підготовки з боку національної економіки. Прогресуюче 

старіння вимагає проведення низки заходів, спрямованих на збільшення 

посильної трудової активності населення у старшому віці, у тому числі, 

продовження навчання («освіта третього віку») і залучення до громадської 

діяльності, оскільки літні працівники володіють таким рядом переваг, як: 

кваліфікація, практичні навички, досвід і зрілість. Саме розробці стратегії 

реалізації означених напрямів і мають бути присвячені подальші наукові 

дослідження з цієї тематики. 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОСЛАВНОЇ ПЕРІОДИКИ 

ХАРКІВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ (1862 – 1917 РР.) 

Періодичні видання тривалий час були єдиним засобом комунікації, за 

допомогою якого відбувалося інформування суспільства та робився  вплив на 

його свідомість. Залежно від ідейної спрямованості газети чи журналу у читача 

формувався певний погляд на те чи інше питання. Однією з провідних ланок 

періодики ІІ половини ХІХ – початку ХХ століття є церковні газети та журнали. 

Сьогодні ми стаємо учасниками та свідками відродження православ’я: 

будуються нові храми, відкриваються недільні школи, відновлюється друк 
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журналів, започаткованих ще у ХІХ столітті (наприклад, газета «Харківські 

єпархіальні відомості», журнал «Віра і розум»). 

Процес відродження православ’я привертає особливу увагу науковців. 

Починаючи з 90-х років ХХ століття до сьогодні вчені приділяють багато уваги 

дослідженню питань церкви. Особливо цінними є дослідження історії церкви ІІ 

пол. ХІХ – поч. ХХ ст, адже саме на цей період припадають дві протилежні 

тенденції – піднесення православ’я та його криза. Регіональні дослідження 

історії православ’я дають змогу побачити, як і чим жили церковні діячі й віряни 

певної єпархії, які проблеми їх турбували, чому вони раділи. Серед провідних 

дослідників історії церкви Харківської єпархії варто відзначити Г. Бондаренко, 

І. Посохова, С. Посохова, Г. Яковенко. В роботах науковців розглянуто питання 

церковнопарафіяльної освіти, досліджені біографії діячів церкви, меценатів, 

простих людей, які трагічно загинули під час жорстоких нападів на церкву на 

початку ХХ століття, зроблено аналіз православної періодики. 

Варто зазначити, що саме церковні періодичні видання фіксують основі 

проблеми викликані часом, ставлення до них духівництва, меценатів, вірян. На 

сторінках газет і журналів ми можемо простежити, як змінювався світогляд 

пересічної людини в часи урбанізації та кризи духовних цінностей. 

Хронологічні межі роботи обіймають період від започаткування першого 

періодичного видання Харківської єпархії (1862 рік – це рік початку виходу 

журналу «Духовний Вестник») до 1917 року, часу, коли видання Харківської 

єпархії перестали виходити, принаймні, офіційно.  

З 1862 по 1917 рік в Харківській єпархії існували такі періодичні видання: 

Духовный Вестник; Духовный Дневник; Харьковские епархиальные ведомости; 

Благовест; Вера и разум; Церковная газета; Ревнитель; Пастырь и паства; Храм 

и школа.  

Засновниками та редакторами газет і журналів ставали найосвіченіші 

люди Харкова. Так, в різні часи зазначеного періоду редакторами періодичних 

видань були: професор богослов’я Харківського імператорського університету 

В. І. Добротворський, ректори Харківської духовної семінарії архімандрит 

Агапіт та архімандрит Веніамін, викладач Харківського імператорського 

університету протоієрей Іоанн Філевський, місіонер Л. З. Кунцевич. Активна 

участь у видавничій роботі представників наукової та духовної еліти яскраво 

свідчить про високий рівень періодичних видань, їх важливу роль у житті 

Харківської єпархії.  

Визначальною подією для Харківської єпархії було перенесення 

Бєлгородського колегіуму в Харків. Сталося це 1726 року, відтоді ми можемо 

говорити про початок розквіту Харківщини як культурного на наукового центру 

Слобожанщини.  

Початок видавництва періодики в Харківській єпархії пов’язано з ім’ям 

єпископа Макарія (Булгакова). Він заснував журнал «Духовный Вестник», 

перший номер якого вийшов у 1862 році. За своїм тематичним спрямуванням 

видання було духовно-освітнього, інформаційного характеру. На його сторінках 

висвітлювалися богословські, історичні, наукові питання. 
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Журнал «Духовный дневник», заснований єпископом Макарієм у 1864 

році, значно поступався «Духовному вестнику» у висвітленні наукових, 

історичних та богословських питань.  

Започаткування газети «Харьковские епархиальные ведомости» було 

викликано необхідністю оперативного інформування духівництва та вірян 

офіційними оголошеннями та постановами. За період свого існування (з 1864 до 

1917 року) газета пережила певні змістові трансформації. Так, починаючи з 

газети, котра передає тільки офіційні новини, зі збільшенням кількості 

освіченого населення єпархії, «Харковские епархиальные ведомости» 

починають публікувати на своїх сторінках статті науково-філософського змісту. 

Згодом, на думку, архієпископа Амвросія, газета перестала задовольняти вимоги 

читачів. Так, газету єпархіальну газету замінив журнал «Вера и разум». Це було 

ґрунтовне науково-філософське видання. 

В Харківській єпархії виходили не тільки видання, започатковані 

першоієрархами церкви. У 1883 році вийшов у світ журнал приватний 

«Благовест». Видавцем і редактором якого був Г. І. Кулжинський.  Журнал  

орієнтувався на більш широке читацьке коло, ніж попередні періодичні 

видання. На його сторінках висвітлювалися релігійно-суспільні питання. 

У 1906 році протоієреєм Іонном Філевським була започаткована 

«Церковная газета». Видання було релігійно-суспільного спрямування. Постать 

Іоанна Філевського виявилася суперечливою. На нього було заведена судова 

справа через невиконання прямих обов’язків священника, згодом проводив 

відкриту антицерковну політику. 

Журнали «Ревнитель» і «Пастырь и паства» (започатковані у 1911 і 1915 

роках відповідно) на своїх сторінках висвітлювали духовно-освітні питання, 

статті були спрямовані до широких верств населення. Засновником першого був 

місіонер Л. З. Кунцевич,  другий почав виходити за ініціативи архієпископа 

Антонія (Храповицького). 

Газета «Храм и школа» була заснована у 1917 році та проіснувала майже 

рік. На сторінках газети висвітлювалися питання освіти й духовності, була 

призначена до широкого загалу, в першу чергу, для священиків в парафіях. 

В цілому, православна періодика має певні риси, які вигідно відрізняють 

церковну пресу від світської. Головною відмінністю православних газет і 

журналів було прагнення заспокоїти читача, навчити його критично мислити, а 

не бути лише споживачем інформації. В цей же час метою світської періодики 

було висвітлення сенсацій, скандалів, жорстокостей. 

