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Із доробку
досвідчених
краєзнавців
КОБЕЛЯЧЧИНА І КотляревськИЙ: факти, легенди, гіпотези
(ДО 250-річчя від дня народження автора «Енеїди»)
Копилець Є. В.,
кандидат педагогічних наук, керівник гуртків
Полтавського обласного центру
туризму і краєзнавства учнівської молоді

У класичних описах місця поховання І. П. Котляревського від
С. П. Стебліна-Камінського до В. Є. Бучневича та І. Ф. Павловського зазначено, що могила поета знаходиться «вблизи Кобелякской дороги» [3,
с. 365] або ж «вблизи дороги, ведущей на Кобеляки» [8, с. 254]; як указує
журналістка Г. Г. Волкова, з південного краю Полтавського міського кладовища, де поет знайшов вічний спочинок, «открывался прекрасный вид
на Кобелякский чумацкий шлях» [4].
Та про дорогу на Кобеляки варто згадувати не лише у цьому сумному контексті: Котляревський користувався нею, зокрема, відвідував і
Кобеляцький повіт. Відомо, що він гостював у селі Шедієвому в маєтку
А. Ф. Лук’яновича. За свідченням С. П. Стебліна-Камінського, замолоду
Іван Петрович часто відвідував Андрія Федоровича у Полтаві. Обидва
походили з небагатих дворянських родин, відзначилися на військовій
службі. Згодом Лук’янович перейшов на цивільну службу, був Пермським
віце-губернатором, потому Симбірським цивільним губернатором. Вийшовши у відставку, 1830 р. повернувся на Полтавщину, де поновилися
його дружні стосунки з Котляревським.
Мешканці Шедієвого стверджують, що саме тут батько нової української літератури написав «Наталку Полтавку», узявши за прототипи
жителів сусіднього села Бурти [7]. Головним доказом цього є спогади
онуки Лук’яновича О. М. Мельникової: «Тут написав він свою «Наталку
Полтавку», як митець створюючи всіх дійових осіб за взірцями, що його
оточували. Вся оперета взята прямо з натури; всі дійові особи в ній – художні портрети дідусевої челяді і його домочадців» (цит. за [5, с. 89-90]).
Літературознавець П. В. Жур характеризує ці свідчення як «цікаві, хоча
й не зовсім беззаперечні» [5, с. 89], але їх аж ніяк не можна приймати
на віру: як відомо, прем’єра «Наталки Полтавки» відбулася 1819 р., а А.
Ф. Лук’янович у цей час служив Пермським віце-губернатором. Не відповідає дійсності і твердження О. М. Мельникової, що у Шедієвому Котляревський написав «Енеїду» («…Ніщо так не тішило дідуся, як вечірні
читання самим Котляревським відомої поеми «Енеїда» малоросійською
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мовою, написаної ним тут»; цит. за [5, с. 90]), бо останню, шосту частину
поеми він закінчив не пізніше 1827 р.
Якщо І. П. Котляревський відвідував Шедієве, то чи бував він хоча
б проїздом у Кобеляках? Як пише А. М. Білокінь, у ХІХ ст. із Полтави до
Шедієвого можна було дістатися трьома шляхами: через Нові Санжари,
Суху і Велику Маячки, через Кобеляки і Велику Маячку і через Нові Санжари та Нехворощу. Перший із зазначених шляхів був найкоротшим [1,
с. 130]. Проте П. В. Жур вважав, що «Шевченко добрався до нього (Шедієвого – Є. К.) улюбленим Котляревським Кобеляцьким шляхом, проїжджаючи через Мачухи, Старі Санжари, Нові Санжари, Білики, Кобеляки,
Маячку» [5, с. 96], а А. М. Білокінь припускає, що через Кобеляки і Білики
Шевченко повертався з Шедієвого, милуючись чудовими краєвидами Кобеляччини. Тож, хоча достеменно і невідомо, чи проїздив І. П. Котляревський через Кобеляки, не відкидаємо такої можливості.
Ще одне сумнівне твердження, яке пов’язує Котляревського з Кобляччиною, знаходимо у другій книзі «Отчого краю» К. В. Бобрищева.
Автор пише: «Із документів, що зберігаються нині в Центральному архіві
імені Вернадського (немає такого архіву! Можливо, мається на увазі Інститут архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, який колись, іще до 1984 р., називався Центральним науковим
архівом АН УРСР? – Є. К.), видно, в яких акціях і дійствах брав участь
Іван Рудичів… Назву лише найголовніший для нас, полтавців: відкриття пам’ятника І. П. Котляревському. Для участі в ньому до провінційної
Полтави з’їхалися провідні вчені, письменники, художники з Петербурга,
Москви, Києва, Харкова та Львова. Серед гостей були такі імениті письменники, як Леся Українка, Михайло Старицький, Іван Карпенко-Карий,
Олена Пчілка, Орест Левицький та інші. Всією підготовкою свята займався Іван Рудичів… Він так зумів розумно і по-діловому спланувати кожну
хвилину перебування гостей у Полтаві, що ті винесли з відвідин губернії
щонайсвітліші враження» [2, с. 617-618].
Дійсно, священицький син Іван Рудичів, який народився 1881 р. у
с. Іванівка (Миркалівка) на Кобеляччині (за іншими даними – у с. Кишеньки; принаймні там мешкали його батьки), був активним учасником
акцій 30-31 серпня (за старим стилем) 1903 р., пов’язаних із відкриттям
пам’ятника І. П. Котляревському. Але зрозуміло, що він – член Революційної Української Партії, виключений роком раніше із Полтавської духовної семінарії за політично забарвлену націоналістичну пропаганду, перебуваючи під наглядом поліції [6; 9], аж ніяк не міг виконувати приписувані йому організаційні функції щодо заходу, яким офіційно опікувалася
Полтавська міська дума.
Про те, якими були Кобеляки у часи, коли ім’я І. П. Котляревського вже
було знане завдяки виходу друком перших частин «Енеїди», та про внесок кобелячан у Котляревськіану можна дізнатися з матеріалів краєзнав4

чих читань «Будеш, батьку, панувати», що були проведені Полтавською
обласною універсальною науковою бібліотекою імені І. П. Котляревського
4-5 вересня 2019 р.
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ФОРМУВАННЯ КРАЄЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ЗАСОБАМИ
УЧНІВСЬКИХ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ
Білокінь В. В.,
методист Полтавського РМК,
учитель географії Мачухівського НВК
Мачухівської сільської ради
Краєзнавство – це давнє культурне явище, що має багатовікову історію. Як зазначає О. П. Кравчук, у його становленні як окремої галузі
пізнання брали участь різнопрофільні спеціалісти: історики, географи,
мистецтвознавці, економісти, музиканти, літературні критики, етнографи,
травники, архітектори тощо. Вони розуміли, що такі дослідження є цінними для становлення та самовизначення людини в своєму роді та громаді.
Нині цей напрям народної та наукової рефлексії є актуальним для
зміцнення нашої держави та реалізації завдання, що постало перед педагогічною та батьківською спільнотами, а саме: виховання громадянина, який із любов’ю до свого роду і Батьківщини готовий гідно боронити
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цілісність та незалежність України, розвивати себе і світ навколо себе
заради утвердження державності, миру і злагоди, добросусідських відносин у полікультурному середовищі [3].
Завдяки краєзнавчому матеріалу зміст навчання набуває практичної значущості та спонукає учнів оволодівати науковими основами пізнання, виявляти інтерес до вивчення території проживання. У краєзнавчій діяльності учні навчаються пропускати події минулого крізь призму
родинних смислів, свідомо оцінювати уроки історії, розрізняти історичні
міфи та реальність.
Включення краєзнавчого матеріалу у зміст навчання дає змогу формувати, в першу чергу, громадянську компетентність. Окрім того, пояснення будь-якого наукового терміну, історичної події, природного явища
на місцевому (краєзнавчому) матеріалі завжди є більш зрозумілим для
дітей. Самостійні роботи (проекти, дослідження, практичні роботи), виконані з використанням місцевого матеріалу, дають можливість сформувати більш високий рівень навченості учнів, підвищують якість освіти [1].
Водночас компетентнісний підхід у сучасній освіті вимагає від учительської спільноти нових форм роботи з учасниками освітнього процесу. Важливим завданням реалізації компетентнісного підходу в освіті на
сучасному етапі є використання новітніх освітніх ідей та педагогічних технологій [5]. На зміну формуванню знань, умінь і навичок прийшла необхідність формування всебічно розвинутої, гармонійної особистості, яка
володіла б ключовими, життєво необхідними компетентностями.
Ключові компетентності – це компетентності, які зможуть забезпечити успішну діяльність людини протягом усього її життя та в повній мірі самореалізацію особистості. Відповідно до Концепції Нової української школи, таких компетентностей десять: спілкування державною мовою, спілкування іноземними мовами, математична компетентність, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова
компетентність, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, обізнаність та самовираження в сфері культури, екологічна
грамотність і здорове життя, соціальна та громадянська компетентність.
Краєзнавча компетентність – це одна з найважливіших міжпредметних комтетентностей [2], яку можемо визначити як сформовану особистісну якість, що поєднує у собі краєзнавчі знання, уміння застосовувати
фактичний краєзнавчий матеріал у різних сферах життєдіяльності і проявляється в готовності і здатності здійснювати краєзнавчий пошук впродовж життя.
Проблема формування краєзнавчої компетентності учнів на різних
етапах розвитку школи була серед першочергових завдань. Використання краєзнавчого матеріалу на уроках – це один із засобів вирішення
спільних проблем навчання і виховання учнів. Місцеві матеріали відіграють важливу роль того місточка, який поєднує у свідомості учнів історію,
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природу, побут, традиції свого населеного пункту і своєї родини з більш
широкими поняттями: моя країна, моя Батьківщина, мій рід, мій нарід.
Саме краєзнавство допомагає здобувачам освіти усвідомлено опановувати новими поняттями і термінами на багатьох предметах. Застосування краєзнавчого підходу на своїх уроках активно впроваджують не тільки
учителі історії та географії, а й літератури, хімії, фізики, інформатики,
освітньої галузі «Мистецтво», основ здоров’я.
Краєзнавча робота з школярами це гармонійне поєднання урочної та позакласної роботи. Перспективним для формування ключових
компетентностей випускників загальноосвітньої школи є їх залучення
до вивчення природно-ресурсного та господарського потенціалу територій для обґрунтування програм розвитку сільських громад. Діяльність у
шкільному чи сільському краєзнавчому музеї також сприяє формуванню
соціальної та громадянської компетентності [1].
Активно застосовується краєзнавчий підхід і в позакласній та позашкільній роботі з підростаючим поколінням. Це перш за все, гурткова
робота краєзнавчого спрямування, а також робота пошукових загонів та
пошукових груп.
Вищезазначені форми роботи передбачають системне ведення занять, проведення пошуку виокремлено теми. Досить часто такі учнівські
розвідки тривають багато часу. Результати краєзнавчої роботи реалізуються у формі творчих звітів, виступів, творчих робіт, доповідей, науководослідницьких робіт. Однією з найбільш улюблених і найбільш поширених серед учнів форм представлення власних краєзнавчих проектів є
учнівська конференція.
Учнівська конференція – це форма організації наукової діяльності
учнів, при якій дослідники (пошуковці) представляють і обговорюють результати своєї дослідницької (пошукової) роботи.
Учнівські конференції можуть мати декілька рівнів: шкільний, районний, обласний, регіональний, всеукраїнський, міжнародний. За
змістом представлених результатів пошуку найбільш поширеними серед учнів є саме краєзнавчі конференції. Масовість участі в останніх
можна аргументувати зацікавленістю краєзнавчим матеріалом, його
доступністю і актуальністю.
Широкої популярності у нашому регіоні набули щорічні учнівські конференції: Всеукраїнська філософська історико-краєзнавча конференція
учнівської молоді «Пізнай себе, свій рід, свій нарід» (м. Харків), Всеукраїнська краєзнавча конференція учнівської молоді «Мій рідний край, моя
земля очима сучасників» (м. Миколаїв), обласна учнівська наукова конференція «Пізнання історичної минувшини в іменах – підґрунтя освіти
нації (Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді). Але
найбільш активно юні краєзнавці презентують свої наукові розвідки під
час роботи обласної краєзнавчої конференції учнівської молоді «Полтав7

щина – земля моя свята», яку 2019 р. вдесяте проводить Полтавський
обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді. У 2018 р. в
очному етапі цієї конференції взяли участь 160 учасників із 22 районів та
міст області, 11 об’єднаних територіальних громад, 4 закладів обласного
підпорядкування.
Краєзнавча конференція надає можливість отримати досвід виступу
перед фаховою аудиторією юним дослідникам різних вікових категорій.
Дуже важливим аргументом, на наш погляд, для подальшої мотивації
краєзнавчої роботи є розміщення кращих статей учасників конференції
у збірнику матеріалів та нагородження грамотами кращих доповідачів.
У порівнянні з іншими регіональними конференціями, організація
роботи секцій обласної краєзнавчої конференції учнівської молоді «Полтавщина – земля моя свята» добре продумана і спланована. Усі учасники мають змогу ілюструвати виступи мультимедійними презентаціями чи
здійснювати стендові доповіді. Найбільш цікаві виступи завжди викликають шквал запитань. Доповідачі компетентно надають відповіді і отримують величезне задоволення від почуття значущості власного внеску у
краєзнавство. У роботі секцій панує дружня атмосфера. Незалежно від
досвіду доповідачів, ставлення до них завжди доброзичливе і зацікавлене. Тому і приїздять на конференцію учні різного віку: від п’ятикласників
до випускників. Часто саме тут, на конференції, з’являються нові ідеї і
плани нових краєзнавчих розвідок.
Участь у роботі конференції – це не лише презентація результатів
дослідження, а й окреслення завдань для його продовження, зародження нових гіпотез та пошук вагомих аргументів майбутньої наукової роботи. Таким чином, можемо стверджувати, що участь у науково-практичній
конференції – це важливий і значущий етап у формуванні краєзнавчої
компетентності учнів.
Залучаючи учнів до роботи у форматі учнівських наукових конференцій, ми готуємо майбутніх громадян до успішного виконання низки
життєвих та соціальних ролей, виховуємо патріотів своєї землі, мотивуємо їх до навчальної діяльності, формуємо цілеспрямовану особистість,
справжнього активного громадянина своєї держави.
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Туризм як основа формування краєзнавчих знань
Кушнір Л. М.,
кандидат географічних наук,
учитель географії Розсошенської гімназії
Щербанівської ОТГ, керівник гуртків
Полтавського обласного центру
туризму і краєзнавства учнівської молоді

У довідковій та науковій літературі поширена думка, що туризм як
галузь – це сукупність підприємств сфери послуг і низки виробничих
служб на спеціалізованих територіях, що постають у вигляді комплексної
системи, де послуги надають заклади розміщення (готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, туристичні бази, будинки відпочинку, притулки, приватні квартири або окремі будинки та ін.), харчування (ресторани, їдальні,
кафе, бари і под.), транспорту (автопідприємства, залізничні відомства,
підприємства морського й річкового транспорту тощо), торгівлі (магазини, пункти прокату та ін.).
За своєю суттю туризм вирізняється багатоплановістю в отриманні соціальних результатів. У ньому поєднані можливості задовольняти
потреби у відпочинку, оздоровленні, в пізнанні, естетичному сприйнятті,
вдосконаленні освіти та виховання, а також у спілкуванні з людьми та
природою. Усе це сприяє розвитку особистості через піднесення рівня
знання і вміння. Саме тому, можна стверджувати, що основна функція
туризму – відтворювальна, спрямована на відновлення духовних і фізичних сил людини, затрачених у процесі праці та здійсненні найрізноманітніших обов’язків. Відновлювальні функції туризму містять три основні елементи: ліквідацію відчуття втоми; фізичне оздоровлення людини;
організацію найрізноманітніших розважальних заходів і підвищення інтелектуальних функцій, тобто надання можливостей для розвитку особистості внаслідок організації пізнавальних походів, екскурсій, відвідуванням музеїв, історико-культурних пам’яток тощо.
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В останні роки все більше уваги приділяється вивченню історії, культури та особливостям розвитку рідного краю. Така комплексність у дослідженнях рідного краю властива краєзнавству. Розвитку пізнавального
та дослідницького краєзнавства значною мірою сприяє туризм. Між краєзнавством і туризмом існує взаємозв’язок і єдність цілей. Тому в умовах
рідного краю туристи часто стають краєзнавцями, а краєзнавці − туристами. На основі даних краєзнавчих досліджень створюють нові маршрути, тури та екскурсії.
Важливим засобом пізнання рідного краю є туризм, який називають
інструментом поширення краєзнавчих знань. Головною метою краєзнавства є систематизація інформації про окремі історичні пам’ятки, місця,
події, явища, а тому воно тісно пов’язане з багатьма галузями знань:
історією та географією, біологією та економікою тощо. Поряд з тим
краєзнавчо-туристична діяльність має свої туристичні ресурси, тобто все,
що необхідне для розвитку. У більшості визначень поняття «туристичні
ресурси» − це об’єкти та явища природи й антропогенного походження,
які використовуються або можуть бути використані для туристичної діяльності. Особливість туристичних ресурсів полягає в тому, що вони мають
властивість відновлювати фізичні й духовні сили людини та розвивати їх
під час мандрівки туристів. На сьогодні виділяють наступні типи туристичних ресурсів: історико-культурні, природні, соціально-економічні.
До історико-культурних належать пам’ятки історії та культури, які
мають суспільно-виховне значення та можуть бути використані для задоволення духовних потреб населення (історичні та історико-культурні
пам’ятки, найкращі зразки сучасної архітектури, спортивні й культурні
об’єкти, традиційні промисли та ремесла, пам’ятки народної творчості).
Такі об’єкти приваблюють туристів незалежно від пори року, що активно
впливає на стан розвитку туризму.
В довідкових джерелах зазначено, що пам’ятки історії – це матеріальні пам’ятки, пов’язані з історичними подіями, національновизвольними рухами, війнами, бойовими традиціями та пам’ятки учасникам історичних подій, війн, а також відомим діячам історії.
Архітектурні пам’ятки та пам’ятки містобудування структурують на архітектурні ансамблі, пам’ятки оборонного будівництва, сакральні споруди,
народної архітектури, громадські споруди, й сучасні пам’ятки архітектури.
Мистецькі пам’ятки – це пам’ятки професійних і народних художніх промислів, а також музеї, які експонують пам’ятки образотворчого,
декоративно-ужиткового та інших видів мистецтва.
До етнографічних пам’яток належать етнографічні музеї з відповідною експозицією, музеї народної архітектури і побуту, фольклорні
пам’ятки усної та писемної творчості.
До природних ресурсів належать фактори, речовини, властивості
компонентів природного середовища, які мають сприятливі кількісні та
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якісні параметри для організації краєзнавчо-туристичної діяльності й
можуть бути використані для відпочинку, туризму, лікування й оздоровлення (мальовничі ландшафти, лікувальні кліматичні властивості, ліси,
поверхневі води, лікувальні речовини, а також рекреаційні властивості
гірських та рівнинних ландшафтів, заповідних природоохоронних територій). Оскільки природні ресурси за призначенням багатофункціональні, тому їх використання з туристично-рекреаційною метою пов’язане не
лише з природними властивостями, закладеними в будові, а й з економічною доцільністю експлуатації.
За характером впровадження у процес краєзнавчих досліджень
природні туристичні ресурси досить різноманітні. Одні з них – можуть
використовуватись лише споглядально, інші – надмірно експлуатуються,
що призводить до нераціонального використання природних ресурсів та
навіть їх знищення.
Серед соціально-економічних ресурсів виділяють: матеріальнотехнічну базу краєзнавчо-туристичної діяльності, матеріальне виробництво, яке забезпечує потреби цієї сфери, об’єкти інфраструктури та
трудові ресурси.
Відвідуючи краєзнавчо-туристичні осередки, слід брати до уваги екологічність нашої діяльності. Екологічність краєзнавчо-туристичної діяльності характеризується ступенем і характером впливу індустрії краєзнавства та туризму на навколишнє середовище, тобто на атмосферу, водні
ресурси, надра, флору та фауну. Цей вплив може бути різноманітним:
шумовим, електромагнітним, радіоактивним тощо. Поняття екологічності
включає конкретні заходи щодо захисту та відновлення навколишнього
середовища. Саме тому, дослідження нових територій, а також вивчення
особливостей і закономірностей їх у природі є способом пізнання світу,
що потребує певних географічних знань. Географічна підготовка туриста
полягає у засвоєнні комплексу знань з фізичної та економічної географії. Під час розробки туристичного маршруту необхідно максимально
використовувати природні перешкоди на маршруті (пересічний рельєф,
водні перешкоди, густий ліс та ін.). Наявність або відсутність перешкод
залежить від фізико-географічної характеристики району, а наявність
інфраструктури (шляхів, засобів зв’язку) суттєво спрощує розв’язання
технічних і тактичних завдань.
Географічна та топографічна підготовка туриста дає змогу здійснювати під час походу краєзнавчо-географічні дослідження району подорожі (фізико-географічні; геологічні; геоморфологічні; кліматичні; ґрунтовогеографічні; соціально-економічні та інші), а в підсумку складати детальні характеристики певних об’єктів досліджуваного регіону та збагачувати
кругозір юних дослідників.
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Жанр «щоденників» у літературі Полтавщини
Дідусенко Г. А.,
головний бібліотекар відділу краєзнавства
Полтавської обласної універсальної
наукової бібліотеки імені І. П. Котляревського
Пізнаючи навколишній світ, відшукуючи відповіді на свої численні
запити ми звертаємося до монографій, літературно-критичних творів
тощо. Але не менш вагомі і цінні свідчення про історичний та культурномистецький контекст навколишнього світу можна отримати із щоденників. Щоденники – це здавна відомий вид творів літературно-побутового
жанру, де фіксують побачене, почуте або описують нещодавно пережиті
події. Вони можуть бути соціальними, з акцентом на подіях навколишнього світу, або інтимними, з більшою увагою до свого внутрішнього світу,
власних інтересів.
Щоденник, як жанр, близький до художнього, але має власну історію
розвитку. Чимало щоденників видатних особистостей наразі є всесвітньовідомими і становлять невгасимий інтерес для дослідників.
Як зауважила Валентина Гончар, письменницький щоденник – жанр
у літературі особливий. Він не може замінити ні романи, ні повісті, ні вірші. Чи був би для нас таким цілісним образ Тараса Шевченка без його
«Журналу» чи образ Олександра Довженка без його знаменитого і трагічного «Щоденника»? Привабливість і значущість літературних щоденників і полягає саме в тім, що вони репрезентують авторське бачення
світу, розкриваючи його світогляд і наскрізно проймаючись авторськими
почуттями і емоціями. На сторінках свого щоденника автор не тільки ретельно занотовує факти, але й одночасно може досить влучно і образно
схарактеризувати події, що відбулися, даючи їм емоційну оцінку, передаючи дух того часу.
Причини, з яких письменники починали вести щоденник, можуть
бути різноманітними. Інколи приходило усвідомлення необхідності ведення щоденникових записів, а інколи приводом розпочати щоденник
могли слугувати якась подія чи роздум. Наприклад, одне з чільних місць
посідає серед них щоденник диканської дівчинки – всесвітньо відомої
художниці Марії Башкирцевої, картини якої були першим в історії Лувру
творчим доробком жінки-художниці, включеним до його мистецької експозиції. Свого часу прем’єр-міністр Англії Вільям Гладстон у 1890 р. назвав щоденник Марії Башкирцевої «одной из самых замечательных книг
нашего столетия» [9, с. 225], а через століття йому вторить філолог, полтавка Людмила Чередник: «Перше враження, яке виникає під час прочитання «Щоденника» – почуття здивування перед надзвичайною зрілістю
юної авторки». Незадовго до смерті, на 26-му році життя, в передмові до
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«Щоденника» Марія напише: «Навіщо обдурювати і прикидатися? Без
сумніву очевидно, що в мені живе бажання, якщо не надія, залишитися
тут, на землі, будь-яким чином. Якщо я не помру в юності, я сподіваюся стати великою художницею; якщо ж мені випало померти тепер, мені
хочеться, щоб цей щоденник був опублікований, а він не може бути не
цікавим» [1, с. 7.] Її бажання здійснилося. Щоденник, вперше опублікований у 1887 році французькою мовою, витримав кілька видань, був перекладений багатьма європейськими мовами.
Розпочати писати щоденник на перший погляд не так-то вже й
складно. Давайте прослідкуємо, як про це кажуть самі автори…
«Сегодня, после долгих дум, я дал себе обет записывать все мои
впечатления, накопившиеся в известный день, т. е. писать дневник», –
так починає свої записи Панас Мирний, а через декілька днів йому спадає на думку: «Не начать ли дневник писать на украинском языке? С
завтрашнего дня бросаю московский и берусь за свой» – і продовжує
щоденник рідною мовою [6, с. 299, 301].
«Зачинаю цей щоденник не тому, що хочеться побавитися у великого. Мені потрібен друг, з яким я міг би поділитися геть усіма своїми
сумнівами. Вірнішого і серйознішого побратима, ніж папір, я не знаю», –
вторить йому Василь Симоненко [8, с. 70].
«Оце аж коли надумав – хвороба підштовхнула! – писати щось схоже на щоденник», – зізнається Феодосій Роговий [7, с. 3].
«Отак сидиш і думаєш… Гумор… Сатира… наш замічательний народ. Од його ми народ дотепний. Веселий. Мудрий. Я бачу свій народ,
як він, ухмиляючись в уса, дивиться на тебе лукавими своїми очима і
«зничтожає» тебе. …Як я люблю цей народ, коли він мене «зничтожає»
своєю мудрісю, своїм дотепом, своїм неперевершеним «своїм». І я його
розумію, і він мене розуміє, і він знає, що люблю я його, як сонце, як повітря, а він народ, стоїть, підморгує, усміхається. Та будь він тричі щасливий!», – відкриває свій щоденник-роздум Остап Вишня [2, с. 438].
Олесь Гончар, розпочинаючи особисті записи-осмислення, які він
вів майже упродовж усього мистецького шляху (1943–1995 рр.), задається питаннями: «Через три дні буде два роки, як почалася війна. Два роки,
а скільки страждань, скільки мук та поневірянь для народів! Чи буде коли
оцінено все безглуздя й злочинство цієї бойні, чи будуть коли її творці навіки прикуті до ганебного стовпа. Я сповнений чорного песимізму
і гадаю, що знайдуться якісь мудрі негідники із середовища вчених, які
рабські змиють кров мільйонів з рук цих мерзенних потвор, що правлять
народами» [3, с. 9].
«Я став письменником» [4, с. 7], – починає свою розповідь Володимр Малик, а майже через два десятиліття знаходить відповідь на питання, яке найбільше його хвилює: «Пишу оце та й думаю: кому буде
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охота читати ці сухі, прозаїчні записи?. І сам собі відповідаю: а може
ці правдиві, щирі, безпосередні нотатки про життя цікавіші за велемовні
розглагольствування великорозумників, які і в своїх особистих щоденниках пишуть «для історії»? Я ж для історії не пишу, а для себе, маючи
на увазі використати ці нотатки згодом для чогось більш оформленого…
Тож – записую, як лягають думки на папір, не турбуючись про те – дуже
воно виходить літературно чи ні» [4, с. 122].
«Подумки перекинув незримий місток з другого у третє тисячоліття і ступив на нього… Що чекає нас, українців, і всіх сущих в Україні, в
перші роки нового тисячоліття, на його зорі? Не знаю. Таємнича запона
часу непроникна. Знаю тільки, що будуть змагання, невсипуща праця,
сумніви, втрати і надія, що вмирає останньою…» – так починається літопис життя полтавців у третьому тисячолітті письменника Володимира
Мирного [5, с. 171].
Не менш захоплюючою і пізнавальною є добірка щоденникових
зшитків, в яких подаються історичні події з точки зору пересічних полтавців. Ці записи цікаві тим, що вони виступають неупередженими фіксаторами правдивої і щирої реакції очевидців описуваних подій. Записи
у цих щоденниках відрізняються простотою викладу і фактологічною достовірністю, а в процесі читання виникають відчуття, ніби ти сам стаєш
безпосереднім спостерігачем історичної події, що звершується на твоїх
очах. Серед них назвемо «Дневник прикажчика Матвея Титовича Бобошко», японський щоденник полтавця С. Я. Мамая «Солдатский жребий… (1904–1905)», записи полтавського лікаря Олександра Несвіцького «Полтава у дні революції та в період смути 1917–1922», фатальний
щоденник зі сховищ КДБ Л. Пукася «Тернистий мій шлях», щоденникові
записи С. А. Ковпака «Солдати малої землі» та інші.
Наступна добірка – це записи видатних особистостей, які відвідували наш край та/або підтримували дружні зв’язки із нашими земляками. Читаючи ці щоденники, які мають свої родзинки, можна зробити
і неочікувані відкриття. Гортаючи сторінки щоденників Даніела Крмана,
Олександра Довженка, Володимира Вернадського, Костянтина Самбурського, Сергія Єфремова, Миколи Василенка, інших українських та іноземних діячів можна відкрити для себе несподіване бачення достатньо
дослідженої та описаної історичної події, а при «зустрічі» зі знаменитими
полтавцями подивитися на них іншими очима.
Звісно, всі ці щоденники ретельно вивчені і всебічно розглянуті дослідниками, на їхній основі написані численні наукові монографії, статті
тощо. Але все це не може замінити безпосереднього читацького ознайомлення. Адже, за словами Джозефа Конрада, «Письмена можуть бути
втрачені, неправда може бути написана, але те, що бачили очі, є істина
і зостається у пам’яті».
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Свиридівське городище – один із значних пунктів
посульської оборони
Стеценко Лариса,
учениця 8 класу Свиридівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Лохвицького району
Керівник: Литвиненко В. В.,
учитель історії та мистецтва
Свиридівка – невелике, затишне село Полтавської області, яке розкинулось на мальовничих пагорбах над Сулою. Воно має давню історію.
Тут селилися поселяни з незапам’ятних часів. Заможні люди будували
будинки, маєтки, дачі. Вирізнявся архітектурою і красою маєток панів
Терешкевичів «Відрада» (М. П. Терешкевич – голова земської управи), під горою побудував будинок відомий вчений-економіст М. ТуганБарановський, поодаль – дача земського лікаря-окуліста М. Андріяшева,
будинок творчості українських письменників «Луна». Учасники гуртка
«Краєзнавці» цього року працювали над проектом «Свиридівка з сивої
давнини», який ми презентуємо цією статтею.
У письмових джерелах Свиридівка вперше згадана 5 червня
1657 року [1]. Але поява цього поселення набагато давніша, ще доскіфського періоду, про що свідчать результати розкопок, проведених у
1907 році археологом С. А. Мазаракі [2]. Свиридівські топоніми дійшли
до нас іще з давньоруських часів. Це кургани Дитинець, Красні Могили
(ланцюг скіфських курганів-поховань, знаходяться за селом біля Римового болота. На жаль, головний курган давно розкопаний і пробуравлений. Там шукали золото за допомогою металошукача. Скіфську кераміку
з нижніх шарів валу возили фахівцям-археологам, вони підтвердили її
походження. На цій території в 6-5 сторіччях до нашої ери жили скіфиорачі. Могили ці називаються Красними, тому що при похованні скіфи
вживали червону фарбу – охру. Нею покривали частини тіла померлого, також кістки. Це мало магічне значення. При розкопках курганів знаходили цю червону фарбу. Вважається, у великому кургані похований
племінний вождь скіфів), річечка і ліс Лаптур (легендарний ліс – місце
дислокації партизанського загону «Сокіл» в часи другої світової війни.
Шкільними краєзнавцями зібрано і систематизовано спогади про діяльність загону і видрукувано книжку «Партизанський загін «Сокіл»), Городище, урочища Турове, Оселище, Безодня, Ковадлові Яри, Січ, Верблюди, Вили, Огорожа, Рим, Римове болото і Римський шлях. Наші гуртківці
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записали легенди і перекази про походження цих назв. Особливо цікава
історія Свиридівського городища.
Свиридівське городище досить відоме в археології. Класифікується як один із значних пунктів посульської оборонної лінії Київської Русі.
На одній iз покритих первісними лісами ділянок верхів’я Сули завдовжки
близько 60 км знаходилося лише три фортеці, що контролювали легкодоступні броди, одна з них – городище «Свиридівка». Крупний порубіжний город знаходився на території с. Свиридівка. Можливо, саме тут був
загадковий Римов. [5]. Масштабних розкопок на його території не було,
але археологічні розвідки проводилися починаючи з 1911 року (археолог М. О. Макаренко), 1946-1948 рік (В. А. Іллінська та І. І. Ляпушкін), у
1971 році працював Лівобережний загін Інституту археології Академії
наук УРСР [3], у 1992-1993 рр. – археологічна експедиція «Сула» ІА НАН
України під керівництвом Ю. В. Болтрика, площа розкопу – 130 м², знайдені матеріали доскіфської епохи, доби бронзи та роменської культури [7]).
Археологи, місцеві жителі, діти часто знаходили на території городища уламки кераміки (цікаво, що виготовлена вона клаптиково-спіральним
способом, при якому нарощування стінок посуду здійснюється окремими
шматочками видовженої форми за спіральною траєкторією), зброї, кінської збруї, шматки обпаленої глини, кістки тварин, уламки овруцького
шиферу, прикраси, камені для пращі. Ці знахідки передавали до сільського музею. Частина знахідок вивезена археологами, деякі втрачені
при зміні музеєм приміщень, решта знаходяться в шкільному музеї. І
дослідження, і знахідки дають підстави зробити висновки про існування
досить великого поселення на території Свиридівського городища та побіля нього і за доскіфських часів, і в період Київської Русі [6].
Де ж саме знаходиться об’єкт нашого дослідження? Якщо прямувати центральною вулицею села, ліворуч різко повертає дорога. Через
5 хвилин ходу дорогою ми наче потрапляємо в інший часовий вимір – літ
800 тому.
Городище займає площу близько 5 га. Вважається одним із найбільших, так званих, складних, дворівневих городищ України. Підійшовши
ближче, можна побачити залишки валів. Судячи з площі городища, вали
досягали до 7 м висоти. Зараз на цій території городи. Під час оранки
минуле досить щедро нагадує про себе – діти приносили до шкільного
музею уламки горщиків, мисок, шматки шлаку, битої цегли, місцеві жителі – сокиру, ножиці, наконечники стріл, списа, писало. На цьому полі
і трохи нижче, в яру, ми знайшли кілька западин. Старожили розповіли, що колись там часто провалювалась земля, відкривалися підземні
ходи. Ймовірно, ці ходи вели до укріплень. Діти, та дехто і з дорослих,
пробували потрапити в підземелля, але далеко заходити боялися. Зараз ці входи присипані землею, зарослі травою. Дві частини городища
з’єднувалися між собою вузьким перешийком, який був відгороджений
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насипаним валом, довжина якого становила до 15 м. Це досить великі площі. Одна частина городища знаходиться на підвищенні. Зараз це
вузький, порослий лісом, чагарниками, мис. Друга частина – рівна, чотирикутної форми. Справа – пагорб. Якщо рухатися з півночі на південь,
то наміряємо 280 м, в ширину – майже 300 м. Непросто було дістатися
до городища з боку села. Треба було подолати вал висотою 6 м. Вже в
ХХ ст. у валові були прокопані неширокі ворота, щоб можна було пройти
чи проїхати підводою. Між двома частинами городища – високий курган,
який носить назву Дитинець. Назва дуже давня. За часів Київської Русі
означало центральну укріплену частину поселення, де на випадок облоги ховалося мирне населення, в першу чергу – діти [4]. Можна стверджувати, що Свиридівське городище було внутрішньою частиною міста,
досить великого за розмірами і, очевидно, густо населеного. Поселення
розташовувалось на великому плоскому пагорбі над Сулою поза Дитинцем. Зараз на цьому плато ліс, городи і сільські хати. Який вигляд мало
поселення? Можна лише здогадуватись, виходячи із залишків і уламків,
які знаходили свиридяни, коли будували житло або орали городи та із
переказів сивих старожилів, перейнятих від далеких предків. Можна
зробити висновок, що поселення було багате, мало розвинуті ремесла
і сільське господарство, жителі не лише працювали, але захищалися,
про що свідчать залишки укріплень. Зі сходу, від річки, місто було захопити неможливо. Присульський горб мав стрімкі схили. Це місце зараз називається Безодня. З західного боку, там, де насипані високі вали,
знаходили дерев’яні колоди, уламки, що могли бути залишками веж
і міцних воріт. У 1911 році археологи знайшли навіть рештки колодязя
та кам’яної споруди – уламки червоної цегли. Старожили переказують,
що там стояла церква.
Минуле – то величезне багатство. Окремої людини села, народу. І
цінність його тільки зростає з роками. І якщо приймають гостей, то насамперед поспішають показати місця, овіяні історичними подвигами, славою
та легендами. На даний час проводиться робота по створенню історикоархітектурного меморіального парку «Свиридівське городище – пам’ятка
слов’янської культури», досягнута попередня домовленість в проведенні
насту
Чим краще знатимемо минуле своєї землі, тим глибше і ясніше розумітимемо сучасне, яке, за словами О. Довженка, «завжди на дорозі з
минулого в майбутнє»
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СТОРІНКИ ІСТОРІЇ СЕЛА КИРИЯКІВКА. СУПЕРЕЧЛИВІ ПОГЛЯДИ НА
ІСТОРИЧНУ ПОСТАТЬ ГЕНЕРАЛ – ЛЕЙТЕНАНТА О. І. ЗИГІНА.
Скапа Роман, Німак Любов
учні 11 класу Опришківської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Глобинської міської ради, вихованці
гуртка «Краєзнавець»
Керівник: Скапа А. А., учитель історії
Історія будь якого населеного пункту подібна до людського життя.
Так само як і людина, він народжується, живе і, на превеликий жаль
(а інколи буває і таке), перестає існувати – помирає. Сторінки історії населеного пункту, як і періоди в історичній науці, діляться згідно певних
подій, що відбуваються в ньому.
Період, який ми досліджували та описуємо у своїй роботі, залишив по собі велику рану, яка не перестає боліти на протязі багатьох
десятиліть. Це грізні і криваві роки – період німецько-радянської війни
1941-1945 роки. Окупація села Кирияківка німецькими військами тривала з вересня 1941 року по вересень 1943 року. Одна з сторінок цих подій
пов’язано з іменем Зигіна Олексія Івановича.
Олексій Іванович Зигін – радянський воєначальник, у роки Другої
світової війни командувач арміями, генерал-лейтенант. Він народився
11 квітня 1896 року в слободі Велика Мартинівка нині Мартиновського
району Ростовської області. У російській армії – з 1915 року. На посаді командира роти брав участь у Першій світовій війні на Кавказькому
фронті, прапорщик. Після Лютневої революції 1917 року голова полкового комітету 2-го Карського кріпосного полку. У Червоній Армії з
1918 року. Під час Громадянської війни командував загоном, полком,
бригадою. Обіймав посаду начальника відділу штабу 2-ї Кінної армії.
У 1928 році закінчив стрілецько-тактичні курси удосконалення комскладу
РККА «Постріл». З 1940 року командир стрілецької дивізії.
На початку Другої світової війни Олексій Іванович призначений командиром 174-ї стрілецької дивізії 62-го стрілецького корпусу 22-ї армії,
включеної в липні 1941 року до складу Західного фронту. Спочатку зайнявши оборону в районі Полоцька, дивізія під тиском переважаючих
сил противника була змушена відійти в напрямку Невеля, де незабаром
потрапила в оточення. Завдяки вмілим та рішучим діям командира і особового складу дивізії їй вдалося прорвати кільце і майже в повному складі вирватися з оточення. За організований вихід з оточення О. І. Зигін
був нагороджений орденом Леніна і йому присвоєно військове звання
«генерал-майор».
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З грудня 1941 року О. І. Зигін командував 186-ю, а потім 158-ю стрілецькими дивізіями, які у складі 22-ї армії Калінінського фронту брали
участь у контрнаступ під Москвою. У червні 1942 року генерал-майор
Зигін призначений командувачем 58-ю армією, а через місяць – сформованої на її основі 39-ю армією. До березня 1943 року війська армії
брали участь у важких боях на Ржевському напрямку, а з 2 березня брали участь у Ржевсько-Вяземський наступальної операції. 22 вересня
1943 генерал-лейтенант Зигін О. І. прийняв командування 4-ї гвардійської армії (змінивши на цій посаді генерала Григорія Івановича Кулика),
що брала участь в битві за Дніпро.
26 вересня 1943 року Зигін Олексій Іванович прилетів у район дії
військ в Полтавської області. По дорозі на командний пункт у село Бірки,
він вирішив оглянути висотку біля села Кирияківка, намічену під спостережний пункт. Машина командарма з'їхала з головної дороги, яка була
перевірена саперними частинами, і підірвалася на залишеній німцями
двох'ярусної міні з дуже сильним зарядом. Олексій Іванович загинув у
віці 47 років. Похований у м. Полтаві на Меморіалі Солдатської Слави.
Суперечливі погляди на постать Зигіна О. І. та про історичну справедливість в питанні визволення Полтавщини від німецьких загарбників
у газеті «Голос України» журналіст Віталій Скобельський висвітлює хронологію подій вересня 1943 року. Він переконаний, що несправедливо
вважати визволителем Полтавщини Зигіна Олексія Івановича, адже «насправді «прийняти командування» армією Зигін так і не зміг – він підірвався на міні на шляху з аеродрому на командний пункт». Ці суперечки
тривають вже багато років. Історики-краєзнавці по-різному описують та
висвітлюють далекі й грізні події визвольного періоду. Виявляється, що і
свідчення їх учасників змінюються – така вже у нас історія.
Та ми, досліджуючи дану тему, звернулися до жителів села, які могли б нам переказати чи згадати про ті часи.
Спогади жителів села Кирияківка про події 27 вересня 1943 року та
смертельне поранення генерал – лейтенанта О. І. Зигіна.
Затуливітер Василь Григорович (1936 року народження), житель с.
Кирияківка згадує: «27 вересня 1943 року у вже визволеному селі від німецьких загарбників на курній дорозі показалась машина. Зупинившись
біля купки місцевих жителів, які обговорювали останні новини (відступ
фашистів та звільнення території радянськими військами), приїжджі запитали дорогу на село Броварки. Селяни попередили військових про те,
що німецькі солдати щось довго возились за селом при відступі. Тобто,
вони щось робили на полі та пагорбі, що був зразу ж за Кирияківкою.
Водій автомобіля, ніби, ще й насміявся з присутніх, що вони розводять
паніку, адже тут напередодні працювали сапери. Та все ж селяни переконували їх їхати дорогою, бо недавно по ній вже пройшла колона військової техніки.
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Автомобіль рушив у сторону села Броварки. Та за селом чомусь
звернув у сторону пагорба, так званої висотки. Невдовзі почувся вибух.
Селяни кинулися за село, де стояв стовп диму. Найпершим до підірваного на німецькій міні автомобіля добіг Затуливітер Павло Григорович. Він
витяг з палаючого авто генерала. При цьому він був поранений. Слідом
за прибулими селянами до місця трагедії під’їхав автомобіль із військовими. І тільки тоді місцеві жителі дізналися, що смертельно поранений,
це генерал – лейтенант Зигін Олексій Іванович. »
Із спогадів нині вже покійного жителя с. Кирияківка Затуливітра Михайла Дмитровича (1936 року народження): «Вже пізніше стало відомо,
що Зигін О. І., командуючий 4-ї гвардійської армії, намагався знайти місце для спостережного пункту, адже саме в цей час його армія готувалася
до форсування Дніпра. Ще живого, але в край важкому стані, генерал –
лейтенанта переправили до Полтави. По дорозі до військового госпіталю
Олексій Іванович помер.
Медична допомога необхідна була і рятівникові Зигіна Олексія Івановича – Затуливітру Павлу Григоровичу, тому він також був відправлений на лікування у військовий госпіталь. »
На місці загибелі генерал – лейтенанта Олексія Івановича Зигіна встановлено обеліск. Автор обеліска колишній секретар парткому кирияківського колгоспу Григорій Іванович Пастернак. У місцевому
колгоспі також передовикам виробництва вручалась грошова премія
імені О. І. Зигіна.
76 років відділяє нас від буремних воєнних років, від моменту визволення села від німецьких нацистів. Для історії це небагато, а для
людини – це майже все життя. Та люди самі по собі творять історію.
Щорічно, і давно вже традиційно, у травні, вересні та жовтні біля
обеліска на місці загибелі Зигіна Олексія Івановичау селі Кирияківка урочисто проходять лінійки – реквієми та хвилини вшанування пам’яті генерал – лейтенанта. В селі одна з вулиць носить ім’я генерал – лейтенанта
О. І. Зигіна.
Скільки б не пройшло часу після Другої світової війни, скільки б не
з’являлося нових версій та публікацій – сенсацій про буремні роки лихоліття, в людській пам'яті залишається слід про той тяжкий період історії
нашої країни, нашої Вітчизни. І стоятиме на узбіччі дороги біля села обеліск, і йтимуть люди, щоб поклонитися та вшанувати пам'ять генерал –
лейтенанта О. І. Зигіна. Тому що існує не тільки писана історія, а й та, що
передається з вуст у вуста, з покоління у покоління. І ця пам’ять народна,
як засвідчує історія, вічна.
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ЖИТТЯ І ДОЛЯ ЛЕМКІВ НА ЗІНЬКІВЩИНІ
Фучко Людмила,
учениця 9-А класу,
ОЗ «Зіньківська спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів № 1 Зіньківської районної ради
Полтавської області», член пошукового загону
«Краєзнавець»
Керівник: Постернак Н. М., учитель історії
Лемки – це етнічна група українського народу. «Енциклопедія українознавства» повідомляє, що лемки – найзахідніша гілка українського
етносу. Її представники заселяли обидва боки Карпатського хребта [5].
Улітку 1944 року радянська армія вступає на територію Польщі.
9 вересня 1944 року підписана угода між урядом УРСР і Польським комітетом національного визволення «Про евакуацію українського населення
з території Польщі і польських громадян з території УРСР». Одночасно з
цією угодою вийшла постанова про «добровільне» виселення з Підляшшя, Холмщини, Посяння та Лемківщини всього українського населення.
Це велике переселення назвали «Операція «Вісла».
Так розпочався трагічний період у житті моєї родини – роду Фучків,
переселеного влітку 1945 року з Лемківщини (південно-східна частина
Польщі) в Україну, на Зіньківщину.
Нині, живучи в незалежній державі, ми повертаємо собі історичну
пам’ять, яка насправді ніколи й не покидала лемків. Ми робимо все для
етнічного відродження нашого народу.
На зіньківську землю було депортовано багато лемків, і ця земля
стала їхньою другою батьківщиною. Восени 2019 року ми відзначаємо
75-і роковини початку операції «Вісла».
Виселення лемків розпочалося 1 листопада 1944 року. Перша партія депортованих українців прибула на Полтавщину в грудні 1944, їх було
7 осіб. Із січня 1945 року кількість переселенців починає зростати.
Травень 1945 року приніс усьому світові радість – завершення
страшної війни, а лемкам – чорні дні. По хатах ходили уповноважені
владою агітатори й закликали людей переїхати до радянської України.
Агітація була своєрідна: і пряником, і батогом. Переважна маса лемків
вагалася, чимало – категорично відмовлялися. Але психологічний тиск
був такий сильний, що встояти було неможливо [11, спогади Ткачик Р.].
Десь у середині серпня 1945 року вози, завантажені нехитрим лемківським скарбом, потяглися до залізниці. Дорога була важка, виникали
десятки запитань про майбутнє, на які не було ніякої відповіді [11].
Нині в Полтавській області мешкає понад 10 тисяч лемків. У нашому
Зіньківському районі – близько тисячі. Це вихідці з-під Нового Санча із
сіл Кам’яна, Поляни, Лабова, Нова Весь [3].
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Розповідає Микола Ткачик, житель м. Зінькова, голова обласного
товариства «Лемківщина», син депортованих 1946 року, – за спогадами
батьків: «Коли подавали вантажні вагони, то лаштувалися дві доби, а
їхали до станції «Гадяч» шість тижнів. І це багато! Багатодітні сім’ї, ще й з
худобою, яку необхідно було годувати. Маленьких дітей везли в глибоких
діжках для зерна, щоб не повипадали з розбитих вагонів. До Гадяча доїхали в середині червня 1946 року. Дана була команда розвантажуватися
в полі, адже вагони були потрібні для інших переселенців. І так просто
неба чекали ще чотири доби, поки приїхали підводи і розвезли по селах.
Усього в Зіньківський район переселено понад 50 сімей» [3].
Та не минуло й року, як кількість переселенців зменшилася чи не
вдвоє.
Почали тікати на захід, маючи намір повернутися до рідних домівок.
Хто залишився – мусив коритися долі.
Переселенців суворо контролювали, особливо надання їм грошової
допомоги. Навіть ті кошти, які повинна була виділити держава, не повністю видавали. В архіві є такі дані: ліміт виплат у Зіньківському районі
на 1946 рік становив 27 тисяч рублів, а насправді було видано лише 18
тисяч [4].
Найбільше лемків оселилися в селах Зіньківщини: Лютенських Будищах та Шилівці. Згадує Ганна Олешневич: «Коли ми зійшли на станції
«Гадяч», до нас прийшов чоловік і запросив сісти на підводу. Пізніше ми
дізналися, що це був голова колгоспу «Надія» села Лютенські Будища
Марко Шевченко (про нього лемки згадують із повагою, бо допоміг їм у
тяжкі хвилини. Був головою колгоспу до 1962 року). Приїхали до села.
Будівель для проживання не було. Чотирьом родинам довелося жити навіть у сільському клубі, а 16 дітей спали на сцені в сіні» [8].
Дивовижна працелюбність, людяність, чуйність, віра в Бога, висока культура лемків не залишились непоміченими. У селі Шилівці стільки
добра зробили Петро й Семен Фучки! Вони відремонтували олійницю,
млин, відновили пасіку в колгоспі. У них були пилки для дерева, тож жвавіше пішло будівництво. Не злічити споруджених ними льохів, колодязів.
Відома й родина Олени Хохоляк із Шилівки. Славна жінка-трактористка
у 70-х роках стала ініціаторкою руху «Дівчата на трактор». У селі й досі
пам’ятають, де було Оленине поле.
У Лютенських Будищах жили покрівельники Онуфрій Олешневич і
Йосип Полянський. Вони були знані не лише в Полтавській області, а й у
сусідніх. Їхні металеві дахи – справжні витвори мистецтва.
Лемки сподівалися жити разом. На свята й у неділю всі сходилися
помолитися. У 50-х роках на Зіньківщині зруйнували церкви, відтоді почали ходити за 50 км до церкви в Гадячі, де священником був лемко.
Олешневичі зберегли дзвін, привезений із Кам’яної, і вже в 1982 році
громада вирішила віддати його в один із храмів Полтави. Дзвін «Святий
Миколай» переданий до Свято-Макарівського собору.
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Лемки зберегли на нових землях свою культуру, звичаї, обряди.
Центром духовного життя для них завжди була церква. До цього часу на
Спаса вони збираються на храм у Лютенських Будищах, а на Різдво – у
Шилівці.
В останні роки дехто з нащадків переселенців зміг відвідати рідні
краї в Польщі. Серед них – Фучки, М. Ткачик, В. Прислонський.
«Лемки не втратили глибинної основи етнічної культури, вона і досі
окремими реліктами засвідчує високий духовний потенціал народу», –
пише Ольга Бенч [1]. І справді, чудові національні костюми передаються
через покоління лемківських родин і діти виходять на сцену в яскравому,
самобутньому одязі своїх далеких предків, щоб заспівати лемківської
пісні. Предмети лемківської культури зберігаються в Полтавському краєзнавчому музеї. Починаючи з 2011 року, на Зіньківщині щорічно проводиться Міжрегіональний фестиваль лемківської культури «Барви Лемківщини», куди з’їжджаються нащадки лемків з різних куточків України та
з-за кордону.
Жорстоко вирвана з рідної землі частина українського народу прижилася на Зіньківщині, визнавши цей край своєю батьківщиною та подарувавши їй свою працю, свої таланти, свої серця. Дослідження історії
лемків, їхньої культури, звичаїв – обов’язкова сторінка української науки.
Адже лемки – частина України. Лемки – це українці, і своєю неповторною
культурою, своєю працею та духовністю вони збагачують нашу велику
Батьківщину.
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КОТЕЛЕВЩИНА В РОКИ ГОЛОДОМОРУ 1932-1933 РОКІВ
Вербич Леся,
учениця 11 класу, КЗ «Полтавський обласний
науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів
імені А. С. Макаренка
Полтавської обласної ради»
Керівник: Щербина А. М.,
учитель зарубіжної літератури
Глибокі соціальні, психологічні, демографічні шрами залишив після
себе Голодомор 1932-1933 років – одна із найжорстокіших сторінок української історії.
Це питання висвітлюється у збірниках матеріалів наукових конференцій, проведених Полтавським відділенням Асоціації дослідників
Голодомору-геноциду 1932-1933 років в Україні (статті О. Бажана, В. Пащенка, Б. Года, В. Лобурця, В. Ревегука та ін.) [2].
У 2008 р. надруковано полтавський том Національної книги пам’яті
жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Важливі історичні документи і матеріали уміщені у збірнику «Колективізація сільського господарства і голод на Полтавщині. 1929-1933» тощо [3]. Видано окремі праці
про голод у шести районах. Але наукових розвідок, присвячених історії
голоду на території Котелевського району, поки що немає. Саме це і зумовлює актуальність статті.
Метою роботи є спроба збору та систематизації наявних у друкованих джерелах матеріалів про трагічні події 1932-1933 років на Котелевщині, доповнення цих відомостей новими свідченнями мешканців району.
9 лютого 1932 року було прийнято постанову «Про утворення областей на території УРСР», згідно з якою слобода увійшла до складу
Харківської області.
На цей час у районі активно проводилась колективізація. Були
створені спочатку ТСОЗи, потім – сільгоспартілі, пізніше – колгоспи [1].
У 1932 році була організована Котелевська машинно-тракторна станція
(МТС)– їй було передано чимало будівель, забраних у репресованих громадян [6]. Руйнували котелевські церкви (їх було сім, лишилась одна) та
організовували депортації козацьких родів [6].
Заможні люди Котельви, об’єднавшись з релігійними діячами, чинили шалений опір колективізації [1]. Щоб його зламати, радянська влада
знайшла спосіб тиску на селян: з осені 1932 по липень 1933 року Котельва, як і вся Україна, зазнала страшного голоду. Вимирали сім'ями, вулицями, люди кидали обжиті місця і тікали на хутори, до міст. Але й там не
багатьом вдавалося вберегтися від голодної смерті. Особливо потерпіли
мешканці північно-західної частини Котельви, де ґрунти найменш родючі. На місці колишніх вулиць тепер шумить ліс [6]. Зібране з полів зерно
вивозили на державні хлібозаготівельні пункти, на державний склад, що
був розміщений у приміщенні Спаської церкви [7].
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Олександр Єрмак наводить дані Державного архіву Полтавської області про всесоюзні переписи населення 1926 та 1939 років [4]. М. Якименко пише, що перепис 1939 року був сфальсифікований і користуватися цими даними не можна [10]. Дослідник наводить матеріали Інституту
історії України НАНУ: підсумки перепису 1937 року, який дає більш точну
картину демографічних втрат мешканців Полтавщини. Якщо за цими даними в цілому населення Полтавщини скоротилося на 22, 1 %, то у Опішнянському районі – на 32, 5 %. За чисельністю втрат це шостий показник
поміж 36 районів області [10].
Таблиця 1.
Дані всесоюзних переписів населення
Назва району

1926 р.

1937 р.

1939 р.

Відсоток
померлих

За даними Державного архіву Полтавської області
Опішнянський

83, 6 тис.

–

72, 5 тис.

13, 2 %

За даними Інституту історії України НАНУ
Опішнянський

81, 5 тис.

55, 0 тис.

–

32, 5 %

У переліку населених пунктів Національної книги пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років є дані лише про шість сіл району: у Більську
померло 183 мешканці, у Михайлівці Першій – 84, у Шевченковому – не
менше 49, у Мар’їному – 48, у Козлівщині та Зайцях – по 18 осіб [9]. Тобто, відомо усього про 406 померлих. Це так, бо у 1934-1935 роках усі документи про облік населення в часи Голодомору були вилучені з органів
ЗАГС та сільрад співробітниками НКВС і назавжди зникли.
Тому з особливою увагою ми ставимося до свідчень очевидців тих
подій. У зібраних нами джерелах є 42 докази злодіянь тодішньої влади –
спогадів мешканців Котелевського району, записаних у 1968-2012 роках. Так, учителька історії Котелевської гімназії імені С. А. Ковпака, нині
пенсіонерка, Т. Пшинка записала 18 спогадів [7, 8], кореспондент котелевської районної газети «Народна трибуна» В. Костюк – 22 [5]. У книзі
В. Борисенко є 2 свідчення [1]. Ці розповіді через трагедію окремих людей, селянських родин доносять до нас страшну правду про Голодомор
1932-1933 років на Котелевщині. Поміж них є 7 свідчень про жорстокість
активістів хлібозаготівель, 3 докази заборони користуватися запасами
хліба, що гнили просто під небом, 5 розповідей про способи виживання,
зокрема, про те, що доводилось їсти голодуючим котелевцям. Є 4 описи
дитячих смертей. У 3-х спогадах іде мова про викрадання дітей, яких
потім різали і їли. Про голодну смерть батьків розповідають 9 очевидців.
Сьогодні свідків тих трагічних подій майже не залишилось. Нам удалося записати лише непрямі спогади очевидців Голодомору. Так, онук
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Вербич Анастасії Савківни (1922-2014 р. р.) – Вербич Володимир Миколайович, розповів: «Село, в якому мешкала бабуся, називалося Махнівка. На той час Анастасії було 11 років. Навпроти їхньої хати було кладовище, на яке поночі привозили мертвих та напівмертвих. Крики було чути
аж до хати. Батько, Сава Голобородько, був учителем і отримував пайок.
У них у господарстві була корова, тому з харчами все було в порядку. Але
в їхньому селі в той час була дуже велика епідемія скарлатини, через яку
померла менша, семирічна сестра Галя. Також у Сави був родич, хлопчик Ростислав з Ростова, якого він забрав на зиму до себе і відгодував.
Перезимувавши, він пішов своєю дорогою».
Олефіренко Ірина Володимирівна (1954 р. н., смт. Котельва) розповідала, що її прабабуся у 1932-1933 роках працювала кухаркою у тракторній бригаді. Щоб прогодувати сім'ю, вона підв’язувала малесенькі
глечики з кашею під спідницю і вночі годувала дітей. Їх було семеро. Усі
вижили. А чоловік помер, бо тяжко працював ковалем. А розкуркулювати
їх приходив власний кум-п'яниця. Забрали навіть жменю квасолі в кухлі.
Перспективою подальших розвідок у даному напрямку може стати
пошук інформації про безпритульних дітей, уточнення даних про смертність, відбір свідчень очевидців Голодомору 1932-1933 років у Котелевському районі із наявних друкованих джерел і систематизація усіх матеріалів для підготовки окремого видання.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Білоцерківець І. Д. Котельва, Котелевський район, Полтавська область /
І. Д. Білоцерківець // Історія міст і сіл Української РСР. Полтавська область.
– К., 1967. – 352 с.
2. Борисенко В. К. Свіча пам’яті: Усна історія про геноцид українців у 19321933 роках. – К., 2007. – 288 с.
3. Єрмак О. П. Дослідження історії Голодомору-33 на Полтавщині (1988-2008
роки) [Електронний ресурс] / О. П. Єрмак // Історична пам’ять. – № 30-31. –
62–74. – Режим доступу: http: //dspace. pnpu. edu. ua/bitstream.
4. Єрмак О. П. Ціна «великого перелому» / О. П. Єрмак // Колективізація сільського господарства і голод на Полтавщині 1929-1933. Збірник документів і
матеріалів. – Полтава, 1997. – С. 5-52.
5. Костюк В. Великий перелом (з історії Котелевщини 1917-1947 р. р.) / В. Костюк. Полтава, 2015. – 97 с.
6. Полтавщина: Енцикл. довід. / За ред. А. В. Кудрицького. – К., 1992. – 1024 с.
7. Пшинка Т. Свіча Пам’яті: Спогад наших людей про голодомор // Народна
8. трибуна. – 2008. – 21 листопада.
9. Пшинка М. 1932-1933. Немає в світі вищих могил… // Народна трибуна. –
2012. – 23 листопада.
10. Національна книга пам’яті жертв голодомору 1932-1933 років в Україні. Полтавська область / Упоряд. О. А. Білоусько, Ю. М. Пустовіт. – Полтава, 2008.
– 1200 с.
11. Якименко М. Голодомор 1932-1933 років на Полтавщині: як це було [Електронний ресурс] / М. Якименко. – Режим доступу: https: //www. adm-pl. gov.
ua/page/golodomor-1932-1933-rokiv-na-poltavshchini-yak-ce-bulo.

27

З ВІРОЮ В СЕРЦІ – У МАЙБУТТЯ
Щелкунов Максим,
учень 9 класу, ОЗ «Калайдинцівська ЗОШ
І-ІІІ ступенів імені Ф. Д. Рубцова»
Лубенської районної ради
Керівник: Пирогова Ю. І., учитель історії
Віра для людини і в наш час залишається важливим аспектом життя. В складних умовах сьогодення ми все частіше звертаємося до Бога.
Існує думка, що для того, щоб народ припинив своє існування потрібно
забрати в людей мову, релігію і традиції. Для того, щоб відстояти свою
незалежність нам не потрібно забувати і про віру.
Важливу роль у становленні і збереженні національної ментальності належить Православ’ю. Історія розвитку цього напряму є дуже важливою для нашого краю, тому що зараз він переживає період відродження.
Наш загін вирішив прослідкувати процес розвитку релігії нашого
краю. Для цього ми визначили такі завдання:
1. Опрацювати джерела з нашої теми.
2. Дослідити сам термін «Православ’я».
3. Ознайомитись з брошурою вчителя історії С. Мисника «Історико
краєзнавчий музей».
4. Поновити шкільний музей зібраним матеріалом.
Реалізовуючи поставлену мету ми використовували як активні, так і
пасивні форми роботи.
Православ’я – це збірний термін, який включає в себе Православну
церкву та Давньо східні православні церкви. Є одним із напрямів християнства, який остаточно сформувався в XI ст. У 1054 р. відбувся поділ і утворилися два основні напрями: «католицизм» і «православ’я».
Ця релігія бере свій початок на території Візантійської імперії, де слугувала ідеологічною опорою імперської влади. «Віросповідну основу становлять Святе письмо (Біблія) і Священний переказ. Догматику Православ’я
становить віра в триєдиного Бога, боговтілення, спокутна жертва, воскресіння і вознесіння Ісуса Христа»[6, с. 48]. Великого значення надається обрядовості, центральним елементом якої є сім таїнств (хрещення,
миропомазання, сповідь, причастя, шлюб, священство, єлеосвячення).
Великого значення в нашій релігії надається вшануванню святих, ікон,
постів. Ці релігійні свята мали неабияке значення в житті людини.
Ознайомившись з працею Грановського ми з’ясували, що на території села Калайдинці знаходилась церква Андрія Первозванного, яка
згадується ще у 1676 році. Учитель історії С. І. Мисник розповів, що будівля стояла в центрі села на кутку, який називався Мисниківка. Вона
славилась своєю іконою Божої Матері в ризі, яка була виготовлена на
пожертви місцевих жителів. Ймовірно приміщення пізніше згоріло. «У
1845 році була побудована нова церква. Освячення відбулось на свято
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Андрія Первозваного 14 грудня. З того часу цей день в селі Калайдинці
є храмовим»[2, с. 379].
Церква для людей завжди була не тільки місцем для молитви, а
й джерелом інформації для повсякденного життя. Це приклад того, як
тісно переплітаються в житті релігія та буденність. Православна церква
завжди була осередком освіти. Із брошури І. В Козюри, В. М Козюри «Лубенська старовина» ми дізналися, що в 1655 році «навіть селяни в Україні уміли читати і писати, а сільські священники вважали своїм обов’язком
навчати сиріт, не дозволяючи їм тинятися вулицями, як бродягам. »[4, с.
20]. Ієрей Андріївської церкви розповів нам, що основним призначенням
храму було прославляння Всевишнього. Найбільші свята були вихідними. Селяни, як і в наші дні вважали своїм обов’язком відвідати церкву.
Важливі справи починали з молитви.
Після Жовтневої революції почався наступ на релігію. У 1932 –
1933 роках з Андріївської церкви було вилучено всі золоті і срібні речі.
Радянська влада намагалась викорінити віру, традиції, мову, культуру із
життя селян. Священники в першу чергу потрапляли під розправу [3, с. 82].
У роки незалежності нашої держави громада Андріївської церкви
була зареєстрована 13 березня 2002 року. 21 листопада 2002 року розпочалась перша служба. Правив службу священник Дмитро Воловик.
Ієрей розповів нам, що життя односельчан, як і раніше тісно пов’язане
з релігією. Православна церква відіграє провідну роль у житті кожного.
Вона, як і в давнину збирає родини разом під час великих релігійних свят.
Отець Дмитрій зазначив, що всі православні звичаї та обряди виконуються так як і раніше.
Важливу роль відіграла Андріївська церква під час збору волонтерської допомоги воїнам АТО. Церква підтримувала воїнів, їх рідних і
близьких.
У двадцятому столітті з’явились на теренах України неохристиянські течії. Вони представлені релігійними утвореннями сформованими
в лоні традиційного християнства і проникли з інших держав. Усі вони
спираються на Біблію і на особу Ісуса Христа, межує з визнанням керівника церкви пророком, посланцем Бога. Вони критикують ортодоксальне
християнство за відхід від первісних традицій. Неохристиянство вирізняється своїм розумінням Трійці, природи Ісуса Христа, сутності Святого
Духа, пекла, раю, тощо.
Працюючи з даним питанням ми знайшли декілька таких організацій в м. Лубни. Це церква «Ковчег» християн віри Євангельських пятидесятників, релігійна громада «Відродження». Крім релігійної діяльності
вони займаються благодійністю, здебільшого допомагаючи сиротам та
безпритульним.
З кожним роком ми все більше повертаємось до своїх витоків, відроджуємо віру, дотримуємось звичаїв. Релігія знову стала невід’ємною
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частиною нашого життя і наша справа передати це надбання прийдешнім поколінням.
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ДІЯЛЬНІСТЬ ГРЕЦЬКИХ ПРОСВІТИТЕЛІВ ЄГЕНІЯ БУЛГАРИСА
І НИКИФОРА ФЕОТОКІ НА ПОЛТАВЩИНІ
Василець Юлія,
учениця 8 класу, КЗ «Полтавський обласний
науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів
імені А. С. Макаренка
Полтавської обласної ради»
Керівник: Брижак Л. І., учитель фізкультури
Релігійний фактор відіграє важливу роль в сучасних українських реаліях. За чисельністю православні організації в Україні посідають перше
місце. Тому цілком зрозумілий інтерес науковців, істориків, краєзнавців
до історичного шляху Української православної церкви та до діяльності
окремих постатей православного духовенства, таких, як Євгеній Булгарис і Никифор Феотокі. Їх життя та діяльність безпосередньо зв'язані з
історією нашого Полтавського краю, що зумовлює актуальність даної
теми.
Ми поставили перед собою завдання: розкрити особливості життєвого шляху та основні напрями діяльності перших архієпископів
Слов’янської і Херсонської єпархії – Євгенія Булгариса і Никифора Феотокі.
У ході дослідження ми опрацювали документальні матеріали, мемуари, спогади. Це, зокрема, праці В. Скворцова «Евгеній Булгарис, перший архіепископ Слов’янський і Херсонський» [6] та П. Мазанова «Полтавский Крестовоздвиженский монастырь» [5].
Видатний полтавський археолог і краєзнавець В. Бучневич у своїй
роботі «Записки о Полтаве и ее памятниках», виклав результати дослідження що до заснування Слов’янської семінарії, її викладачах та перших учнях [1].
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І. Лиман у своїх дослідженнях «Матеріали з історії Слов’янської та
Херсонської єпархії за архиепископа Євгенія Булгариса» [4] описує перші кроки Євгенія Булгариса як архієпископа Слов’янського і Херсонського та показує значення його діяльності як мудрого адміністратора.
Найбільш вагомими є наукові та краєзнавчі розвідки Віри Жук «Великі греки у Полтаві» [2] та «З історії Полтавської Слов’янської семінарії»
[3].
Наукова новизна нашої статті полягає у визначенні двох напрямів
діяльності Євгенія Булгариса і Никифора Феотокі: архіпастирської та
культурно-просвітницької та систематизації матеріалів що до цих галузей їх практичної діяльності на чолі Слов’янської і Херсонської єпархії.
Євгеній Булгарис (1716-1807р. р.) і Никифор Феотокі (17311800 р. р.) народилися на острові Корфу у Греції. Цікаво, що першим учителем майбутніх відомих церковних діячів був Ієромонах Єремія Кавад.
Вони обидва мали хист до науки і продовжували здобувати освіту в Італії, де вивчали богослов'я, математику, латинь, італійську, давньогрецьку
і французьку мови. Евгеній Булгарис був проповідником у Венеції, потім
учителем у різних містах, зокрема у Константинополі. Никифора також
знали, як відомого на той час проповідника, місіонера та педагога. Євгеній Булгарис (1775-1779 р. р.) разом з Никифором Феотокі (1779-1786р.
р.) першими очолили новостворену Слов’янську і Херсонську єпархію
з центром у Полтаві. З часу правління Євгенія Булгариса Слов'янськоХерсонське єпархіальне управління почало енергійно облаштовуватися. Із досліджень І. І. Лимана відомо, у 1776 р. архієпископ створив у
Полтаві Слов’янську духовну консисторію і шість протопопій на території
Новоросійської губернії, які пізніше були перейменовані в духовні правління. Найбільшим досягненням Євгенія Булгаріса на чолі Слов’янської
і Херсонської єпархії стало заснування на Полтавщині першої духовної
семінарії [3]. Завдяки вдалій організації навчального процесу в семінарії
та висококваліфікованим на той час вчителям у вихованців була можливість за роки навчання набути глибоких і різнобічних знань, зокрема, із
мов та літератури, історії, математики, філософії [6].
До числа уславлених вихованців Полтавської Слов’янської семінарії належали М. І. Гнідич, В. П. Гоголь-Яновський, Афанасіос (Псалідас),
С. Ф. Гаєвський, Архімандрит Полтавського Хрестовоздвиженського монастиря Гавриїл Орловський, І. І. Мартинов, І. П. Котляревський [1].
Іван Котляревський деякі сцени для своїх творів брав із життя періоду навчання в семінарії:
І всіх зачав сам мордовати,
Поверху, по словам складати
Латинську тму, мну, здо, тло…
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Никифор Феотокі продовжив справу свого земляка Євгенія Булгариса. Він, перебуваючи на чолі Слов’янської і Херсонської єпархії, організовував підпорядковане йому православне духовенство на участь в
організації розселення мігрантів, виборі місць для будівництва населених пунктів та церков [2]. Крім того Никифор вів активну просвітницьку
роботу серед старообрядців Слов’янської і Херсонської єпархії. Про це
свідчать такі його праці, як «Краткое повествование об обращении раскольников селения Знаменки», «Ответы на вопросы старообрядцев» та
інші. Поступово архієпископу старообрядці стали довіряти. Наприклад, у
1782 році жителі с. Злинка написали покаянного листа з проханням святійшого архієпископа Никифора благословення на приєднання до Святої
Церкви за законами «єдиновірства» [4].
Започаткований ним інститут єдиновірства зіграв свою історичну
роль у процесі зближення старовірів із синодальною церквою і певною
мірою врятував їх від утисків і переслідування, які розпочалися у першій
половині ХІХ ст.
Дбав Никифор Феотокі і про благоустрій Полтавського Хрестовоздвиженського монастиря. Так, при ньому була побудована чотириярусна
дзвіниця, яка поповнила ряди архітектурних шедеврів Полтавщини.
Отже, архіпастирська діяльність перших архієпископів Слов’янської
і Херсонської єпархії полягала у створенні Слов’янської духовної консисторії і шести духовних правлінь у Новоросійській губернії, а також п’яти
духовних правлінь в Азовській губернії. В їх обов’язки також входила
організація духовного життя численних православних переселенців з
сусідніх держав. Підпорядковане Никифору Феотокі православне духовенство брало участь в організації розселення мігрантів та виборі місць
для будівництва населених пунктів.
Культурно-просвітницька діяльність архієпископів булла найвагомішою. Євгенієм Булгарисом і Никифором Феотокі було створено Полтавську Слов’янську семінарію, в якій можна було отримати досить
гарну освіту.
Никифор Феотокі вів просвітницьку роботу серед старообрядців. Він
став одним із перших ініціаторів політики компромісу із старообрядницькими громадами, названої згодом «єдиновірство»; особисто відвідував
селища старовірів, надсилав до них священиків, святив храми для їх громад, благословив приєднання до Православної церкви.
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ГОЛОДОМОР 1932-1933 РОКІВ
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СВІДОМОСТІ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ
Дзиґа Олеся,
учениця 11 класу, КЗ «Полтавський обласний
науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів
імені А. С. Макаренка Полтавської обласної ради»
Керівник: Сапегіна А. Ю., учитель історії
Сучасна молодь звикла ні в чому собі не відмовляти і навряд чи
повністю розуміє поняття соціальної рівності, соціальної власності чи
суцільної цензури. І прикро, що навіть трагічні сторінки історії власного
народу дедалі менше цікавлять підростаюче покоління. На жаль, далеко не у кожній сімʼї діти знають, якою мірою торкнулися крила «чорних
лебедів» Голодомору 1932-1933 рр. їхньої родини. Саме це і визначає
актуальність нашого дослідження.
Ми поставили перед собою завдання: визначити, якою інформацією про події 1932-1933 років володіє сучасна молодь, що знає про
них зі спогадів рідних; використавши метод опитування, провести моніторинг рівня усвідомлення старшокласниками Полтавського обласного ліцею-інтернату імені А. С. Макаренка Голодомору як геноциду
українського народу.
Респонденти – учні старших класів віком від 15 до 17 років, жителі
Полтавського, Кобеляцького, Великобагачанського, Чутівського, Котелевського, Карлівського, Машівського, Козельщинського, Зіньківського,
Миргородського та Новосанжарського районів.
Питанням Голодомору в межах нашого регіону активно почали займатися після здобуття Україною незалежності та публікації документів
із центральних архівів у Києві та матеріалів свідчень очевидців, жителів
Полтавської області.
В. Коротенко, Л. Мокляк, М. Назаренко стали упорядниками збірника полтавських архівістів, у якому було відібрано раніше неопубліковані
документи з фондів Державного архіву Полтавської області. Чинне місце
у вивченні особливостей Голодомору 1932-1933 рр. у нашому краї займають праці О. Єрмака [6]. Над цією темою працювали також О. Бажан,
С. Іващенко, В. Клочко. Голодомор в окремих селах та районах Полтавської області вивчали М. Бака, Б. Год, В. Лобурець [2].
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Старшокласники нашого закладу знають про голодомор 19321933 рр. із уроків історії України, емоційно співпереживають героям творів «Жовтий князь» В. Барки та «Марія» У. Самчука. Але, звичайно, найпереконливішими аргументами для молоді є спогади їхніх рідних, якими
не можна знехтувати.
Упродовж десятиліть радянська влада забороняла будь-де згадувати про штучний голод [1]. Магеря Катерина, розповіла, що її прабабуся
Головня Мотрона Назарівна (1926 р. н.), жителька села Вакулівки Козельщинського району, ніколи нічого не говорила про голод, бо боялася.
Її страх був спровокований репресіями. Єдине, що Катя знає: Мотрона
Назарівна стала свідком розкрадання церковного майна, і за це ніхто не
поніс покарання.
Причини голодомору на Полтавщині, як загалом в Україні, однакові.
Унаслідок примусової колективізації протягом 1932 року відбулася дезорганізація сільськогосподарського виробництва, що зумовило скорочення обсягу хлібозаготівель [5]. Для збільшення поставок хліба влада
вдалася до вилучення продовольчих запасів, часто використовуючи репресивні методи. Наприклад, Омеляненко Пелагею Гаврилівну (1923 р.
н.), жительку села Таверівки Чутівського району, голод спіткав в 11 років.
Зі слів учениці Бакеєвої Поліни, у сім’ї прабабусі продовольчі бригади
забрали весь харч, зерно та козу, а батька били, щоб віддав фураж, заготовлений для кози на зиму.
Сім’я Шевелі Марії Олексіївни (1925 р. н.), жительки села Більськ
Котелевського району, дивом не потрапила в процес розкуркулення,
тому на початок Голодомору була заможною: мала корову та молотарку.
Гриценко Олена, правнука бабусі, розповіла нам, що в сім’ї з восьми осіб
лишилося дві сестри. У хаті – пусті стіни, все забрали військові. Хоча
декому з владою вдавалося домовитися. Так, учень 11 класу Сухорук
Вадим стверджує, що його прабабуся Жовтяк Галина Олександрівна
(1925 р. н.), жителька села Калініно Кобеляцького району, вижила завдяки тому, що її брат, маючи дружні стосунки з райкомом партії, тримав
корову і давав її сім’ї молоко.
У серпні 1932 р. було прийнято «Закон про п’ять колосків»: за будьяке розкрадання колгоспного майна – ув’язнення з конфіскацією або розстріл [2]. Одинадцятикласниця Гезей Фаїна розповіла, що її прабабусю
Гилик Пистину Пилипівну (1910 р. н.), жительку села Федоровщини Чутівського району, сім’я послала на поле до сусідньої Кантемирівки, щоб
пошукала хоч кілька зерен кукурудзи для млинців. Дівчині ледь вдалося
вирватися з рук наглядача.
Багато людей всупереч забороні покидали місця проживання намагалися виїхати в області, які голод не зачепив, аби виміняти речі на
жменю борошна чи влаштуватися на роботу в колгосп, щоб отримувати пайок [8]. Учениця Колісник Анна розповіла нам, що її прабабуся Зінченко Ганна Федорівна (роки життя учениця не знає), жителька
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села Селещини Машівського району, пішла працювати в колгосп у тринадцять років, щоби приносити додому 300 грамів цукру і півхлібини
на п’ять осіб родини.
Масова смертність від голоду, епідемії та навіть канібалізм стали
буденними і не викликали подиву [3]. Житель села Бригадирівки Козельщинського району Коробченко Вячеслав Григорович, як стверджує його
правнук Білокінь Олексій, чув, що сусіди варили дітей, а після цього сходили з глузду.
Сучасне покоління не потрапило під радянське промивання мізків,
тож об’єктивніше ставиться до оцінки подій, що відбулися в умовах сталінської системи. Так, відповідаючи на питання анкети, старшокласники
назвали такі причини Голодомору: 1) політична – репресивний апарат
комуністичної партії на чолі зі Сталіним; 2) соціально-економічна – розкуркулення, колективізація та хлібозаготівля; 3) ідеологічна – геноцид.
«Колективізація», «Закон про п’ять колосків», Й. Сталін, «чорні дошки», репресії, геноцид, С. Косіор, продзагони, смерть, біль» – із такими
словами асоціюється в учнів поняття Голодомору. 100 % опитаних розуміють значення терміну «геноцид» і вважають, що Голодомор 19321933 рр. – цілеспрямоване, сплановане знищення українського народу.
82% респондентів зізналися, що люблять хліб. У середньому вживають його 2-3 рази за день. 93% опитаних учнів хліб ніколи не викидали, але були й такі, що зізналися в протилежному. Для порівняння:
за нормами харчування, щодня дитина має споживати 250 гр. білого та
250 гр. житнього хліба. А за дослідженням М. Якименка, під час Голодомору його отримували лише ті, хто працював, і то лише 500-600 гр. на
сім’ю до 6 осіб [9].
Таким чином, старшокласники нашого закладу все ж переймаються
трагічними сторінками історії. Хоча, на жаль, не всі знають, як пережили
їхні рідні Голодомор 1932-1933 рр., бо наше дослідження виявило й таких учнів, що не цікавилися цим питанням. Це і визначає мету нашої подальшої роботи в цьому напрямку. Адже ми живі, доки нас пам’ятають…
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ДОСЛІДНИК ІСТОРИЧНОЇ МИНУВШИНИ – Л. В. ПАДАЛКА
Бернацькій Євгеній,
учень 11 класу Щербанівського ліцею
Щербанівської сільської ради
Полтавського району
Керівник: Ярощук М. В., учитель історії
Полтавська земля відома далеко за своїми межами як духовна столиця України, вона славна своїми синами, що працювали на благо своєї
Батьківщини. Одним з таких вірних синів свого краю та народу є Лев Васильович Падалка – археолог, історик, статист, етнограф, краєзнавець,
громадський діяч, дослідник Полтавщини, а також інших етнічних територій України.
Усе нове, що ми винаходимо сьогодні, має свої корені в минулому.
Свого часу О. Довженко говорив: «Народ, що не знає своєї історії, є народ сліпців», а в сучасних умовах політичного, соціально-економічного
життя проблема вивчення історичної минувшини свого народу є гострим
стрижнем у питанні збереження та розвитку нації. Тому, на нашу думку,
є актуальним вивчення історичного минулого полтавського краю через
дослідження життєвого шляху та наукових пошуків і відкриттів відомого
полтавського діяча – Л. В. Падалки.
Життєвий шлях та наукову спадщину полтавського історикакраєзнавця вивчали ряд науковців, а саме: В. О. Мокляк, В. Є. Лобурець,
В. М. Ханко, П. П. Ротач, П. Г. Шемет, О. А. Макієнко, Н. В. Ченцова та інші
дослідники. Однак, системна та детальна праця щодо дослідження наукової спадщини полтавського історика-краєзнавця і досі відсутня, отже,
метою нашого наукового пошуку є висвітлення основних етапів життєдіяльності, наукових досліджень та праць Л. В. Падалки.
Лев Васильович Падалка народився 18 лютого 1859 року у родині священника у с. Чорнухи Лохвицького повіту Полтавської губернії.
Будучи сином священника, Лев Васильович здобував спочатку освіту
в Лубенській духовній школі (1875 р.), а згодом у Полтавській духовній
семінарії (1879 р.). Однак, незважаючи на отриману освіту, священнослужителем Л. Падалці стати не судилося. Склавши екстерном іспити на
атестат зрілості при Першій Полтавській гімназії, Лев Васильович всту36