Від цільової аудиторії видання залежала і мова викладу. Якщо газета 

апелювала до напівосвіченої людини, мова викладу була простою, з народними 

фразеологізмами, речення були не переобтяжені зворотами.  

Релігія за своєю суттю є консервативною. Для неї важливі традиційність, 

спадкоємність, повага до минулого. Тому церковні видання не підкорюються 

новим віянням часу, не змінюють свої цінності залежно від історичних чи 

політичних подій.  Журнали і газети на своїх сторінках чинили опір новим 

шкідливим ідеям, які особливо швидко поширювалися серед молоді, як-от 

матеріалістичні ідеї, атеїзм, спіритизм тощо. 
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Важливим фактором прискорення економічних, соціальних і духовних 

процесів стала урбанізація в II половині ХІХ століття. Саме в цей чай настає 

доба вседозволеності, руйнування традицій, падіння моралі, розлучення стають 

дедалі частішими. Автори духовних періодичних видань стають на захист 

сімейних і духовних  цінностей. В газетах і журналах з’являються статті, в яких 

автори наголошують на роль батьків у вихованні дітей, на обов’язки чоловіка та 

жінки по відношенню один до одного, до родини та суспільства взагалі.  

Таким чином, православна періодика ІІ половини ХІХ століття – початку 

ХХ століття на своїх сторінках висвітлює дуже широке коло проблем, не 

обмежуючись питаннями віри та духовності. На нашу думку, особливо цінним 

буде дослідження проблем освіти на сторінках церковних газет і журналів. 

Адже процес освіти, який починається з родини, триває все життя. Досвід, 

здобутий церквою та її паствою дасть змогу сьогодні зробити висновки з 

минулого, взяти найкращі взірці виховання і втілити їх у сучасне життя. 
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Науковий керівник: канд. юрид. наук  доцент 

Олійник О.М.  

 

ПРОФСПІЛКИ ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ 

Професійна спілка (профспілка) - добровільна неприбуткова громадська 

організація, що об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх 

професійної (трудової) діяльності (навчання). Працюють як правило на одному 

підприємстві, в установі, організації незалежно від форми власності і виду 

господарювання або у фізичної особи, яка використовує найману працю, або 

забезпечують себе роботою самостійно, або навчаються в одному навчальному 

закладі. 

Ключові слова: професійні спілки, колективний договір, трудовий 

договір, трудовий колектив. 

 Профспілки на підприємствах представляють інтереси своїх членів і 

захищають їхні трудові, соціально-економічні права та інтереси (ст. 37 Закону 

№ 1045). Роботодавці зобов'язані відраховувати кошти профспілкам на 

культурно-масову, фізкультурну й оздоровчу роботу в розмірах, передбачених 

колективним договором і угодами, але не менше 0,3 % фонду оплати праці (ст. 

44 Закону № 1045). [1]  Майно профспілки є його колективною власністю. Від 

імені членів профспілки коштами, іншим майном профспілок розпоряджаються 

виборні органи профспілки (зокрема, профком). Кошти профспілки, які 

залишаються в неї після відрахувань вищим за рівнем органам, витрачаються 

згідно з кошторисом, затвердженим профспілковими зборами (конференцією). 

Згідно даних Федерації профспілок України яка є найчисельнішим 

об'єднанням більш 75% членів профспілок країни це 9 млн. чол.(загальна 

чисельність членів профспілок в Україні – близько 12 млн. чол.) 

Федерація профспілок України, крім ведення своєї основної статутної 

діяльності, є власником широкого переліку установ, підприємств і організацій, 

веде комерційну діяльність. Найбільш великими підприємствами ФПУ є ЗАТ 

http://bz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/BZ008037
http://bz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/BZ008037
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«Укрпрофоздоровниця» та ЗАТ «Укрпрофтур», в підпорядкуванні яких 

знаходяться значна кількість санаторіїв, здравниць, закладів відпочинку та 

інших підприємств (понад 100 об'єктів). Крім цього ФПУ має інформаційне 

агентство «Профінформ», що випускає профспілкові видання. Федерація 

профспілок України є засновником Академії праці і соціальних відносин, 

вищого навчального закладу України "IV рівня акредитації, який готує 

економістів, юристів, соціологів і соціальних працівників. [2]   

 ФПУ має доходи від усіх членських внесків близько 18%, 70% внесків 

залишаються у фонді організації ( подарунки на свята, оздоровча діяльність, 

надзвичайна допомога, участь у конференціях). 

Професійні спілки на даний момент є одним з найважливіших 

демократичних інститутів сучасного суспільства.  

За глобальним індексом прав Міжнародної конфедерації профспілок за 

2017 рік Україну віднесено до 5 категорії - країн, де відсутні гарантії прав 

профспілок. На IV Всесвітньому конгресі Міжнародної конфедерації 

профспілок (м. Копенгаген, Данія) де брала участь ФПУ,  Україна згадується в 

числі країн, де не забезпечуються гарантії профспілкових прав, включаючи 

права на асоціацію та на страйки, примусово відчужують їхні навчальні центри 

й готелі. 

В Україні мають місце випадки втручання у статутну діяльність 

профспілкових організацій роботодавців, органів державної влади, у т. ч. 

судової, органів місцевого самоврядування, запровадження фінансового 

контролю за діяльністю профспілок, ускладнення механізмів реєстрації 

профспілкових організацій, фактичне застосування подвійного оподаткування 

внесків членів профспілок. 

Крім того зафіксовано факти нападів на мирні зібрання профспілок, 

застосування фізичної сили до профспілкових лідерів, а також заборони 

роботодавцями членам виборних органів профспілкових організацій та їх 

повноважним представникам безперешкодно відвідувати підприємства, 

установи й організації, де працюють їх члени профспілки, перешкоджання 

новими власниками підприємств створенню профспілок. [2]    

Держава встановлює величину мінімального розміру оплати праці, 

тарифної ставки (окладу) працівників організації бюджетної сфери. Держава 

надає мінімальному розміру оплати праці значення соціального стандарту, 

функція якого полягає в тому, щоб забезпечити відповідно до зобов‘язань, 

узятих на себе за Міжнародним пактом про економічні, соціальні та культурні 

права. А також держава повинна забезпечити, реалізацію кожним працівником 

права на гідний життєвий рівень. До числа державних гарантій необхідно 

віднести й певні заходи, що забезпечують підвищення рівня заробітної плати. Ці 

заходи охоплюють індексацію заробітної плати у зв‘язку з підвищенням 

споживчих цін на товари і послуги. Індексація заробітної плати регулюється 

Законом України «Про індексацію грошових доходів населення» 3.  

Проте, незважаючи на широкий спектр присвячених правовому 

регулюванню діяльності профспілок у реалізації й захисті прав працівників, все 

ж не впливає суттєво на покращення умов праці і оплати праці громадян.  
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На державному рівні встановлюються мінімальні розміри доплат при 

виконанні роботи в особливих умовах, що відхиляються від нормальних умов 

праці. Деякі вчені висловлюють думку про те, що з переходом до ринкових 

відносин роль державного правового регулювання оплати праці суттєво 

знижується, на зміну приходять колективно-договірне регулювання, значення 

якого постійно зростає. 