пає на історико–філологічний факультет Київського університету святого
Володимира.
У період навчання доля зводить Л. В. Падалку з відомим ученим–істориком та етнографом В. Б. Антоновичем, останній для Льва Васильовича стає наставником та улюбленим вчителем. Вплив В. Б. Антоновича
на формування історичних поглядів Падалки Л. В. є беззаперечним фактом. Яскравим свідченням цього є численні публікації в часописі «Киевская старина», де систематично видавав свої археологічні, топографічні
та етнографічні дослідження сам В. Б. Антонович, а згодом і Л. В. Падалка. Зокрема, за авторства Л. В. Падалки та Д. І. Яворницького впродовж
1884 року в часописі «Киевская старина» друком виходять археологічні
розвідки Південної України та Запоріжжя. Ймовірно, що саме під впливом наукових інтересів і публікацій визнаного науковця-історика В. Б. Антоновича побачила світ одна з перших наукових праць дослідника Льва
Падалки «Происхождение запорожского козачества». [1]
Ще будучи студентом Київського університету Падалка Л. В. бере
активну участь у роботі Історичного товариства Нестора-Літописця. По
закінченню університетського курсу (1879-1884 р. р.) Лев Падалка захищає кандидатську дисертацію.
Враховуючи стан тодішньої реакційної шкільної політики, будучи
опозиційно налаштованим Лев Васильович учителювати не став. Повернувшись до Полтави він знайшов собі прихисток у Полтавському земстві
на посаді помічника секретаря у періодичному виданні «Земський обзор», де пропрацював аж до закриття часопису. Згодом змінив сферу
діяльності та працевлаштувався статистом до Херсонського губерніального земства. [1]
Перебуваючи на службі у Херсонському губерніальному земстві
Л. В. Падалка пише близько десятка науково-статистичних досліджень,
серед яких «Исторический очерк развития Херсонской земской сельскохозяйственной статистики», «Німецьке землеволодіння в Херсонській
губернії», «Рух вантажів через Дніпровські гирла 1855-1890 р. р. » та ін.
У1893 р. його заарештовують і він припиняє роботу у Херсонському
земстві. Через деякий час на досить короткий термін Лев Васильович
працевлаштовується до Харківської міської управи. А в 1894 р. коли він
вдруге прийшовши на службу до Полтавського земства, його переслідує
невдача. У 1898 р. Лев Васильович разом з 27 полтавськими видатними
діячами підписав протест проти арешту Налімова (сторож царської адміністрації, несправедливо звинувачений у розповсюдженні нелегальної
літератури). Ті, хто поставив свій підпис під протестом, підлягали виселенню за межі Полтавської губернії, і Л. В. Падалка був змушений на
деякий час залишити свою працю в Полтавському земстві, але згодом
він повертається до своїх обов´язків. [3; 18]
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Будучи свідомим громадянином своєї нації, борцем за автономію
українського народу, захисником української культури та мови Л. В. Падалка в подальшому постійно перебував під пильним наглядом поліції за
свої українофільські погляди та краєзнавчу діяльність.
Чимало Лев Васильович зробив і для збереження історичної
пам´яті та минувшини українських земель. Вчений досліджував і описував історичне минуле Запоріжжя – вивчаючи ареал проживання та
витоки козацтва, присвятивши чимало наукових публікацій даній проблематиці упродовж 1894-1897 р. р, Херсонщині – вивчаючи статистичні дані краю, Переяславщині – досліджуючи кургани, фортифікаційні
споруди, городища та інші археологічні пам´ятки. Але чималий творчий доробок, що належить перу та історико-краєзнавчим пошукам науковця присвячено Полтавщині, а саме: об´ємна монографія «Прошлое
Полтавской территории и ее заселение» (1914 р.), «Про землі, з яких
складається Русь –Україна, і про людність, яка її заселяє», «З´їзд учителів у Гадячі і шкільна комісія», «Про «День Івана Котляревського»
і святкування його пам´яті» та інші.
Всього ним було видано понад 70 наукових історичних розвідок присвячених полтавському краю, що були надруковані в періодичних журналах «Киевская старина», «Хуторянин», «Рідний край», «Археологическая летопись Южной России», а також у земських збірниках і газетах
Полтави і Херсону. [7, 131-136]
Л. В. Падалка протягом 1907-1913 р. р. займався питанням спорудження у Києві пам´ятника на честь видатного українського діяча та поета Т. Г. Шевченка, Полтавському губернському земству навіть вдалося
отримати дозвіл на його зведення. Лев Васильович опікувався збором
коштів (полтавці зібрали бл. 50 тис. крб.) і навіть у газеті «Полтавський
день» надрукував статтю до сторіччя від дня народження Великого Кобзаря. [4, 21-27]
Підсумовуючи усе вище викладене зазначимо: за свій вік Лев Васильович встиг чимало: був засновником крайових громадських організацій Полтавщини та Херсонщини, Губернського осередку ТУП, ініціатором та активним співробітником Полтавської губернської архівної комісії,
у 1920 р. брав активну участь у створенні крайового музею Полтавщини
імені В. Г. Короленка.
1 травня 1927 р. Л. В. Падалка помер у Полтаві, де й похований.
Досліджуючи минуле, ми зміцнюємо національну свідомість, самоідентифікацію для європейського майбутнього української держави та
нації. Лише вміння усвідомлювати й аналізувати історичні помилки допоможе запобігти їх повторенню. На нашу думку, Л. В. Падалка своєю
науковою діяльністю, своїм життєвим прикладом навчає нас, нащадків–
земляків любити свій край, свою Батьківщину, пам´ятати минуле та дбати
про наше завтра.
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ОПАНАС СЛАСТІОН – ТВОРЕЦЬ І ХРАНИТЕЛЬ ЦВІТУ
ЦИВІЛІЗОВАНОГО ЖИТТЯ
Лінченко Анна, Лінченко Юлія,
учні 9 класу Млинівської ЗОШ І-ІІ ступенів
Лохвицької районної ради
Керівник: Карась Т. Г., учитель історії
Історію творять мільйони, але лише окремі постаті стають її
пам’яттю. У культурі України неоціненний та недостатньо оцінений внесок, залишив видатний митець, дослідник і громадський діяч Опанас
Георгійович Сластіон. Школа, в якій ми навчаємось, збудована у стилі
українського архітектурного модерну за проектом Опанаса Сластіона на
поч. ХХ ст. Це єдина із «сластіонівських земок» у нашому районі, яка
функціонує як навчальний заклад.
У буремний час боротьби за свою державність особливо гостро стоїть питання збереження національної ідентичності. Найкращим чином її
формують мова та історична пам’ять. Архітектуру називають «кам’яним
літописом століть», а український модерн вважаютьістинно народним –
шевченківським стилем, що з’явився як супротив імперському ампіру.
Тому своїм завданням ми визначили: популяризувати ім’я та творчий
доробок О. Сластіонана прикладі нашої школи, створити літопис подій,
завдяки яким школи Лохвицького земства отримали статус пам’яток архітектури з рекомендацією надати статус національних.
У нашій школі протягом чверті століття працює пошуковий загін
«Світоч» за напрямком «Історичне краєзнавство» (керівник Карась Т. Г.).
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Особливий інтерес учнів викликало дослідження «Споруда Млинівської
школи – шедевр українського модерну». Протягом тривалого часу був
зібраний цінний матеріал на основі різноманітних джерел: фондів Лохвицького та Миргородського краєзнавчих музеїв, статей у довідниках,
публікацій у пресі, спогадів випускників школи. Працюючи над темою
«Опанас Сластіон – творець і хранитель цвіту цивілізованого життя», ми
з’ясували, що ім’я фундатора українського архітектурного модерну О.
Сластіона та його творчість тривалий час офіційна радянська історіографія замовчувала, бо український архітектурний модерн вважався націоналістичним, антирадянським. Про земські будинки не згадували або не
вказували автора проекту. У ті часи споруди втрачали свій первозданний
зміст. Першими постраждали вежі як символ духовного поступу народу.
Лише у 60-80 р. р. ХХ ст. тематика творчості Сластіона, незважаючи на
перешкоди з боку влади, розроблялася мистецтвознавцями В. Ханком,
В. Чепеликом, Г. Шибановим [8]. Завдяки їм почала відновлюватись історична справедливість. Нова хвиля відродження інтересу до національноїкультури прийшла з появою на мапі світу незалежної України. В енциклопедичному довіднику «Полтавщина» з’явилася стаття «Земських
шкіл будинки» [1, с. 288-290]. Відтепер не лише у місцевій, а також у
всеукраїнській пресі публікуваласяінформація про український архітектурний модерн та його творців. Зі статті В. Чепелика «Український стиль
в архітектурі шкіл» нам стало відомо, що Предтечею появи нового стилю
в архітектурі став Т. Г. Шевченко. Тут ми знайшли відповідь на запитання,
чому шестикутні прорізи вікон і дверей у модернових школах називають
«шевченківськими»[4]. Фото Млинівської школи початку ХХ ст. вміщено
у вже згаданому довіднику «Полтавщина» [1, с. 924]. У підручнику для 9
класу «Історія України» (автори: О. Реєнт, О. Малій, 2009 р.) ми зацікавилися світлиною земської школи Лубенського повіту Полтавської губернії
(фото к. ХІХ ст.) [2. с. 166]. Такої споруди у вказаний час не могло бути,
оскільки проект був замовлений О. Сластіону Лохвицьким земством у
1909 р. [7]. Ми вважаємо, що на фото зображена наша школа, бо світлина аналогічна тій, що в довіднику «Полтавщина». Крім того, будівництво земської школи в Млинах було пілотним проектом, який виконували
місцеві майстри у стислі терміни за скромного фінансування [3]. Тому
зовнішні стіни мають обмальорнаментів (у порівнянні із школами, побудованими у 1912 році): цегляні мережки прикрашають лише кути споруди
і простягаються у вигляді підкарнизних фризів.
Незважаючи на певне пожвавлення інтересу до будівель у національному стилі у перші роки незалежної України, доля споруд шкіл була
драматичною, а подекуди навіть й трагічною. У добу роздержавлення
чимало цих пам’яток стали бездоглядними. Культурна спадщина митця
потребувала порятунку.
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Рух за порятунок унікальних будівель шкіл Лохвицького земства
започаткувала популяризатор забутих пам’яток української культури
Ольга Герасим’юк. Разом із однодумцями було створено проект «Школи
Лохвицького земства» та однойменну інтернет-спільноту [4]. У березні
2016 року до цього проекту долучилися і ми. У ході цієї роботи Ольга
Герасим’юк і фотохудожник Максим Іванов завітали до Млинівської школи. Так розпочалася наша співпраця. Ми поділилися зібраними відомостями про становлення українського архітектурного модерну; роль і місце
Опанаса Сластіона у формуванні УАМ, особливості забудови споруди
нашої школи, фотодокументами та літературою про лохвицькі «земки».
Найновіші розвідки активістів під керівництвом О. Герасим’юк доводять,
що майстри за проектами О. Сластіона збудували понад 54 школи на
історичній Полтавщині (нині райони Полтавської, Сумської, Чернігівської
та Київської областей) [5].
У квітні 2016 р. під керівництвом журналістки каналу IСTV Оксани
Ткачової у нашій школі знімався репортаж, який був показаний у програмі
«Факти» 03 травня. За декілька днів із Києва приїхав поціновувач української минувшини Андрій Власенко, який подарував учням свою книгу
«Земські школи».
Загалом, над відновленням та визнанням шкіл пам’ятками архітектури місцевого значення протягом дев`яти років трудилася команда
активістів. Проектну документацію на волонтерських засадах підготувала група київських зодчих ТОВ «Майстерні архітектора Івана Бикова».
29 березня 2018 р. всі школи Лохвицького земства отримали охоронний
статус пам’яток [6].
На цьому робота не зупинилась: 6 грудня 2018 року у школі працювали спеціалісти вищезгаданої майстерні У результаті були зроблені
обміри будівлі для облікової документації, уточнені параметри споруди.
Зокрема, раніше вказана висота стін учбових блоків споруди 3м 50 см та
2 м 50 см, за найновішими дослідженнями архітекторів вона становить 3
м 92 см і 3 м 16 см відповідно [8].
Проект «Школи Лохвицького земства» об’єднав шанувальників
української культури. Ця тема висвітлювалася в ЗМІ. Про унікальні проекти земських шкіл стало відомо далеко за межами України: в Європі та
Америці.
У нашій школі, першій і єдиній на Лохвиччині, яка функціонує, є
світлиця Опанаса Сластіона. Стіну, обрамлену пілястрами, прикрашає
графічний портрет митця, написаний лохвицьким художником Миколою
Лисенком у дарунок до 100-річного ювілею навчального закладу. Школярі вивчають творчість Опанаса Георгійовича, популяризують його ім’я,
проводячи екскурсії для батьків та випускників школи, беруть участь у
краєзнавчих експедиціях та історичних конкурсах. 2020 рік для митця
стане ювілейним – 165 річчя з дня народження. Ми вважаємо, що най41

кращим подарунком для ювіляра стане подальше функціонування нашої
школи як навчального закладу, незважаючи ні на що.
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РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РУХУ НА ГАДЯЧЧИНІ
Харенко Любава,
учениця 8 класу Гадяцької спеціалізованої школи
І-ІІІ ступенів № 3 імені Івана Виговського
Гадяцької міської ради
Керівник: Кулик К. П., учитель історії
Що таке «Що? Де? Коли?»? Для одних це популярна телевізійна
програма, для інших – це просто набір з трьох запитань, а для декого –
це масовий громадський рух, якому вони віддають весь свій вільний час.
Захоплені надзвичайно цікавими запитаннями, живим спілкуванням з
освіченими людьми та самим процесом гри, сотні та навіть тисячі людей
поповнюють щороку інтелектуальні клуби по всій Україні.
Сьогодні темп сучасного життя вимагає швидкого прийняття рішень,
негайної реакції, вміння концентрувати потік потрібної інформації. Тобто мати швидке і гнучке мислення. Цьому сприяє інтелектуальний рух.
Чемпіонат України зі «Що? Де? Коли?» проводиться Лігою Українських
Клубів щорічно з 1994 року.
Історія розвитку інтелектуального руху міста Гадяч на рік молодша –
бере початок з 1995 року. Його засновником була Кувшинова Катерина
Григорівна. Одного вечора вона зібрала в теплому дружньому колі бажаючих грати в інтелектуальні ігри, цим самим створивши клуб «Пальміра». З 2000 року і по 2007 рік – «Пальміра» – це не лише інтелектуальний
клуб для дорослих, це основа цілого об’єднання, до якого входять ще
чотири шкільні інтелектуальні клуби. Протягом двадцяти років, двічі на
місяць в центральній бібліотеці ім. Лесі Українки збиралися представники інтелектуальної еліти Гадяча, щоб цікаво, змістовно, весело провести
свій вільний час. Це були люди різного віку, професій, уподобань, та їх
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об’єднувала любов до книги, жага до знань та інтелектуального та духовного самовдосконалення.
Клуб мав досить високий рівень – збірна команда здобула перемогу
в м. Комсомольськ (Горішні Плавні) на змаганнях серед Асоціації клубів
України. При «Пальмірі» був створений дитячий клуб «Чомусики», в якому активістами були юні гравці Євген Гуцол та Євген Боклаг, які засвітили
свою зірочку слави на міжнародних турнірах в телепередачі «Найрозумніший», гідно представивши не лише наше місто, а і всю країну. Нині Є.
Боклаг входить до складу Міжнародної ліги «Що? Де? Коли?»
Першим офіційним ведучим клубу до 2000 року, одним з ініціаторів у проведенні перших міських чемпіонатів та пошуку однодумців як
на Полтавщині, так і за її межами став приватний підприємець Грабенко
Олександр Васильович. У 2000 році він створив власний клуб вихідного дня – «Магніт». Назва клубу символічна – він і справді, як справжній
магніт, притягує до себе допитливих людей. Вони різняться професіями,
політичними поглядами, естетичними вподобаннями. На засіданнях клубу можна знайти друзів і однодумців, дізнатися багато нового і цікавого,
продемонструвати свої здібності, зустрітися задля єдиної мети – максимального задоволення від гри ! У «Що? Де? Коли?» грає будь-яка людина, яка є гравцем. «Гравець» важливіший за знавця. Знання можна набути, а гравцем – за характером, темпераментом – може бути не кожен!
[1]. Клуб «Магніт» підростав, наче маленька дитина, набирався досвіду
і ставав все досконалішим. Протягом наступних п’яти років були пошуки
оптимального варіанту чисельності команд та правил гри. На сьогодні
клуб об’єднує 50 гравців у чотирьох командах. Кожної гри команда таємним голосуванням обирає найкращого гравця. У кінці року гравець команди – чемпіона, який найчастіше називався кращим, стає володарем
сови мудрості.
На сьогодні за 19 років існування клубу «Магніт» совою мудрості
нагороджено 14 осіб (дехто цю нагороду отримав двічі, а Коблиця Ігор –
чотирьохразовий чемпіон!) Один раз у чотири роки серед володарів сов
мудрості таємним голосуванням обирається магістр. У клубі їх п’ять: Галушка Наталія, Скаженик Анатолій, Приймак Віталій, Коблиця Ігор, Кірій
Олександр.
Міська влада розуміє, що розвиток інтелектуального руху у Гадячі –
це важливий інструмент виховання освічених, ерудованих, високоморальних та культурних людей. Саме тому створює Програму розвитку
інтелектуального руху серед учнівської молоді на 2018-2019 роки, затверджену тридцять четвертою сесією Гадяцької міської ради сьомого
скликання від 26. 08. 2018 (друге пленарне засідання). Програма має на
меті поширення інтелектуального руху серед учнівської молоді в Гадячі,
широкого залучення учнів до інтелектуальних ігор, підтримка діяльності
шкільних команд юних інтелектуалів [2].
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Маючи досвід проведення ігор для дітей та керуючись бажанням
пропагувати здоровий спосіб життя та інтелектуальний рух серед молоді,
адміністрація дорослого клубу «Магніт» створила дитячу філію інтелектуальних ігор під керівництвом Кірія Олександра – клуб «Магнітик». За
час існування дитячого клубу було проведено кілька чемпіонатів міста на
приз сови мудрості, який вручає міський голова.
З 2018 року відділом освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради було започатковано проведення регулярного чемпіонату ігор
«Що? Де? Коли?» серед учнівської молоді [3]. Протягом навчального
року відбувається 16 ігор, в які грає п’ять команд закладів загальної
середньої освіти міста – загалом 45 учнів. З ініціативи голови Гадяцької районної ради був започаткований і щорічно проводиться турнір
серед учнів сільських шкіл. Кубок вручає голова районної ради і вони
зберігаються у школах переможців, які виховали і підготували чемпіонів
районних інтелектуальних змагань.
Уперше в історії святкування Дня міста 14 вересня 2019 року на літньому майданчику в парку відбувся міський чемпіонат з інтелектуальних
ігор на Кубок міського голови «Кришталева сова». Участь у чемпіонаті
взяли 10 команд, з яких 5 – збірні команди гравців з міських закладів загальної середньої освіти, 4 команди – з дорослих гравців клубу «Магніт»
та 1 команда – з числа жителів міста «Юність-95», бо саме у 1995 році
у Гадячі розпочався рух з інтелектуальних ігор. Для нашого міста це був
своєрідний рекорд – під відкритим небом одночасно грали 100 осіб. На
запитання: «Чому саме таку форму гри він обрав?», беззмінний ведучий
клубу Олександр Грабенко відповів: «Ми прагнули показати гадячанам
дещо інший вид дозвілля. Наші відкриті ігри можуть урізноманітнити відпочинок містян, сформувати моду на інтелектуальний розвиток, збирати
разом людей найрізноманітнішого роду занять, віку, хобі. Гра створює
головне – бажання розвиватися і середовище, де ти не один у такому
своєму прагненні» [6].
Діяльність і дорослого, і дитячого клубів вийшла за межі міста і району – відбувалися ігри з шанувальниками інтелектуальних ігор Карлівки, Миргорода, Зінькова та Лохвиці. Майбутнє – за розумними людьми!
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України вірний син.
(Життєвий і творчий шлях Неживого О. І.)
Шкарбан Діана,
учениця 8 класу
ОЗ «Калайдинцівська ЗОШ І-ІІІ ступенів
імені Ф. Д. Рубцова» Лубенської районної
ради
Керівник: Мисник С. І., учитель історії,
Заслужений учитель України
ОЗ «Калайдинцівська ЗОШ І-ІІІ ступенів
імені Ф. Д. Рубцова»
Батьківщина – це не просто слова для кожного з нас. Це джерело
душі, що бере початок з єдиної й неповторної рідної домівки. Батьківська
земля, та, що народила, виростила й вивела в широкі світи, залишається
найближчою і найдорожчою на все життя. Полтавщина дала крила багатьом талановитим особистостям. Скарбницею духовності й культури, невичерпним джерелом патріотизму нації є Лубенщина, на літературному
обрії якої з’явилася яскрава постать. Це вчений, письменник, краєзнавець, журналіст Олексій Іванович Неживий, лауреат багатьох Всеукраїнських та обласних і районних премій у галузі мови та літератури. Путівку
в життя дало йому рідне село Хитці, що притулилося між двох мальовничих горбів на березі річки Удай. Саме звідси маленька життєва стежина вивела нашого земляка в широкий світ науки, досліджень і творчості,
давши наснагу та прищепивши велику любов до рідної землі, до України.
Олексій Неживий народився 9 березня 1957 року в селянській сім’ї.
Дітвори тоді на вулиці було багато, тож у вільний час літньої пори купалися, ловили рибу, а взимку манили їх засніжені круті горби, між яких
розкинулося село. Хоч і небагато жила родина колгоспників у післявоєнні
десятиліття, та на дитячу книжку батьки ніколи не скупилися. Особливо в
сім’ї любили і шанували «Кобзаря».
Батьки від зорі до зорі на колгоспній роботі, тож найбільше уваги вихованню онуків приділяла бабуся Явдоха Ивонівна. Саме з нею пов’язані
в О. І. Неживого найяскравіші дитячі спогади. Вона мала неабиякий
уплив на хлоп’я. Від бабусі наслухався оповідей і про те, як жили ще до
революції, як вигонили їх з рідної хати в часи колективізації, як перебули страшні роки голодомору, репресій. Уже дорослим Олексій Іванович
осягнув велику життєву мудрість старенької жінки, котра знала безліч
прислів’їв і приказок, що органічно впліталися в її співучу мову.
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По закінченні Хитцівської восьмирічки юнак продовжив навчання в Калайдинцівській середній школі. Допитливий школяр Олексій Неживий запам’ятався колишній учителям тим, що перечитав
майже всі книги шкільної бібліотеки та писав великі твори, схожі на
літературні дослідження.
Отримавши в 1974 році атестат, юнак працював у місцевому колгоспі механізатором. А потім – служив у армії. Наступні три роки – нелегкі будні в Хитцівській та Тишківській восьмирічних школах учителем
української мови й літератури, які поєднував з навчанням у Харківському
державному університеті на філологічному факультеті. Мрія про переведення на денну форму навчання не залишала його. Тож згодом розпочалася в житті Олексія щаслива студентська пора у Ворошиловградському
педагогічному інституті імені Т. Г. Шевченка.
Навчання в інституті студент поєднував із журналістською діяльністю в газетах «Трибуна студента», «Молодогвардієць», прес-центрі обласного штабу студентських загонів. Перша його публікація побачила
світ у 1978 році в журналі «Прапор».
Ми дізналися зі спогадів Олексія Івановича, що він єдиний у ті часи в
інституті носив вишиванку, подаровану йому покійною бабусею, а на заняттях відповідав українською мовою, хоча навчання переважно велося
російською. О. І. Неживий першим очолив Луганське міське товариство
української мови імені Т. Г. Шевченка, був членом правління Луганського
обласного об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта».
Працював Олексій Іванович на викладацькій роботі в Луганському
державному педагогічному інституті, Луганському інституті внутрішніх
справ МВС України. Із 1994 до 2006 року – доцент кафедри української
літератури. У 2006 році, закінчивши докторантуру, він повертається на
кафедру філологічних дисциплін Інституту педагогіки й психології. А в
травні 2013 року став доктором філологічних наук, у листопаді цього ж
року Олексієві Івановичу присвоєно вчене звання професора.
О. І. Неживий – член Національної спілки письменників України з
1997 року. Літературознавець, публіцист, прозаїк. Автор 400 наукових і
науково-популярних публікацій з літературознавства, педагогіки, фольклористики, а також більше 700 публікацій у періодичній пресі. Виступав
на радіо й телебаченні.
Літературна та професійна діяльність Олексія Івановича, освітлена
величним і незгасним сяйвом поезій Кобзаря, була спрямована на відродження неньки України, рідної мови на сучасному етапі розвитку.
Любов до свого рідного краю, свого села О. І. Неживий проніс через
усе життя.
У квітні 2015 року в Калайдинцівській ЗШ відбулося свято з нагоди
40-річчя трудової й творчої діяльності письменника за участі учнівського,
педагогічного, батьківського колективів, громадськості та представників
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літературних кіл Полтавщини. Наш відомий земляк уразив простотою,
людяністю, глибиною знань.
За чітку громадянську позицію, відстоювання єдиного права рідної
мови на державність, вирішення проблеми духовної єдності українців
О. І. Неживий зазнав переслідувань від російських найманців і місцевих
сепаратистів. Коли почалися бойові дії, Олексій Іванович залишив Луганськ (житло, усі надбання, творчий доробок, сімейні реліквії) і разом з
дружиною та неповнолітньою донькою переїхав до Полтави. Відтоді й до
останніх днів свого життя він працював у Полтавському педагогічному інституті післядипломної освіти на кафедрі філософії і не мав найменших
сумнівів у тому, що Україна буде єдиною, а Донбас – українським.
На жаль, Олексій Іванович в 2019 році відійшов за межу вічності,
та його переконання і патріотизм надихають молоде покоління українців
на збереження духовності, відстоювання національної незалежності, на
віру в світле майбутнє нашої держави.
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ІСТОРІя створення
Лубенського єпархіального жіночого училища
Давиденко Єлизавета, Букало Андрій,
учні 8-Б класу Лубенської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1,
вихованці гуртка «Спортивний туризм»
Лубенського міського ДЮКСОТ «Валтекс»
Керівник: Полонський М. М.,
методист Лубенського міського ДЮКСОТ «Валтекс»
Освіта завжди відігравала важливу роль у житті суспільства. Вона
як лінза через яку людина бачить світ і орієнтується у його складних
переплетіннях. Привілеї на її отримання довгий час належали насамперед чоловікам, а обмежений доступ жінок до освіти служив однією
з найефективніших форм дискримінації. Патріархальний устрій Російської імперії закріплював насамперед за чоловіками право на культуру,
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«окультуренні» світу, залишаючи за жінками «право» на природу – право
продукувати життя, народжувати. У таких умовах жіноча освіта, як і багато інших жіночих проблем, залишалася далеко за межами суспільних
обговорень майже до середини ХІХ століття, доки жінки самі не заявили
про власні права. Одним з них було право на рівні можливості навчатися.
Протягом ХІІ – ХVІІ століть була можливим але не обов´язковим
доповненням до домашнього навчання представниць заможних класів.
Світська жіноча освіта почала розвиватися з другої половини ХVІІІ століття. За імператриці Катерини ІІ засновано Інститут шляхетних дівчат
при Смольному монастирі у Петербурзі – перший світський навчальний
заклад для жінок, де навчалися лише дворянки. На початку ХІХ століття подібні заклади відкриті у великих містах України – Харкові, Полтаві,
Одесі, Києві.
Соціально-економічні перетворення у країнах Європи викликали
попит на освічених працівників і не лише чоловіків. Наслідком стало відкриття у 1850-1870-х роках безстанових шкіл для жінок – Маріїнських
жіночих училищ, жіночих гімназій та учительських семінарій. До цього
переліку необхідно віднести і єпархіальні жіночі училища де навчалися,
як правило, доньки священників, але приймалися і представниці інших
станів за умов обов´язкової плати за навчання.
Першим на українських землях у 1854 р. було відкрите єпархіальне жіноче училище у Харкові. Протягом 1854–1917 років функціонували
13 єпархіальних училищ як закриті навчальні заклади. Мета виховання в жіночих навчальних закладах Відомства імператриці Марії за статутом 1855 р. полягала у підготовці учениць «бути добрими дружинами й корисними матерями сімейств». Навчальний курс у єпархіальних
училищах був шестирічним і поділявся на класи: нижчий, середній та
вищий – по два роки в кожному. Після затвердження 20 вересня 1868 р.
Статуту єпархіальних жіночих училищ вони були реорганізовані в напівзакриті всестанові навчальні заклади.
Питання відкриття училища для навчання дочок священнослужителів Полтавської єпархії почали піднімати ще у 1850 р., а серед перших були представники лубенського духовенства. У жовтні 1864 р.
Преосвященний Іоанн, Єпископ Полтавський, направив до духовної
консисторії звернення про створення училища. В кінці 1866 р. біля німецької колонії в Полтаві (сучасна вул. Сковороди), з торгів було куплено садибу з будинком колишньої пошти. Після ремонту училище було
відкрито 17 жовтня 1868 року. До першого класу приймали дівчат віком
9 – 11 років; зі 100 учениць 40 виховувалися за рахунок училища,
60 – власним коштом з платою 60 руб. за рік. Училище було шестикласним, навчання у кожному класі тривало один рік. Випуск перших 17 вихованок відбувся 24 червня 1873 року.
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З 1878-79 навчального року почали закривати початкові класи
(І – ІІІ) і збільшувати до двох кількість старших – ІV, V, VІ. Три нижчі класи були відкриті при жіночих монастирях Полтавської єпархії, але рівень
підготовки там був значно нижчим, що позначилося на загальному рівні знань вихованок. Переповненість училища – у класах могло бути до
57 учениць замість 45 за статутом, неможливість виправити недоліки навчання в монастирських жіночих училищах, диктувало необхідність побудови нової будівлі.
30 травня 1892 р. на садибі єпархіального жіночого училища єпископ Іларіон освятив початок будівництва нового корпусу училища. У наступному році він був добудований і училище могло приймати близько
500 вихованок. Добудова Полтавського єпархіального училища в кінці
ХІХ ст. не вирішила всіх проблем. Кількість бажаючих навчатися зростала
і щороку все більше дочок служителів церкви залишалися поза освітою.
Розмови про необхідність змін не припинялися. У 1902 році на розгляд ХІІ з´їзду духовенства єпархії, серед інших, були винесені питання:
а) будувати нове училище чи розширити старе;
б) якщо нове, то в якому місті губернії і, головне –
в) за які кошти.
На думку делегатів розширення існуючого корпусу лише покращить
умови для наявного комплекту учнів, а у недалекому майбутньому необхідним буде новий корпус. Враховуючи, що розширення існуючих споруд
вартуватиме майже стільки, як і будівництво нового, вирішили:
а) більшістю голосів (28 проти 2) – побудувати новий корпус для
другого єпархіального училища;
б) одноголосно вирішили: будувати у Лубнах на садибі духовного
училища;
в) для будівництва використати: щорічні відрахування коштів свічного заводу 25 000 руб. ; чотирьохрубльовий внесок від церков єпархії
на утримання Лубенської Братської учительської школи; у крайньому випадку використати як позику церковні капітали, що знаходяться на зберіганні церковно-свічного заводу.
Указом Синоду від 13 лютого 1903 р. визначено:
1) влаштувати в Лубнах друге єпархіальне жіноче училище, відраховуючи з прибутків свічного єпархіального заводу по 50 000 руб. на рік, використовувати вільні кошти єпархії, залучаючи їх під 5% річних за згодою
церковних причтів і староств;
2) для влаштування училища з 13 десятин садибної землі Лубенського духовного училища відділити для єпархіального училища 5 десятин;
3) проект будівлі подати на затвердження в технічно-будівельний
комітет при господарському управління Св. Синоду.
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На спільному засіданні Ради Полтавського єпархіального училища і будівельної комісії 3 травня 1904 р. було прийнято проект академіка О. Бекетова. За проектом будівля цегляна, розміром в плані
97, 76 х 63, 85 м у формі літери Е. Будівля училища, як і більшість творінь
архітектора Олексія Миколайовича Бекетова, відрізняється винятковою
пропорційністю, монументальністю, вишуканим смаком та гармонійними
декором. Архітектура та декор училища вирішені у російському цегляному стилі (історизм) з елементами неоренесансу та модерну. Варто
відмітити, що більша частина будівель Олексія Миколайовича Бекетова
виконана у стилях неоренесанс та, рідше – неокласицизм та модерн.
І лише у будівлях єпархіальних училищ у Лубнах (1905-08 рр.) та Бєлгороді (1913-14 рр.) митець вирішує звернутися до прийомів російського
цегляного стилю – з кокошниками та цибулевими куполами. Ймовірно,
такі дещо архаїчні елементи мали підкреслювати народність та традиції
церковних освітянських закладів.
Будівля має симетричну і раціональну планувальну схему, чітку
об'ємну композицію з акцентованою центральною частиною. Головний
вхід акцентований двоскатним ґанком з фронтоном, що встановлений
на двох масивних кручених колонах. На пласкому фронтоні встановлена
декоративна композиція з керамічних майолікових плиток.
Нам вдалося встановити, що 14 березня 1905 р. роботи з побудови
головного училищного корпусу були здані з торгів підрядчику – купцю
першої гільдії Кучерову за 318 179 руб. 20 коп., а побудову опалення і
вентиляції – фірмі Еріхсона за 45 000 руб. У наступному 1906 р. була
здана з торгів підрядчику Кучерову побудова лікарні, бані, пральні з водонапірною баштою, погреба, сараю та інших будівель.
До 26 травня 1908 р. головний корпус вартістю 417 707 руб. 87 коп.
було повністю закінчено і прийнято від підрядчика. Загальна сума всіх
витрат, включаючи лікарню, баню, водокачку, каналізацію (водокачка і
каналізація вперше з’явилися у місті саме в училищі) та інших будівель склала 654 078 руб. готівкою і 23 050 руб. кредитними білетами.
Крім коштів свічного заводу і церковних капіталів було також залучено,
всупереч статуту, і кошти емеритальної (пенсійної) каси духовенства
Полтавської єпархії. У довідниках говориться лише про 400 тис. крб.
на будівництво училища.
Всі будівлі Лубенського єпархіального училища були освячені
7 серпня 1908 р., а училищна церква – 28 вересня. Напружена робота зі
створення другого єпархіального жіночого училища, що тривала понад
шість років завершилася. Полтавська єпархія отримала навчальний заклад для дочок священнослужителів на 500 вихованок, а загальна місткість двох училищ перевищила 1000.
Фінансові питання залишалися невирішеними і єпархіальний свічний завод ще довгі роки продовжував повертати борги. На 01. 01. 1916 р.
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загальний борг за будівельні витрати складав 141 332 руб., процентів –
18 216 руб. 21 коп., з них емеритальній касі – 20 000 руб., процентів – 835 руб.
Отже, з впевненістю можна сказати, що до початку революційних
потрясінь церкви єпархії і пенсійна каса духовенства не отримали всіх
позичених коштів. Але завдяки напруженій роботі всього духовенства і
прихожан єпархії наше місто отримало чудову архітектурну пам´ятку –
творіння всесвітньовідомого академіка архітектури Олексія Миколайовича Бекетова.
НАРОДНІ ПІСНІ ПОЛТАВЩИНИ ЯК ВАЖЛИВИЙ АСПЕКТ
У ВИВЧЕННІ ІСТОРІЇ
Макаренко Валерія,
учениця 10-А класу Полтавської гімназії №33
Керівник Колодяжний С. І.
учитель вищої категорії, учитель-методист
Що для українця є пісня? Це колискова, яку співає мати щоб заспокоїти своє дитинча, це зимові колядки та щедрівки, це романтичні і
чуйні балади. Народна пісня увібрала у себе різні емоції: радість, щастя,
журбу та горе. Тому, у пісні є магічна сила супроводжувати людину від
першого до останнього подиху. По суті, пісня йде з нами усе життя, відображаючи радісні та гіркі моменти людини. Сьогодні, сучасна музика набирає ще більше оборотів, тим часом відкидаючи народні українські пісні
на інший план. На мою думку, українська пісня це один з найважливіших
складових українського фольклору та етнографії. Ми навіть і не здогадуємося скільки всього цікаво про життя наших предків можна дізнатися просто уважно перечитуючи тексти народних пісень, переслухуючи
мелодії та їх мотиви.
Наша Полтавщина є непересічним осередком формування та розвитку визначної регіональної співочої традиції. Полтава складає основу будування пісенної фольклористики усієї Лівобережної Середньої
Наддніпрянщини. З нашим краєм пов’язане життя і діяльність багатьох
митців минулого та сьогодення: композиторів, музикантів, етнологів, кобзарів та лірників, виконавців народних пісень. Саме Полтавщина стала
батьківщиною композиторів Миколи Лисенка, братів Георгія та Платона
Майбороди, Ісака Дунаєвського, Олександра Білаша, творчість яких виростала на народнопісенному грунті. З Полтавщини бере початок діяльність таких видатних музикантів, як Раїса Кириченко, Кирило Стиценко,
Микиша Михайло, Микола Кондратюк і всесвітньовідома Маруся Чурай.
У більшості людей дитячі роки асоціюються з лагідними маминими
піснями-колисками. Кажуть, що голос матері, дитина знає ще з утроби.
Колискова – це не лише снодійний засіб. Колисанка допомагає ще в інших моментах. Особливо в моментах виховання. Мати, за допомогою
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колискової пісні знайомить дитину з оточуючим світом, з людьми і взагалі
з рідною мовою. З психологічної точки зору, перше, що отримує дитина
з колисковою – вона вчить рідну мову, чує материнську мову. Ще одним
цікавим фактом є те, що саме в цей період у дітей домінантною є права
півкуля, що відповідає за образне мислення. Мабуть тому наші предки
саме в цей період намагатися візуалізувати дитині уявлення про світ.
Друге, вона прекрасно розвиває пам’ять, тому що той час, коли дитинка засинає, але ще не спить – це найкращі моменти, коли найбільше вона може запам’ятати інформації. Оскільки тексти прості, то дитина
запам’ятовує їх. Крім того, розвивається фонетичний слух. Слова чітко
вимовляються і кожен звук, і кожен склад йде у розвиток. Напевне, саме
тому український народ є таким співучим.
На Полтавщині, як і на Чернігівщині та Київщині, побутують переважно східні колисанки, у яких персоніфікуються колисочка, котик, птахи, воли, корови, Сон, Дрімота – те, що дитина вже встигла пізнати за
свій короткий період життя. Використовуючи вищезазначені персонажі,
дитині ще з колиски прищеплюють повагу до старших, навчають певних законів моралі. Наприклад, котика карають за розбиті глечики, розлиту воду і навчають тому, що він повинен допомагати, адже трудовий
принцип- це основа тогочасного народного виховання. Особливо розповсюдженими на Полтавщині були колискові гумористичного змісту,
де мова йдеться про бабу, діда, пригоди їхнього життя. Такі колискові
адресувалися не стільки дітям, а скільки дорослим аби піднести настрій,
дати вихід емоціям. Не менш важливим у колискових піснях є сюжет
про корову (телицю), адже саме ця тварина була запорукою здорового
життя та харчування дитини.
Роки ідуть, і дитина виростає. Співати колискові їй вже немає потреби: маленькі діти стають юнаками, дівчатами, чоловіками та жінками.
Саме цей період життя найкраще замальовується у баладах.
На території Полтавщини було опрацьовано понад три сотні баладних сюжетів та окремих текстів. Лівобережний середньодніпровський
народний спів поєднує найдавніші прояви фольклорної автентичності
з могутньою природою протяжного багатоголосного співу. За сюжетнотематичною ознакою балади Полтавщини в цілому близькі до інших
регіонів України, але мать свої особливості, що проявляються в інтенсивності соціально-побутової лінії. Наспіви таких балад мають мінорний нахил ладу, притаманний переважно мелодраматичним сюжетам
пісень. Такий настрій притаманний баладі, що на Полтавщині має назву «Ой ніч моя темная» з Семенівського, Лубенського, Диканського,
Новосанжарського районів. Неспішна манера співу, численні повтори
тексту, багатослівність виконання свідчать про середню добу розвитку
баладної творчості. Більшість цих характеристик притаманна варіантам
балад на сирітську тематику, надзвичайно розповсюджених на Полтав52

щині. Це балади «Ой ходив журав по горі» і «Щось у лісі гукає». Перша розповсюджена у центральних районах Полтавщни: Полтавському,
Лубенському, Зіньківському, Шишацькому та Миргородському. Друга зафіксована у Пирятинському, Гадяцькому та Решетилівському. Сюжетні
лінії обох балад переплітаються між собою, що доводить їхню емоційну
та сюжетно-тематичну близькість.
Серед балад з родинно-побутовою тематикою найрозповсюдженішою є «Калина-Малина». У її сюжеті, дочка розповідає матері про три
журби: діти, свекруха, милий помирає.
Баладна творчість Полтавщини – одна з найбагатших та різноманітних. У репертуарі народних виконавців дотепер зберігаються як найдавніші твори цього жанру, так і чимало новотворів.
Балади, соціально-побутові та історичні пісні ще й досі побутують на
Полтавщині, включаючи чумацькі, рекрутські та солдатські, наймитські
та заробітчанські пісні. Головними їхніми сюжетами є родинно-побутові
стосунки та кохання. Наймитськими мотивами наскрізь просякнуті жнивні пісні, у яких йдеться про взаємовідносини між панами та найманими
женцями. Мотиви козаччини та рекрутчини зустрічаємо у багатьох баладах. До традиційних сюжетів про нещасливе кохання, виконавці додають
мотиви призову в солдати, насильного вербування козаків. У побутових
баладах знаходимо також мотиви чумацького побуту(коли чоловіків посилали за сіллю) Чумацькі пісні на Полтавщині зафіксовано переважно у північно-східних та східних районах, близьких до Слобожанщини
та Чернігівщини.
Козацькі пісні також активно побутували на території Полтавської
області. Прикладом такої пісні є «Та стоїть явір над водою». У козацькій
ліриці, як і у баладах, мова йдеться переважно про боротьбу козаків з
турками. Порівняно з іншими територіями України, саме на Полтавщині
було записано найбільшу кількість чумацьких і козацьких пісень та балад. За правилом, такі пісні співають як гуртом, так і соло, але з протяжливим та журливим мотивом.
Полтавщина багата не тільки на журливі пісні. Жартівливі і танцювальні пісні давали людям позитивні емоції та радощі. У них дуже влучно
відтворено елементи народного гумору. В них зображено залицяння молоді та сварки коханих, глузування дівчат над хлопцям, втручання батьків
у особисте життя дітей, біди від пияцтва, дотепні жарти та сварки старих.
У жартівливих піснях знаходимо відлуння соціальних відносин: взаємини бідних і багатих, молодих і старих, розповсюдженими на Полтавщині
були пісні-жарти. У танцювальних піснях полтавці згадують танець гопак, діалоги та діалогічні вставки підсилюють динамізм розвитку подій
та гумористичні характеристики дійових осіб, специфічною є і лексика.
Улюбленою піснею цього план на Полтавщині є «Я ж тебе, жінко, не лаю»
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Таким чином, можна впевнено сказати, що пісні важливі не тільки
для того що передати свої емоції та переживання, вони є важливою складовою у вивченні нашого рідного краю – Полтавщини
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ЗАГІН ПІД КОМАНДУВАННЯМ КОШОВОГО ОТАМАНА
ІВАНА БІЛЕНЬКОГО ЯК ОСЕРЕДОК БОРОТЬБИ
З БІЛЬШОВИЦЬКИМИ ОКУПАНТАМИ В 20-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ
НА ПОЛТАВСЬКИХ ЗЕМЛЯХ
Стешенко Михайло,
учень 6 класу Тростянецької філії І – ІІ ступенів
Щербаніського ліцею Щербанівської сільської ради
Полтавської районної ради
Керівник: Прокопенко Я. В., учитель історії
Селянство Полтавського краю, як і України загалом було і залишається символом боротьби за незалежність української землі. На жаль,
протягом багатьох десятиліть всі спроби протистояння більшовицьким
окупантам засуджувалися. Не виключенням став загін під проводом
кошового отамана Івана Біленького, якому приписували різні злочини.
Члени цього загону переслідувалися більшовиками та засуджувалися в
народній пам'яті. Тому, у наш час є дуже важливо детально дослідити
етапи та методи боротьби загону Івана Біленького та продемонструвати
їхню роль у протибільшовицькому рухові опору 20-х років ХХ століття.
Навесні 1920 року до Булановського лісу поблизу Полтави почали
надходити селяни незадоволені продовольчою розкладкою більшовицького уряду та юнаки, які намагалися оминути призову до лав Червоної
армії. За даними місцевого історика Надії Чеми, їх було близько 300 чоловік [5, с. 72]. Поступово в лісі склалося єдине командування. Кошовим отаманом було обрано І. Біленького. Головною метою повстанців
було визволення України від більшовицьких окупантів. Повстанці мали
на озброєнні дві гармати, але без снарядів, два кулемета без набоїв,
декілька гвинтівок і рушниць. Більшість учасників загону були озброєні
холодною зброєю: сокирами, косами і вилами [2, с. 160].
На початку червня 1920 року поблизу Булановського лісу розпочалися збройні сутички між загоном Біленького і більшовиками. Повстанцям вдалося ліквідувати органи радянської влади в навколишніх селах,
підірвати залізний міст у Абазівці. Ці та інші напади викликали каральну
операцію проти повстанців [2, с. 161].
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Каральна операція більшовицьких військ розпочалася в ніч на
11 червня 1920 року. Для її проведення залучили значні сили. Червоні наступали правим берегом Ворскли. Із лівого берега повстанців І. Біленького блокували загони міліції. Серед тих хто виступив проти повстанців
були й вихідці з села Тростянець, які підтримували більшовиків. Затьмарені комуністичною пропагандою, вони вважали повстанців – бандитами та вийшли на боротьбу з загоном Івана Біленького. Найактивнішими
тростянецькими карателями були: Мороз А., Інда Х., Мороз С., Мотик С.
та інші" [5, с. 74].
Наступ червоноармійців вівся з двох боків: з боку Нижніх Млинів та
Малої Перещепини. Нічний бій тривав близько чотирьох годин і закінчився поразкою повстанців. За свідченнями отамана Чорноти: 7 вбитих
повстанців та 3 вбитих та 4 поранених червоноармійця. [1, с. 287].
Після поразки в Булановському лісі Іван Біленьки із загоном з
35 чоловік вирушив до Кобеляцького повіту, де відбулася нарада отаманів [2, с. 161].
Не дивлячись на поразку повстанці під проводом кошового отамана Івана Біленького продовжували свою діяльність в околицях Полтави. 6 серпня до села Тростянець з лісу виїхало дев'ять чоловік із синьожовтим прапором з написом на ньому "Заплакала Україна – усміхнеться
мати!" [1, с. 89].
Відігнані з околиць Полтави повстанці Івана Біленького продовжували діяти в приворсклянських лісах. У ніч на 5 жовтня на станції Галещина
вони розібрали залізничну колію, а коли потяг зупинився, із засідки відкрили вогонь з рушниць, в результаті чого 20 червоноармійців було вбито
та поранено. Викликаний каральний загін з Кременчука прибув запізно,
повстанці зникли в лісі. 7 жовтня вони знову перервали залізничне сполучення між станціями Ліщинівка та Руденківка та зупинили потяг. Повстанці захопили караульне приміщення з кулеметом, вбили начальника
караулу, який спробував чинити опір, а 19 червоноармійців роззброїли та
відпустили [3, с. 103].
6 листопада начальник Полтавських піхотних курсів поїхав до Малої
Перещепини, щоб проконтролювати курсантів, які заготовляли дрова й
простежити за діяльністю повстанців. Наступного дня курсанти отримали
вихідний в честь більшовицького свята. Високопосадовці відправилися
на гостини до голови волосного виконкому Гусака, де залишилися ночувати. Вночі з лісу приїхали близько 30 повстанців загону Біленького.
Вони роззброїли вартового, зайшли до хати та змусили здатися командирів. В керівників забрали документи, гроші, одяг і зброю. Малограмотні
представники загону Біленького не розуміли російської мови, тому й не
розуміли, що написано в документах. При тьмяному світлі гасової лампи
повстанці побачили у інспектора Дементьєва червоні командирські штани і вишиту на рукаві сорочки червону зірку. Його прийняли за комісара,
вивели на вулицю й розстріляли. Решту не чіпали. Перечекавши деякий
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час, червоні командири вирушили до Полтави пішки. Вранці 8 листопада
до Малої Перещепини прибула рота курсантів, але повстанців їм виявити не вдалося [3, с. 104 – 105].
В березні 1921 року більшовицьке керівництво оголошує амністію
учасникам повстанських загонів. 8 квітня разом зі своїм штабом Іван Біленький з'явився до голови Полтавської губернської ЧК і склав зброю.
Подальша доля кошового отамана Біленького не пов’язана з боротьбою
проти більшовиків [4, с. 106].
Отже, ми можемо спостерігати, що на Полтавських землях в
20-х роках ХХ століття розгорнулася ціла мережа повстанських загонів,
які брали участь у протибільшовицькому Рухові опору. Серед них виділявся загін під проводом Івана Біленького. Повстанці вчиняли диверсії
на коліях, захоплювали у полон, протистояли несправедливості. Визначною рисою загону Біленького було намагання не зашкодити населенню,
а лише тим хто насаджував більшовицький режим на українській землі.
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«І ВОСКРЕСНУВ ЗРУЙНОВАНИЙ ХРАМ»
(з дослідження відродження Свято-Успенської церкви с. Абазівка)
Тимошенко Олена,
учениця 10 класу, Абазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Полтавської районної ради
Керівник Олефіренко Н. Г., учитель мистецтва
Неповторний для людини образ рідного краю, що поєднує навколишні ландшафти, історичне і культурне середовище, є визначальним у
формуванні відчуття Батьківщини, духовної спільності людей.
Кожен населений пункт має ті особливі події, постаті, пам’ятки
культури, які роблять його неповторним та впізнаваним. Особливе місце займають храми. Церква у селі в різні часи була не тільки символом
духовного єднання, освіти та культури, а й символом любові, спасіння,
символом людської душі. Саме тому ми вирішили прослідкувати шлях
відродження Свято-Успенської церкви у с. Абазівка.
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Наш храм у 40-і роки ХХ ст. розділив долю сотен церков нашого
краю: на тлі боротьби комуністичного режиму з релігією – повне знищення і забуття.
Більш, ніж 20 років тому почалося відродження храму в Абазівці.
Проте не зроблено жодної спроби зафіксувати, хто, коли і як сприяв відродженню духовної святині рідного краю.
Метою нашої роботи є дослідження історії Абазівської СвятоУспенської церкви, ролі громади та окремих персоналій у відродженні і
відбудові храму.
Реалізації визначеної мети підпорядковані дослідницькі завдання:
–– вивчити питання історії Свято-Успенської церкви в Абазівці;
–– записати спогади свідків відродження релігійної громади та
церкви;
–– з’ясувати роль меценатів, які сприяли відбудові святині;
–– провести просвітницьку роботу серед учнів школи та жителів
села щодо досліджуваного питання.
Перша церква у Абазівці на честь Успіння Пресвятої Богородиці
була збудована у 1847 році на кошти місцевого поміщика Михайла Абази, який виділив на будівництво 4000 рублів – на ті часи велику суму. Як
зазначає у своїй книзі «На зламі тисячоліть» М. Дорошенко, на спорудженні церкви кілька років працювали італійські архітектори, застосовуючи для оздоблення гарний італійський мармур, високоякісний гіпс, довговічні художні фарби [1;16].
Це була однобанна, мурована, поштукатурена ззовні та зсередини
хрещата в плані споруда. Із заходу прибудована двоярусна дзвіниця. Фасади основного об’єму та дзвіниці були пишно декоровані арками, нішами, поясками та колонками [3]. Під церквою збудовано усипальницю, де
поховали Михайла Абазу, його дружину Єлизавету та двох синів [2;58].
При храмі існували церковна бібліотека та дві школи: змішаного
типу і церковнопарафіяльна. Тож церква була освітнім осередком навколишніх сіл.
Збереглося єдине зображення маєтку пана М. Абази разом з церквою і дзвіницею. Це малюнок козака О. Чепіги 1850 р.
У Абазівці церква проіснувала 91 рік. А в 1938 році була зруйнована.
На жаль, ми не знайшли свідків тих подій. Микола Дорошенко зафіксував
спогади Пелагеї Сем'янко: «Я ходила тоді до сьомого класу. На уроці
тишу порушив сильний гуркіт. То руйнували церкву. Якісь дядьки скинули
золотий хрест, дзвони, почали зривати з даху і зелених бань залізо, розбирати стіни. Опісля на тому місці поставили високий стовп з чотирма
вірьовками, щоб на перервах розважалась шкільна дітвора» [1;16].
Було розграбовано і дорогий іконостас, ікони, свічники, інше церковне начиння. Цеглу розібрали місцеві жителі для власних потреб.
Так на довгі роки Абазівка залишилась без храму.
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Зі слів жительки с. Абазівка Фітенко Ніни Олександрівни: «Після війни і до 90-х років ХХ ст. в хаті по вулиці Вишневій, 13 був «молитовний
дім». В будинку, а саме у кухні, стояла невелика ікона, і кожної неділі віруючі ходили до тієї хати та молилися».
Ми провели опитування серед місцевих жителів і з’ясували, що відбудові храму у селі передувало створення релігійної громади. Починаючи з 1996 року, на великі релігійні свята до Абазівки для проведення
служби за запрошенням місцевих жителів приїздив отець Олег Приходько. Саме за його підтримки 8. 12. 1998 року на зборах громади прийнято
рішення про відродження Свято- Успенського храму, було обрано актив.
Упродовж кількох місяців затверджено статут та виготовлена печатка.
Сільська рада (голова Білокінь Василь Максимович) підтримала рішення
односельців.
Храм, збудований М. Абазою, знаходився на території сучасного
сільського стадіону та тракторної бригади, тому відбудовувати на колишньому місці не було можливості. Рішенням сільської ради виділено
земельну ділянку у парковій зоні поблизу пам’ятника загиблим у Великій
Вітчизняній війні.
У вересні 1999 року парафію приймає отець Костянтин Денисенко. Саме з його приходом і розпочалася відбудова храму. 14 жовтня
1999 року було освячене місце та поставлено хрест на місці майбутньої
церкви. Із спогадів о. Костянтина: «Місця для служби не було. Біля старої
груші ставили ікони і там молилися. А коли стало холодно, попросили
приміщення колишнього магазину «Техніка», що належав ТЦ «Кіровський» (директор Марченко Н. Й.). Тут на умовах безоплатної оренди
ми і проводили служби упродовж 4 років, поки не був збудований храм».
90-ті роки минулого століття видалися непростими для людей,
не було зовсім коштів. Отець. Костянтин звертався до керівників багатьох підприємств із проханням допомогти із будівництвом. Підтримку
отримали від Краснолуцького О. Г., голови Полтавського тампонажного
управління, Ковальова С. В., голови НВП «Нафтоавтоматика», Ківшика
П. А., директора ВАТ «Облагропостач», Кочубея О. В., директора АФ
«Насіння»: допомагали грошима, будівельними матеріалами, технікою.
Долучилися і місцеві жителі, які робили благодійні пожертви та працювали на будівництві. Проектно-кошторисна документація для будівництва
була виготовлена колективом «Полтаваархпроекту» під керівництвом
В. Д. Шевченка. У 2000 році отримали дозвіл на будівництво. Збудований
храм, який відкрився восени 2003 року, був невеликою однокупольною
мурованою спорудою на 80 колінопреклонних місць.
Дерев’яний іконостас на 18 ікон з’явився лише у 2009році. Його придбав директор «Української інвестиційної біржі» Дубовський О. Є.
Центральні ікони для іконостасу – Божої Матері і Спасителя – подарував митрополит Полтавський і Миргородський Філіп.
58

Упродовж десятиліття храм отримав у дарунок такі ікони:
Володимирської Божої Матері – від Ковальова С. В.,
Казанської Божої Матері – від митрополита Полтавського і Кременчуцького Феодосія,
Георгія Побєдоносця – від Дубовського О. Є.,
Олександра Невського – від Левченка О. О.
Місцевий житель Анатолій Бережний придбав люстру.
Новий етап у відбудові храму, за спогадами о. Костянтина Денисенка, розпочинається у 2010 році із приходом до церковної громади місцевого мецената Дуліча Сергія Васильовича, який ще з дитячих років
мріяв збудувати у Абазівці церкву. Саме за його безпосередньої участі та
фінансування почалися масштабні добудови та оздоблення храму.
Так починаючи з 2014 року, самобутній художник із м. Керчі Талько
Олексій розписує фресками купол, вівтар, стіни, арку над центральним
входом. Народний умілець із м. Самбір Сімко Андрій покриває сусальним золотом вівтар. У 2016 році розпочато будівництво п’ятиярусної дзвіниці та апсиди до храму. Упродовж 2017-2019 років оновлюється дах,
встановлено нові хрести, куполи, маківки. Особливою гордістю є куполи, які поєднують основу з дерева, оздоблення – візерунок із двох видів
металу: фарбованого зеленого та вкритого позолотою. Було закуплено
і налаштовано спеціальний верстат для вигину деталей, які збиралися,
наче елементи оригамі. Ідея оздоблення належить С. Дулічу. В Україні не
знайшли майстрів, які змогли б виконати замовлення, тому було запрошено спеціаліста з Данії. У 2018 році на дзвіниці встановлено годинник
із електронним дзвоном. А ззовні на барабані будівлі храму встановлено
4 ікони (Миколаю Чудотворцю, Спасителю, Св. Діві Марії, Сергію Радонезькому), які замовлені в Італії і виконані у техніці друку на склі.
Тож на сьогоднішній день Абазівська Свято-Успенська церква – це
п’ятикупольна споруда з апсидою, прямокутною добудовою та дзвіницею.
Дуліч Сергій, який з 2016 року є головою парафіяльної ради, зазначає, що планів по оздобленню храму ще багато: розширення приміщень,
облаштування кімнати для хрещення і каплички, встановлення справжніх дзвонів.
Наше дослідження – лише маленька частинка дивовижного світу,
що зветься Батьківщиною.
Відродження Свято-Успенського храму – це відродження у свідомості односельців любові і поваги до минулого рідного краю та щирого
бажання спільними зусиллями громади, влади і меценатів плекати духовну святиню Абазівки.
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Про що писали нащадкам жителі села Василівки
у 1967 році, або чи збуваються мрії?
Іщук Анастасія,
учениця 9 класу Василівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Чутівської районної ради,
вихованка краєзнавчого гуртка
Керівник Артеменко Р. І.,
учитель української мови і літератури
50 років у центрі села Василівки зберігався цікавий історичний документ – послання нащадкам у 2017 рік.
7 листопада 1967 року, у день 50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції, жителі села Василівки замурували у стіні сільського Будинку культури капсулу із зверненням до земляків, які житимуть у
XXI столітті. Текст мали прочитати у день 100-річчя революції. «Тут зберігається лист нащадкам – василівцям. Відкривати будемо 7 листопада
2017 року», – так говорили люди старшого покоління, коли проходили
повз приміщення і звертали увагу на пам’ятну дошку.
Звичайно, змінилась історична ситуація, відбулося багато політичних та соціальних змін. Розпався Радянський Союз, який виник після
Жовтневого перевороту 1917 року (так говорять історики сьогодні про
Велику Жовтневу соціалістичну революцію). Україна у 1991 році стала
незалежною. Багато свят колишньої держави зникли разом із нею. Чергову річницю Великої Жовтневої соціалістичної революції відзначили
востаннє у 1990 році. І то, це свято не проводились так помпезно і з
розмахом як раніше. Не було демонстрацій, парадів, рапортів. Про те,
як відбувалися ці святкування, розповідала бабуся і трохи батьки. Я довідалась, що неявка на святкову демонстрацію з нагоди річниці революції могла стати приводом навіть для звільнення з роботи. Цікаве було
святкування… Роздуми над тим, що почула, і події, пов’язані з капсулою,
сприяли проведенню пошукової роботи.
Капсулу нащадкам відкрили, як зазначалося вище, у 2017 році.
Вона збереглась у доброму стані, метал не потемнів. Відкрили, прочитали і вона раптом зникла. З’ясувалося, що колишній секретар партійної
організації радгоспу викрав її і зберігав у себе вдома. Лише у цьому році
її передали нам у шкільний музей.
Коли розкрили, побачили, що написане послання красивим каліграфічним почерком, чорною тушшю на красивому доброякісному папері.
«До вас, покоління ХХІ віку, жителів нашої прекрасної землі, звертаємось ми, жителі радгоспу імені ХТЗ з 1967 року, в якому ми відзначаємо
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50-річчя Радянської влади», – так розпочинається лист. Зміст послання
тут і далі передаємо мовою оригіналу, без виправлень помилок.
Далі говорилося про те, що автори листа уже 50 років будують найсправедливіше суспільство – комунізм. Зазначалося, що в ім’я цього
майбутнього здійснюється безприкладний подвиг нашого народу.
Разом з тим автори констатували той факт, що у 1967 році Полтавщина була відзначена найвищою нагородою тодішньої держави – орденом Леніна.
«На наших очах розквітає, стає все багатшою і заможнішою Полтавщина – перлина Радянської України., край дорідного хліба і могутніх
машин, нафти і газу».
Далі іде перелік досягнень радгоспу ім. ХТЗ у поточному (1967) році.
У 1967 році василівці писали звіт нащадкам про свої досягнення:
«Наш радгосп знаходиться за 10 км від районного центру Чутове, до
якого в цьому році почалося будівництво дороги з твердим покриттям
і вже збудовано 5 км. Наш радгосп об’єднує п’ять населених пунктів:
Василівка, Розпашне, Олександрівка, Сибірці, Лозоватка, в яких живе
2470 чоловік. Радгосп має 5175 га землі. В радгоспі три будинки культури, дві їдальні, троє дитячих ясел, в кожному домі є радіо і електричне
освітлення. Нам радісно це усвідомлювати тому, що декілька років тому
цього нічого не було».
Аналізуючи теперішню ситуацію, ми можемо відзначити, що такого
господарства вже давно не існує, землі розпайовано. На території колишнього радгоспу діє СТОВ «Ніка», більше 10 фермерських господарств.
У посланні зазначено, що лише розпочалось будівництво дороги з
твердим покриттям до Чутового. Наразі ця дорога збудована і вже не
один рік функціонує, але потребує капітального ремонту. Немає на карті
району і таких сіл як Олександрівка і Сибірці.
На сьогодні у кожній оселі, крім електроосвітлення, наявні телевізори, у багатьох будинках – комп’ютери з інтернетом, мобільні телефони.
Наявність радіоточок стала не актуальною, тому що інформацію
люди отримують з телевізорів, комп’ютерів, телефонів.
Населення зменшилось на половину, що пов’язане з тим, що знищено свинокомплекс, занедбано тваринництво і птахівництво, відсутні
робочі місця і багато спеціалістів змушені були ще у 90-х роках виїхати
за межі села і району. Частина працездатного населення виїжджає на
заробітки за кордон.
«В нашому радгоспі, – читаємо далі, – є 49 тракторів, 12 зернових
комбайнів, 51 автомашина. Налічується великої рогатої худоби 2133 голів, в тому числі 800 корів, свиней 6445 голів, 4500 голів птиці,
За минулий рік радгосп виробив 14859 ц молока, 7911 ц м’яса,
347 тисяч штук яєць. Продано державі молока 13313 ц, 7802 ц м’яса,
12270 ц хліба, 310 тисяч штук яєць.
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В 1967 році в радгоспі зібрано по 26 ц зернових культур з 1 га, а
всього зібрано 63447 ц зерна. В ювілейному році радгосп достроково виконав річні плани продажі продукції державі м’яса, яєць, зерна, овочів».
Читаємо і порівнюємо. Техніка на полях сучасних господарств набагато прогресивніша, багато робіт не виконується вручну. Так, для
знищення бур’янів застосовуються гербіциди. Не виробляється молоко,
м’ясо, яйця, овочі. Вирощуються зернові, але не всі культури. Перевага
віддається кукурудзі, соняшнику, сої.
Далі в посланні читаємо: «В цьому ювілейному році ми збудували історико-краєзнавчий музей, де показали розвиток нашого радгоспу, а Вам, нашим нащадкам, даємо заповіт розширювати і збагачувати
цей музей».
Сільський музей знищено, окремі його експонати передано у школу.
Вони зберігаються в запасниках шкільного музею, частина – виставлена в експозиції. Пошуковці школи поповнюють музей матеріалами про
події, які замовчувались за часів Радянської влади або стали актуальними у наш час: це події голодоморів, репресій, війни в Афганістані,
майданів, воєнних дій в зоні АТО, сучасної історії розвитку сільського
господарства у селі.
У приміщення музею перенесено сільську бібліотеку.
«Славну трудову естафету ми одержали від своїх батьків, несли її
по життю чесно і сміливо, а тепер передаємо її Вам, поколінню 2017 року,
гідним продовжувачам наших справ і задумів, кому довелося бачити ще
величніший розквіт нашого народу і всього людства».
«Ви стоїте на порозі сотої річниці існування Радянської влади. Продовжуйте у тисячоліття славну трудову естафету поколінь»
Останнє побажання залишилось теж не реалізованим. Сота річниця Радянської влади не відзначалась, бо з часу проголошення незалежності України розкрилось багато злочинів тієї влади проти людства, що
дискредитувало її. Відкрились таємні архіви, стали відомими факти, які
замовчувались.
За дорученням урочистого мітингу лист підписали директор радгоспу, секретар парткому, голова робіткому і секретар комсомольської
організації.
На сьогодні немає названих посад, бо немає і радгоспу ім. ХТЗ.
Багато учасників святкування 50-ї річниці Великої Жовтневої соціалістичної революції уже не проживають у Василівці.
Життя на цьому не зупиняється. У разі, коли щось зникає, на його
місці з’являється щось нове. Змінились умови життя, мрії тих, хто писали
послання у 2017 рік, на жаль, не здійснились.
Наше покоління теж мріє і, можливо, святкуючи дати, пов’язані
з проголошенням незалежності України, колись ми напишемо таке
ж послання нашим нащадкам. Хотілось би вірити, що ці мрії здій62

сняться. А досягнення будуть реальними і приноситимуть користь
усьому суспільству.
Список використаних джерел

1. https://podrobnosti.ua/2206069-poslannja-z-minulogo-na-dnpropetrovschinvdkrili-kapsulu-dlja-naschadkv.html
2. https://newsonline24.com.ua/u-vinnici-vidkrili-kapsulu-chasu/
3. http://mapme.club/poradi/6363-19-vrazhayuchix-detalej-istorii-yaki-osharashatkogo-zavgodno.html

СМІХ КРІЗЬ СЛЬОЗИ
Рашевська Марія,
учениця 11 класу Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ступенів
імені академіка В. О. Пащенка,
вихованка гуртка Решетилівського РЦТКум
Керівники: Тернієвська Н. І. – учитель історії
Войтович Л. І. – методист Решетилівського
РЦТКум
Хто сміється, говорять, – не знає горя, хто має серце чисте – не
живе під тягарем… Його душа, Олександра Івановича Ковіньки – воістину неопалима купина, що не зморила війна та репресії. Народившись у
селі Плоске 14 січня 1900 року, на квітучій та творчій полтавській землі,
щиро вірив у майбутнє. Родом із простої селянської сім'ї, а от біографія
крутіша за сюжет будь-якого авантюрного роману.
Буремного 1918 року, коли вся Україна палала вогнем народних повстань, юний Олександр Ковінька не залишився осторонь цієї боротьби.
У часи, коли Українська Народна Республіка відчайдушно хапалася за
своє існування, був у повстанському загоні. Захопленого у полон молодого патріота, мали стратити за вироком німецького військово-польового
суду, дивом врятував стрімкий наступ Червоної армії. Бере участь у боях
з денікінцями, але знову його чекає холодний і тяжкий полон. Після звільнення вже впевнено крокує у лавах Червоної Армії. А далі армія Української Народної Республіки. Війна закінчилась для О. Ковіньки у таборі
інтернованих біля Познані, де перебував у 1920-1921 роках. Після оголошення у червоній Україні загальної амністії повернувся на рідну землю.
Сторож в аптеці, міліціонер, секретар сільради, лектор-інструктор
Товариства сприяння обороні, авіації і хімічному захисту – усе це етапи
життєвої дороги, яка врешті-решт привела юнака до справи його покликання – гумористичним словом служити рідному народові. Непересічний
талант О. Ковіньки не залишився непоміченим ні вдячними читачами, ні
владою.
Олександра Ковіньку вперше затримали 13 березня 1930-го року.
Інкримінували листування з іноземцями, а отже, шпигунство. Протрима63