З прийняттям Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії 

діяльності»  розширено коло суб‘єктів з числа профспілкових органів, яким 

надано право вимагати звільнення з роботи керівників за порушення прав 

працюючих та законодавства про профспілки. Відтепер цим правом мають 

користуватися не лише виборні органи первинних профспілкових організацій, а 

й вищі за статусом профспілкові органи, їх об‘єднання. В ст. 45 Кодексу законів 

про працю України (далі – КЗП України) [4] законодавцем надано 

повноваження виборному органу профспілкової організації (профспілкового 

представника) вимагати від власника або уповноваженого ним органу розірвати 

трудовий договір з керівником підприємства, якщо він порушує законодавство 

про працю, про колективні договори і угоди, Закон України «Про професійні 

спілки, їх права та гарантії їх діяльності». 

Також профспілки мають виступати регулятором в системі нормативних 

актів трудового законодавства поряд з централізованим законодавством, що 

регламентує основні принципи й окремі питання оплати праці. Розв‘язання цієї 

проблеми має велике практичне значення як для профспілок, які 

представниками інтересів працівників, так і для відповідних державних органів, 

які є представниками інтересів держави. Мова йде про колективно-договірне 

регулювання, значення якого постійно зростає. Із прийняттям у свій час Закону 

«Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1993 року для цього створена 

широка правова та соціальна основа [5]. Однак, як показує практика, 

можливості договірного регулювання соціально-трудових відносин 

реалізуються не в повному обсязі, а інколи – і зовсім не реалізуються. Це 

означає, що колективно-договірні акти ще не стали надійною основою 

оптимізації трудових відносин в організаціях. Тому не випадково працівники в 

більшості своїй не проявляють до них великої довіри, а віддають перевагу 

державному регулюванню. Приймаючи на роботу працівника, також не завжди 

роботодавець  виконує  норму ст. 29 КЗпП України. Сьогодні існує соціальна 

проблема підвищення ефективності колективно-договірного регулювання 

соціально-трудових відносин. Розв‘язання даної проблеми неможливо звести 

лише до повного виконання положень колективно-договірних актів, важливою 

складовою ефективності договірного регулювання є якість змістової частини 

самих документів. Оскільки умови колективного договору можуть бути 

повністю виконані, але якщо за своїм змістом колективний договір «не надавав» 

працівникам нічого суттєвого в підвищенні оплати праці, встановлення різних 

надбавок, доплат до посадових окладів (тарифних ставок), поліпшення 

соціально-побутового обслуговування, організації належних умов праці,  навряд 

чи можна назвати такий локальний акт ефективним. Адже призначення 

колективно-договірного регулювання полягає в реалізації принципу: кожен 

наступний рівень соціально-партнерських угод (колективних договорів) не 
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може погіршувати умов угод (договорів) більш високого рівня і повинен 

відрізнятися від попереднього більшою вигодою для працівників [7, с.1353]. 

А поки що маємо: у доповіді МОП «Заробітна плата в світі» йшлося про 

зниження темпів зростання заробітної плати й збереження неприпустимого 

гендерного розриву в оплаті праці, що становить у світовому масштабі близько 

20%. Застій у сфері оплати праці – перешкода на шляху економічного зростання 

й підвищення рівня життя.  Середня зарплата по Україні ледве сягає розміру 

найнижчої мінімальної зарплати у такій країні ЄС як Болгарії. Як результат, за 

оцінкою ООН, 58% населення України є бідними, серед працюючих бідним є 

кожен п’ятий. Неодноразово заявляла про затягування українською владою 

підвищення мінімальної заробітної плати. Законодавчо встановлений на 2018 

рік розмір мінімальної зарплати для працездатних громадян в розмірі 3723 грн 

нижчий за прожитковий мінімум. Водночас проблемою для України є й 

заборгованість заробітної плати, яку вчасно не отримують понад 100 тис. 

працівників. Але якщо раніше періоди зростання заборгованості, як і її 

погашення, повністю збігалися з періодами зниження і зростання ВВП, то в 

останні два роки збільшення заборгованості відбувається на тлі економічного 

зростання. Через низьку зарплату, заборгованість з її виплати, згідно з 

дослідженням Центру економічної стратегії, в 2015–2017 рр. на заробітки за 

кордон з України були змушені виїхати 4 млн. людей. Сьогодні майже п’ята 

частина економічно активного населення України працює за кордоном. [2]    
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населення і має життєво важливе значення,  її порушення в змозі вплинути на 

демографічну безпеку. 

Народжуваність являється масовим процесом, що  є сукупністю 

одиничних актів народження дітей, як режим відтворення населення.  

Народжуваність є першоосновою, вона забезпечує формування та оновлення 

поколінь. За умов падіння народжуваності, необхідно дослідити стан і фактори 

що впливають на народжуваність в Україні. 

Метою даної роботи є дослідження тенденцій народжуваності в Україні 

розкриття впливів на сучасний режим відтворення населення в Україні з боку 

чинника народжуваності та безпосереднього пов’язаних із ним факторів. 

Рівень народжуваності на тій або іншій території у той чи інший період 

часу залежить від низки факторів. Одним із них, що відіграє у сучасних умовах 

головну роль, є репродуктивна поведінка.  

Репродуктивне поведінка - це система психічних станів, дій і відносин, 

пов'язаних з народженням або відмовою від народження дітей будь черговості, в 

шлюбі або поза шлюбом. Репродуктивне поведінка є соціально-психологічною 

основою народжуваності. Репродуктивна поведінка формується під впливом 

політичних,економічних, етнокультурних і етичних чинників і проявляється як 

реакція людей на зовнішні і внутрішні стимули до продовження роду і 

планування майбутнього сім'ї.[2, c. 136] 

Інший не менш важливий фактор – фізіологічний. Фізіологічний фактор 

народжуваності включає і тривалість репродуктивного періоду. У жінок цей 

період починається в 12- 17 років і закінчується приблизно в 45 років. У 

чоловіків репродуктивний вік починається близько 15 років, а закінчується в 55-

70 років, а іноді і набагато пізніше. До фізіологічних, а точніше, до генетичних 

факторів народжуваності можна віднести збіг або розходження в чоловіка і 

жінки резус-фактора. Як відомо, при розбіжності в чоловіка і жінки резус-

фактора вагітність часто ускладнюється і закінчується викиднем або 

мертвонарожденням. 

Значно впливають на показники народжуваності шлюбно-сімейні 

фактори: вік вступу в шлюб, ступінь охоплення населення шлюбними 

відносинами, можливість розлучень і повторних шлюбів, форми шлюбу і типи 

родини.[1,c.123] 

Ще одним із факторів народжуваності є вплив релігійної належності на 

репродуктивну поведінку.[1,c.124] 

Також на рівень народжуваності  впливають існуючі в народі традиції та 

звичаї.  Звичаї, що впливають на репродуктивну поведінку, відіграють значну 

роль лише в традиційних сім’ях. [1, с.125] 

Опираючись на зазначені фактори, необхідно виділити та пояснити  

сьогоднішні реальні тенденції та чинники, що регулюють дітородну діяльність в 

Україні. 