ли два з половиною місяці в Харківському СІЗО. Відпустили за відсутністю складу злочину [4, с. 8].
У грудні 1934 року – друга хвиля репресій. Протягом чотирьох днів у
Києві, Харкові й Полтаві арештовують сімнадцять "боротьбистів".
О другій годині ночі 4 грудня 1934 року в квартиру О. Ковіньки постукали… Без дозволу і навіть без звичайного привітання швидко зайшли
троє енкаведистів. Оголосили обшук, після чого забрали хвогорого плевритом Олександра Івановича з собою, не кажучи за що й на який час.
Цієї ночі були заарештовані О. І. Ковінька, П. З. Ванченко й
Г. Й. Майфест – полтавські майстри красного письменства.
Затриманих б'ють, заганяють голки під нігті, тримають голими по
пояс у холодній воді. Спершу Олександр Іванович сидів у Полтаві, потім його перевели в харківську в’язницю. Усі нелюдські муки витримав,
переніс завдяки, насамперед, міцному від природи організмові та колосальній силі волі. Він переміг своїх мучителів – не підписав неправдивого
протоколу допиту.
Потім О. І. Ковіньку переводять до Москви і там судили 27-28 березня 1935 року як запеклого «ворога народу» – «українського буржуазного
націоналіста й члена терористичної організації». Вважали його, видно,
великим злочинцем, адже судив його не обласний, не республіканський,
а Верховний Суд СРСР. Спершу оголосили найвищу міру покарання –
розстріл, а згодом винесли пом’якшений вирок – 10 років ув’язнення в
далеких таборах з конфіскацією майна, без права листування [2, с. 140].
З Москви обвинувачених кілька місяців пішки женуть на Далекий
Схід. Особливо небезпечним в'язням забороняють сідати під час привалів. О. Ковінька відбуває покарання поблизу Магадана.
Довго не знали рідні Олександра Івановича за що його заарештували, де він знаходиться чи й взагалі живий.
«Дід потрапив на поселення тюремної еліти, – розповідає внук письменника Олександр Маєвський. – Сидів із митцями, священиками, злодіями в законі. Останні, траплялося, знали по п'ять мов. Читав перед ними
свої гуморески. За весь термін з ув'язнених його ніхто не чіпав. Били
тільки охоронці. Одного разу зламали обидві ключиці. Вісім років будував
Байкало-Амурську магістраль. Часом не вистачало шпал. Замість них
клали й прибивали тіла замерзлих зеків. Помирали від інфекцій, перевтоми й голоду. Один ув'язнений, до того професор, кожні два-три місяці
втікав. Його навіть не шукали – навколо ж Сибір. Начальник станції казав,
що погуляє й повернеться. Так і було. Карали трьома добами карцеру».
О. Ковінька працював вибійником, гірничим, золотомийником, економістом. Дуже тяжко було відбувати страшне покарання. Довго хворів
цингою. У нього повипадали зуби, облисів, опухли ноги. Потрапив у лазарет. Хотіли ампутувати ноги. Пощастило, що серед ув'язнених були так
звані "кремлевские врачи-вредители". Їм приписали вбивства партійних
керівників. Перев'язками та настоянками врятували ноги.
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Першу телеграму від Олександра Івановича рідні одержали в
1943 році, коли Полтавщину було визволено від німецьких загарбників. Відтоді почалось більш-менш регулярне листування з родиною.
Навіть гроші іноді присилав сім'ї, йому у відповідь слали цибулю, махорку, варення.
О. І. Ковіньку звільняють на два роки пізніше визначеного терміну,
24 травня 1947 року, без права повернення на Батьківщину. Живе в Якутії. А 7 липня 1950 року справа знову переглядається і йому було призначено довічне поселення.
Звільнений Олександр Ковінька у 1955 році. Додому повертався
літаком і поїздами. Добирався півтора місяця. Через рік після звільнення Олександра Івановича справу "боротьбистів" закрили за відсутністю складу злочину. Репресованих членів партії визнали невинними.
До того моменту дожили троє із сімнадцяти: Олександр Ковінько, Григорій Майфет і Данило Кудря з Харкова. Тавро «ворога народу» було знято
з О. І. Ковіньки 4 серпня 1956 року [3, с. 4].
Олександру Ковінькі призначили компенсацію – 220 карбованців щомісячної пенсії. Це удвічі більше за тодішню середню зарплату в СРСР.
Також Олександра Івановича поновили в Спілці письменників України.
Коли прийшов поновлюватися в Спілці письменників, секретарка видала:
"Як Ковінько? А хіба вас не розстріляли?"… [1, с. 5]
Жив за рахунок літератури, був депутатом обласної ради. Мешкав у
державній квартирі, дачі й машини не мав. Коли писав, замикався в собі,
ходив мовчки кімнатою. Часто це було вночі. Цензура ретельно переглядала його твори. Ставився до цього спокійно: "Це краще, ніж розстріли".
Про табори не писав. Дійсно, тягар свій не показував нікому. Зміг писати
жартівливі твори не дивлячись ні на що…Але так зможе лиш справжній
творець. Що там творець – воїн!
Олександр Івановича Ковінька – український інтелігент сталінської
доби. І цим усе сказано. . . Трагічна доля письменника-гумориста як портрет освіченої, працьовитої, вільної людини за часів, коли розумних знищували, а незламних намагалися покорити.
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ДУАЛІЗМ НА ЖИТТЄВОМУ ШЛЯХУ ПАНАСА МИРНОГО
Калюжна Ліна,
вихованка гуртка «Історичне краєзнавство»
«КЗ Полтавської обласної ради «Полтавська
обласна Мала академія наук учнівської молоді»
Керівник: Даниленко І. С.,
керівник гуртка «Історичне краєзнавство»
«КЗ Полтавської обласної ради
«Полтавська обласна Мала академія
наук учнівської молоді»
У рік відзначення 170 років з дня народження Панаса Мирного доцільно осягнути та осмислити ті виклики долі які постали перед письменником в ХІХ столітті. Класик української прози, він належав до нечисленних письменників, яким вдалося реалізувати себе в літературі і
одночасно побудувати блискучу державну кар'єру. Його особистий вклад
в історію та культуру Полтавщини є неоціненним, а сама особа письменника досить неординарна. Тому актуальність нашого дослідження
зумовлена необхідністю дослідити дуалістичність життя романіста та
з’ясування основних етапів життя, які вплинули на формування особи
видатного земляка.
Панас Мирний (справжнє ім’я – Афанасій Якович Рудченко) народився 1 (13) травня 1849 року в Миргороді в сім’ї дрібного чиновника –
Якова Григоровича Рудченка та його дружини – Тетяни Іванівни Гординської. Діти сім’ї Рудченки виростали в близькім товаристві слуг, на лоні
простого українського життя. Тим-то українське слово, українська пісня,
українські звичаї оточали й Панаса змалку. [1; с. 134]
Сам письменник відзначався тихою, миролюбною і замкнутою вдачею. Його старша сестра Олександра згадувала, що він любив самотність, був «очень мирный, ссоры не выносил: сейчас убегает»[6]. Таким
самим запам’ятала його й Олена Пчілка вже на ту пору, коли їхні родини мешкали в Гадячі: «Малий Панас… пригадується мені яко хлопчик
дуже тихої, лагідної вдачі; в дитячому товаристві держався більше осторонь…»[4]. Та й сам письменник був свідомий того, що має вдачу швидше «пасивну», аніж «бойову».
Незначною була освіта Панаса Рудченка, бо після кількох років навчання в Миргородському парафіяльному, а потім у Гадяцькому повітовому училищі чотирнадцятилітній хлопець йде на власний хліб. Чиновницька служба Рудченка почалася в 1863 році в Гадяцькому повітовому
суді. Наступного року він переходить у повітове казначейство помічником бухгалтера.
Панас Мирний почав займатися літературою за вікопомного часу
«великих реформ» у Російській імперії, тієї нетривалої «весни» початку
1860-х років, позначеної не лише ліквідацією кріпосного рабства але й
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істотною лібералізацією життя взагалі. На українському ґрунті ця лібералізація мала яскравий національний колорит.
«Під подихом визвольничих ідей» проходило і формування Мирногописьменника. З огляду на те, що він іще в юності звик по-народницькому
сприймати Україну передовсім як «селянський край», емансипація селянства в його пізнішій творчості стала взагалі за вихідний пункт усього
світогляду, за масштаб, яким він міряв і який прикладав до оцінки взагалі
громадського життя на Україні. [2]
Літературні інтереси Панаса Мирного тісно поєднувалися з його громадською діяльністю. Ще за молодих років він був зв’язаний з революційним визвольним рухом, з 1875 року брав участь у нелегальній роботі
революційного гуртка «Унія», який був утворений у Полтаві Підтримував
Мирний тісні зв’язки з багатьма діячами української культури – Лисенком,
Старицьким, Карпенком-Карим, Кропивницьким, Коцюбинським, Лесею
Українкою, Заньковецькою. Як член комісії міської думи він бере активну
участь у спорудженні пам’ятника І. Котляревському в Полтаві.
Літературна праця стає справжньою втіхою і відрадою П. Рудченка.
Уриваючи час після довгої чиновницької служби, просиджуючи вечори за
письмовим столом, він з натхненням віддається улюбленим заняттям.
Перші його твори (вірш «Україні» та оповідання «Лихий попутав»), підписані прибраним ім’ям Панас Мирний, з’явилися за кордоном, у львівському журналі «Правда» в 1872 році. Незважаючи на те, що в 70–80-х роках письменник продовжує інтенсивно працювати, його твори, в зв’язку
з цензурними переслідуваннями українського слова в Російській імперії,
друкуються переважно за кордоном. Пізніше 1875 року в співавторстві з
братом Іваном Біликом було закінчено роботу над романом «Хіба ревуть
воли, як ясла повні». [1; с. 135]
В свою чергу, саме Сергій Єфремов – український літературний критик, став першим професійним читачем усієї спадщини Панаса Мирного.
Ще 1920 року до С. Єфремова звернулася Полтавська Спілка Споживчих
товариств, яка отримала від спадкоємців письменника його рукописну
спадщину, з проханням вивчити та обробити архів Мирного. [3]. Пізніше
Єфремов вирішив не зволікати з виданням своєї книги «Панас Мирний:
Критично-біографічний нарис», у якій літературознавець ґрунтовно проаналізував біографію та творчість письменника. [2]
Сергій Єфремов брав безпосередню та досить активну участь у виданні творів Панаса Мирного у трьох томах, які побачили світ у Києві
протягом 1903 – 1907 років. Єфремов постійно спонукав Мирного писати швидше і надсилати йому рукописи творів для формування томів.
Та Мирний був невблаганний: "Повія не віється", – пише він Єфремову,
пояснюючи це домашньою рутиною, хворобою дружини, станом здоров’я
та справами на службі.
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В свою чергу під час дослідження проаналізувавши роботу Миколи Рудницького «Від Мирного до Хвильового» ми знайшли такі рядки,
які підтверджують непросте життя драматурга: «Коли ми вже знали, хто
він – ми уявляли собі нахиленого над урядовими паперами бюрократа,
що нишком, наче член таємної організації, стежить за тим, що діється довкола. І цей образ не був вірний. Мирний поділив своє життя на дві половини, систематично, як воно й личить совісному державному урядовцеві,
і його літературна праця нишком дозволяла йому миритися офіціяльному, нестерпною нудною, часто осоружною роботою. »[5]
Роботу Панаса Мирного можна оцінити також як «підземельну»,
проводив її він в умовах суворому бюрократичному середовищі, якої навіть ніхто не підозрював у совісного, довіреного урядовця. За деякими
даними російська поліція довго шукала революціонера Рудчана чи то
Рудачанина, навіть не підозрюючи що за псевдонімом «Мирний» ховається статський радник.
До кінця життя Мирний не бажав розкривати таємницю власного
імені. Здається, тільки двічі він порушував це тверде правило. Але навіть
після цього Панас Мирний залишався «напівміфічною істотою». До широкого читача він прийшов аж за часів Українського Ренесансу 1920-х років. Відтоді з’явилися десятки видань його творів, загальний наклад яких
уже наприкінці 1960-х років перевищив чотири мільйони примірників. В
історії літератури він посів своє місце класика українського реалізму.
Отож, прослідковуючи життєвий шлях Афанасія Яковича Рудченка
ми бачимо як чітко розділив своє життя письменник. З одного боку це
була успішна кар’єра на чиновницькому рівні статського радника. З іншого тонка революційна душа, яка виразно доносить до читача приховані
можливості й психологічні механізми людської поведінки, створює цілісну картину дійсності українського селянина з усіма її гострими суспільними, моральними, ідеологічними суперечностями й конфліктами.
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ЗАЛИВЧИЙ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ – ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ,
ПИСЬМЕННИК, ПУБЛІЦИСТ, ПЕРЕКЛАДАЧ
Березіна Світлана,
студентка 2 курсу
Полтавського юридичного коледжу
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого
Керівник: Корнет С. О., заступник директора
Полтавського юридичного коледжу
Андрій Заливчий був громадським політичним діячем, а не письменником в загальнопринятому розумінні цього слова. Він не був письменником за фахом, але це не значить, що він не письменник. Відомо, що
політичні діячі здебільшого є і письменниками. І навпаки. Різниця лише в
тому, що у одних переважує письменницький бік, у других – організаційногромадський. Трапляється також, що літературний талан у громадських
діячів є значно вищим ніж у літераторів-фаховці [3].
„З літ дитинства“ – декілька новел автобіографічного характеру, виданих напіввипадково, свідчать про неабиякий художньописьменницький хист А. Заливчого. Навіть вони дають підставу гадати,
що при інших, більш сприятливих умовах, з нього виробився б помітний
письменник-артист. Але він був політичним громадським діячем і революціонером [2].
Андрій Заливчий родом з Полтавщини, з Опішнянських Міських
Млинів, з убогої селянської родини [1].
Завдяки своєму хисту в науках він після початкової школи дістав
стипендію в 1-ій Харківській гимназії [1]. Закінчивши її з золотою медаллю, він вступив у 1915 році на юридичний факультет Харьківского університету. У той же час Андрій Іванович працював над питанням організації
української соціалістичної шкільної молоді. А. Заливчий після гімназії
бере на себе більш серйозні партійні задачі. У січні 1916-го року його
разом з кількома іншими товаришами заарештовують як українського
соціал-революціонера і після піврічної тюрми засилають на Тургайщину
(Іргіз, Середня Азія), де і застає його революція 1917-го року [1].
Після революції повертається на Харьківщину, де бере участь в
утворенні організацій У. П. С. Р. і працює в Раді селянських депутатів та
співпрацює в її газеті „Труд і Воля“. При виборах у Всеросійські установчі
збори він і виставляєгься депутатом і від губ. ком-а Партії і від Ради Селянських депутатів [1].
Після Лівобережної Конференції У. П. С. -Р. він стає членом Лівобережного Бюро Партії і працює у Полтаві, редагує спершу часопис „Селянська Спілка“, потім – „Соціал. -Революціонер. “ Центральним комітетом
його кандидатура висувається на Українські установчі збори. Згодом він
обираєтся головою Полтавської ради робітничих депутатів, яким залишається до приходу більшовицьких військ на чолі з Муравйовим, який
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заарештовує його в числі інших членів Виконавчого комітету Полтавської
ради робітничих депутатів. Але йому доводится тікати з Полтави, і він
редагує часопис Зіньківської народньої управи. У квітні він з’являється в
Києві після приходу німців на Полтавщину [2].
На 4-му з’їзді Української Партії Соціал-робітників Заливчий був обраний в Центральний Комітет Партії і за весь час гетьманщини проявляв
кипучу діяльність як головний емісар внутрішніх справ партії [2].
Окрім того, розвивається і його письменницька діяльність. Як зазначено вище, А. Заливчий був газетярем. Ще в старі дореволюційні часи
він завжди брав жваву участь у нелегальних часописах, починаючи зі
шкільних років. . Марив про утворення популярно-брошурової української агітаційно-соціалістичної літератури. Власні його праці лишилися
здебільшого незакінченими, з виданих знаємо лише переклади: „Невже
так треба“ (Л. Толстой), „Лист до молоді“ (П. Кропоткин), „Нова нагірня
проповідь“ (Кармелюк) і компиляцію – „Хто воює, а хто грабує“ дотепно і
ясно виложену [3].
Його твори з поля краснаго письменства спіткала така ж доля:
вони (здебільшого новели) або незакінчені, або загубилися. Будучи в
тюрмі (1916 р.), він переклав з польського майже всі поезії в прозі Каз.
Тетмаєра. Уже в останні часи докінчив переклад М. Бакуніна „Перша
спроба соціальної революції“ і докінчував Ан. Менгера „Нова наука
права і держави“ [1].
Коли услід за Німеччиною в листопаді 1918 року вибухла друга
революція на Україні, А. Заливчий з Київа від’їхав як член Центрального ревкому У. П. С. -Р. на Чернигівщину для керування повстанським
робітничо-селянським рухом [3].
З початку грудня під його керовництвом почався виступ в м. Чернигові. Було здобуто кільки панцерників (броньових автомобілів). Виступ відбувався в несприятливих умовах і скоро був дезорганізований. З кількома товаришами А. Заливчий намагався пробитиси в панцернику крізь гетьмансько-добровольческі ряди, був оточений ними і
підтятий багнето [3].
13-го грудня 1918 року Андрія Заливчого не стало.
Вічно бадьорий, з кипучою натурою, з невичерпаною енергією, з
фанатичною вірою в перемогу своїх ідей, життєрадісний, усебічно розвинений, дієздатний – він був підпорою для своїх товаришів в їх важкій
боротьбі. Але не діждався втілення своїх заповітних мрій.
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УКРАЇНСЬКИЙ СЛІД В ОСВОЄННІ АРКТИКИ
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імені Героя України Олександра Білаша
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кваліфікаційної категорії, старший учитель
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Нинішнє молоде покоління повинне сьогодні знати, зрозуміти й
осмислити історію рідного краю. Адже в ній є діячі, які залишили помітний слід не лише в історії Градизька, Полтавщини, України, але й у
всесвітній історії. Вивчення їх внеску в історичні події новітньої історії
становить актуальність проблеми.
На зорі ХХ століття майже всі райони Землі були вже досліджені.
Час традиційних географічних відкриттів, що полягали в описі раніше невідомих земель, в основному завершився. Але саме в цей час з’явилося
нове покоління дослідників, яке спробувало відповісти на питання: «Чому
наша Земля влаштована так, а не інакше?» Та й на карті планети Земля
ще залишалося багато білих плям, і, в першу чергу, це райони Арктики
та Антарктиди. Суворі простори, з небезпечним для людини кліматом,
довгий час були недоступними. І тільки через десятиліття все-таки вдалося прокласти шлях до Північного полюсу, відкрити нові землі, навічно
вкарбувати свої імена в назвах гір, островів, льодовиків, морів, хоч для
багатьох дослідників він був ціною життя…
Із шкільних підручників нам відомі імена американців Франкліна і
Пірі, голландця Баренца, норвежців Нансена і Амудсена. Були і російські
відважні мореплавці, але особливо гордим для нас є те, що на початку ХХ
ст. в освоєнні Арктики взяли участь і українці: керівник експедиції до Північного полюсу 1912-1914рр. Георгій Якович Сєдов, родом з українського
селища Крива Коса (нині містечко Сєдово на Донеччині) та учасник цієї
експедиції – матрос Линник Григорій Васильович, родом із Градизька [1].
У 2012-2014 рр. все прогресивне людство відзначало 100-літній ювілей експедиції Георгія Сєдова до Північного полюсу. З’явилося багато
нових публікацій, які часто носили суперечливий характер та неоднакове
ставлення як до цієї події, так і до самого Сєдова. То хто ж вони – герої
Арктики: Сєдов і Линник. Із опрацьованих нами джерел (інтернет – ресурси, монографії учасників експедиції, щоденник Сєдова) стало відомо, що
як офіцер-гідрограф Головного гідрографічного управління Г. Сєдов не
раз був учасником дослідницьких експедицій, а в 1903 р., під час плавання на судні «Пахтусов» серйозно задумується над подорожжю до Північного полюса. У цей час іноземні мандрівники вже змагалися за першість
у досягненні полюсу. У березні 1912 р.
Г. Сєдов подає рапорт начальнику Головного гідрографічного управління, де висловлює бажання відправитися до Північного полюсу і представляє програму своєї експедиції. Базою для досягнення крайньої точки
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Півночі він вважав Землю Франца – Йосифа. Під час зимівлі мали намір
вивчити берегову лінію, якірні стоянки, описати бухти, а також вивчити
острів у промислових цілях [2].
Не знайшовши належної підтримки у своїх прагненнях, все ж таки,
хоч і з великими труднощами, він готує спорядження для експедиції та
підбирає команду. Згідно плану експедиція мала б вирушити із Архангельська в середині липня 1912 року, але змогла вийти лише наприкінці
серпня на шхуні «Святий великомученик Фока». Г. Я. Седов мав намір
ще до настання полярної зими потрапити на Землю Франца-Йосифа і
там зазимувати. Але зимувати довелося на Новій Землі. Про важкий перехід та труднощі зимівлі дізнаємося з книги Миколи Пінєгіна «В ледяных
просторах» [3]. А Г. Я. Сєдов у своєму щоденнику зазначить, що на даному етапі експедиція зробила велику наукову роботу по багатьом галузям
науки, зокрема були внесені корективи щодо існуючих карт цього регіону.
Та попереду був важкий перехід до Північного полюсу [4].
У вересні 1913 року «Фока» знову почав свій шлях до Землі ФранцаЙосифа, але крижані брили стали на заваді. Зупинилися у бухті Тихій.
Звідси і вирушив до Північного полюсу Сєдов із двома матросами Пустошним і Линником на трьох собачих упряжках [4].
Чому саме Григорій Линник? Так і не знайдемо відповіді. Можливо
те, що вони обоє були з України і ріднила їх мальовнича Полтавщина.
Важка хвороба та смерть Георгія Сєдова перервала цю героїчну подорож. Поховавши свого командира на острові Рудольфа та зробивши
останній запис у щоденнику, матроси повернулися на шхуну [3].
Хто ж він такий Георгій Сєдов, відважний російський мореплавець,
мандрівник, першопроходець, герой Арктики. Так, російський, але з глибоким українським корінням давнього полтавського роду.
Із автобіографії Сєдова нам стало відомо, що народився і виріс він
у с. Крива Коса(нині с-ще Сєдово Новоазовського району Донецької області) 23 квітня (5 травня) 1877 року. Але батько Яків Євтійович та мати
Наталія Степанівна були родом із Золотоніського повіту тогочасної Полтавщини. Доля закинула обох до Кривої Коси, де і познайомила. Справжнє прізвище батька «Сідий», а вже тут, на чужині, воно стало «Сєдов».
Ось як пише про це сам Георгій Якович Сєдов (орфографію збережено): «Семи лет от роду я уже был работником и помощником своему отцу. Отец мой происходит из Золотоношских мещан Полтавской
губернии, говорят его отец, а мой, следовательно, дед был слугой Царю,
служил фельдфебелем на военной службе. В молодости еще парнем
отец мой (Яков Евтеевич) забрел на заработки на Черноморье, а затем
и в Донскую область, где и поселился промышлять рыбу на берегу Азовского моря, на хуторе Кривая Коса. Здесь он сначала был в заброде
на добычах (тянули тони неводом), а затем занялся самостоятельным
рыболовством. Вскоре женился он здесь же на дивчине той же губернии,
но, кажется другого уезда Натальи Степановне, которая жила в услужении у богатых людей, это моя мать. Мать, так же как и отец, забре72

ла сюда на заработки, вместе с другими молодыми людьми, которые
в описываемое время в изобилии кочевали из Малороссии к берегам
Черного и Азовского морей, частью на заработки, а частью чумаковали
за рыбой» [5].
Батьки Георгія Яковича часто згадували рідні місця та якою гарною
була Полтава. Але повернутися туди не могли із-за бідності. Вступивши у 14 років до школи та навчившись грамоті, він став «підтримувати
зв’язок» з родичами через листи, які писав на прохання батька.
Ще з малку, слухаючи розповіді батьків він закохується у місто, яке
ніколи не бачив, але яке так любили батьки. Цю любов він проніс через
усе своє життя і здійснив свою давню дитячу мрію, купивши будинок у
Полтаві за адресою вул. Загородна, 32. Туди переїхали на певний час
його батьки та племінники, а розпорядницею була Безносова Лідія Яківна, яка з дітьми прибула до Полтави на прохання Сєдова з Далекого
Сходу. Будучи у відрядженні, Сєдов разом з іншими офіцерами квартирував у її будинку. Не раз ставав свідком жорстокого поводження з нею
її чоловіка. Він допоміг їй отримати розлучення і відправив у Полтаву до
своїх батьків. Він сплачував утримання та навчання її дітей в гімназії,
утримання батьків та садиби, а вона вміло вела господарство[6]. Сєдов
час від часу навідував їх. Охоче відвідував місцевий театр, а дорогою
додому під враженням спектаклів співав українських пісень. Так тривало
5 років: з 1905 по 1910 рр. У 1910 році Сєдов одружився з Вірою Валеріївною Май – Маєвською і за її наполяганням через деякий час продав будинок. Хто жив пізніше у цьому будинку, невідомо. Колись це була
околиця міста, а нині центр – сучасна вулиця Зигіна. На жаль, будинок
не зберігся, а ніби-то на його місці знаходиться Управління держслужби
охорони при УМВС м. Полтави. Будинок за номером 33, який довго вважали «сєдовським», насправді виявився не ним, бо відрізнявся за описом. На жаль, документів та фотографій того періоду не збереглося і в
архівах Полтави.
У складі експедиції до Північного полюсу був і градижчанин Григорій Григорович Линник (собаковод) 1887 року народження[3]. Біографія невідома, крім того, що він сам про себе розповів Сєдову. А саме, що
народився у Градизьку Полтавської губернії, в минулому золотошукач…
Відомо також, що після повернення з експедиції постав перед судом по
звинуваченню у смерті Георгія Сєдова, але згодом був виправданий і
відпущений на волю [3]. На батьківщину не повернувся. Був одружений.
У Градизьк, де жила його сестра Дуня, приїжджала дружина – Анастасія
Андріївна, але про нього мало хто щось може розповісти. З одних джерел стає відомо, що був репресований і згодом жив на острові Колі, за іншими – пропав безвісти на Китайській військовій залізниці у 1953 році[2].
Нам вдалося зустрітися з Дудником Олександром Миколайовичем, одним із далеких родичів Григорія Линника. Він розповів, що до його матері
часто приїжджала гостювати дружина Линника. Але про самого Григорія
мало що знає і не пригадує, щоб бачив його, бо був ще малим [7]. У се73

лищі Градизьк прізвище Линник не рідкість, але серед опитуваних ніхто
не підтвердив родинні зв’язки. Григорій Линник був одним із тих, хто до
останнього був разом із Сєдовим і поховав його, зробивши кінцевий запис у щоденнику.
Експедиція не досягла самого Північного полюсу, але ті дослідження та відкриття, які були зроблені в ході неї мали для науки велике значення і були опубліковані після 1917 року. Ім’я Георгія Сєдова навічно
вписане серед відомих імен першовідкривачів, занесене в усі енциклопедії світу як людини енциклопедичних знань, видатного вченого в галузі
гідрографії, полярного дослідника, автора численних праць про Північну
землю (35 наукових праць). Його ім’ям названо архіпелаг, мис, затоку,
пік, населений пункт, морські судна. Планета за №2875 зареєстрована
під іменем Георгія Сєдова. Його девізом були слова «Боротися й шукати,
знайти і не здаватися». Він став прообразом головного героя роману Веніаміна Каверіна «Два капітани» [1]. На честь нашого земляка, градижчанина Григорія Линника названо мис в затоці Сєдова на острові Норд
архіпелагу Норденшельда.
Ми повинні знати і пам’ятати своїх земляків та співвітчизників.
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РЯТІВНІ АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ГЛИНЯНОГО
КАР'ЄРУ БОЖКІВСЬКОГО ЦЕГЛЯНОГО ЗАВОДУ
Сапєгін Владислав,
учень 11 класу, КЗ «Полтавський обласний
науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів
імені А. С. Макаренка Полтавської обласної ради»
Керівник: Сапегін С. В., учитель історії

Цікавим комплексним дослідженням із залученням додаткових
джерел інформації (аналізу остеологічного матеріалу) безумовно є дослідження поховання в с. Божкове Полтавського району Полтавської
області, де під час земляних робіт працівниками цегляного заводу були
виявлені рештки поховання. Відрадно, що вони спільно з адміністрацією
заводу повідомили про знахідку. Науковим співробітником Полтавської
археологічної експедиції ДП НДЦ «ОАСУ» Сапєгіним С. В. та співробіт74

ником Центру охорони та досліджень пам’яток археології управління
культури Полтавської облдержадміністрації (далі – ЦОДПА) Тимощуком
А. І. за участі учнів археологічного гуртка Полтавського обласного наукового ліцею імені А. С. Макаренка були проведені рятівні археологічні
дослідження території глиняного кар’єру в с. Божково в адміністративних
межах Надержинщинської сільської ради Полтавського району Полтавської області.
Територія кар’єру межує з півдня – із залізницею міст Полтава –
Харків; із заходу – з автошляхом сіл Руновщина – Черкасівка; з півночі
та сходу ділянка межує із землями приватної власності громадян, які використовуються для ведення особистого селянського господарства.
Місцезнаходження поховання розташоване на вершині підвищення, порізаного ярами, другої тераси правого корінного берега р. Коломак на вододілі рр. Свинківка – Коломак, у західній частині підвищення,
яке дещо видовжене з північного сходу на південний захід (з невеликими перепадами висот). Абсолютна максимальна висота підвищення
останця – 126, 9 м над рівнем моря, за Балтійською системою висот.
Археологічні роботи включали дослідження одинарного поховання,
виявленого у стінці глиняного кар’єру цегляного заводу, а також повний
огляд території на предмет виявлення ймовірних археологічних об’єктів.
Основним же результатом дослідження стало виявлення ґрунтового
поховання, яке було перетнуте вибором глини через невелику глибину
поховальної ями, і яке знаходилося у східній стіні кар’єру. Внаслідок рятівних робіт отримані наступні дані. Поховання 1 знаходилось над краєм
схилу правого корінного берега р. Коломак. Яма впущена, можливо, з
рівня 0, 40 – 0, 45 м на глибину 0, 90 м – у материковий грунт.
Залишки ями дають змогу зробити припущення, що вона мала підпрямокутну форму, із округленими кутами. Довшою віссю яма орієнтована в напрямку південний захід – північний схід. Стінки були рівними, дно
вирівняним. Заповнення ями – рештки суглинкової частини викиду.
Майже все поховання було зруйноване зсувом стінок кар’єру. Внаслідок перебирання відвалів виявлено велику кількість кісткових решток
похованої (визначених антропологічно). Встановлено, до ями впущене
одне поховання літньої жінки 45 – 50 років.
Збереглася in situ частина скелету покладеного у випростаному на
спині положенні, головою на південний захід – південь. Це була нижня
частина кістяка. Збережені кістки виявлені в анатомічному порядку і засвідчували пряме положення випростаних ніг.
Не дивлячись на просіювання відвалів та ґрунту заповнення, крім
кісток інших знахідок не виявлено, тому майже неможливо було ідентифікувати дане поховання. Але завдяки аналізу остеологічного матеріалу,
проведеним А. Артемʼєвим ми маємо майже вичерпну інформацію щодо
даної пам’ятки (аналіз поданий мовою оригіналу).
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Таким чином, виявлене поховання може бути, з певним припущенням, віднесене до поховальних старожитностей епохи пізньої бронзи –
раннього залізного віку.
Анализ костного материала выявленного при раскопках в с. Божково
Полтавской области (руководитель С. В. Сапегин).
Артемьев А. В.
Для анализа предоставлены фрагменты костяка, не превышающие
количества костей, принадлежащих одному взрослому человеку. Материал анатомически полный, но весьма фрагментированный, имеется не
полный набор зубов.
Божково – 2008. Погребение 1 (из среза песка).
Возраст человека по ряду признаков (стертость зубов, степень сращения черепных швов, состояние внутреннего костного вещества), совпадает и отвечает интервалу жизни 45-50 лет. Несмотря на пожилой
возраст, половые морфологические признаки выражены отчетливо и соответствуют особам женского пола.
В исследованиях находилась только одна целая кость – большая
берцовая, по размерам которой были сделаны заключения о росте
женщины – 162, 0-164, 0 см. Погребение 1 принадлежало женщине 4550 лет, 162, 0-164, 0 см ростом.
Интересно, что форма вестибулярной поверхности фронтального
ряда зубов треугольная и, предположительно, форма лица женщины соответствовала таковой. Обнаружены зубные минерализованные наслоения на всех зубах в виде «тонкой линии».
Из имеющейся патологии требуется выделить наличие кариеса зубов.
Зуб 16 (нумерация зубов, здесь и далее, подана по классификации
Всемирной организации здравоохранения). На дистальной поверхности
имеется кариозная полость (далее КП), сообщающаяся с полостью зуба.
Разрушения зуба достигают 1/3 величины коронки зуба (состояние луночки зуба не позволяют проследить форму патологии). Диагноз: хронический (фиброзный, гранулирующий, гранулематозный) периодонтит 16.
Зуб 17. На дистальной поверхности (в прикорневой части) КП в
пределах дентина. Диагноз: хронический (?) поверхностный кариес 17.
Зуб 46. КП средних размеров на дистальной поверхности (на
эмалево-дентинной границе), захватывающая часть жевательной поверхности. Диагноз: хронический (?) средний кариес 46.
Зуб 47. На дистальной поверхности поверхностный кариес в прикорневой зоне. Диагноз: хронический (?) поверхностный кариес 47.
Во всех случаях с запущенными видами кариозной болезни
складывается впечатление о первоначальной локализации патологии в
прикорневой части зубов.
Следует сообщить, что такая клиническая картина соответствует
патологии, которая, в основном (в основе своей) появляется в эпоху
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бронзы. Это такие маркеры-признаки как: возрастной показатель заболеваемости (т. е., пожилой возраст); наличие прикорневого кариеса;
частота возникновения поверхностного кариеса.
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Гаврило і Явдоха Пошивайли – засновники першого
музею гончарства в Опішному
Пошивайло Мар’яна,
учениця 10 класу Державної спеціалізованої
художньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів
«Колегіум мистецтв в Опішні»
Керівник: Безрук С. О., учитель історії,
українознавства
Музеї – це не лише науково-дослідні та культурно-освітні заклади,
а й пізнавальні та виховні центри, місця зустрічі людей з подібними зацікавленнями. Розвиток музейництва і перші спроби зберегти гончарну
спадщину почалися в Опішному на початку минулого століття, коли відомий на той час кераміст-технолог Петро Ваулін заснував в Опішному
перший в Україні музей старовинних гончарних виробів. Але його збірку
через кілька років передали до полтавського музею.
Тому, на початку 1970-х років, мої прадідусь і прабабуся, Гаврило і
Явдоха Пошивайли створили у своїй хаті в Опішному перший в Україні
домашній музей кераміки. Гончарське подружжя прагнуло якомога довше зберегти в людській пам’яті спогади й уявлення про гончарні здобутки Опішного ХХ століття. Збирати експонати для приватного музею
Пошивайли почали задовго до його відкриття, яке відбулось на початку
70 років минулого століття. Під музей вони віддали світлицю у власному
домі, самі натомість жили в меншій кімнаті. До створеного ними музею
могли заходити всі охочі. [1]
Гаврило Ничипорович (07. 04. 1909 – 24. 01. 1991) та Явдоха Данилівна (06. 03. 1910 – 27. 04. 1994) Пошивайли – один із найбільш відомих
творчих тандемів української народної кераміки другої половини ХХ століття, самобутні представники опішненської школи художньої кераміки.
Гончар Гаврило Пошивайло народний майстер, патріарх українського гончарства. Виготовляв мальований посуд (горщики, глечики,
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тикви, вази, барила, куманці, миски, тарелі), зооморфний посуд (барани,
леви, бики, птахи), ритуальні вироби (куришки, свічники), декоративну
антропоморфну скульптуру на теми народного побуту (барині, вершники, сюжетні композиції), іграшку («монетка», свистунці). [6]
Гончарка-малювальниця Явдоха Пошивайло оздоблювала твори
свого чоловіка рослинними й зооморфними декоративними композиціями. Малювала по сирій глині швидко, віртуозно. Мотиви мальовки народжувалися миттєво. Квіти, виноградна лоза, риби й птахи оживали на
мисках, глечиках, вазах, макітрах, барильцях, куманцях. Вони назавжди
залишилися вірними давнім опішненським традиціям.
Гончарні твори Гаврила та Явдохи Пошивайлів від 1948 року експонувалися на художніх виставках в Україні, Росії, Литві, Латвії, Бельгії,
Канаді, Японії, Болгарії, Югославії, Польщі, Угорщині, Франції, Нідерландах, США, Норвегії, Великобританії та інших країнах, широко представляючи у світі мистецтво України. Нині їх можна побачити в найбільших
музеях світу, передовсім українських: Національному музеї-заповіднику
українського гончарства в Опішному, Національному музеї українського
народного декоративного мистецтва, Полтавському краєзнавчому музеї
імені Василя Кричевського, Полтавському художньому музеї імені Миколи Ярошенка, Музеї етнографії художнього промислу Інституту народознавства НАН України, Національному центрі народної культури «Музей
Івана Гончара», Національному музеї народної архітектури та побуту
України, Донецькому художньому музеї, Запорізькому художньому музеї, Луганському художньому музеї, Дніпропетровському національному
історичному музеї імені Дмитра Яворницького, Харківському художньому
музеї, Національному музеї-заповіднику Миколи Гоголя, Національному
музеї імені Андрея Шептицького у Львові, Канівському музеї декоративного мистецтва. Багато їх розійшлося зі щедрих рук господарів по приватних колекціях. [4]
Про творчість і мистецьку спадщину Гаврила та Явдохи Пошивайлів
існує значна кількість публікацій у науковій і популярній літературі, періодичних виданнях, що належать перу відомих мистецтвознавців, керамологів, культурологів, журналістів.
24 липня 1999 року 1999 року як окремий підрозділ Національного музею гончарства в Опішному було відкрито Меморіальний музейсадибу гончарської родини Пошивайлів. У ньому зберігається більше
1500 експонатів: гончарні вироби трьох поколінь, раритетні твори українських старожитностей: народні картини, ікони, полтавська традиційна
вишивка початку 20 століття, кролевецькі рушники, народне малювання
(живопис на полотні, фанері, склі), скатертини, домоткані рядна, родинні
фотографії, особисті речі мистців. Колекція музею-садиби унікальна, то
є душа українського народу. Також експонується кераміка інших майстрів
Опішні кінця 19 – початку 20 століття. У наявності архівні документи і аудіовізуальні матеріали, які відображають життєвий і творчий шлях народ78

них митців. У недоторканному вигляді збереглися інтер’єри домашнього
помешкання та надвірні будівлі. [2]
У результаті керамологічних експедицій співробітниками Меморіального музею-садиби гончарської родини Пошивайлів упродовж
2000–2015 років зібрано чисельну кількість спогадів сусідів, колег, учнів.
Відомості про самобутніх мистців увійшли до узагальнюючих наукових
видань про українську народну кераміку, узагальнюючі видання з історії українського мистецтва: «Історія українського мистецтва» (1968),
«Українське народне мистецтво. Кераміка і скло» (1974). Про майстрів
знято кілька документальних фільмів, у тому числі «Круг» (1972), «Щоб
не згасло горно» (1988), «Незабутні»(2009).
На Стіні гончарної слави України в Опішному встановлено бронзову
меморіальну дошку Гаврилу та Явдосі Пошивайлам роботи видатного
українського скульптора, народного художника України, заслуженого діяча мистецтв України Василя Ярича.
Надання їхнього імені вулиці, де все своє життя творили видатні
майстри опішненської кераміки, де було започатковано перший музей
гончарства й звідки почався розвиток селища як визначного туристичного центру, стало виявом вдячності опішненців подвижникам і патріотам рідного краю, які все життя поклали на вівтар гончарно-мистецької
слави Опішного. [1]
Цей родинний музей став основою для розбудови Національного
музею гончарства, на сьогодні – Національний музей українського гончарства у Опішному.
Гончарське подружжя Гаврило й Явдоха Пошивайли прагнули якомога довше зберегти в людській пам’яті спогади, уявлення про гончарські здобутки Опішного ХХ століття. Родинний музей ще за часів радянського тоталітаризму став осередком уславлення народного мистецтва,
своєрідним форпостом українського духу. [1] Нині Меморіальний музейсадиба гончарської родини Пошивайлів «живий», інтерактивний, що
дуже важливо для сучасності.
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КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ – ПЕРЛИНА ПОЛТАВИ
Колодіна Кристина,
студентка І курсу Полтавського юридичного
коледжу Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого
Керівник: Корнет А. В., викладач української
мови та літератури
Полтавський краєзнавчий музей – одна з найцінніших перлин серед
музейних закладів України. Історія його творення, архітектура та численні цікавинки музею вражають.
Ініціатором створення музею виступив відомий петербузький вчений професор Василь Васильович Докучаев, який в той час досліджував
ґрунт. Очолив музей учений-біолог Михайло Олеховський.
Своєю колоритною архітектурою музей завдячує цілій групі людей, адже планували, що будівля буде створена у стилі петербурзької
Сенатської площі, але на готовому фундаменті був втілений в життя
проект В. Кричевського.
Новобудова справді вражала. Симетрична Ш-подібна в плані середня частина включала вестибюл, центральний хол із парадно розгорнутими сходами та багато інших кімнат із закуточками. Споруда вражала
своєю красою: поєднання рожевого цоколю із світло-жовтими стінами й
золотавою керамікою з помаранчевою смугою на рівні вікон. поліхромні
орнаменти, біло-сині кручені колони та блакитно-зелений дах додавали
ще більшої народної любові в цю будівлю. Розмаїття форм і кольорів,
пластичне багатство деталей і ліній, пишність і водночас простота додавали ще більше шарму цьому архітектурному шедевру.
Найбільшого клопоту архітекторам завдала черепиця, тому що її не
взялася виготовляти жодна фірма Росії, а купувати за кордоном було
дорого. Тоді за справу взявся інженер Валін, який працював разом із
студентами Миргородської художньої школи. Саме за його рецептом
розробили зразки такої черепиці, а виготовили її опішнянські майстри,
рослинні орнаменти на стінах були виконані за ескізами М. С. Самома.
На стінах музею знаходяться три величезні картини, авторами яких є
С. І. Васильківський, М. М. Уваров та М. А. Беронса. Усі конструкції фасаду зроблені з каменю та бетону, але вони виконувалися так, щоб були
схожими на дерево. Також тут ми можемо побачити багато таких деталей, які не характерні для державних будівель, а скоріш для звичайних
хат: скошені кути дверей і вікон – яскравий цьому приклад.
Будівля виглядає як справжній замок, настільки строгість і монументальність робить її схожою на парадні споруди 17-19 ст. у Західній Європі, а багате вбранство фасаду додає святкової урочистості.
Довгий час тривали дискусії щодо стилю споруди: чи це барокко,
чи модерн. чи декадентство, чи новоукраїнській варіант. Будинок гу80

бернського земства в Полтаві – це архітектура зовсім нового стилю,
стилю українського народного зодчества, який мав позитивний відгук
по всій країні. Цей стиль знайшов багато послідовників як в Україні,
так і за її межами.
Але будинок Полтавського земства, нині краєзнавчий музей, перевершити ніхто не зміг, він був і є перлиною української архітектури.
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ІВАН ПІДДУБНИЙ – МІЦЬ ПОЛТАВСЬКОЇ ЗЕМЛІ
Бухтіярова Олена,
учениця 10 класу Полтавської спеціалізованої
мистецької школи-інтернату І-ІІІ ступенів
«Центр освіти та соціально-педагогічної
підтримки» імені Софії Русової
Полтавської обласної ради
Керівник: Костенко О. Ю., учитель історії
В умовах утвердження незалежної України, відродження
національно-духовних цінностей українського народу продовжує залишатися одним із головних, стратегічних пріоритетів державного розвитку.
Впродовж тривалого часу спостерігалося замовчування або фальсифікація національної історії офіційною радянською історіографією. Заперечувалось саме існування української нації, а історія трактувалася
в основному у контексті російської. Внаслідок цього діяльність великої
кількості українських діячів здебільшого замовчувалася. Сьогодні, за
роки Незалежності, багато імен виринуло з забуття, але й велика кількість їх залишається забутими. Серед них – постать Івана Піддубного.
Син землі полтавської сто років тому був одним із найвідоміших спортсменів Європи, "великим російським борцем", який все життя називав
себе українцем Саме тому ми вирішили присвяти своє дослідження цій
видатній людині, «тільки той народ, який вшановує своїх героїв, може
стати великим».
Перший шестиразовий чемпіон світу з греко-римської боротьби,
найсильніша людина планети, “чемпіон чемпіонів”, який провів понад
2000 переможних двобоїв на килимі, великий українець Іван Піддубний [3].
Куди б він не приїздив – у Росію, Європу чи Америку – слава йшла
поперед нього. Його однаково знали на рідній землі, так і за океаном.
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Про нього багато писали правди, а ще більше – вигадок. Його неодноразово намагалися підкупити й навіть убити. Та справедливо визнавали найсильнішим та унікальним в історії спорту: свій останній
бій він провів у віці 70 років.
Він заробляв мільйони на рингу і з легкістю міг відмовитися від заробленого, якщо це суперечило його цінностям. Іван Піддубний – це
історія сили та козацької честі. Історія, яку вкотре привласнили росіяни, і понині називаючи Івана Піддубного “русским” богатирем, але все
своє життя (яке пройшло спочатку в Російський імперії, а потім в Радянському Союзі!) на питання, що було його найбільшою гордістю і
любов'ю, відповідав: "Україна, звичайно, а що ж ще?". Свої перемоги
в спорті він пояснював так: "Виходячи на сцену, я молився за Україну.
Тому й перемагав!" [4, с. 10]
Іван Максимович Піддубний народився 8 жовтня (26 вересня) 1871
року в родині спадкового козака Максима Піддубного на Полтавщині в
селі Красенівці поблизу Золотоноші. Чи не єдиним багатством, що дісталось у спадок Іванові, було богатирське здоров'я і прищеплені з дитинства чесноти – працелюбство, любов до рідного краю і висока моральність. Ріс хлопець так само, як і всі селянські діти. Ось тільки в 16 років
він легко пригинав до землі корову за роги. . . Коли Іванові виповнився
21 рік, він вирішив залишити рідний дім і поїхати на заробітки до Криму.
Хтось порадив йому поїхати на південь країни, де можна було непогано
заробити вантажником в одному з морських портів. Проводжаючи сина в
Севастополь на заробітки, його батько сказав: “Пам'ятай, Іване, що роду
ти батьківського і материнського – козацького, запорозького, і що козакові честь дорожча за матір, дорожча за батька рідного. Запам'ятай, Іване,
якщо продаси честь – не син ти мені, і я не батько тобі” [4, с. 9]. Цей заповіт хлопець пам’ятав усе своє життя.
В Севастополі доля звела Івана з двома учнями морехідних класів
Антоном Преображенським і Василем Васильєвим – завзятими спортсменами, пристрасними шанувальниками важкої атлетики. Вони переконували Івана серйозно зайнятися спортом. Спочатку Іван скептично
ставився до цих розмов, але Преображенський подарував Івану автобіографію знаменитого атлета Карла Абса. У ній Піддубного зацікавило
твердження автора, що постійними тренуваннями тому вдалося збільшити свою природну силу втричі! Іван вирішив тренуватися.
Через два роки, у 1898 році І. Піддубний переходить до знаменитого
севастопольського цирку “Труцці”. В цей період ім’я Піддубного набуває
надзвичайного авторитету і стає знаменитим. Успішні виступи у цирку
“Труцці” принесли йому велику славу. Наступного року його запрошують
до Одеси, а у 1900 році він переїжджає до Києва, де підписує контракт на
виступи в якості борця “на поясах” у цирку братів Нікітіних, в якому наполегливо оволодіває мистецтвом французької боротьби.
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У 1903 році Іван Піддубний вперше взяв участь у чемпіонаті світу,
що відбувався у Парижі. Пройшовши у фінал, йому залишився один непереможений суперник француз Рауль де Буше, який, скориставшись
підступом, був оголошений переможцем з різницею в одне очко [2, с. 16].
Згодом І. Піддубний кладе на лопатки всіх найсильніших борців планети,
в 1905–1909 рр. здобуває шість титулів чемпіона світу із французької боротьби, йому заслужено присвоюють титул “Чемпіона чемпіонів” – титул,
яким не величали до Піддубного нікого.
У 1910 році Піддубний залишив великий спорт. На думку багатьох
дослідників, спонукали його до такого кроку постійні закулісні махінації,
інтриги, хабарництво в навколоспортивних колах. Він переїхав до свого
рідного села на Полтавщині, одружився, попробував жити спокійно. Але
все частіше він згадував цирк і, переживши лихоліття Першої та Громадянських воєн, повернувся на манеж. У 1924 році їде на гастролі в Німеччину, де отримує перемогу над всіма суперниками. Через рік після цього
бореться на манежі американського цирку, де отримав титул “Чемпіон
Америки». у 1927 році Іван Піддубний отримав титул найкрасивішої людини у США. За це йому мав належати приз у розмірі 500 000 доларів
США [1, с. 118]. Однак отримати його він міг лише за однієї умови – йому
слід було прийняти американське громадянство. Проте Іван махнув рукою і з порожніми кишенями повернувся на Батьківщину. Не міг нащадок
українських козаків вчинити по-іншому!
Згодом, його козацькі корені стали причиною переїзду до Краснодарського краю в місто Єйськ, куди спортсмен фактично втік від більшовицького свавілля. Але навіть там він ні на хвилину не забував про своє
походження. Коли в Радянському Союзі проходила перша паспортизація
у його паспорті прізвище написали «Поддубний», а в графі національність «русский». Запротестував. Вимагав виправити, але владні структури відмовили. Тоді він власноруч виправив у паспорті: «українець», «Піддубний». За це був заарештований НКВС [4, с. 11].
1941 році Єйськ зайняли німці, які запропонували видатному атлетові виїхати до Німеччини і тренувати там місцевих борців. Відмовився.
Але німці надзвичайно поважали «богатиря» і всіляко допомагали йому.
По війні Піддубний знову був заарештований за співпрацю з фашистами,
але невдовзі його відпустили, але усунули від спортивної діяльності, тим
самим позбавивши його єдиного джерела доходу.
Останні свої роки колись знаменитий на весь світ боєць доживав у
нужді. Постійно скаржився, що йому не вистачає хліба. Всі свої нагороди
Іван Максимович був змушений обміняти, що не померти від голоду.
8 серпня 1949 року, на сімдесят сьомому році життя, Піддубний помер. Поховали його у Єйському міському парку. Не дивлячись на те, що
на його могилі викарбувані слова: "Тут російський богатир лежить", цей
дужий чоловік всім своїм життям довів, що він – український спортсмен,
син полтавської землі. Його найбільшою гордістю і любов'ю була Укра83

їна і ні більшовицькі підвали, ні казкові іноземні багатства, ні радянська
в’язниця не змогли цього змінити.
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СЕЛО МАЧУХИ В РЕТРОСПЕКТИВНОМУ ВИМІРІ:
ЧЕРЕЗ МИНУЛЕ ДО МАЙБУТНЬОГО
Шахватова Анна,
учениця 9-В класу КЗ «Полтавська гімназія
«Здоров’я» №14»
Керівник: Авраменко Ж. М., учитель історії
Вивчення історії України через призму окремих населених пунктів дає змогу деталізувати узагальнені події та поняття, глибше та
змістовніше дослідити історичні процеси. Окрім цього, вивчення історії малої Батьківщини викликає бурю патріотичних почуттів та
гордості за рідний край.
Дослідження історії міст та сіл Полтавщини є надзвичайно актуальним, оскільки існують великі «білі плями», які необхідно заповнити. А також децентралізація збільшила роль локальної культури у житті кожної
громади. Культурні особливості території усе частіше сприймаються як
цінний набуток громади, як можливості для розвитку традицій, туризму,
ремесел, а отже – і економіки держави.
Як свідчать дані археологічних розкопок, люди почали освоювати
територію поблизу Мачух ще у VII-VI ст. до н. е. Зокрема, неподалік від
Мачух в урочищі Таранів яр (нині це територія між селами Судіївка та
Шевченки Мачухівської об’єднаної громади), виявлено великий могильник площею в 19 га., більше 40 курганів і поселення ранньоскіфського
часу (VII-VI ст. до н. е.), а також два поселення середини та другої половини І тис. н. е. [2; с. 69]. Розкопки цих пам`яток показали, що тут проживали осіле землеробське поселення черняхівської культури. Було знайдено 10 великих глеків, що нагадує посуд салтівської сармато-аланської
культури, а також прикраси із бронзи та заліза, предмети озброєння: наконечники стріл, меч-акінак [5; с. 521].
Слід сказати, що точну дату заснування села Мачухи визначити важко. З одного боку, можна вважати, що це відбулось приблизно
1608 року, після заснування Полтавської фортеці польським коронним
Станіславом Жолковським. Проте, перші писемні згадки датовані ще
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VII-VIII ст. Французький військовий та картограф Гійом Левасер де Боплан наніс на карту між Полтавою та Старими Санжарами село Федірки
(Федунки) [3; с. 15]. На даний момент це частина Мачух.
За переписом 1718 року в Мачухах було 238 козаків. Населення займалося хліборобством, бджільництвом. Було декілька млинів. У 1769 році у Мачухах, які входили до Другої Полтавської сотні
Полтавського полку, проживало 1051 козаків, крім того, у селі жили
магістратські селяни.
Наше село міцно утримувало позиції козацького поселення. Про
це свідчить той факт, що на початку XIX ст. тут було зареєстровано
1352 козаки, 689 державних селян та лише 22 кріпаки. В той час Мачухи відносились до Катеринославської губернії, а вже з 1802 року –
Полтавської губернії. У XIX – на початку XX ст. Мачухи – центр Мачухівської волості, до складу якої входили такі села як Судіївка, Калашники, Тростянець, Полузір'я (Новосанжарський район), а також
Росошенці та Горбанівка [3; с. 15].
В Мачухах на початку XX ст. була дуже розвинена інфраструктура,
діяло кілька шкіл (2 земські школи, церковнопарафіяльна школа і школа
грамоти) богомільна, 2 церкви – Іоанна-Богослова (дерев’яна, побудована в 1890 році) та Покровська (побудована в 1775 році, але її було
зруйновано і відновлено лише в 1867 році), медична дільниця, аптека,
ветеринарний пункт, ткацька школа, столярна майстерня, Народний будинок, бібліотека. З 1883 року мачушани мали 61 вітряк, 3 олійниці, 4 кузні, 3 шинки, 12 крамниць [5; с. 520]. Садівництво було одним з основних
промислів селян. Особливо славилися мачуські сливи. Чимало селян займались кустарними промислами. Так, в 1885 році тут були 159 кустарів,
з них 97 – колісників, 4 – столяри, 3 – чонбарі, 55 – шевці. На всіх базарах
і ярмарках навколишніх сіл та містечок славилися колеса мачуських колісників. В самих же Мачухах ярмарки проводили 4 рази на рік [1; с. 837].
З утвердженням радянської влади село Мачухи, як і інші села України, змушені були «модернізовуватись» та «сколективізовуватись». У
травні 1929 року 45 господарств об’єдналися в сільськогосподарську артіль «Червона зірка». У наступні роки було створено колгоспи «Червоний
партизан», «Спільна нива», «Нове життя». Не зважаючи на жахи Голодомору 1932-1933 років село залишалося багатолюдним. У ньому діяли
клуб, бібліотека, 4 початкових і середня школи, два магазини, дільнична
лікарня і аптека. В цілому, напередодні Другої Вітчизняної війни Мачухи було типовим українським колгоспним селом, у яком нараховувалося
1050 дворів [3; с. 16].
На 1941 рік площа мачуських садів сягала 154 гектари, серед яких
101 га яблунь, 21 га груш, 17 га слив, 4 га вишень. Поруч чималі ягідники. У колгоспах працювали павидловарня, сушарня та виноробня. 32%
мачухівських колгоспних садів постраждали в роки Другої світової війни.
85

Під час наступу на Україну німецьких загарбників багато жителів
Мачух, разом з тисячами полтавців, було мобілізовано на будівництво
оборонних споруд. Окопи і протитанкові рови вони рили поблизу сіл Демидівка, а також біля станцій Мала Перещепина і Головач. Для боротьба
в тилу ворога формувалися партизанські загони. У Мачухах партизанська група складалася з 8 радянських активістів, старшим призначили
голову колгоспу «Червона Зірка» Петра Кирноса, який у жовтні 1941 року
був розстріляний німцями [2; с. 75]. Починаючи з 16 вересня 1941 року
село повністю відчуло на собі тяжкість німецької окупації, а вже навесні
1942 року розпочалося вивезення молоді на підневільну працю до Німеччини. Усього протягом 1942-1943 років було вивезено 294 особи. Жахи
не скінчилися після визволення у 1943 році Полтави (а разом з нею і
Мачух) від окупантів: відразу ж польові комісаріати провели мобілізацію
місцевих чоловіків, які без належної підготовки, а часто і без зброї, мали
«спокутували провину» за те, що були покинуті радянською владою та
перебували під німецькою окупацією. Усього за роки війни з Мачух було
мобілізовано 958 чоловік, 152 жителі Мачух були удостоєні радянських
урядових нагород [2; с. 85].
Після війни село знову відбудувалося. Так, уже у 1948 році колгосп
«Червона зірка» від продажу продукції садівництва отримував 77% валового доходу. Протягом 70-80-х років ХХ століття садівництво у Мачухах
стало однією з провідних галузей. У 1950 році колгоспи об`єдналися в
одне господарство, яке отримало назву «Дружба», господарство зернового та м'ясо-молочного напрямів, що проіснувало умовно до 2001 року.
Умовно тому, що як і більшість підприємств, створених радянською системою, не витримало «вітру перемін» [5; с. 521]. Майже перестала фінансуватися соціально-побутова сфера, пішли в небуття тваринницькі
ферми, інфляція з’їла зарплати працівників. Всі ці фактори сприяли тому,
що люди почали шукати роботу за межами села. На початок 2000 років
майже все працездатне населення було задіяне за межами Мачух. Разом із занепадом, а потім і з зникненням колгоспу були занедбані і великі
площі мачухівських садів, зникли й насадження малини і смородини. Але
мачуське садівництво не зникло, лише видозмінилося, ним почали займатися місцеві приватні підприємства. Саджанці яблунь, груш та інших
плодових дерев та кущів користуються популярністю не лише в Полтавському районі, а на телеканалі «Лтава» було створено цілий цикл передач про досвід мачуських садівників. Також в Мачухах дивують рясними
гронами не одного десятку сортів винограду. [3; с. 75].
Чимале село Мачухи розкидане на кілька кілометрів обабіч автотраси «Полтава – Кременчук». Площа сучасних Мачух – 9, 6 км2, що набагато більше від таких районних центрів Полтавської області, як Оржиця,
Чорнухи, Машівка. Кількість населення за даними сільської ради станом
на 2016 рік 3034 чоловік, що знову ж таки більше ніж у тих самих Чорну86

хах. З 2017 року село Мачухи є центром Мачухівської об’єднаної громади, яка об’єднала 247, 08 км2 земель та 7930 чоловік населення.
Сьогодні село переживає період оновлення: тут функціонує
навчально-виховний комплекс, який об’єднує загальноосвітню школу
І-ІІІ ступенів та два дитячих садка, Центральна бібліотека, Мачухівський
краєзнавчий музей, Інтерактивний музей олії. У селі діє релігійна громада Української Православної Церкви Київського патріархату, яка відбудувала храм Святого Іоанна. Серед промислових об’єктів вирізняється
ТОВ «Прем'єр Сокс», що виготовляє шкарпетково-панчішну продукцію.
Підприємство використовує сучасні агрегати іноземного виробництва з
програмним забезпеченням, що дало їм змогу вийти в лідери вітчизняного виробництва, а також підкорити і закордонні ринки збуту, а головне –
постійно відправляти свої вироби через волонтерів у зону АТО [3; с. 73].
Ще одна гордість села – це мотобольна команда. Ще у 1984 році в
Мачухах з ініціативи місцевого колгоспу «Дружба» була створена мотобольна команда з однойменною назвою. А вже за рік «Дружба» виграла
перехідний турнір за вихід до першої ліги чемпіонату СРСР. У 1988 та
1989 роках мотоболісти завоювали бронзові медалі першості країни серед команд першої ліги. З розпадом СРСР сільський мотобол занепав,
змагання перестали проводитись[3; с. 154]. Так тривало понад двадцять
років, а у 2014 році уже сини мачухівських мотоболістів відродили колись
легендарну команду і в 2015 та 2016 роках наша мотобольна команда
«Дружба» стала бронзовим призером України. Сьогодні відновлений стадіон щороку приймає команди-учасниці, що змагаються за кубок Мотобольної федерації України. Відродивши мотобол у Мачухах, село знову
отримало свою оригінальну спортивну візитівку.
Однією із цікавинок села є пам’ятник Івану Мічуріну, споруджений
над автомобільним шляхом, де обабіч простягалися колись гектари садів. У селі фігуру літнього чоловіка на лавці край дороги раніше ототожнювали не так з відомим у Радянському Союзі Іваном Мічуріним, як із
знатним у Мачухах Герасимом Рубаном – саме йому ми вдячні масовим
поширенням плодових дерев в нашому краї [3; с. 17]. Також слід відмітити автобусні зупинки Мачух. Одна з них, яка з трьох боків прикрашена
мозаїчним зображенням соняхів, опублікована у 2017 році в німецькому
журналі «Frankgurter Allgemeine Zeitung» [3; с. 141].
Село Мачухи, витримавши економічні та політичні зміни на зламі
епох, не лише вижили, а й здобули значний потенціал для розвитку. В
останні роки з ініціативи Мачухівської сільської ради, депутатського корпусу відбуваються зміни на краще в благоустрої села та інших населених
пунктах, що входять до складу громади.
Досить важко короткими фактами та без емоцій розповісти про
красу та велич того чи іншого населеного пункту, його історію. Адже її
формують окремі індивідуальності. Славу Мачухам принесли працьовиті
87

і талановиті люди, а історія нашого краю була частиною історії держави.
Уродженцями села є відомі садівники, хлібороби, тваринники, письменники, артисти, науковці, військові, педагоги, про кожного з яких можна
написати окрему статтю.
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Полтавщина – земля героїв сьогодення
Бородай Анастасія, Стуріна Ірина
учні10-А класу Полтавської гімназії № 31
Керівник: Лисенко Т. Д., учитель історії
Скільки існує світ – стільки існують війни. Історія будь-якої держави завжди залежала від війн, загарбницьких намірів, геополітичних змін,
впродовж свого формування, так само, як і її територія: йде безкінечний
переділ світу.
Історія нашої країни нараховує чимало кривавих сторінок. Одна з
них – війна на Сході, або, як її називають АТО/ООС. Сотні справжніх патріотів віддали своє життя в боротьбі зі злочинною владою, зовнішньою
агресією та сепаратизмом. Україна втрачала своїх найкращих синів і
дочок, прощалася із героями Небесної Сотні та учасниками російськоукраїнської війни. Саме тому, наразі вкрай необхідно підіймати питання
про реалії сьогодення, висвітлювати події сучасності, коли щодня Україна несе значні втрати життів українських воїнів, та згадувати про тих,
хто є учасником цих подій. Країна має знати своїх героїв в обличчя, тих,
хто докладає значних зусиль задля державного захисту та суспільного
розвитку.
"Війна буде повторюватися до тих пір, поки питання про неї буде
вирішуватися не тими, хто помирає на полі бою. " – Арні Барбюс. Війна не обійшла й наше місто. У Полтаві, як і в інших містах в Україні, є
багато ветеранів, героїв війни на Сході. Один із них – відомий активіст
і громадський діяч, солдат 1-го взводу 5-ї роти спецбатальйону «Дніпро-1» Олександр Коба. Наш земляк народився у Полтаві, в 1992 році.
За освітою – історик. Не закінчивши ВУЗ (Полтавський національний
педагогічний університет), він віддав недописану магістерську роботу і
пішов добровольцем у АТО/ООС.
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На нашу думку, тема дослідження життєвого шляху Олександра
Коби досить актуальна, позаяк його сильна і цікава особистість досить
неоднозначна. Його життєва позиція, і любов до Батьківщини, на нашу
думу, – зразок для сучасних і прийдешніх поколінь. Тому, ми ставимо
собі за мету – привернути увагу земляків до життєвого та творчого шляху
Олександра. Хочемо на прикладі його діяльності показати високий рівень патріотизму справжнього громадянина, донести до громадськості
думку про те, що саме з таких особистостей складається наша нація.
Ми здійснюємо спробу звести в єдине ціле, на основі періодики, статей,
інтерв’ю, особистої сторінки Олександра в соціальних мережах життєві
та творчі віхи, про які ми довідалися. Цей факт і визначає наукову новизну нашої розвідки.
О. Коба воював у Пісках, у складі добровольчого полку "Дніпро-1".
До війни займався просвітницькими проектами. В 2012 році створив гро
мадський рух "ЗЛАМ стереотипів", діяльність якого була направлена на
організацію культурних, мистецьких та просвітницьких заходів. У листопаді 2013 року став ініціатором Полтавського Майдану та був коорди
натором до останнього дня. До війни також займався ковальством [4].
У зв'язку з погіршенням здоров'я після другого поранення в 2016
повернувся до "цивільного" життя. Олександр Коба займався і письмен
ницькою діяльністю – писав прозові твори. Окрім того, мав свій фолк-рок
гурт, з яким близько року виступав на різних фестах. А у минулому відзняв перший авторський фільм та став одним із двох переможців конкурсу на участь у резиденції для молодих україномовних письменників
"Станіславський феномен – 2016" [5].
5 квітня 2017 року в центрі Полтави відбувся протест проти забудови будинкової арки по вул. Соборності, 27. Мирна акція переросла у
справжнє криваве побоїще, в якому тяжко поранили Олександра Кобу.
За ніч його двічі оперували та перевели у реанімаційне відділення.
Він втратив багато крові і перебував у стабільному, але тяжкому стані
під наглядом медиків (куля пройшла навиліт, були пошкоджені одна нирка і кишечник). Лікарі зробили операцію, видалили близько 15% кишечника, врятували нирку. Надалі йому було потрібне лікування подальшу
реабілітацію. Активіст ставив громадські інтереси вище за власні [2].
Вже 21 листопада 2014 року Саша Коба, проводив мітинг у Полтаві, бо
18-20 лютого у Києві відбулися найкривавіші події на Майдані. За два дні
сутичок загинули понад 100 майданівців та правоохоронців, ще декілька сотень людей було поранено. У Полтаву на захід прийшли близько
50 чоловік і з цього дня почався Майдан у Полтаві. Олександр хотів змін
в Україні, і відчував своєю душею, що далі не можна жити, як ми живемо.
А у 2015 році поїхав на Схід добровольцем захищати Україну, пройшов
належний вишкіл, став одним з кращих бійців.
Мало хто знає, що після того, як О. Коба повернувся з АТО, у 2016
році, він вирішив значний час приділити мистецтву. «Втеча з мряки» –
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під такою назвою відкрили виставку картин ветерана. Свої творчі експерименти він вперше презентував для загалу в Галереї мистецтв. – «…
одного ранку, просто прокинувшись, я от так само, як я знаю, що мені
треба дихати, їсти, займатися якоюсь роботою – я зрозумів, що мені
треба іти купити фарби, й так все почалося» – стверджує Олександр.
У експозиції було представлено 40 робіт масляними та акриловим фарбами. На презентацію робіт навіть завітав науковець Ігор Сердюк – викладач Полтавського національного педагогічного університету, в якому
навчався Олександр Коба [3].
Сьогодні ветеран АТО займає активну громадську позицію, веде
творчий та просвітницький спосіб життя. Звернувши увагу на особисту
сторінку Олекси Коби (так Олександр іменує себе) у соціальній мережі Facebook, дізнаємося, що він є очільником спільноти «IT BRO» – це
громадський проект, який створений для адаптації ветеранів АТО/ООС,
яких безкоштовно навчають Web-дизайну, розробці сайтів, тощо. На
сьогодні на курсах навчається вже два потоки, які нараховують близько
200 ветеранів з усієї України [4]. Окрім цього, Олександр – адміністратор Facebook-спільноти «UAPORTAL. CZ» – порталу для українців Чехії;
блогер сайту «24 Канал»; діяч соціальної адаптації ветеранів АТО/ООС
«Побратими»; засновник спільноти документальної майстерні «БоТакЄ»;
засновник спільноти «Злам стереотипів» з 2012 року та продовжує її активну діяльність й надалі. [4].
Отже, наш земляк Олександр Коба – яскравий приклад гідного громадянина своєї держави, справжнього героя нашого часу, особливо у
доленосний час, який зараз переживає Україна. Хочемо, щоб приклад
Олександра Коби – послужив прикладом для прийдешніх поколінь: не
боятися зробити свій вибір, обирати власну громадську позицію, відстоювати інтереси своєї держави, змінювати суспільство, займатися улюбленою справою, бути громадським активістом, морально і духовно збагачуватись.
Такі сильні і мужні люди заслуговують, на нашу думку, на окрему
увагу, тому дана стаття демонструє як прагнення до змін формує витривалий характер, формує як одну особистість так і цілу націю. Вшанування героїв сучасності – шлях до кращого майбутнього. Саме тому ми
переконані, що ми маємо знати їх в обличчя.
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Кременчуцька старообрядницька каплиця
та Свято-Покровська церква – унікальне послання
з минулого
Предучанович Аліса,
учениця Кременчуцької ЗОШ І-ІІІ ступенів №20
Керівник: Зубченко Т. В., учитель історії
Важливу роль у розбудові незалежної Української держави, відродженні духовності, історичної пам’яті відіграє національна культурна
спадщина та її складова – пам’ятки історії та культури. Підвищення інтересу суспільства до джерел духовності стимулює активізацію досліджень
культових пам’яток. Актуальність теми полягає в дослідженні та вивченні
втраченої української пам’ятки, внаслідок масштабного знищення найціннішої архітектурної спадщини новою владою радянської України. В
2013 році на території колишньої загальноосвітньої школи №14 в місті Кременчук розпочалися будівельні роботи і перевлаштування її під
Центр надання адміністративних послуг. 19 серпня 2016 року під час цих
робіт відкрили підземний хід і знайшли кам’яний фундамент. На місце події викликали співробітників Краєзнавчого музею, археологів, істориків,
священнослужителів і представників виконкому, на місці було відкрито
підвал, орієнтований з півдня на північ, розміром чотири на шість метрів,
з кам’яного буту та з цегляними арочними перекриттями, а також глухою
стіною. Як з’ясувалося це була досить давня будівля.
Під час будівних робіт всередині підвалу виявили настінний розпис. Розпис був досить давнім, виконаним у червоно-синіх кольорах, але
зображення зразу прочитати було неможливо, тому зробили декілька
припущень. Перше припущення, яке виніс єпископ Кременчуцький і Лубенський Миколай стверджувало, що це зображення виконали у другій
половині XIX століття олійними фарбами, воно не є фрескою, а лише
настінним розписом, що зображає архістратига Михаїла. За його версією
в нижньому храмі могли хрестити немовлят і відспівувати покійних. Другим судженням було те, що це зображення Пресвятої Богородиці, бо на
розписі у фігури руки були розведені по боках. Третім і поки єдиним підтвердженим фактом є те, що це зображення Воскресіння Господнього –
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благословляючий Ісус з двома благословляючими руками, а по боках
два ангели. Це зображення досить рідкісне явище.
Окрім того, дослідники з’ясували, що цей підземний хід є каплицею
під дзвіницю. Як стела гробу Господнього розташована на півночі, так і
зображення Воскресіння Христова теж знаходилося на північній стіні підземного ходу. Отож, на місці, де в 1938 році збудували загальноосвітню
школу №14, розташовувалася старообрядницька Покровська каплиця.
Фундамент цієї каплиці і знайшли. Оскільки ця знахідка являла собою
історичний інтерес для міста та православної громади, то виконком вирішив законсервувати зображення (зберегти джерело від пошкодження
та знищення) та відреставрувати підземний хід.
Навесні 2018 року біля ЦНАПу вирішили збудувати міський архів і під час будівних робіт знайшли два підземних ходи з арочними
перекриттями. З’ясувалося, що це фундамент Покровського храму. Цей храм збудували приблизно наприкінці XVIII століття. Коли ж
каплиця збудована насправді?
У другій половині XVIII століття біля озера Безіменного старовіри
звели каплицю. Про цю каплицю згадується академіком Зуєвим, який
подорожував Кременчуком 20 вересня 1781 року. Як писав академік,
«церквей две деревянные, обе в крепости, одна раскольническая часовня». Каплицю на леваді намагалися зруйнувати до приїзду Катерини ІІ,
проте її залишили. Адже під час подорожування цариці її супровідник
Мьоллер згадує, крім православних церков і лютеранської громади, і каплицю розкольників саме на Безіменному озері [1, с. 18].
У першій половині XIX століття добудували до цієї каплиці вівтар та
дерев’яну дзвіницю на кам’яному фундаменті. Тут почало проводитися
незаконне богослужіння [2, с. 46].
У 2016 році під час огляду території підземного ходу на стелі недалеко від ніш знайшли металевий гак, на який підвішували невеличкий
панікадил. Як з’ясували науковці, у цьому підземному ході старовіри проводили молебні.
Щодо закриття Покровської каплиці, то в 1827 році за розпорядженням міністра внутрішніх справ вівтар запечатали, а богослужіння заборонили [5, с. 183].
Щодо арочних перекриттів, то в обох підземних ходах знайшли
рештки людських кісток та залишки одягу. В одному підземному ході, який
був направлений на схід, знайшли декілька кісток не в повній мірі складених. Унаслідок того, що цей хід був направлений на схід, з’ясували,
що це була вівтарна частина, а під вівтарем були захоронення або священнослужителів, або старост церкви. У іншому підземному ході також
знайшли рештки кісток із залишками яскравої кольорової тканини. Це не
могло бути облачення, адже священиків майже завжди ховали в білому.
А ось жінки-старообрядці одягалися в досить яскраві кольорові спідниці
з яскравими хустками. Як з’ясувалося, це було поховання саме жінки.
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Указом сенату від 17 листопада 1771 року через епідемію чуми заборонили поховання біля церков, як це робилося раніше. Вимагалося
виділити місце під кладовище за межами міських і сільських територій.
[2, с. 50]. Старообрядницьке кладовище знаходилося на досить великій
відстані від самої каплиці – ближче до сучасної залізниці. Наразі частина цієї території знаходиться під Хлібним заводом. Окрім того, поблизу
церкви у 60-ті роки знайшли шість кам’яних надгробків, які ще довго знаходилися на закинутій території поблизу школи, а потім їх знесли. Каплицю під дзвіницею збудували з клеймованої цегли, а фундамент Покровського храму – з не клеймованої цегли. Це підтверджує, що Покровський
храм, який знайшли східніше з’явився раніше, бо клеймувати цеглу почали наприкінці XVIII – початку XIX століття. [2, с. 50].
До того ж підтвердженням того, що ця каплиця та Покровська церква існували і до 1845 року є факт, що у квітні 1838 року Покровський храм
дуже постраждав від сильної бурі – знесло хрест і куполи. Старообрядці
звернулися до Святійшого Синоду та єпископа Полтавського та Переяславського Гедеона задля відбудування свого храму. Старообрядці отримали на це згоду, проте з домовленістю, що перейдуть до єдиновір’я,
котре почало розвиватися як легалізація старообрядців.
У 1840 році Покровський храм відбудували та поставили нові хрест
і куполи. З цього почався процес переходу до єдиновір’я. 3 жовтня
1845 року Кременчуцьку старообрядницьку каплицю заново освятили за
допомогою води та перейменували в єдиновірську церкву на честь Покрови Пресвятої Богородиці [5, с. 186].
У 2018 році повністю відреставрували підземний хід і законсервували настінне зображення. Завдяки єпархіальному іконописцю Михайлу
Шпаку не лише реставрували настінне зображення, а й в бокових нішах,
які знаходилися поряд із цим розписом, написали нові ікони – праворуч
ікону майже автентичну знайденій Воскресіння Господнє, а ліворуч зображення Розп’яття Ісуса Христа[6].
Наразі на території біля ЦНАПу за допомогою фотографій і експонатів кінця XIX – початку XX століття облаштували музейну кімнату, в якій
представлені матеріали історій майже всіх церков Кременчука.
Дана стаття демонстує, що потужною складовою формування ідентичності української нації поряд з мовою, історією, культурою є духовна
спадщина, в якій акумулюються історичне минуле і сьогодення. Відношення до культурної спадщини, яка збереглася до наших днів у вигляді
різноманітних об’єктів, що мають універсальну історичну, наукову, культурну і мистецьку цінність є одним із важливих показників культури. Кожний об’єкт має індивідуальні особливості, що формують його історикокультурний потенціал, який немає подібних аналогів. Таким чином, було
встановлено, що сакральна архітектура є значущим і самобутнім мистецьким доробком, що свідчить про глибоке історичне підґрунтя у розвитку національних ідей нашої країни.
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ВНЕСОК ЖІНОК ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ ГРОМАДИ
У ЗАХИСТ РІДНОЇ ЗЕМЛІ В ЧАСИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Мочалова Кароліна,
учениця 7 класу Тростянецької філії І – ІІ ступенів
Щербаніського ліцею Щербанівської сільської ради
Полтавського району Полтавської області
Керівник: Пушкар В. С.,
учитель фізичної культури
Участь жінок у Другій Світовій війні була і залишається просякнутою різними міфами та здогадками. Радянська історіографія, замість
висвітлення тяжкої, майже цілодобової, праці жінок, як на фронті так
і в тилу, ставала на шлях псевдогероїзації обраних та їхньої ролі у війні, при цьому забувала або ж навмисне ігнорувала те, що наші жінки
в цей час голодували, конали від непосильної праці в колгоспах, на
фабриках та заводах, переживали нелюдські умови сталінських концтаборів, воювали на полях битв, допомагали партизанам і полоненим,
відбудовували зруйноване на визволених землях.
Початок Другої Світової війни для сіл Тростянецької громади припав на 22 червня 1941 року, коли німецькі війська перетнули кордон
СРСР. За тиждень після цього було оголошено загальну мобілізацію.
На фронт вирушило 170 наших земляків. На плечі жіноцтва випала
тяжка доля – замінити чоловіків на фабриках, заводах і в колгоспах.
Жінки також допомагали фронту, їх допомога полягала у викопуванні
захисних ровів. Серед мешканок Тростянецької сільської ради найбільше відзначилися своєю завзятою працею:
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Ориховська Євдокія Андріївна;
Стеценко Олександра Федорівна;
Литовченко Марія Іванівна;
Рудь Євдокія Давидівна (мати одиначка з двома дітьмиДенисько Марія Платонівна;
–– Гуржій Євдокія Семенівна;
–– Тимошенко Марія Матвіївна;
–– Максименко Марія Панасівна [5, с. 3].
Кожна з цих жінок мала дітей, тяжко працювала в колгоспі, інколи й
по 10-12 годин. Догляд за дітьми був перекладний на старших родичів чи
навіть на сусідів.
Багато представниць жіночої статі відправились на фронт, захищати рідну землю від нацистських загарбників. Яскравим прикладом цьому
може послужити постать Євдокії Олександрівни Литвинової. На фронт
вона прибула влітку 1944 року, відразу по закінченню Тростянецької середньої школи і була зарахована до складу 63-го окремого батальйону ВНОС. У цьому батальйоні служили багато українських дівчат. Вони
вели спостереження за повітряним простором та передавали отримані
дані артилерійським та зенітним дивізіям. Євдокія закінчила спеціальні курси, що дозволило їй працювати зв'язковою в окремому зенітноартилерійському дивізіоні, який базувався поблизу міста Одеси. Євдокія Олександрівна брала участь у бою за Москву. Саме через подвиг
зв’язкової було відбито атаку трьох німецьких літаків "Хейнкель ІІІ", бо
саме Євдокія встигла вчасно розгледіти наступ ворожих бомбардувальників і попередити свій дивізіон [3, с. 86].
Ще одним прикладом непереборної любові до рідної землі може
слугувати героїзм мешканки села Тростянець Чуприної Марії Яківни.
Коли юна Марія закінчила медичні курси й отримала диплом медичної
сестри, через кілька днів вона була направлена в один з районів Омської області, де виконувала обов’язки лікаря. Вранці 22 червня разом
із друзями Марія Яківна вирушає на прогулянку, де до неї надходить
повідомлення про те, що розпочалася війна. Не вагаючись дівчина вирішила йти на фронт захищати рідну землю. Марія Чуприна вирішила:
"Тільки на захист Вітчизни, тільки туди, де найпотрібніша людям". Вона
записалася добровольцем на фронт та пройшла кількатижневе навчання. Після цього була відправлена на передову лінію вогню під Сталінград [1, с. 458]. Марія Яківна виносила на своїх плечах поранених з
поля бою та врятувала не одне солдатське життя. Дівчина не зважала
на спартанські умови життя, на сувору зиму та нестачу медикаментів
та найпростіших засобів гігієни.
Марія Яківна Чуприна брала участь не в одному бою. Дівчина без
страху кидалася в під кулі, виносячи на своїй спині поранених солдат.
За особливі заслуги перед державою та за участь в боях за Сталінград
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отримала орден Червоної Зірки [2, с. 288]. Марія Яківна рятувала життя
солдат ще й своєю кров'ю: протягом всієї війни вона була донором крові.
Під час одного з боїв отримала важке поранення. Підлікувавшись, Марія
Чуприна залишилася працювати при госпіталі, в якому лікувалася. Її бойовий шлях старшини медичної служби проліг від Другого Українського,
Степового фронтів аж до Відня. Марія Яківна воювала в 124 стрілецькому полку 233 стрілецької дивізії. Пройшовши весь цей військовий шлях
Марія Яківна Чуприна повернулася до рідного Тростянця [4, с. 88].
Отже, розглянувши питання долі жінок тростянецької громади у
Другій Світовій війні, ми бачимо, що одні представниці прекрасної статі без вагань одягнули солдатську шинель та пішли на фронт захищати
свою рідну землю від нацистських окупантів. Серед них ми можемо виділити Литвинову Євдокію та Чуприну Марію, вони поклали всі свої сили
на захист Батьківщини. Ті ж, хто залишився в тилу, щодня своєю тяжкою
працею допомогам вигнати ворога з рідної землі та звільнитися від нацистської окупації.
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ПИШАЄМОСЯ ЗЕМЛЯКАМИ: ІВАН БУТИЧ – ІСТОРИК, АРХІВІСТ,
АРХЕОГРАФ
(100 – річчя з дня народження)
Кореневська Марія,
учениця 11 класу Пирятинського ліцею
Пирятинської міської ради
Керівник: Головко Т. О., учитель історії
Є люди, в житті яких, як у дзеркалі, відбилася складна, героїчна і
трагічна доля Батьківщини і народу. Саме до них і належить ця особистість – Іван Бутич.
21 вересня виповнилося 100 років від дня народження нашого видатного земляка, уродженця села Усівки Пирятинського району Івана
Лукича Бутича.
Іван Лукич – історик – архівіст, археограф, кандидат історичних
наук, дійсний член Наукового Товариства ім. Тараса Шевченка, лауреат
премії ім. М. С. Грушевського, автор понад 300 наукових праць.
96