На сьогоднішній день сімейні відносини дещо трансформувалися, тобто 

якщо раніше люди прагнули вступити до шлюбу і народити дитину, то  в 

сучасній сім’ї чоловік і жінка відмовляються присвячувати свій час та інтереси 

дитині.  
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Перехід від традиційного до сучасного типу відтворення населення, який 

докорінно змінив кількісні й якісні параметри демографічного розвитку і тому 

визначається як демографічна революція, став як причиною, так і наслідком 

іншої, сучасної моделі народжуваності й іншої моделі її взаємозв’язку із 

шлюбністю. Репродуктивна поведінка стала свідомою, активною; 

дітонародження свідомо регулюється та планується – як за кількістю 

народжених дітей, так і за часом їх появи на світ. Обмеження кількості дітей 

відповідно до поглядів і життєвих планів подружжя стало соціальною 

нормою.[3,c.167] 

Сильний  вплив на рівень народжуваності мають соціально-економічні 

фактори: освітній і загальнокультурний рівень, добробут, ступінь урбанізації, 

вид занять. Яким чином ці чинники скорочують народжуваність населення? 

Для одержання високої освіти потрібні роки навчання, і в цей час люди, 

як правило, намагаються не заводити дітей. З підвищенням освітнього і 

культурного рівня в людей росте коло інтересів, і вони часто не хочуть 

відмовлятися від цікавих для них занять заради народження ще однієї 

дитини.[1,c.125] 

Після отримання освіти постає питання кар’єрного просування, допоки 

отримані знання є актуальними, а чоловік або жінка є  конкурентоспроможним  

на ринку праці. 

Не потрібно забувати про економічні мотиви до народження дитини 

передбачають зміцнення добробуту сім’ї, одержання пільг тощо.[4,c.32] 

Крім економічних чинників, на рівень народжуваності посилився 

негативний вплив біоекологічних та культурних факторів. Встановлено, що 

тепер кожна 8 -12 сім’я в Україні є бездітною.[1,c.142] 

Також, зниження народжуваності відбулося внаслідок тимчасового або 

безповоротного розриву шлюбів, а також навмисною відмовою від народжувань 

або їх відкладанням.  
Утрата впливу з боку релігійних авторитетів і церкви призвели до 

масового входження у побут абортів. За даними Міністерства охорони здоров’я 

в Україні щороку здійснюється близько 200 тисяч абортів (але в цю кількість не 

включено відомості приватних клінік і дані про підпільні аборти).[4,c.31] 

Більшість шлюбних пар обмежується народженням однієї дитини, або 

залишається бездітними. У зв’язку з цим рівень народжуваності в Україні є 

вкрай низьким. З постарінням населення пов’язані низка соціально-

економічних, соціально-психологічних, морально-соціальних, етичних та інших 

проблем. Тому, відтворення населення вищої якості має стати стратегічним 

завданням країни і головним суспільним пріоритетом. Народжуваність у 

сучасних умовах є важливою складовою відтворення населення, а її динаміка – 

провідним фактором змін у режимі його природного відтворення та у віковій 

структурі. 
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ПРОБЛЕМА СМЕРТНОСТІ В УКРАЇНІ 

Смертність – статистичний показник, що оцінює кількість смертей. На 

смертність в першу чергу впливає рівень розвитку системи охорони здоров'я, 

рівень добробуту населення, вікова структура жителів. 

Світові тенденції смертності. У всіх країнах на першому місці серед 

причин - серцево-судинні захворювання (разом з онкологічними 70%); після 

слідують хвороби органів дихання, цукровий діабет, нещасні випадки 

(травматизм, вбивства, суїцид). Поява значного розриву між чоловічою і 

жіночою смертністю (у чоловіків на 27,9% більше, ніж у жінок) 

В даний час. Найнижчий загальний показник смертності в ОАЕ, Катарі, 

Кувейті (~ 2 ‰ на рік), де надзвичайно молоде населення, дуже висока питома 

вага в населенні трудових мігрантів, високий рівень охорони здоров'я, гранично 

низький рівень споживання алкоголю і дуже високий рівень ВВП на душу 

населення . Найбільший показник (понад 25 ‰ на рік) - в Свазіленді, Ботсвані, 

Лесото, тобто в країнах з епідемією ВІЛ і порівняно невисоким рівнем життя. 

За статистикою, середня тривалість життя людини становить 71 рік, при 

цьому практично у всіх країнах світу жінки стабільно живуть довше за 

чоловіків: 73 роки проти 68 років. Цікаво, що даний «розрив» у смертності між 

статями став проявлятися лише з рубежу XIX-XX ст., коли падіння смертності 

жінок стало випереджати чоловіче. Статистика по XX ст. показує, що чоловіки 

набагато частіше вмирають від проблем з судинами і серцем, ніж жінки, 

причому цей розрив постійно зростає. 

З моменту здобуття незалежності в Україні спостерігається значне 

зростання показників смертності як серед чоловіків, так і серед жінок. До 2014 

року Україна втрачала 80 осіб на годину, що означало для нас друге місце в світі 

за рівнем кількості смертей на тисячу чоловік (15.72 в 2014). Ми займали місце 

між Південною Африкою (17.49) і Лесото (14.91), тоді як середній рівень по ЄС 

становив близько 10. На початку 1990-х у України і Естонії були однакові 

показники, які були не набагато краще показників Росії. До 1994 року в усіх 

трьох країнах спостерігалося стрімке зростання смертності. Після цього лише в 

Естонії спостерігалося стійке падіння рівня смертності, тоді як в Росії і Україні 

до 2005 року спостерігалася тенденція до його зростання. З цього часу як в 
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Росії, так і в Україні спостерігалося зниження загального рівня смертності, 

причому в Україні цей рівень знижувався повільніше. 

Чи можна звинувачувати систему охорони здоров'я? І так і ні. Смертність 

як підсумковий показник здоров'я населення залежить від ряду факторів, 

зокрема від умов життя, середовища, доступу до державної соціальний захист і 

від поведінки, що впливає на здоров'я. Яка частка смертей, за яку можна було б 

притягнути до відповідальності систему охорони здоров'я? Як виявилося, тільки 

незначної кількості смертей можна уникнути за допомогою медичного 

лікування або заходів державної політики. Яка ситуація в Україні щодо смертей, 

яких можна уникнути? Чи відповідає їх динаміка динаміці загального 

коефіцієнта смертності? 

Сама концепція «запобіжної смертності» виникла на початку 1920-х років 

у Великобританії в процесі ретельного розслідування материнських смертей, які 

не повинні були статися за умови нормального перебігу вагітності. Пізніше 

тему підхопив Девід Рутштейн, який звернувся до експертів в сферах медицини, 

епідеміології, охорони здоров'я та суміжних галузей, з метою виділити ряд 

причин, за якими смерть або інвалідність не повинні наступати при своєчасному 

та ефективному наданні медичної допомоги. Група експертів припустила, що 

«хвороба, інвалідність і передчасна смерть», наступаючі з таких причин, 

повинні бути сигналом тривоги і показником низької якості надаваних 

медичних послуг. Пізніше концепцію розширили - і включили причини, за 

якими можна запобігти смерті не тільки завдяки медичному втручанню, а й 

завдяки заходам державної політики. 

Необхідно підкреслити, що список причин, смерті від яких можна 

уникнути за допомогою медичного лікування, залежить від конкретних 

обставин тієї чи іншої країни в той чи інший момент часу. Тому деякі з смертей, 

які вважаються нині запобігаємими, не були такими ще півстоліття тому. Таким 

чином, динаміка запобіжної смертності є для країни набагато точнішим 

підсумковим показником функціонування наявних інститутів (як медичного 

обслуговування, так і політики в сфері охорони здоров'я), що впливають на стан 

здоров'я населення. 

Індекс запобіжної смертності розраховується на основі Бази даних ВООЗ 

про смертність. Список причин смерті, відповідальність за які покладають на 

охорону здоров'я, представлений у вигляді таблиці. Як випливає з таблиці, 

смерті від зазначених причин вважають предотвратимими тільки коли вони 

відбуваються в межах зазначеної вікової категорії. Причини, запобіжної за 

допомогою державної політики включають рак трахеї, бронхів і легенів і 

травматизм на дорогах. Низький або нульовий показник індексу запобіжної 

смертності служить для країни показником якісної роботи системи медичного 

обслуговування і державної політики, спрямованої на здоров'я населення, у 

відповідній області. Дані по Україні доступні з 1981 року. Однак до 2005 року 

кодування, яке використовували для класифікації смертей, не давало 

можливості відокремити запобіжної причиною від невідворотних. Тому 

неможливо порівнювати дані, що передують цього періоду, з даними інших 

країн. 
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Таким чином, можна зробити висновок, що рівень смертності в країні 

залежить від багатьох факторів, на які можуть впливати як держава, так і самі її 

громадяни. Окрім них також можуть впливати глобальні фактори, які 

накопичуються роками, але при правильних державній політиці та медичних 

реформах можна покращувати показники як в окремій державі, так і в регіонах. 
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РІВЕНЬ ЖИТТЯ УКРАЇНЦІВ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ДЕМОГРАФІЧНІ  
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Для України в сучасних умовах розвитку потрібні значні зміни у сфері 

соціального захисту населення, тому що соціальний захист є основним 

завданням соціальної політики держави і ставить за мету забезпечення 

добробуту та прав і гарантій людини у сфері якості життя та його рівня [5, 

с.213]. 

На сьогоднішній день в Україні соціальне розшарування поглиблюється 

та призводить до розбалансування можливостей задоволення основних 

соціальних потреб населення. Досі продовжують залишатися низькими рівень та 

якість життя. Система соціального захисту та соціальної політики в країні ще не 

задовольняє життєві потреби населення на достатньому рівні. Проблеми у сфері 

соціального захисту населення ще залишаються і вирішення їх відкладається на 

невизначений термін. На сьогодні основною проблемою в Україні є і 

залишається проблема подолання бідності, тому що більша частина 

працюючого населення країни має дуже низький рівень доходів, який є 

найважливішим показником добробуту. Висока диференціація умов і рівня 

життя українського населення, нерівномірність розвитку регіонів стримують 

динаміку соціально-економічного зростання країни та підсилюють соціальне 

напруження [1]. 

Рівень життя, в першу чергу характеризує народний добробут поряд із 

доходами і витратами. Він відображає також умови праці й побуту, структуру і 

обсяг робочого та вільного часу, показники культурного та освітнього рівня 

населення, а також здоров'я, демографічної та екологічної ситуації. 

Вперше категорія «рівень життя» була введена К. Марксом і розглядалася 

як соціально-економічна характеристика рівня і ступеня задоволення 

матеріальних, соціальних та духовних потреб населення окремих територій, 

класів і соціальних груп, сім'ї та окремої людини. Тобто, життєвий рівень у 

своїй основі визначається рівнем розвитку матеріального виробництва, сфери 

послуг та економіки в цілому.  

Забезпечення народного добробуту передбачає надання населенню 

безкоштовних послуг закладами освіти, зокрема дошкільними, охорони 

здоров'я, культури, безкоштовних послуг особам похилого віку, непрацездатним 

членам суспільства. У більшості економічно розвинутих країн переважна 
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більшість витрат на освіту, медицину, соціальне обслуговування 

непрацездатних покривається за рахунок колективних джерел фінансування. 

Рівень життя – характеристика економічного добробуту населення, що 

вимірюється як реальний дохід на душу населення та кількість населення за 

межею бідності. 

  Якість життя – ступінь відповідності умов і рівня життя науково 

обґрунтованим нормативам або визначеним стандартам [4, с. 240]. 

Інтегрувальною оцінкою рівня та умов життя населення є показник якості 

життя. Останній містить велику кількість різних показників, які не завжди 

піддаються кількісному оцінюванню. Це поняття аналізується за такими 

основними напрямками: здоров'я, освіта, зайнятість, якість трудового життя, 

навколишнього середовища, споживання, особиста безпека, соціальні 

можливості і соціальна активність. 

Для того, щоб характеризувати рівень життя використовують також 

показник якості трудового життя. Складовими останнього є: праця, фізичне й 

соціальне оточення на підприємстві, система управління, співвідношення між 

трудовою і нетрудовою сферами ( тобто все, що впливає на працівника). Якість 

трудового життя проявляється у справедливій і гідній оплаті праці, безпечних 

умовах праці, гнучкості трудового життя, гуманізації праці, демократизації 

трудового життя. 

Динаміка рівня життя населення є найбільш містким показником 

ефективності соціально-економічної політики, яка здійснюється в державі. Саме 

через це її моніторингу приділяється першорядна увага в основних міжнародних 

рейтингах. так, найвідомішим і найбільш інтегрованим показником оцінки рівня 

та якості життя є індекс людського розвитку. 

 Безпосередній вплив на рівень якості життя населення має економіка. Так 

на сьогоднішній день саме економіка України та вся ситуація, що склалася 

навколо неї здійснює вагомий вплив на життя українців. Дохід та ціни є 

рушійними факторами, що регулюють життя населення. Саме через них можна 

дослідити рівень життя загалом, чи зростає рівень чи навпаки занепадає [2, с. 

28]. 

 Україна займає 88 місце в рейтингу якості життя ООН. Такі дані 

глобального індексу людського розвитку за версією аналітиків Програми 

розвитку ООН. Всього в рейтингу 189 країн. Визначальними критеріями для 

авторів індексу були такі показники, як тривалість життя, рівень освіти і 

доходів. Кращий індекс людського розвитку в світі в минулому році 

зафіксовано в Норвегії. На другому місці опинилася Швейцарія. Далі з 

невеликим відривом йдуть Австралія та Ірландія. На 5-му місці - Німеччина. 