Народився 21 вересня 1919 року в Усівці Пирятинського району
Полтавської області у селянській родині. 1938 року закінчив Пирятинську
середню школу. Цього ж року вступив на історичний факультет Київського державного університету ім. Т. Шевченка. Юнак мріяв про шлях науковця–історика. Та війна зруйнувала всі мрії і прагнення. [1]
У липні 1941 р. І. Л. Бутич разом з університетом евакуювався до
Харкова, проте потрапив на окуповану територію. З великими труднощами у січні 1942 року повернувся на Полтавщину, де жив у рідних, спочатку
в м. Пирятин, а з березня 1943 року в с. Усівка. Після визволення Києва у
вересні 1944 року відновив навчання в Київському університеті, який закінчив 1945 року. На фронті не воював через тяжку хворобу ніг. Протягом
1945-1948 років навчався в аспірантурі при центральному державному
історичному архіві України. Ще будучи студентом, з лютого 1945 року почав працювати науковим співробітником у науково – видавничому відділі
Архівного управління МВС УРСР, який очолював Ф. П. Шевченко. Далі
працював науковим співробітником, начальником науково – видавничого
відділу Архівного управління (1945 – 1971 роки) і водночас виконував
обов'язки відповідального редактора журналу «Архіви України» (1958 –
1971 рр.) 1950 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Селянський рух на Слобідській Україні в другій половині ХVІІІ ст. ».
Нагороджений Грамотою президії Верховної Ради (1957 р). Брав
участь у виданні енциклопедичних словників «Київ», «Чернігівщина»,
«Полтавщина».
У 1955 р. працював на курсах підвищення кваліфікації у Львові (читав археографію), де й познайомився з Марією Іванівною Лозинською.
Як і він, була захоплена архівною справою. А з 1959 р. Марія Іванівна
стала не лише його вірною подругою життя, а й найближчим порадником
у великій творчій діяльності на ниві архівознавства та джерелознавства. [3]
Протягом 1957-1972 рр. І. Л. Бутич брав участь у роботі редколегії «Українського історичного журналу» і виступав зі статтями на його
сторінках.
Іван Лукич Бутич був одним з організаторів Першої, Другої і Третьої
республіканських наукових конференцій з архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін, що відбулися Києві.
У 1971-1991 роках – старший науковий редактор Головної редакції
Української енциклопедії (УРЕ). І. Бутич займався підготовкою до видання «Історії міст і сіл Української РСР» (у 26 томах). Як людина енциклопедичних знань і наукової проникливості, фахівець з джерелознавства
й архівної справи, він фактично був душею цього унікального видання.
Під його керівництвом були видані томи «Черкаська область» (1972),
«Житомирська область» (1973), «Харківська область» (1976), «Львівська область» (1978), «Сумська область» (1980), «Закарпатська область» (1982). І. Л. Бутич брав участь і у редагуванні інших томів, за що у
1975 році удостоєний Грамоти Президії Верховної Ради Української РСР. [4]
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Іван Лукич – засновник журналу «Архіви України». У цьому виданні
публікувалися статті, повідомлення з історії України, міст і сіл, архівознавства, джерелознавства, добірки документів, рецензії, нотатки, бібліографічні покажчики тощо. А також автор неперіодичного збірника «Історичні джерела та їх використання», з якими співпрацювали такі українські науковці як Ярослав Дашкевич, Орест Мацюк, Іван Крип'якевич та
багато інших. В роки відлиги Іван Бутич активно співпрацював з учнем
М. Грушевського І. Крип'якевичем. Він намагався допомогти знайти архів
переслідуваного тоталітарним режимом останнього головнокомандувача УПА В. Куки та видатного поета – борця В. Стуса. Іван Бутич в числі
перших постраждав від маланчуківської хвилі репресій проти національно свідомої інтелігенції початку 1970-х рр. Його було звільнено з Архівного управління, відсторонено від роботи в журналі «Архіви України».
Не вийшли друком підготовлені з його ініціативи і під його керівництвом
збірники документів «Кирило – Мефодіївське товариство» та «Щоденник» О. Кістяківського. [1]
Повноцінна можливість знову працювати з джерелами з'явилася
лише 1991 року. Саме в цей час Іван Лукич – провідний науковий
співробітник інституту української археографії та джерелознавства
ім. М. Грушевського НАН України. Брав участь у підготовці та виданні
збірок документів про Т. Шевченка, І. Франка, Лесю Українки. 15 грудня
1992 року його було обрано дійсним членом Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові. 1998 року нагороджений Премією НАН України
ім. М. Грушевського. У цей же час Іван Лукич працює над серією «Матеріали до українського дипломатарію», перший випуск якої під назвою
«Універсали Богдана Хмельницького. 1648-1657» побачив світ 1998 року.
За багаторічну й сумлінну працю нагороджений чотирма медалями. Помер Іван Лукич 9 травня 2007 року, похований в м. Київ. [5]
Загалом Іван Лукич – автор 715 бібліографічних позицій (статті, енциклопедичні гасла, рецензії, підбірки документів, упорядкування і відповідне редагування збірників документів). У часи комуністичних заборон на документальні публікації з української історії доби козацтва та
суспільно – політичного руху середини ХІХ – початку ХХ ст., у 1950 –
80 – ті рр., Іван Лукич був одним з небагатьох, хто продовжував найкращі
традиції документалістської школи української археографії В. Антоновича – М. Грушевського. Публікації Івана Бутича в галузі археографії стали
золотим фондом української історії та джерелознавства.
Іван Лукич Бутич був видатним організатором архівно–видавничої
справи, вчителем і наставником молодої генерації архівістів, істориків–
джерелознавців.
З нагоди відзначення 100-річчя з дня народження Івана Бутича у
Пирятинському краєзнавчому музеї відбувся захід за участі учнівської
молоді міста. Окрім цього, було підготовлено буклет та експозиції, присвячені життю нашого відомого земляка. [2]
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ПІДГОТОВКА ДО ТУРИСТИЧНОЇ ПОЇЗДКИ ЗА КОРДОН
В УРСР У 1960 – 1980-х РОКАХ
Корунський Володимир,
учень 11-А класу
КЗ «Полтавська ЗОШ І – ІІІ ступенів № 28»
Керівник: Булава О. Ю., учитель історії
Сучасна туристична індустрія – одна з найбільш швидко прогресуючих галузей світового господарства. На сьогоднішній день туризм став
явищем, що увійшло у повсякденне життя майже третини населення нашої планети. На сьогодні, для громадян України отримати закордонний
паспорт і поїхати у подорож до іншої держави досить просто, а підготовка
до закордонної поїздки не займає багато часу. Проте ще 30 років тому
про виїзд за межі СРСР не могло бути й мови без тривалої підготовки та
перевірки.
Метою нашої статті є дослідження процесу підготовки до туристичної поїздки за кордон у 1960 – 1980-х роках на основі усноісторичних
джерел.
В ході роботи нам вдалося поспілкуватися з донькою колишнього голови Полтавської обласної ради профспілок. Частину інформації ми дістали від жителів сільської місцевості, які у 1970-х були переможцями соціалістичних змагань та отримали можливість поїхати
до Чехословаччини.
За сталінських часів, пересічні громадяни СРСР практично були позбавлені можливості виїхати за кордон з туристичною метою. Радянські
дослідники пояснювали відсутність виїзного туризму у той період ворожою політикою імперіалістичних держав, а також необхідністю економії
іноземної валюти для потреб соціалістичної індустрії. Але у сучасного історика не викликає сумнівів той факт, що фактична заборона на поїздки
за кордон для переважної більшості радянських громадян була одним з
проявів панування тоталітарного режиму. До 1948 р. статут Всесоюзного
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акціонерного товариства (ВАТ) «Інтурист» навіть не декларував серед
його завдань організацію поїздок громадян СРСР за кордон [4, с. 198].
Але вже з другої половини 1950-х років, через налагодження стосунків і контактів із зовнішнім світом, виїзди радянських громадян стали
частішими. Метою таких поїздок були: туристична подорож, робота за
кордоном, запрошення від родичів, культурні обміни, мистецтво та спорт.
Спортсменів та працівників культури доволі охоче відпускали за кордон,
адже це було рекламою для держави. Проте і вони мали пройти ретельну підготовку.
Іншим категоріям працівників отримати шанс для виїзду за кордон
було дуже складно. Потрібно бути або дуже старанним працівником з
великою кількістю відзнак та нагород, або головою передового колгоспу,
або бути членом КПРС. Для виїзду за кордон радянському громадянину
треба було пройти ряд обстежень і перевірок. Візові проблеми виникали
при заповненні «Анкети туриста». А в цьому випадку допомогти хабарем
чи «блатом» ніяк не допоможеш. Особливо відчувалася важливість цього ключового документа, коли ти збирався відвідати країну «загниваючого заходу», тобто капіталістичну країну [4, с. 200].
Майбутній турист повинен був відповісти на 17 запитань, розміщених на трьох сторінках анкети. Розроблялися вони у таємних кабінетах КДБ. Якщо мав хоча б умовну судимість десятилітньої давності
за появу у громадському місці в нетверезому вигляді, то у допуску відмовляли. КДБ цікавився, наприклад, де жили ваші батьки у роки Другої світової війни, або чи не побували вони часом у ворожому полоні та
чи немає у вас рідні чи знайомих за кордоном? При наявності родичів,
колишніх полонених не пускали. Якщо одержував на службі догану, то
потрібно було вказати яку, коли і за що. Які стосунки із членами родини, сусідами, колегами по роботі. Часто вимагали довідку із психіатричної лікарні. В «Анкету…» потрібно було переписати весь свій трудовий
шлях у найдрібніших подробицях: вказати місця роботи, назви установ,
їх адреси та місцезнаходження.
Для отримання медичної довідки потрібно було здати аналізи сечі
та крові на венеричні захворювання, пройти ряд вузькопрофільних
спеціалістів-лікарів, і лиш тоді довідку міг затвердити головний лікар.
Обов’язковим документом була характеристика для виїзду за кордон.
Для об’єктивності складання характеристики рекомендувалося обговорювати кандидатури потенційних туристів на загальних зборах трудового колективу, парткому або профкому, проте на практиці це відбувалося
далеко не завжди. Якщо людина пройшла всі перевірки, то її документи
включали до виїзної справи, яку заводили на кожного громадянина, який
виїжджав за кордон. У цю ж справу додавали коротку біографію та хронологію усіх місць навчання та роботи із зазначенням займаних посад
(так звана об’єктивка), 6 фотокарток, письмове обгрунтування поїздки та
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план діяльності за кордоном. Дуже часто радянському громадянину відмовляли у візі. Причиною були ніяк не «темні» плями в біографії людини,
а лише не надання хабара [1].
Окрім пакету документів майбутній турист проходив і усний екзамен. Йому задавали запитання типу «Назвіть голову компартії Болгарії»
або «Коли була заснована компартія Чехословаччини?». Тільки людина
розумна, з високими моральними якостями могла отримати можливість
«побачити світ». Стосовно вартості послуг міграційної служби, то на кінець 1980-х років виїзна віза коштувала 100 рублів та 3 рублі паспорт.
Варто згадати і про форму одягу. Одяг мав бути з простої тканини, такої
як ситець чи нейлон. З собою потрібно мати діловий костюм. Якщо людина була супроводжуючою туристичної групи або працювала у держустанові, то форма одягу тільки ділова, жодних шорт, футболок чи майок,
вигляд радянського туриста мав бути «зразково-еталонним» [2].
Отже, у питаннях зарубіжного (виїзного) туризму, як і в багатьох інших сферах повсякденного життя радянського суспільства, висока ідеологічна парадигма, що спиралася на адміністративно-командні важелі
впливу, суперечила справжнім бажанням та діям громадян СРСР. Проте
така рідкісна можливість побувати за кордоном здійснювала величезний
вплив на емоційний стан майбутніх мандрівників. Сьогодні, коли для громадян України відкрито безвізовий режим, для нас це виглядає досить
незвично. Адже на підставі власного бажання та закордонного паспорта,
наразі цілком просто поїхати за кордон, куди завгодно та без ніяких підтверджень, дозволів або перевірок, якщо, звісно ж, немає якоїсь судової
заборони або обмеження. Дана стаття яскраво ілюструє реалії туристичної візи радянського простору та дає можливість провести паралель
на демократичні зміни на рівні законодавства сучасних пострадянських
країн, на основі свідчень очевидців тих часів.
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ОДА СЕЛУ, ЯКОГО ВЖЕ НЕМА
Чуприна Анастасія,
учениця 8 класу Пологівського НВК
Малоперещепинської сільської ради
Керівник: Бровко І. О.,
учитель української мови
З кожним новим роком карта України спустошується. Села, що залишились без жителів, спочатку перетворюються в примари, а потім і зовсім стираються з лиця землі і державних реєстрів. За часів незалежності, за різними даними, їх щезло від 500 до 700. Більше всього покинутих
сіл в Київській області, де частина жителів були відселені після аварії на
ЧАЕС. Але вистачає і поселень, що стали пусткою природнім шляхом:
із-за вимирання жителів припинили своє існування 528 населених пунктів. За даними експертів, ці цифри далеко не об'єктивні і коли нарешті
дійдуть руки навести лад в реєстрах, цифра зниклих сіл стане набагато
вагомішою. Адже в країні багато населених пунктів, котрі існують лише
на папері, в них давним-давно ніхто не живе. Один із таких – село Стрижівщина, що на Новосанжарщині.
Спочатку це були окремі хутори, що після Другої світової війни
об’єднались в один населений пункт. Центром села став двір колишнього багатія Федора Карпенка. Уся сільська, говорячи сучасним терміном,
«інфраструктура» розташовувалась у його помешканнях. Дві криниці«журавлі» забезпечували увесь процес немаленького виробництва.
До речі, щодо самого Федора Карпенка: як згадують старожили, в
1937-1938 роках його було репресовано і про подальшу долю нічого невідомо. Дружина з трьома дітьми змушена була залишити все нажите і
перебратись в якусь халупу. Згодом (як їм це вдалось, того ніхто не зна!)
вони побудували собі хату. Старший син Павло був призваний на фронт.
Слава Богу повернувся додому живим, як і всі чоловіки-односельчани,
кому прийшлось воювати у роки Другої світової. Середня дочка Федора Карпенка – Марія – вийшла заміж тут же в Стрижівщині. А молодша
Шура була дуже хворобливою, жила з матір’ю, не маючи ні чоловіка, ні
дітей. Так уже повелося в селі, що діти Федора Карпенка, хоч і мали
статус дітей ворога народу, ніяким чином цього не відчували. Жили і трудились на рівних з усіма.
Якщо ж говорити про Стрижівщину післявоєнну, то часом було і голодно, і холодно. Та виручала підтримка один одного. На бригадному
дворі варили якусь юшку, підгодовували людей. Часом чоловіки збирались по троє-четверо (щоб безпечніше було!) і їздили, як тоді казали, «на
Западну» міняти крам (чоботи, хустки, «тухлі», костюми…) на продукти.
Т. І. Солодовник згадує, як одного разу батько привіз звідти добрий шмат
копченого сала товщиною в долоню.
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В 50-і роки село входило до складу радгоспу «Червона зірка» Деркачівської сільської ради. Згодом, стало окремою бригадою колгоспу «Більшовик». В селі були вівцеферма і конюшня. Вздовж Стрижівщини текла
річечка Кустолово, то і вирощували в господарстві качок. Як згадують
старожили, посеред села був так званий «інкубатор» – велика тепла хата
зі спеціальними стелажами, на яких з самої зими вирощували курчат.
Весною їх забирали на птахоферму, що була тут же в селі. А ще було токове господарство, що складалось з глиномазаного току, ручних віялок,
вагової, через яку вівся облік не лише зерна, а й навозу, що вивозився
на поля. Вирощували гібридну кукурудзу (обривали з неї «метьолки»), а
ще соняшник та буряк (у кожної полільниці було га по 5 буряків, кожна
полола і вбирала свій наділ). Вирощували і коноплі, а потім вимочували
їх на березі ставка. Колгоспники отримували натуральну плату за відпрацьовані трудодні. Л. І. Козка згадує, як одного разу її сестра отримала
в оплату аж 1000 штук яєць. Натуральна плата могла бути і у вигляді
тушок ягнят. Їх потім засушували в печі.
Був магазин, хоч і невеликий, але в ньому було все необхідне. Через
день возили кінною упряжкою в спеціальному ящику з Перещепини хліб.
Топили соломою та соняшничинням, яке ще з осені ділили рядками
на кожну сім’ю. Використовували і кукурудзяні з’їди з кошари. За селом
був великий садок. Щовесни під час його обрізки починалась заготівля
дров на зиму. Дітлахи тягали гілки до своїх домівок. Для них це було в
задоволення.
В тому садку збирали хороший урожай яблук, який потім здавали
на консервний завод, що був на овочевій перевалці в Перещепині. Між
садком і лісополосою, що вела на Лисівку, – 4-гектарний баштан, а далі,
між двома рядами райських яблунь – пасіка. Вона – улюблене місце
сільських дітей, адже щедрі пасічники завжди пригощали їх вощиною.
«А чорний хліб зі свіжим медом!.. – згадує Л. І. Козка. – Зараз, здається,
і хліба такого не печуть, і меду такого не качають».
Були в Стрижівщині і дитячі ясла, що розміщувались у боковій кімнаті клубу. Поряд була літня кухня. Годували дітей добре: щодня свіжа
курятина, мед. «А як привезуть великих огірків, та натруть їх сіллю, та
величенький шмат хліба з домашнім маслом. А на закуску – кавуни. Ото
радості для нас, дітей, було», – каже Л. І. Козка.
Найближча школа була в Крутій Балці. Щодня приходилось долати
по вісім кілометрів. В теплу пору – пішки. А коли холодало, батьки по
черзі дорогу дітям в снігу протоптували або ж возили кіньми. «Повсаджують бувало на воза чи сани, кого платком, кого кожухом (у кого що було)
вкушкають і в дорогу», – розповідає Т. І. Солодовник.
Окрасою села був вітряк, що стояв на бугрі при в’їзді зі сторони
Перещепини. Старий сідий дід Дем’ян завідував ним. З часом вітряк
став місцем розваг сільської дітвори: вони каталися на дишлі, грали в
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хованки. А так як сільський курятник був зовсім близько біля вітряка,
курки залюбки там неслися. То ж дітям нічого не залишалось, як збирати яйця і носити здавати до магазину. За це вони отримували гроші
і могли купити собі цукерки.
В клубі, раз в тиждень «гнали кіно» за допомогою «движка». Посеред села – волейбольна, як тоді говорили, «площадка». Частими гостями
на різних молодіжних гульках та вечорницях були хлопці з Лисівки та
Крутої Балки – бо ж дівчата в Стрижівщині були найкращі.
У 1967 почали будувати через село дорогу до Крутої Балки – «каменку». Тоді-то і електричне світло провели, а то все при гасових лампах
було. А коли на кожному стовпі ще й ліхтарі провісили – справжнє диво
стало: «як в місті».
Хоч телевізорів тоді ні в кого не було, але дротове радіо працювало
справно. Був в селі і телефон. Висів на стіні клуба. Чорний. Комутатор.
Взимку по вихідних та на святки – сільські посиденьки. Збирались
почергово у кожній хаті, кожен приносив те, що міг: пироги з капустою,
картоплю, «тульку»… Спілкувались, співали, танцювали.
В ставках, що були понад селом, ловили в’юнів, явдошок. Сушили
на зиму, а потім варили з них суп та борщ.
Село було дуже дружне. Чи то хату будувати, чи весілля гуляти, чи
в важку хвилину прийти на допомогу… Все разом.
Хто б міг тоді подумати, що колись усе це скінчиться. Та в 70-х роках
село поступово почало занепадати. Робочих місць ставало все менше.
Молодь їхала на навчання до міста і потім не поверталась. В селі залишались лише літні люди.
Якщо проаналізувати суху статистику, можна отримати наступну
картину:
Рік

Кількість дворів

Кількість жителів

1960

41

134

1970

39

108

1980

19

38

1990

14

18

2000

8

10

2018

0

0

Нині на місці села – однойменне урочище. Навколо шумлять дерева, недалеко багаті на рибу ставки, свіже повітря: ідеальне місце для
життя. Але життя в селі нема – тільки деінде в зарослях проглядаються
залишки хат.
Села, як і люди, теж помирають.
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Крізь час проходять вулиці Полтави
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вихованка гуртка «Історичне краєзнавство»
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Керівник: Посмітна С. В., учитель історії,
керівник гуртка «Історичне краєзнавство» ПМЦПО
Вивчення матеріальної культури українського народу XVII-XVIII с т.
має велике значення для вирішення проблем державного будівництва в
сучасній Україні. Сьогодні в часи відродження української історії, зростання інтересу до культурних надбань минулих епох, ми досить спрощено уявляємо собі українські міста періоду феодалізму. Полтава XVII –
першої половини XVIII століття посідає далеко не остання місце в сучасній історичній науці. Роль Полтави – духовного центру Лівобережної
України часів українського козацтва – особлива. Дослідження еволюції
міста та його вулиць є актуальним у світлі вивчення історії рідного краю.
Сучасні міста Лівобережної пострадянської України подібні своєї
невибагливою непривабливою забудовую, а щонайбільше топонімічною
одноманітністю. Назви вулиць в радянську добу повинні були носити
імена вождів революції, провідних партійних діячів. [6] Тому й сталося
так, що власні урбаноніми (назви структурних частин міста), яке мали
глибоке символічне значення, сформувалися й жили століття в народній
пам’яті та офіційній документації, загубилися, забулися замінені іменами
людей, які не мають жодного стосунку до певного населеного пункту. На
сьогодні процес декомунізації щодо назв наших полтавських вулиць не
є досконалим.
Чи можливо доцільніше, перш ніж вдаватися до подібних перетворень, пригадати, а яким було наше місто у XVII-XVIII століттях, адже
саме тоді кожна вуличка, кожна назва, промовляли – “я особлива”.
Джерела щодо нашого дослідження. Багато документів пов’язаних
з історією козацької Полтави було опубліковано до початку XX століття.
Серед них слід особливо виділити літописне джерело "Сказание о войне
козацкой с поляками", автором якого був Самійло Величко. Серед них
опис «Черниговского наместничества», виданий 1851 року А. Шафонским, «Генеральное следствие о маетностях Полтаского полка (1729105

1730 гг.)» [1 c. 135]. Карти Гійома Левассера де Боплана, котрі подають
географічні зображення українських земель 1629 р.
Aрхітектурний вигляд Полтави в основному склався за доби Гетьманщини. Його елементи зберігаються на сучасній карті міста. Вулиці,
що формувалися у досліджуваний період, були сплановані таким чином,
шоб забезпечити швидкий доступ до фортеці. Головна вулиця, яка йшла
на північний захід від фортеці, називалась Мостовою (сучасна Соборності) і вела до Київської брами. Інша (сучасна Пилипа Орлика) – вела
до Спаської брами. Вулиці Полтави поділялися на зовнішні і внутрішні.
Зовнішні вулиці – це своєрідні торгівельні артерiї [4]. Вони проходили від
брами до брами, але обов'язково перетиналися на ринку.
Жодних доріг за містом, тобто об'їздних, не було. Той шлях, що
йшов через місто й з'єднував найважливіші шляхи, був головною вулицею. Через Полтаву окрім шляхів до невеликих містечок, проходив шлях
Полтава-Лубни-Пирятин-Київ. Bci зовнішні вулиці були забудовані торгівельними подвір'ями коморами, рядами, цехами, шинками. Внутрішні вулиці призначалися для обслуговування потреб мешканців міста, під'їзду
до дворів, підходів до валу. Як правило, вони були вузькими. Окрім вулиць існувала значна кількість провулків. Проходили вони від головних
вулиць до ринку, брам, з'єднували вулиці, важливі громадські будівлі.
Вулиці одержували назви від міста, до якого вів шлях (нaприкладГадяцький шлях), також від назв передмість, хуторів, культових cпоруд.
Провулки часто називалися за ім'ям мешканців. Назви внутрішних вулиць відповідали професійним заняттям іх населення (Токарна, Чавунна. Коновальна вулиці). Деякі вулиці відображали національність людей,
які мешкали там (Чеська, Німецька вулиць). Окремі вулиці та кутні провулки одержували назву через характер рельєфу або забудови пров. Тупий, Глухий, Кривий, Болотний. Найбільші вулиці Полтави називалися за
християнськими святинями – Миколаївська вулиця, Успенська вулиця.
Часто назви вулиць відображали розміщення на них об'єктів торгівельного, або господарського призначення – у районі Березового скверу знаходилися харчові та м'ясні крамниці, звідки – М'ясницька (вулиця Ванцетті), Харчова (Пушкіна), Різницька (Верховинця) – місце, куди носили
забивати курей і качок.
Значна роль у містобудуванні Полтави належала підземним комунікаціям: ходи, сховища, тупикові слухові відгалуження. З підвалин майже
усіх Полтавських церков 17 -18ст. розходилися підземні ходи. Найстаріші
з них находяться на території Іванової гори.
Таким чином, за часи Гетьманщини територія Полтави значно розширилася, з’явилися ціла низка громадських будівель, об’єктів соціальноекономічного призначення, склалась структура вулиць, провулків, площ,
які визначали соціальне, громадське та архітектурне обличчя Полтави.
У стародавній історії Полтави значне місце посідала її фортеця. З неї починалося майбутнє місто, в якому ми живемо [3 c. 28].
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До фортеці вели п’ятеро воріт. Подільська брама – поблизу сучасної
Білої альтанки (ротонда Дружби народів); Кирилівська (або Криловська)
брама були неподалік від колишнього Художнього музею, Спаська – на
початку вулиці Панянки. Тут стіна відступала від лінії круч і проходила по
рівній місцевості. На нинішній Жовтневій вулиці поблизу будинку Держбанку були Київські ворота, а далі, приблизно там, де зараз пам’ятник
І. С. Келіну – Мазурівські ворота [2 c. 123].
Отже, можна зробити висновок, що забудова вулиць та розселення мешканців мали функціональне призначення і визначалися певними
закономірностям, хоча їх у Полтаві не завжди дотримувались. Можна
стверджувати, що результатом розбудови Полтави стало формування
у часи Козаччини та Гетьманщини повноцінного архітектурного середовища, якому була притаманна національна визначенність, семантична
повнота, композиційна довершеність, естетична багатомістність. У другій
половині XVII століття формувались і закріпились у просторі всі композиційні вузли всіх рівнів: головні – городище і монастир; підпорядковані –
соборний майдан та еспланда. Тоді ж закріплено композиційні вісі, встановлено стабільні елементи і взаємозв`язки, що визначили своєрідність
Полтави [5 c. 16].
На сьогодні вулиці Полтави пройшли крізь вікові видозміни, декомунізацію, утворилися і нові вулиці та провулки, нові мікрорайони. Багато з
них повернули свої історичні назви, або отримати історично-обґрунтовані
найменування, повернулися у назві до місцевих топонімів, або носять
імена героїв минувшини чи сьогодення, таким чином заявляючи про
швидкоплинність стрічки часу та наших реалій.
І тепер, коли Україна остаточно прощається з комуністичним минулим та обирає європейський вектор розвитку, важливо, щоб ці прагнення
до збереження національної самобутності були підкріпленні у кожному
регіоні прикладами з історії «малої Батьківщини». На нашу думку, вкрай
необхідно, щоб імена наших видатних земляків, історичних назв, місцевих топонімів поверталися у назви вулиць, провулків, мікрорайонів та населених пунктів, задля збереження історичної спадщини.
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ПОВСТАНСЬКИЙ ОТАМАН З РЕШЕТИЛІВКИ ДАНИЛО ОВЕРЧЕНКО
Шкурупій Альбіна,
учениця 9-В класу, ОЗ Решетилівського ліцею
імені І. Л. Олійника, Решетилівської міської ради,
вихованка Центру туризму, краєзнавства,
спорту та екскурсій учнівської молоді
Керівник: Купенко І. А., методист ЦТКСЕУМ,
учитель ОЗ Решетилівського ліцею
імені І. Л. Олійника
Одним з найвідоміших організаторів протибільшовицького Руху
опору в Решетилівці і Решетилівській волості у 1920 році був учитель
Решетилівської земської школи, син заможного селянина Данило
Оверченко [3, с. 84].
Навесні 1920 року в лісі поблизу Решетилівки Данило Оверченко
зібрав від 15 до 20 юнаків, яким загрожувала мобілізація до червоного війська. З них восьмеро мали вогнепальну зброю, решта – холодну
зброю та звичайні кілки. Загін ніяких активних дій проти радянської влади
не чинив і займав вичікувальну позицію, юнаки просто переховувалися
від мобілізації [2, с. 281].
Ситуація змінилася, коли 25 червня 1920 року раптовим нападом із
Говтви до Решетилівки вступили об’єднані загони отаманів – колишнього радянського військового коменданта Кременчуцького повіту Григорія
Скирди («Жовтоблакитний») і 28-річного кубанського козака, колишнього унтер-офіцера російської армії Олександра Молчанова чисельністю
більше 500 осіб [1, с. 32].
Під час нападу на Решетилівку повстанці знищили в містечку всі
органи радянської влади та їх документи, ліквідували 14 «радянських
службовців», роззброїли охоронний взвод і забрали в червоноармійців
кулемет.
Д. Оверченко відразу ж скликав мітинг мешканців містечка Решетилівка, на якому закликав селян вступати до його загону, щоб разом боротися проти більшовиків за волю України. На його заклик відгукнулося
більше 300 місцевих юнаків, але більшість із них не мала ні військового
вишколу, ні зброї. Частина з них уже була мобілізована до Червоної армії, перебувала в казармах у Полтаві і голодувала, а тому була відпущена додому в Решетилівку за білизною, харчами і взуттям. До казарми
хлопці не вернулися, а пристали до загону Д. Оверченка.
У Решетилівці повстанці Г. Скирди і О. Молчанова пробули близько
восьми годин, а коли одержали повідомлення, що з однойменної залізничної станції рухаються чисельні війська червоних, знову відійшли до
Говтви. До них приєднався і загін Д. Оверченка. О. Молчанов призначив його сотником у своєму загоні. Через п’ять днів до Говтви із декількома сотнями своїх повстанців підійшов отаман Іван Біленький і почав
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агітувати селян переходити до його загону. У числі інших загітованих до
Буланового лісу, де перебував І. Біленький, пішло і 30 решетилівських
повстанців.
Чисельність повстанських загонів не була постійною, тому що багато козаків не наважувалися залишати рідні краї, де все було таким
близьким і знайомим, і наражати себе на небезпеку під час рейдів по
червоних тилах.
Відомо, що у загоні Д. Оверченка за волю України боролися селяни
з Решетилівки Василь Колотій разом з двома братами, Лука Таранець,
Микола Мироненко, Дмитро Мусієнко, Митрофан Іванюк, Кирило Олійник, Трохим Пальчик, Федір Ісачко, Василь Пробийголова та ін. Всі вони
були молодими селянськими хлопцями, які рятувалися від мобілізації до
Червоної армії, а тому вважалися дезертирами. У своїй більшості юнаки
були з бідних родин [2, с. 283].
Соратниками Данила Оверченка були решетилівці Пантелеймон
Ілліч Асаул (1869 р. н.), Кирило Васильович Рудобашта (1900 р. н.) та
уродженець села Великі Сорочинці Олексій Васильович Ковалевский
(1881 р. н) [7, с. 95].
Протягом літа 1920 р. Д. Оверченко неодноразово об’єднувався з
іншими повстанськими загонами і разом з ними брав участь у ліквідації
радянської влади у Великій Багачці, Богодухові, Опішні та інших селах
Полтавщини. Восени 1920 року Д. Оверченко об’єднався з відомим повстанським отаманом Андрієм Левченком.
Так, 3 жовтня 1920 року (за іншими даними – 4 жовтня) загони Д.
Оверченка та А. Левченка під час спільного рейду на Полтаву захопили
Решетилівку. У рейді взяло участь 600 посаджених на вози піхотинців і
150 кавалеристів при чотирьох кулеметах.
Повстанці ліквідували дев’ять «радянських працівників», у тому числі голову Решетилівського волосного ревкому Бутенка, поранили члена
ревкому Сергія Чеверденка та знищили документи радянських установ
Решетилівки.
Також, повстанці розгромили Демидівський волосний ревком і ліквідували його голову комуніста Попова [6]. Проте повстанці були витіснені
262-м полком 30-ої дивізії Червоної армії. Втративши під час бою 15 чоловік убитими, вони залишили містечко і через села Говтву та Хорішки
відступили на терени Хорольського повіту. Там вони довідалися, що червоні залишили Решетилівку і 11 жовтня знову зайняли її і перебували там
протягом трьох днів.
Після залишення Решетилівки загони Д. Оверченка та А. Левченка
розійшлися. Зокрема, Д. Оверченко із загоном відійшов на хутір Сахни, а
звідти на Глибоку Балку.
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Після короткого відпочинку в лісі повстанці несподівано зустріли загін червоних, але в бій не вступали і повернули в бік Білоцерківки. Щоб
відірватися від переслідування, рухалися ночами.
По дорозі на Велику Багачку спіймали трьох комуністів (можливо
«радянських службовців»), але провчивши як слід, відпустили з наказом
не йти проти власного народу.
Поблизу села Білоцерківки загін Д. Оверченка був обстріляний
роз’їздом червоних, в результаті чого один кінний повстанець дістав
поранення.
Далі загін рухався в напрямку станції Сагайдак і зупинився на хуторі
Коржі поблизу Глибокої Балки. Отаман мав намір знову ліквідувати радянську владу в Решетилівці, але за браком зброї (із 400 повстанців його
загону вогнепальну зброю мали близько 30) від цього наміру довелося
відмовитися. Беззбройних бійців Д. Оверченко відпустив по домівках. З
ним залишився лише невеликий кавалерійський загін, у складі якого перебував якийсь полковник – уродженець Волинської губернії (невдовзі
він залишив загін), Іван Гладкий, Іван Драчун, Сергій і Володимир Ленчики та ін. Згідно агентурних даних чекістів, всі вони мали на головах
«петлюрівські шапки», з китицями і башлики з вишитими на них літерами
«С. К. » («смерть комуністам»).
7 жовтня 1920 року під час рейду повстанська армія Нестора Махна
захопила Білоцерківку. Від Д. Оверченка до нього поїхала делегація у
складі п’яти осіб з проханням поділитися зброєю, але Махно відмовив,
сказавши, що зброю вони одержать лише тоді, коли приєднаються до
його армії. На це решетилівські повстанці не пристали, адже «батько» не
був українським патріотом-державником («воює проти Петлюри» – говорили посланці).
Декілька разів повстанці при підтримці місцевих селян ліквідовували
радянську владу в Решетилівці, але зібравшись із силами на залізничній
станції Решетилівка регулярні частини Червоної армії разом із чекістами
протягом декількох днів або навіть годин відновлювали її знову.
Розправа комуністів над бунтівним містечком була жорстокою.
17 жовтня 1920 р. до кримінальної відповідальності колегією Полтавської губернської Чека було притягнуто 93 селян, які воювали в загонах Д. Оверченка і І. Біленького. З них 15 юнаків 1898-1900 років народження було засуджено до смертної кари. Серед них Григорій Ребрик,
Кирило Рудобашта, Григорій Осавул, Сергій Блоха, Іван Закарлюка, Іван
Козюра, Антін Чужиня та ін. 23 юнаків відправили у штрафні роти на один
рік, 21 – на два роки, 5 – на три роки, а чотирьох – до концтабору на невизначений термін («до закінчення громадянської війни» в Росії) [2, с.
284-285].
Подальша доля самого решетилівського отамана Д. Оверченка невідома.
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Мотря Назарчук: вічність, закодована в мальовці
Коваленко Анастасія,
учениця 10 класу ДСХШІ І-ІІІ ступенів
«Колегіум мистецтв у Опішні»
імені Василя Кричевського
Керівник: Луценко А. О., вчитель історії
Мотрона Савівна Назарчук народилася 19.11.1911 року в родині
Сави Лукича і Марії Свиридівни Кашів у старовинному козацькому селі
Малі Будищечки Зіньківського повіту Полтавської губернії.
З 12 років Мотрона вже працювала вишивальницею у «Кустарькредиті». Вона пригадувала: «Давали полотно, вже розкроєне на чоловічі сорочки, дитячу одежу, скатерті, наволочки і таке інше. Давали
врізці, нитки, і я дома вишивала і здавала їм роботу» [5].
З 1927 року її життя на багато десятиліть стало нерозривним із
гончарством. Того року Мотрона Савівна прийшла навчатися і працювати у майстерню при гончарній школі в Опішному. Її першим учителем
був досвідчений художник Іван Гопкало [4].
Протягом сорока років Мотрона Назарчук працювала малювальницею в гончарній майстерні «Кустарь-Кредиту». З 1929 по 1967 рік (з
перервами) працювала в Опішненській артілі (згодом - заводі) «Художній керамік». Навчалася в Опішненській школі майстрів художньої кераміки (1937-1939 роки) [3]. Після завершення навчання до 1941 року
працювала в школі інструктором з малювання.
По закінченню Другої світової війни в різних публікаціях часто
лунало ім’я Мотрони Савівни, проте під дівочим прізвищем – Каша.
У 1947 році сім кращих майстрів «Художнього кераміка» були відзначені дипломами І ступеня, в тому числі три малювальниці, серед яких
і Мотрона Савівна [5].
У 1960-х роках Мотрона Назарчук була творчим майстром, членом постійно діючої технічної ради Опішненського заводу «Художній
керамік», бригадиром бригади майстринь цеху №1 [4]. Зі спогадів ко111