Україна опинилася на 88 сходинці. У період з 1990 по 2017 рік рівень людського 

розвитку в Україні дещо збільшився - на 6,5%. Більш ніж на 2 роки за цей час 

зросла тривалість життя. Майже на стільки ж зросла середня тривалість 

навчання. Наряду з Україною знаходяться Китай, Еквадор, Перу, Колумбія, 

Вірменія. Ближче до кінця списку - африканські країни і Афганістан. Останнє 

місце посідає  держава в Західній Африці Республіка Нігер. 

Невиважена політика у сферах ціноутворення і заробітної плати 

призводить до подальшого зниження рівня життя українського населення, 
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знецінення мотивації трудової діяльності, підсилює соціальну напруженість і 

стихійні тенденції в розвитку суспільства. Рівень соціальної захищеності 

українського населення є досить низьким в порівнянні з стандартами 

розвинутих країн не стільки через слабку соціальну спрямованість державних 

витрат, скільки через низький рівень оплати праці [2, с.28]. 

  Як висновок, соціальні потреби людей задовільняються на досить 

низькому рівні: досить високий рівень бідності, а ще вищий в сім`ях, де є діти 

чи інваліди, чи особи котрі знаходяться без роботи, але мають працездатний вік, 

це свідчить про недостатню ефективність механізмів соціальної підтримки з 

боку держави найбільш соціально незахищених категорій населення [3, с. 84]. 

  Добробут суспільства визначається рівнем добробуту кожного його 

громадянина. Сьогодні більшість українських громадян почувають себе 

приниженими через надзвичайну бідність і неможливість забезпечити собі й 

своїй сім'ї нормальні умови життя. Це суттєво гальмує процеси соціальної 

трансформації українського суспільства, створення середнього класу, котрий у 

розвинених країнах є гарантом соціально-політичної стабільності та головною 

продуктивною силою суспільства. 

Рівень життя українців безпосередньо впливає на демографічні процеси в 

країні. Від нього залежить: тривалість та якість життя,  народжуваність та 

смертність населення. 
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ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ МЕДИЦИНИ В СТАРОДАВНЬОМУ КИТАЇ 

 

На території Китаю людина жила уже в епоху палеоліту — 

давньокам'яного віку. Скелет людини, відкопаний на південь від Пекіна 

http://www.lvivacademy.com/
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(пекінський синантроп), належить до найдавніших виявлених на землі решток 

людини. Рабовласницький лад склався в Китаї до початку II тис. до н. е., 

передусім у Північному Китаї, в басейні Жовтої ріки (Хуанхе). До цього ж 

періоду належить створення китайської писемності, спочатку піктографічної 

(малюнкової), потім ієрогліфічної, що утрималася протягом тисячоліть. 

Виняткова складність цієї писемності, що увійшла в прислів'я («китайська 

грамота»), зумовила трудноприступність грамотності й освіти і монополію 

щодо них невеликої привілейованої групи жерців і аристократів 

Серед писемних пам'яток традиційної китайської медицини особливе 

місце належить трактату «Хуанді Ней-Цзін» (Канон медицини Жовтого 

Предка). Згідно з легендою, Хуанді — легендарний «Жовтий предок» 

китайського народу — вважається і основоположником китайської медицини. 

Йому приписується також авторство першого медичного кодексу «Нуці-Кінг», 

датованого 2657 р. до н. е. В ньому дуже змістовно визначено можливості 

медичної науки: «Медицина не може врятувати від смерті, але спроможна 

продовжити життя, зміцнити моральність, заохочуючи доброчесність, 

переслідуючи порок — цього смертельного ворога здоров'я,— може вилікувати 

багато недуг, що уражують бідне людство, і робить сильнішими державу й 

народ своїми порадами». 

Китайці, як і інші стародавні народи, розглядали організм людини як 

зменшений світ, що в ньому здійснюється постійний взаємообмін між п'ятьма 

основними елементами, з яких складається світ: вогнем, землею, водою, 

деревом і металом. Сили цих процесів концентруються в двох протилежних 

началах — полюсах, від взаємовідношення яких і залежить рівновага чи 

порушення її як в усьому світі, так і в житті організму. Одне з цих протилежних 

начал розглядалося як чоловіче (ян) і вважалося активним, світлим, друге — як 

жіноче (інь) — пасивне, темне. Всі хвороби поділялися відповідно на дві групи: 

з перевагою начала ян, що проявляється симптомами збудження функцій 

організму, і з перевагою інь — з ознаками пригнічення всіх функцій[4, c. 12]. 

У Китайській імперії в період її найбільшого посилення існувала 

державна медична установа — медичний приказ. Основним його призначенням 

було обслуговування потреб імператорського двору і передусім особисто 

імператора. Але у функції його входили також деякі аспекти медичної справи, 

що були в компетенції державної влади (наприклад, при епідеміях). 

Підготовка лікарів у Стародавньому Китаї мала фамільний характер, 

медичні знання передавалися з роду в рід. З утворенням царства, посиленням 

впливу релігії почалася й шкільна підготовка лікарів при храмах; керівна роль у 

медицині перейшла до жерців. В епоху Чжоуської династії (XI—III ст. до н. є.) 

лікарі за кваліфікацією, яка визначалась відповідними комісіями, поділялись на 

розряди. Емпірична народна медицина почала поповнюватись великою 

кількістю засобів містичного характеру. В усі часи поруч з жерцями працювало 

багато лікарів-емпіриків типу ремісників. За XI—VII ст. до н. е. в літературних 

пам'ятках Китаю «Шицзін» знаходимо численні відомості медичного характеру. 

З лікарів Стародавнього Китаю особливою славою користується Бянь Цю, який 

жив у VI— V ст. до н. е., автор відомого «Трактату про хвороби». За загальною 

глибокогуманістичною спрямованістю його наукових праць, клінічною 
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спостережливістю Бянь Ціо справедливо вважають китайським Гіппократом; 

визнають як творця вчення про пульс[4, c. 13]. 

Лікар Цан Гун (III ст. до н. е.) перший почав вести записи перебігу 

захворювання досліджуваних хворих (дати огляду їх, помічені зміни в 

симптомах, призначене лікування, результати лікування). 

Хуа Туо, живий з 112 до 207 р. н.е.., використовував для анестезії при своїх 

сміливих, на той час операціях, яка стала видатною, чайну суміш “Ма-фей-сан”. 

Лікар Чжан Чжуанчин (150-219 гг. н.е..) написав вже в той час свою 

роботу “Рассмотрение различных болезней от воздействия холода”, в яких 

розглянув питання особливої диалектической діагностики китайської медицини, 

зберігши значення до сучасного часу. 

А в середині III ст. лікар Хуан Фу-ми (215-288 рр.) написав першу 

спеціальну книгу “Цзя-і-цзин”, яка стала основою всіх наступних видань і 

досліджень по ігловкалуванню та прижиганію (чжень-цзю-терапія). В працях 

Сун-си-мяо (VIIст. н.е..), Ван Чу (VIIIст. н.е..) методика чжень-цзю-терапії 

модернізуеться-становіться більш досконалою, і стає багатством багатьох 

поколінь. 

До нашого часу дійшло більш ніж шість тисяч китайських книг по 

медицині, в яких розповідається о різних методах лікування. Деякі з цих книг 

допомагають китайським лікарям і в наш час, в якості довідкових посібниках. 

Характерний для китайської медицини цілісний підхід до аналізу явищ 

ґрунтується переважно на двох факторах: розгляді людського організму як 

органічно єдине ціле та визнання цілісності взаємини між людиною і природою. 
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СІМ'Я-ЯК ОБ'ЄКТ ДЕМОГРАФІЇ 

 

Сім’я – це один із головних об’єктів демографічної політики. Основу сім’ї 

створює шлюбний союз чоловіка і жінки. Демографія вивчає різні аспекти, 

пов’язані зі створенням та існуванням сім’ї. Зокрема, досліджує народжуваність 

у шлюбі, частоту укладання шлюбу особами різної статі і віку, тривалість 

шлюбу тощо. Процес утворення шлюбних пар демографи називають 

шлюбністю. Шлюбність – це головний чинник формування родин і зміни 

родинної структури населення, один з важливих чинників народжуваності. 

В демографії існує категорія шлюбного стану стосовно відношення до 

шлюбу. В зв’язку з цим виділяють такі групи осіб: 1) ті, хто ніколи не перебував 

у шлюбі; 2) ті, хто перебував у шлюбі; 3) овдовілі і 4) розлучені. Об’єктом 

демографічного дослідження можуть бути ті, хто перебуває у другому, третьому 

шлюбі, у зареєстрованому чи громадянському шлюбі. Одруження (шлюбність), 

розлучення, овдовіння у сукупності своїй становлять процес відтворення 

шлюбної структури населення. Показники шлюбності великою мірою залежать 

від існуючого шлюбного ринку, шлюбного кола, а відтак і наявності шлюбного 

вибору.  

Шлюбний ринок – це співвідношення чисельностей різних групп 

шлюбоздатного населення. Найкраще, коли існує приблизно рівна пропорція 

кількості потенційних шлюбних партнерів на шлюбному ринку. Значне 

порушення такої пропорції має негативні наслідки. Станом на 2006 рік в Україні 

на 1000 жінок припадає 858 чоловіків. І чим старша вікова група, тим менша 

частка у ній чоловіків (хоча серед новонароджених пропорція: 106 хлопчиків – 

100 дівчаток, однак до 20- річного віку ця пропорція вирівнюється і надалі 

поступово змінюється у бік зменшення кількості чоловіків). В залежності від 

існуючої кількості потенційних шлюбних партнерів у кожної людини 

утворюється своє шлюбне коло відповідно віку, рівня освіти і особистих 

оціночних вимог до майбутнього чоловіка (дружини). Якщо людина не створила 

сім’ю у віці 20 – 24 роки, її шлюбне коло звужується. Тому вона вимушена 

розширювати його, вводячи тих потенційних партнерів, яких раніше вона 

відкидала. 

Тобто людина уже послаблює свої вимоги до можливого майбутнього 

чоловіка (дружини). Або, щоб розширити шлюбне коло, людина переїздить із 

сільської місцевості у місто, активізує своє громадське життя, вдається до 

послуг шлюбних агенцій тощо. Критерії шлюбного вибору з віком зазнають 

змін. У ранньому шлюбному віці виразно пріоритетним, безумовно, є 

антропологічний критерій; у більш пізньому шлюбному віці на перше місце 

виходять економічний, соціальний, культурний критерії. 

Згідно з українським законодавством, шлюбний вік для жінок – з 17 років, 

а для чоловіків – з 18 років. У минулому, в часи Київської держави, керувалися 
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візантійським правом, за яким мінімальний вік нареченого був 15 років, а 

нареченої – 12 – 13 років. Відомий приклад одруження 14-річної Євпраксії, 

онуки Володимира Мономаха, з візантійським царевичем Олексієм (в 1122 

році). 

Сім’я (родина) – це соціальна інституція, яка забезпечує відтворення 

населення. Виділяють такі типи сімей: - проста – це одна шлюбна пара з дітьми, 

які самі ще не вступили у шлюб, або один з батьків із дітьми, або одне лише 

подружжя; - складна – це сім’я, яка складається з кількох поколінь кровно 

споріднених членів, які теж перебувають у шлюбі і живуть в одному 

помешканні, ведучи спільно господарство; - інші сім’ї – сім’ї, які не можна 

віднести ні до першого, ні до другого типу. Сім’я, де наявні батько та мати і діти 

(або одна дитина), які не перебувають у шлюбі – є повною, а коли є тільки один 

з батьків – неповна. 45 У кожній родині є глава сім’ї. У минулому тільки глава 

сім’ї міг брати участь у сільському сході. Як правило, це був член родини 0 

господар, якого найближча рідня визнала своїм авторитетом, годувальником, 

якому і ввірялися представницькі повноваження від сім’ї.  

 Сім'я – це в першу чергу традиції. Саме в лоні сім'ї з покоління в 

покоління передаються життєвий досвід та мудрість, саме в сім'ях прививаються 

духовні цінності та формується характер людини.Сім'я відіграє надзвичайно 

важливу роль в розвитку суспільства, адже вона є сплетінням цілої системи 

зв'язків: економічних, правових, соціальних, етичних.Завдяки сім'ї відбувається 

соціалізація особистості, бо саме сім'я відтворює людину не лише як біологічну 

істоту, а і як громадянина. 

Сім'я, як союз чоловіка і жінки є основою суспільства, має на меті народження 

та повноцінне виховання дітей, сприяє збереженню суспільної моралі. І 

найголовніше: здорова і повноцінна сім'я є найбільшим даром для дитини.В 

сучасних умовах сім'я потребує дієвої допомоги з боку держави. Якщо буде 

здорова сім'я, то буде здоровий і цілий народ, нажаль для сьогодення 

розлучення стає все частіше.  

Розлучення – це розпад подружньої пари внаслідок розірвання шлюбу.  

Як і у попередні десятиліття, і нині в Україні єдиним існуючим видом 

розірвання шлюбу є розлучення-крах. У деяких європейських країнах існує 

неповне розлучення, коли суд приймає рішення про роздільне проживання 

членів подружжя, але заборонивши їм укладати новий шлюб. 

Розлучення впливає на показники шлюбності прямо і опосередковано. 

Людина, пізнавши розчарування у першому шлюбі, не поспішає укласти другий 

шлюб або й взагалі відмовляється одружуватися. Розлучення завдає сильного 

стресу подружжю, їхнім дітям і, відповідно, відбивається на стані здоров’я усіх, 

прямопричетних до розірвання шлюбу. 

При демографічному вивченні сім’ї можна виділити такі аспекти: по-

перше, роль сім’ї як соціального осередку відтворення поколінь, у 

життєдіяльності якої перехрещуються і можуть бути простежені соціальні 

фактори, що впливають на процес народжуваності і його компоненти – 

засвоєння соціальних норм, формування потреб і відповідних їм настанов, 

репродуктивна поведінка; по-друге, демографія вивчає розвиток та формування 

сім’ї як складову демографічних процесів на рівні населення в цілому – вплив 
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життя в сім’ї, складу і типу сім’ї на народжуваність, на рівень смертності; 

процеси утворення і розпаду сімей як важливі елементи відтворення населення, 

а також взаємозалежність демографічних подій на рівні сім’ї стосовно 

народжуваності; по-третє, демографія вивчає власне сам процес утворення і 

розвитку сімей, з одного боку, як самостійний демографічний феномен, з іншого 

– як результат сукупного впливу усіх взаємодіючих демографічних процесів. 

Серед проблем соціогуманітарного виміру, викликаних суспільною 

модернізацією в Україні, слід назвати, насамперед, гостру демографічну кризу. 

Зменшення народжуваності до рівня нижче необхідного для простого заміщення 

поколінь, постаріння населення, нестабільність шлюбів,збільшення 

позашлюбної народжуваності та кількості неповних сімей – такі реалії 

нинішньої України. Найважчими для вирішення у кризовій ситуації стали 

економічні проблеми, сааме вони є найбільш насущними, повсякденними для 

більшості населення. Загальне погіршення економічного становища призвело до 

різкого зростання чисельності населення з грошовими доходами нижче 

прожиткового мінімуму. 

Нині навіть обом працюючим батькам не завжди вдається забезпечити 

дітям все необхідне для повного та комфортного зростання та розвитку як 

різносторонньої особистості. 

Отже, сім’я завжди була і залишається важливою життєвою цінністю, 

вона забезпечує відтворення та продовження роду, є осередком виховання 

особистості, формування громадянської та національної самосвідомості 

людини. За період кризової економічної та політичної ситуації в Україні сім’я 

зазнала серйозних матеріальних і морально-психологічних труднощів. 

Проблеми трансформаційного періоду в українському суспільстві відбилися на 

соціально-економічному становищі й умовах життя всіх категорій сімей. 

Вирішення проблем сімей у сфері освіти, професійної підготовки, продуктивної 

зайнятості, охорони здоров’я, соціального захисту є важливою умовою успішної 

реалізації здійснюваних в Україні політичних та економічних реформ, 

оптимізації процесів відтворення населення, виховання здорового покоління 

майбутніх громадян. Тому політика держави, яка спрямована на поліпшення 

становища сімей буде обов'язково економічно сильною та політично 

стабільною. 

 
Грушина А. І., студентка групи 51м, 5 курсу,  
історичного ф-ту ХНПУ ім. Г. С. Сковороди 

Науковий керівник – канд.іст. наук Беззубенко А. В. 

 

БАЛИ В РОЗВАЖАЛЬНІЙ КУЛЬТУРІ ДВОРЯНСТВА РОСІЙСЬКОЇ 

ІМПЕРІЇ ХVІІІ СТОЛІТТЯ 

 
Однією з самих яскравих складових святкової культури ХVІІІ ст.стали 

бали.За свідченням Юста Юля, вони були введені Петром I у 1717 році після 

повернення з-за кордону і хронологічно виявились першою формою нового 

побутового суспільного церемоніалу, який почав запроваджувати перший 

російський імператор. Вже через два роки вони стали ядром асамблей, 
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декретованих імператорським наказом 1719 року, пізніше увійшли до складу 

придворного церемоніалу і в якості обов’язкового атрибуту свята 

розповсюдились за межі двору. У петровські часи бал – явне страждання для 

більшості учасників:новий незвичний одяг, маса зовсім незнайомих осіб – 

вихідців із різних станів, досить незвичні рухи, і нарешті, присутність царя і 

прямий контроль з його боку за якістю виучки танцюючих. Навряд чи в 

подібній атмосфері танці приносили особливу радість їх учасникам. Традиції 

такого контролю збереглися і в післяпетровську епоху. Відомо, наприклад, що 

Анна Іванівна любила виставляти на посміховисько всіх тих, хто погано 

танцював, а тому й запрошувався на танці рідше. 

Вже за часів управління Єлизавети Петрівни придворні бали досягають 

великих розмірів – на них збиралося до трьох тисяч осіб.Семантика балу 

залежала від приводу, події, якій присвячено або з якою його пов’язано, від 

місця та часу його проведення, статусу та звичок господарів, складу і способу 

запрошення гостей та багато чого іншого. За своєю соціальною функцією, 

вірогідніше за все, бал в найбільшій мірі наближається до західноєвропейського 

карнавалу – недаремно на Русі були такими улюбленими бали-маскаради. Як і 

будь-який елемент карнавальної культури, бал надавав певні можливості для 

подолання соціальних бар’єрів. Різниця в соціальному становищі при цьому 

зберігалася:кожна соціальна група була по-своєму костюмована, мала 

характерну зачіску і займала в залі своє особливе місце. При цьому пройтись в 

танці через зал було дозволено, однак повернуться необхідно було на те місце, 

яке було відведено соціальній групі танцюючого.Й все ж бал, охоплюючи осіб з 

різним соціальним статусом, суттєво зменшував міжстанову дистанцію та робив 

мінімальною дистанцію внутрістанову. На балу була можливість танцювати 

навіть з членами царської родини. Бал використовувався і як місце обговорення 

ділових питань, коли їх вирішення в звичайній кабінетній атмосфері з тих чи 

інших причин виявлялось ускладненим. Він бував місцем зустрічі чиновників, 

які були розділені посадовою ієрархією, що не дозволяла безпосередньо 

звертатися до вищої інстанції. Підчас в атмосфері балу виявлялося можливим 

вирішити навіть деякі дипломатичні проблеми. Основний же пласт бальної 

культури скоріше був орієнтований на станово-консолідуючі функції, досить 

важливі для держави зі складною ієрархічною системою, якою в той період була 

Російська імперія. Бал виявився досить ефективним способом формування 

станової корпоративності та в цій ролі залишався до другої половини XIX 

століття. 

З середини ХVІІІ ст. переживають розквіт і приватні бали. Можливо, 

найпопулярнішими у 1770-ті роки гуляння влаштовувалися на дачі баронів 

Строганових на Кам’яному острові в Петербурзі та в Кускові – підмосковній 

дачі графа Шереметєва.З середини 1780-х років свята в Кускові відбувалися 

увесь літній сезон – кожну неділю, рідше і не з таким розмахом в четвер.В 

столицях бали стають основою програм приватних розважальних садів, які 

створюються за взірцем «славныхлондонских, парижских и венскихсадовых 

гульбищ».  

Таким чином, всього за століття в Росії складається ціла система балів від 

придворних до комерційних чи антрепренерських.Протягом ХVІІІ ст.зазнавав 
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змін й бальний етикет. У ХІХ столітті він втрачає свій церемоніальний характер 

і разом з ним обов’язкову «раму» у вигляді відокремленого простору і часу. Бал 

вже може бути в будь-який день, він стає елементом буденності. 
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