лишнього директора «Мистецького кераміка» Івана Леженіна, за час
роботи Матрона Назарчук розробила понад 100 оригінальних орнаментів, які були впроваджені у виробництво. Майстриня не тільки
щедро засіяла неповторною мальовкою гончарні скарби Опішні, а й
підготувала десятки майстринь в гончарній школі і «Мистецькому кераміку». Твори, декоровані Мотроною Назарчук, експонувалися на численних виставках як у Радянському Союзі, так і за кордоном. Полтава,
Харків, Ленінград, Москва, Париж, Марсель, Брюссель, Загреб, Монреаль – це далеко не повний перелік міст, де виставлялися її роботи
[5]. Зараз вони прикрашають приватні зібрання і є цінним надбанням в
колекціях найбільших музеїв України.
У «Художньму кераміку» Мотрона Савівна працювала до
1967 року. Можливо, її біографія ще б не один рік була пов'язана із
цим заводом, але доля розпорядилася так, що того ж року вона була
змушена покинути рідні місця і перебратися у Запоріжжя, де на той час
мешкав її син Леонід, який тяжко захворів. Мотрона Назарчук згадувала: «Я спершу працювала на мотобудівному заводі, а потім на заводі
стінових матеріалів, де відкрився майоліковий цех» [2]. Починаючи з
1973 року, за сотні кілометрів від Опішного, Мотрона Савівна знову
розмальовувала глечики, вазочки, миски. Зрозуміло, що вона була
найдосвідченішою малювальницею, а тому її авторські візерунки запозичувалися молодими співробітницями. Вироби, розмальовані Мотроною Назарчук у Запоріжжі, експонувалися на виставці у м. Бірмінгемі.
Туга за рідним краєм ніколи не полишала Мотрону Савівну.
Немов дорогоцінне каміння, перебирає вона в листах спогади про
своє життя у Опішні. В листі до Віталія Ханка пише: «Ваші листи мене
дуже піддержують духовно. Завдяки їм в мене ще з’являється енергія
жити і працювати... . А я, коли читаю ваші листи, то ніби переношусь
в той час, коли я ще жила на батьківщині в с. М-Будищечка» [1] або ж:
«Дивлюсь без кінця на ці фотографії, і в згадках оживають всі вулиці
нашого села. Живу в Запоріжжі вже давно, привикла тут, а рідні місця
завжди з болем згадуються. Хоть уже багато там помінялось, а вулиці
залишились ті ж самі. Який великий слід залишає в душі рідне місто, де ти народився і виріс. Я така вдячна вам, Вікторе Даниловичу!
Ви оживили мою душу своїми листами і фотографіями» [2].
Експозиція виставки «Мотря Назарчук: вічність, закодована в мальовці», що відкрилася в Музеї мистецької родини Кричевських Національного музею-заповідника українського гончарства, вперше представила творчий доробок видатної малювальниці з колекцій провідних
українських музеїв - Національного музею-заповідника українського
гончарства в Опішному (17 експонатів), Національного музею українського народного декоративного мистецтва (22 експоната) і Полтавського художнього музею імені Миколи Ярошенка (17 експонатів). У ній
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представлені глечики, ринки, миски, блюда, куманці, барила, баклаги,
декоровані славної майстринею.
Рослинна орнаментика Мотрони Назарчук м'яко і розлого стелиться різноманітними формами глиняного посуду. Пишні квіти нев'янучої
краси, кучері соковитого листя, колосся, ягоди, бутони, грони винограду, налиті соками природи, переплелися в складних композиціях
і гармоніях квітів. Мальовка художниці навічно ввібрала в себе щедру
красу Полтавщини. Неповторні орнаменти постають кодом української
духовної сутності, повної Краси, Гармонії, Досконалості і повного єднання з Природою.
Мотрона Савівна стала легендою опішнянської і української кераміки другої половини ХХ століття, а її творчість – вершинним явищем
українського народного мистецтва. Вона увійшла до когорти опішнянських майстрів, які своїми творчими досягненнями прославили найбільший в Україні гончарний центр.
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Фолькльор
та
етнографія
К. М. Сементовський і сучасники про звичаї та обряди
в Калайдинцях
Сичова Віта,
учениця 11 класу
ОЗ «Калайдинцівська ЗОШ І-ІІІ ступенів
імені Ф. Д. Рубцова» Лубенського району
Керівники:
Сичова В. Г., учитель зарубіжної літератури,
Гроза Л. В., учитель англійської мови
Однією з найдавніших форм духовної культури народу, яка приваблювала письменників, були звичаї та обряди. Вони, як написані закони,
народжуються разом з людиною і передаються з покоління в покоління.
Не вивчати їх і не дотримуватись – означає перервати те, що єднає нас
з першоджерелом рідного народу, позбутися нашого коріння. А дерево,
як відомо, без кореня всихає. Існує повір’я, що той, хто забув звичаї своїх
батьків, карається Богом і людьми, і блукає він по світу, не знаходячи собі
притулку, бо загублений для свого народу.
Кожен народ, що поважає себе, мусить знати свою історію, її героїв. Він повинен пам’ятати як здобутки, так і помилки минулого, щоб не
допустити їх у майбутньому. Протягом тривалого часу ми досліджуємо
творчість нашого видатного земляка-етнографа – Костянтина Максимовича Сементовського.
У Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (відділ
стародруків) знаходиться книга Костянтина Максимовича «Замечания о
празниках у малоросіян», видана у 1843 р. Ознайомившись із копіями
сторінок рукопису, ми зрозуміли, що автор одним із перших записав звичаї й обряди українського народу, зокрема наших земляків на Лубенщині
і в Полтавському краї.
У вступній статті Костянтин Максимович зазначає: «…внутренняя жизнь малоросиян представляет самый богатый предмет для
разнообразных исследований; один только отдел её – народные
приметы – издавна обращал на себя внимание учёных, и благодаря
трудам Максимовича, Срезневского и других, сохранены для потомства
лучшие цветы этой богатой нивы».
Опрацювавши літературу з даної теми, ми з’ясували, наскільки неоціненною є скарбниця фольклору нашого краю, адже свята і народний
календар українців у ХІХ столітті були зовсім не дослідженими або ви114

вчалися поверхнево. К. М. Сементовський поділяє свята українців на народні і церковні. Проте, на думку автора, існують і такі, як Трійці, у якому
народ поєднав елементи язичницьких і християнських вірувань. Костянтин Максимович детально описує звичаї й обряди за календарним принципом, розпочинаючи з весни.
Із кожним святом українці поєднували певні повір’я і прикмети. Наприклад, за Сементовським, день Стрітення, що за старим стилем відзначався ще 2 лютого (15 за н. ст.), українці вважали початком весни. На
думку наших предків, у цей день зима зустрічається з весною. Якщо на
Стрітення відлига і вода капає зі стріх, то зима ще затягнеться. Якщо ж
мороз – весна настане раніше. Ці прикмети збереглися і донині. Їх знають і в них вірять усі місцеві жителі, з якими ми спілкувалися.
Та з жодним церковним святом в українців у ХІХ столітті, як зазначає Сементовський, не було пов’язане безпосереднє вшанування весни.
А як тільки починав танути сніг, діти і молоді дівчата, збираючись на проталинах, закликали весну, співаючи при цьому:
Благослови, Боже,
Весну закликати,
Благослови, мати,
Весну закликати,
Зиму проводжати.
Зимочка в возочку,
Літечко в човничку.
У сучасному варіанті це звучить так:
Дозвольте, мамо,
Весну закликати,
Пташок зустрічати,
Зиму проводжати.
Як бачимо, різниця в тому, що змінено адресата звернення, його
форма і частково сам текст, але суть залишилася та сама.
Із літнього циклу календарних обрядів нас зацікавив обряд святкування Купала, що співпадає із християнським святом Предтечі Хрестителя Івана. Безпосереднє відзначення Купала прийшло із дохристиянських
(язичницьких) часів. У старих писаних джерелах Купало характеризується як поганський бог земних плодів, якому приносила в жертву хліб –
головний плід землі, а також це день літнього сонцестояння, поетичне
язичницьке свято торжества сонячного світла і тепла.
Із записів Сементовського ми дізналися, що цього дня дівчата йдуть
у поле, до лісу збирати квіти і трави, із яких плетуть вінки, додаючи гілочки полину, щоб відвернути напади відьом і русалок. Під вечір хлопці
зрубували в лісі дерево (найчастіше чорноклен) – це була так звана Ма115

рена. Із піснями її несли на місце святкування, встановлювали поруч із
солом’яним ідолом Купала, одягненим у жіночу вишиту сорочку. Дерево
прикрашали стрічками і вінками. Увечері та вночі, під час гулянь довкола
нього водили хороводи, співали, а потім перестрибували через розкладене вогнище. А Марену та ідола разом із вінками пускали на воду уже
на світанку.
Із праці Сементовського дізнаємося, що у воду перед купанням
обов’язково кожен кидав полин, щоб уникнути нападу русалок. Ніч перед
святом вважали таємничо-страшною, усі магічні істоти, якими народна
фантазія населила землю і воду, поля і ліси, з’являються у всій своїй
страшній могутності.
Сучасники згадують, що коли плели вінки, то намагалися упіймати
їх у воді, щоб повісити в сінях чи на горищі, бо вважали їх талісманами,
які відвертатимуть біду і хворобу. Купала вже не робили, а палили тільки
вогнище, через яке стрибали.
Наймістичнішими є вірування наших предків у те, що цієї ночі розцвітає червоною квіткою папороть, а хто знайде її, стане знахарем, навчиться відшукувати скарби, відмикати замки і двері, може зрозуміти
мову всякого створіння.
В оповідання М. В. Гоголя «Вечір напередодні Івана Купала» автор
використав народні перекази про цвіт папороті. На підставі народних вірувань письменник описує, як мав би виглядати той цвіт: «Дивиться –
червоніє маленька брунька квітки і, як ніби жива, рухається. І справді
дивно! Рухається і стає все більша, більша і червоніє, як жевріюча вуглина. Спалахнула зірочка, щось тихо затріщало, і квітка розгорнулася
перед його очима, ніби полум’я, освітивши й інших біля себе».
Місцева жителька розповіла, що про цю чарівну квітку вона почула
від своєї бабусі. Але в неї вже ніхто не вірить, тому що зі шкільного курсу
біології відомо про спорові рослини, а наші предки нічого про це не знали, тому й думали, що кожна рослина повинна мати квітку. А що в папороті її ніхто ніколи не бачив, то й виникло багато легенд.
З рукопису Сементовського нам стало відомо, що цієї купальської
ночі люди дуже боялися русалок і відьом, уникали ночівлі в полі, навіть
не відділяли корів від телят, щоб відьми не зіпсували їх. На вікна клали
наживу, а на ворота осикові гілки, аби відвернути нечисту силу. Цікавими
є записи, про пов’язані з цим днем народні прикмети: якщо буде дощ
цього дня – чекали неврожаю на горіхи: коли до Купала виросте просо
з ложку, то буде, що класти в ложку. Існувало прислів’я, що стосувалося
бджіл: «Годуй мене до Івана, я зроблю із тебе пана».
Із обрядів зимового календарного циклу надзвичайно цікавим є
святкування Рідзва Христового та дня Святої Меланії, на який припадає
Щедрий вечір. Саме щедрим або багатим називали цей вечір на Полтавщині, зокрема і в Калайдинцях, у ХІХ столітті. Як зазначено К. Сементов116

ським, кожна господиня готувала цього дня, крім інших страв, вареники
та пироги з м’ясом і сиром. Після першої вечірньої зірки запалювала свічку, обкурювала приміщення ладаном та просила чоловіка «виконати закон». Він сідав на покутті під іконами, ставив перед собою миску із пирогами. Потім до кімнати кликали дітей. Вони молилися та висловлювали
різні побажання. Після вечері хлопчаки і парубки щедрували, виконуючи
віншувальні пісні.
У перший день нового року в нашій місцевості існував звичай
підкурювати сади і підв’язувати дерева. Протягом свят сміття, виметене з хати, зберігалося. Саме ним і підкурювали сад наші предки. А
підв’язували перевеслом із соломи, попередньо покропивши його свяченою водою. Люди вірили, що дерева при цьому наповняться життєвою
силою і принесуть великий урожай. Провівши опитування місцевих жителів про звичай підкурювання садів, ми з’ясували, що ніхто із старожилів
його не пам’ятає.
Неоціненний скарб звичаїв нашого народу ми отримали в спадок.
Тож повинні зберегти його та, нічого не втративши, передати прийдешнім поколінням, щоб не перервався зв'язок між минулим і сучасним, щоб
зберегти генетичну пам'ять нашого народу.
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ОБРАЗ ВІДЬМИ В НАРОДНИХ БУВАЛЬЩИНАХ ПОЛТАВЩИНИ
Баштанник Єлизавета,
учениця 7 класу КЗ “Полтавського обласного
наукового ліцею-інтернату II-III ступенів
імені А. С. Макаренка”
Керівник: Пузир Я. В., учитель української мови
та літератури
До світогляду українців увійшли міфологічні уявлення багатьох поколінь, які жили на території нашої сучасної держави. Народні вірування
вбирали в себе все багатоманіття ідей, що панували в різні епохи, тому,
знаючи їх, можна відкрити історію творення українців як етносу. Актуальність обраної теми пояснюємо тим, що в сучасній Україні вивченню традиційної духовної культури надається особливе значення, оскільки вона
посідає важливе місце у вихованні національної самосвідомості. Незважаючи на значну кількість праць із проблеми дослідження, варто зазначити, що повноцінної розвідки саме про відьму та відьомство на Полтавщині за народними бувальщинами на сьогодні не існує, отож наша
наукова студія дозволяє масштабніше осягнути фольклор рідного краю.
Джерельна база нашого дослідження – бувальщини, зібрані в
12 районах Полтавської області (Полтавський, Великобагачанський,
Машівський, Кобеляцький, Чутівський, Карлівський, Котелевський, Шишацький, Зіньківський, Оржицький, Новосанжарський та Диканський).
Ураховуючи, що ці фольклорні жанри – «усні оповіді про сучасні події,
які не виходять хронологічно за межі того, що міг бачити чи чути від безпосереднього учасника оповідач, у яких розповідається про надзвичайні
дивовижні явища, надприродні істоти тощо» [3, с. 524], ми акцентували
увагу на розповідях про відьом. Провідною формою збору бувальщин
стало анкетування. Вибірка опитування становить 78 респондентів. Детальний аналіз записаного склав основу нашої наукової розвідки.
Образ відьми – найцікавіший та найколоритніший персонаж демонології нашого народу. Як би там не було, але й християнство не знищило цей значущий компонент міфології, навіть, навпаки, трансформувало
його відповідно до історичної епохи. Але вивчення цього питання було
не таким простим. Спочатку відбулося накопичення матеріалу, розробка
теоретичних засад та перші спроби його аналізу. Інтенсивний сплеск у
вивченні демонологічного образу відьми припав на початок ХІХ ст. (І. Вагилевич, Я. Головацький, М. Костомаров та І. Нечуй-Левицький). Із другої
половини ХІХ ст. здійснювалися перші глибокі дослідження подібного матеріалу (В. Милорадович, В. Гнатюк), а вже у 20-30 рр. ХХ ст. друкуються
широкомасштабні розвідки В. Петрова, К. Штепи. У радянський період
дослідження демонологічних питань не відбувалося, але після здобут118

тя Україною незалежності образ відьми знову став актуальним і запитуваним. На сьогодні проблемами дослідження відьомства цікавляться К.
Диса, О. Поріцька, О. Таланчук, А. Пономарьов, В. Галайчук та ін.
Укладачі словника української мови за редакцією І. Білодіда відьмою називають жінку, яка, знаючись з «нечистою силою», завдає людям
шкоди; чаклунку; або нечепурну, розхристану чи сварливу, злу жінку [6, с.
666]. Науковці розмежовують таким чином злу жінку, яка приносить людям лихо, та добру відьму, яка, навпаки, допомагає іншим. Автори ж етнолінгвістичного словника «Славянские древности» вважають відьмою
такий демонологічний персонаж, що поєднує в собі риси жінки та демона
[5, с. 297], тому позитивних властивостей, на їхню думку, у неї майже немає, бо походження її лихе, тому й діяльність буде такою ж самою.
На основі аналізу зібраного анкетного матеріалу, представленого у
бувальщинах, стверджуємо, що усім 100% відомий такий демонологічний персонаж, як відьма. 58% респондентів вказали джерелом відомостей про неї своїх рідних чи близьких, 39% назвали особистий контакт та
3% знають про відьом із книжок та телебачення.
Респонденти зазначили, що відьма – це жінка, яка знається на магії
і або допомагає, або шкодить людям. 59% респондентів вважають, що
існують і добрі, і злі відьми, 26% зазначають, що їм відомі тільки злі, а
15% – тільки добрі. За результатами опитування, відьма може отримати свій дар у спадок (так стверджує 45% респондентів), 33% зазначає,
що відьомству можна навчитися в іншої представниці цього ремесла, а
22% розглядають варіант здобуття цих сил від нечисті. 53% опитуваних
стверджують, що слугують відьмам чорти, які допомагають їм творити ті
чи ті капості.
Добрі чаклунки можуть гадати на картах, пророкувати майбутнє, варити зілля, яке зцілить, чи лікувати замовляннями або молитвами. Злі ж
можуть шкодити здоров’ю людини, видоювати корів, підкидати у двори
чи навіть будинки заговорені речі, робити «закрутки». 49% респондентів
вказали на здатність відьми негативно впливати на худобу.
Зовні відьма нагадує молоду жінку чи стареньку бабусю. У першої –
довге чорне, рідше руде розпатлане волосся, зелені, чорні чи сірі очі;
а от у другої – горб на спині та великий ніс. 56% респондентів ідентифікували основну рису відьми – наявність хвоста, а 78% стверджують,
що вона здатна до метаморфози. Відьма може перетворитися на тварин
(кішку, змію та ін.) чи неживі предмети (колесо від воза, вогняне колесо). 67% опитуваних назвали ще одну властиву відьмі рису – здатність
літати. Вона може вилітати через димар та прямувати на Лису гору, де
збираються інші відьми та танцюють, розважаються аж до півнів. Також
ці демонологічні персонажі можуть впливати на погоду – крадуть дощі
або ж, навпаки, насилають град та шквали (так зазначили 23% респон119

дентів). Специфічною є і смерть відьми. 18% опитаних стверджують, що
вона буде страждати і довго помирати, аж поки не передасть свої сили
наступниці чи коли в її стелі не проб’ють дірку, через яку має вилетіти
душа грішниці. У даних, отриманих у результаті опитування, навіть згадується пес-ярчук – він винищує нечисту силу.
На основі зібраних анкет можемо констатувати факт, що наші предки
з-поміж оберегів та способів захисту від відьом виокремлювали обереги,
пов’язані з церквою (40%) (молитви, хрестик, ладан, свята вода, ікони,
свічки); обереги рослинного походження (28%) (гілки осики, часник, кропива, трави та насіння маку); обереги-предмети (30%) (ляльки-мотанки,
ніж, голки перед входом у будинок, амулети у вигляді червоної нитки на
руці та по периметру двору, закопані в розкритому вигляді ножиці перед
ворітьми, булавки); захист через моральні категорії (2%) (чиста совість
та добра душа).
Українська усна народна творчість – одне з найцінніших духовних
надбань народу за багатовікову його історію. Ставши невід’ємною складовою частиною кращих набутків світу, вона посіла в них справді визначне місце, ставши своєрідною біографією українців. Ми маємо знати
свою біографію, адже без минулого не може бути й майбутнього.
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світлої пам’яті і шани Кобзаря»
Г. Кисіль
Мета проекту «Образ і слово Кобзаря у вишивці»: творче
об’єднання українців навколо образу і слова Кобзаря, що продовжує
пробуджувати їх серця і душі. Задумка проекту виникла в кінці листопада 2016 року у Григорія Олексійовича Кисіля – Заслуженого майстра
народної творчості України, лауреата обласної премії ім. Панаса Мирного, літературно-мистецької премії ім. Олени Пчілки, Відмінника освіти
України, викладача-методиста Гадяцького коледжу культури і мистецтва
ім. І. П. Котляревського. А з 2017 року, на жаль уже посмертно, він став
лауреатом конкурсу з відзнакою «Українська мова – мова єднання» за
п’ять альбомів схем-розробок «Української вишивки».
Організатором і координатором проекту виступила Катерина Калініченко – активістка Полтавського громадського Шевченківського комітету,
вишивальниця, майстриня фриволіте, поетеса.
Тож восени 2016 року Григорій Олексійович Кисіль надіслав листа
Катерині Андріївні Калініченко і поділився ідеєю щодо втілення у вишивках його розробок четвертого альбому. Її відповідь була миттєва. «Ідея
запала в душу і пускає коріння. Маю за велику честь, що саме до мене
звернувся Григорій Олексійович з цим проханням, бажаючи, щоб вишивали прості жінки-вишивальниці, а не професіонали», – говорила Катерина Андріївна [2].
Григорій Олексійович пропонував вишити 29 портретів, титульну
сторінку і афоризм Петра Ротача, сказавши при тому, що було б краще,
якби вишити і афоризми, і «Катерину», але то ще більше 30-ти робіт.
К. А. Калініченко порадилась у вузькому колі вишивальниць і вирішили:
якщо вишивати, то всю книгу і не лише. Варто додати і вишиту «Катерину», і ще один портрет, розміщений у 5-му альбомі, і афоризм Сосюри з
вірша «Любіть Україну», і заголовок проекту.
Вишивальниця продовжувала спілкуватися із автором в телефонному режимі, обговорюючи і узгоджуючи підготовчу роботу над майбутнім
проектом. Уже приєдналося 16 вишивальниць, з якими щоразу зустрічалися у 7-му філіалі бібліотеки м. Полтави, бо ж там і зародився цей
проект. Там же народний депутат України Юрій Бублик з ентузіазмом підхопив ідею цього проекту словами: «Вітаю все українське і допоможу вам
нитками і тканиною».
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2 січня 2017 року при наступному дзвінку до Григорія Олексійовича
Катерина Андріївна дізналась жахливу новину, що його душа раптово
відійшла у засвіти саме того дня. В пам’ять про нього вона мала за честь
втілити в життя цей проект, як його останню велику заповітну мрію, тим
більше, що він встиг порадіти їхньому рішенню вишивати всю книгу. Катерину Андріївну втішає одне – його душа відійшла з упевненістю, що
задумку цю буде виконано [2].
За роботу взялися вишивальниці чисті душею, не чекаючи жодної винагороди. Допомогли видавництво «Дивосвіт» під керівництвом
Ганни Грибан друком робіт на укрупнений формат А-3 для кожної вишивальниці, Центр народної творчості та Управління культури, оплативши цю роботу, забезпечивши картоном, файлами, запрошеннями
вишивальниць на прибуття із районів до Полтави, оплатою виготовлення рамок для кожної вишивки та активною участю у проведенні
свята презентації проекту.
Далі почалася кропітка, довготривала, непомітна для стороннього
ока робота – підготовка для кожної вишивальниці пакету. Григорій Олексійович все робив вручну, кожен хрестик, не користуючись комп’ютером.
Тому Катерині Андріївні довелося підбирати, формувати кольори муліне
і їх кількість на 72 заготовки кожній вишивальниці теж вручну, а заголовок повністю компонувати самій за шрифтами та орнаментами Григорія
Кисіля. Попри бажання багатьох вишивальниць, портрет Григорія Олексійовича вишила його донька Ірина. То ж додався ще й портрет самого
автора, розробника схем. Таким чином, виставка нараховує засклений
супровідний текст до проекту та 73 вишиті роботи, звідки вам глибоко в
душу заглядають 33 пари очей нашого Пророка Тараса Шевченка.
У річницю народження Тараса Шевченка 9 березня 2017 року у Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського відбувся почин
проекту «Образ і слово Кобзаря у вишивці». Родзинкою свята, на велику
радість, були присутні гості з Канева, які тримають тісний зв’язок з Полтавою. Канівська поетеса і вишивальниця Віра Носенко на пропозицію
вишити пам’ятник Тарасу на могилі в Каневі не просто долучилась, а й
організувала групу вишивальниць, які з радістю і бажанням приєдналися
до полтавського проекту, взявши вишивати одинадцять робіт [6].
Григорій Олексійович у листі писав, що треба долучити до цього
проекту вишивальниць не лише Полтави, а й з районів. Відгукнулися вишивальниці з Диканьки, Решетилівки, с. Малий Бакай Решетилівського
району – батьківщини Г. О. Кисіля, с. Хитці Гадяцького району, с. Соколова Балка Новосанжарського району, с. Максимівка Карлівського району,
вишивальниці з батьківщини Раїси Кириченко – с. Землянки Глобинського району. У процесі роботи проекту долучилися вишивальниці з Котельви, Глобиного, Лубен та Чутового.
Всі мріяли у день презентації і початку роботи над проектом зустрітися з самим Григорієм Кисілем, почути його напутні, благословенні
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слова, бо більшість знали його лише за розробками, які втілювали вишивками на полотні. Але не судилось. Тож хвилиною мовчання згадали,
вшанували і Тараса Шевченка, і Григорія Кисіля [1, с. 4].
Перед роздачею пакетів вишивальницям, священики із Покровської
Церкви Київського Патріархату – отець Миколай, з Української Автокефальної Православної Церкви Харківсько-Полтавської єпархії – отець
Олександр благословили усіх присутніх на цю святу роботу словами: «У
митця Кобзаря зброєю було слово, а у вишивальниць воно міститься на
кінчику голочки». Ці священики залишилися вірними проекту, освятивши
уже й готові вишиті полотна в рамках у день презентації. Згадуються слова й Івана Франка, який сказав: «Вишивання хрестиком – це німа молитва, без слів». То ж за Україну молилися 77 славних вишивальниць і один
вельмишановний вишивальник [5].
Масштабна робота над проектом Григорія Кисіля тривала майже
рік. Вишивальниці використали півтори тисячі мотків ниток, а це 36 тисяч метрів муліне, яким вишито чотири з половиною мільйони хрестиків.
21 травня 2018 року, у дні перепоховання Тараса Шевченка, в Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського відбулася перша
презентація повної експозиції проекту. 20 липня керівниця проекту Катерина Калініченко разом з чоловіком Григорієм власним автомобілем,
завантажені дощенту, повезли їх Україною. Львів, Луцьк, ВолодимирВолинський, Тернопіль, Рівне, Івано-Франківськ, Ужгород, Чернівці,
Хмельницький, Вінниця, Київ, Одеса, Запоріжжя, Харків – більше 8 тисяч кілометрів вони подолали шляхами України. 41 день неймовірної
мандрівної напруги. Повернувшись на Полтавщину, проект продовжив
мандри рідним краєм. На Покрову, в день відзначення 75-річчя з дня народження Раїси Кириченко на її батьківщині в с. Землянки Глобинського району з проектом ознайомились всі земляки та гості села. У Гадячі, де довгі роки працював і творив Григорій Кисіль, виставка тривала
три тижні. А потім проект помандрував у Карлівку та Чутове, героїчний
Січеслав-Дніпро. В Полтаві проект презентувався п’ять разів: у краєзнавчому музеї, в музеї-садибі П. Мирного (протягом місяця), в Подільському районному територіальному центрі, в школі №7 ім. Т. Шевченка та в
7-му філіалі бібліотеки. А 3-го травня на батьківщині Г. О. Кисіля, в Малому Бакаї відбулася остання презентація на Полтавщині. Кінцевим
маршрутом цієї експозиції стало місто Канів, як заповів Григорій Кисіль,
сказавши: «Цей проект має бути там, де покоїться прах Тараса і де найбільше народної любові до нього». 21 травня 2019 року портрети попрямували до Канева, де в подальшому всі, хто приїде на прощу до Тараса,
зможуть з ними ознайомитися [1, с. 4].
Роботу керівника проекту Катерини Калініченко відзначили на
високому державному рівні, а в одному з міст України культурний
діяч зняв зі свого піджака нагороду й вручив її жінці на знак подяки за
просвітницьку роботу.
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Тож задум-заповіт Григорія Кисіля з увіковічення пам’яті та донесення величі образу і слова Кобзаря колектив виконав з великою любов’ю
до Геніального сина нашої славної України та з вдячністю і шаною до
розробника схем Григорія Кисіля.
Бажаємо всім, хто переглядатиме цю виставку, доторкнутися душею
до святині України, напитися цілющої води із священної криниці українського животворного слова правди та волі нашого пророка.
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ДОМАШНЯ (ХАТНЯ) ІКОНА В УКРАЇНІ
(на прикладі приватної колекціїю Богомолець О. В.)
Таран Сергій,
учень 10 класу Полтавської гімназії № 31
Керівник: Лисенко Т. Д., учитель історії
Наш народ має багату культуру, величезний скарб, що складається із цінностей, надбаних багатьма поколіннями. З прадавніх часів до
нас ідуть життєва мудрість та настанови щодо способу життя. Вони закладені в українських звичаях, обрядах, фольклорі, адже в них – світовідчуття та світосприймання нашого народу. У них пояснюються та обґрунтовуються взаємини між людьми, цінність духовної культури окремої людини і народу взагалі. Ретельно збережена та належним чином
репрезентована культурна спадщина – джерело зростання і духовного
розвитку українського народу,його національної самосвідомості. Ефективне збереження, відновлення і відповідне використання пам’яток
культурної спадщини потребує виваженого наукового підходу, глибокого
розуміння існуючих проблем.
Ми зацікавилися вивченням ролі, значення та розвитку домашніх
ікон, адже шанобливе ставлення до давніх українських традицій та їхнє
глибоке розуміння, звернення до новітніх форм самоствердження є
невід’ємною ознакою сьогодення.
Перші ікони в Україні були візантійського походження, і найстарші
ікони, які збереглися до нашого часу, датуються 11-12 століттями. Це
були ікони писані на дереві, а також викарбувані на камені.
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Деякі ікони були в Україні особливо шановані, славилися як чудотворні і часто ставали предметом воєнної здобичі або дарування.
Українці завжди мали у своїй хаті образи. Помешкань, де б не було
святих зображень, у давнину, мабуть, не існувало. Ікони були прикрашені найгарнішими рушниками, що свідчить про особливо шанобливе
ставлення до них господарів, адже українці завжди були віруючими, тим
більше, що з нашої Батьківщини поширювалося хрещення східного світу.
В Україні зібрано кілька колекцій ікон. Одна з них на Житомирщині, в місті Радомишлі у приватному Музеї української домашньої
ікони, котрий є частиною історико-культурного комплексу «Замок Радомисль». В експозиції і фондах музею нараховується до 5 тисяч ікон.
Це найбільша на сьогодні колекція українського сакрального мистецтва
в Європі. Засновник музею – заслужений лікар України, доктор Ольга
Вадимівна Богомолець.
Українська хатня ікона – складне художнє явище, що вирізняється оригінальною образною мовою і лаконічною формою художнього
вираження.
Українська домашня ікона була тісно пов’язана з життям українців
протягом сторіч. Вона займає важливе місце у храмах, в оселі кожної
християнської сім’ї. Але на протязі віків руйнівна діяльність часу та людей: війни, репресії, іконоборство – призвели до знищення великої кількості духовних скарбів народу. Та завжди були люди, які навіть в найтяжку для себе хвилину, намагалися зберегти те, що вважали святинею.
Аналіз художніх особливостей хатніх ікон дає змогу простежити основні стилістичні ознаки ікон окремих регіонів України. Для ікон
Подніпров’я (Полтавщини, Кіровоградщини) та Слобожанщини, є такі
стилістичні особливості: обличчя святих змодельоване зі світлотіньовим
опрацюванням, помітне намагання малярів відтворити об’єм; зображення святих переважно поясне або на повний зріст; постаті присадкуваті,
на деяких іконах – великі голови, непропорційні розмірам тіла. На іконах
Полтавщини переважає блакитне тло. Німби на іконах були 4 видів: звичайний німб (круг); схематичний (коло); с’яйво сонця; без німбів.
Реставрація, консервація та відновлення – це етапи єдиного процесу, результатом якого є подовження «життя» пам’ятника культури. Щоб
відновити родинну реліквію, старовинну ікону, люди звертаються за допомогою до фахівця. Реставрація – це як хірургія, де найголовніше – не
пошкодити. Це дуже відповідальна робота. Щоб стати реставратором,
бажано бути добрим хіміком, аби вміти працювати з органікою. Реставрацією ікон займається моя родина на Житомирщині.
Способи, техніка і рецептура матеріалів зміцнення і «відновлення»
стародавнього живопису складалася століттями. Для зміцнення, за старою технологією, до недавнього часу в якості просочення деревини, застосовували столярний або осетровий клей, а також воско-смоляні мас125

тики, оліфи і скипидар. Ці просочення наносилися в гарячому вигляді.
Проте час показав, що оліфа сприяє окисленню і руйнуванню деревини,
а віск, що входить до складу просочення, ускладнює процес склеювання
деревини. У даний час в реставраційній практиці для просочення застосовують полибутилметакрилат, розчинений в ароматичних вуглеводнях
(наприклад, ксилолі). Просочення деревини йде шляхом неодноразових нанесення складу пензлем. Для збільшення глибини просочення
дерева і кращого проходження розчину по ходах жуків-точильників використовують медичний шприц, який тримають вертикально і вводять в
необхідних кількостях, щоб деревина зберегла свою структуру і механічну міцність. Остаточно входи закладають воско-смоляною мастикою
наступного складу: віск бджолиний, очищений від механічних домішок –
50%, каніфоль – 35%, скипидар – 15%. Віск, подрібнений на шматочки, розплавляють на водяній бані при температурі 80-90 градусів за
Цельсієм. Каніфоль, також добре подрібнену, поміщають в емальований посуд, заливають скипидаром і розчиняють на водяній бані при
температурі 100 градусів, потім віск і каніфоль змішують. Для цього
розплавлений віск поступово заливають в розчин каніфолі і ретельно
перемішують. Готовий склад після охолодження наносять скальпелем
на оброблені місця, видаляючи надлишки.
Унікальність так званих домашніх ікон полягає в тому, що їхні автори –
непрофесійні іконописці з різних регіонів України – малювали образи, не
підганяючи під суворі правила, а пропускали через своє світосприйняття.
Пройшовши крізь Українську душу, такі ікони і саме ставали українськими –
з неповторною іконографією, якої не знайдеш в інших місцях. Вони зовсім несхожі на грецькі чи візантійські пам’ятники, з їхньою абсолютною
холодністю. Святі на українських іконах схожі на тих людей, для яких
вони писались, які жили в тому ж селі, в тій же хаті. Ікони не просто висіли на покутті (червоному кутку), вони жили в домі, оберігаючи від негараздів його мешканців, замінивши собою старовинні обереги.
Список використаних джерел

1. Реставрація живопису Спасіння або знищення. Сара Уолден ст.207 Видавництво «Астрель»
2. Народні домашні ікони України. Богомолець О. ст.206 Видавництво Оранта
3. Пошук знахідки відкриття. Кім Скалацький ст.173 Видавництво РОДОВІД
4. Хімія в реставрацій. М. К. Нікітін, Е. П. Мельникова ст. 293 Видавництво
«Хімія»
5. Український іконопис XII – XIX ст. з колекції НХМУ ст.253 Видавець «Приватна фірма галерея»
6. Домашні Обрядові образи України ст.194 Видавництво Оранта
7. Бідзіль О.В., Митківська Т.І. Захист музейних предметів від пошкодження
комахами. Т.І., ст. 121 Видавництво Національний науково-дослідний реставраційний центр України

126

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ
ТРАДИЦІЙНОЇ ПОЛТАВСЬКОЇ ДІВОЧОЇ СКРИНІ
Карпенко Аніта,
учениця 9 класу КЗ «Розсошенська гімназія
Щербанівської сільської ради
Полтавського району Полтавської області»
Керівник: Моргун О.І.,
учитель зарубіжної літератури
Народні меблі – складова частина внутрішнього житлового простору селянського житла, матеріальної та духовної культури українського народу. Вони ввібрали в себе надбання минулих епох, створили
органічну єдність у замкненому просторі селянської оселі. Меблі відзначаються практичністю, естетичними уподобаннями та консерватизмом селянина щодо їх розташування в хаті. Актуальність статті
полягає у тому, що ця ділянка народної культури віддзеркалює спосіб
життя, матеріальні та соціальні відносини, традиції, світосприйняття,
звичаї та вірування народу і несе в собі потужний виховний потенціал.
Дослідженням українського народного житла, його побутового
укладу займалися в різні часи мистецтвознавці І. Огієнко, О. Фрейденберг, А. Байбурін, Х. Вовк. В їх роботах досліджено еволюцію розвитку
та характерні особливості меблів, в тому числі дівочої скрині, її місце в
інтер’єрі сільської хати та сакральне значення. У процесі розвитку суспільства, зростання потреб людини змінювалися і вимоги до меблів; їх
функції з часом набували дедалі більшої складності, багатогранності.
На початку XX ст. житлова площа полтавської хати становила в
середньому 25–30 кв.м. Тому селяни намагалися раціонально заповнити її найбільш необхідними меблями та обладнанням. Деякі з них
були настільки довільних розмірів, наскільки дозволяли розміри житлової частини помешкання. Відповідно простою була їх форма, конструкція та зовнішній вигляд. Виготовляли їх з різних порід місцевої
деревини. Залежно від функціонального призначення, їх можна поділити на три умовні групи: 1) для сидіння, відпочинку, сну (лава, ослін,
стілець, табурет, крісло, канапа, піл, ліжко, колиска); 2) для прийняття
їжі (стіл, стіл-скриня); 3) для схову, укладання та зберігання речей і
предметів хатнього та господарського користування (скриня, полиця,
мисник, жердка).
Розташування меблів було незмінним, виробленим упродовж віків, відповідало певним традиціям, майже ніколи не порушувалось і
було характерним практично для всієї України.
Особливе значення мала скриня, яку ставили навпроти дверей,
перед лавою, інколи «на покуті», під образами. Скриня була показником добробуту селянської родини, окрасою житла. У хаті могло бути
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декілька скринь: бабусі, матері, дочки, онуки. Після смерті власниці
скриня передавалась у спадок.
Скриня – це вид дерев’яних меблів, виконаний із дощок столярним способом. Призначалася для зберігання святкового одягу (вишитих і тканих сорочок, плахт, спідниць, керсеток, хусток, наміток, кольорових стрічок), рушників, полотна, прикрас, грошей тощо. Після весілля у скрині зберігали весільний одяг і вінок.
Характерні особливості полтавської скрині полягають у тому,
що на Полтавщині скрині виготовляли із дощок явору, дубу, ялини,
сосни, груші і продавали їх на ярмарку. Зовні вона нагадувала великий
ящик із плоскою чи злегка випуклою кришкою, що завжди замикався на
ключ, бо ж народною етикою засуджувалося зазирати до чужої скрині.
Всередині, вздовж бічної сторони, кріпилася прямокутна коробочка – прискринок – для зберігання дрібних цінних речей: грошей, прикрас, голок, ниток, зілля. Прискринок закривався на таємні дерев’яні
засувки. У скриню клали вузлик тютюну (від молі). Зовні з обох боків
скрині для зручності її транспортування робили залізні ковані ручки.
Скриня мала плоске, іноді з додатковими ніжками дно, зверху її зазвичай вкривали тканим килимом чи рядном. Форма та розміри скрині
дозволяли використовувати її як стіл або ліжко.
Найбільш поширеними на Полтавщині були мальовані скрині,
вони прикрашалися переважно рослинним орнаментом, основі якого
лежать квіти різних форм та розмірів, стилізовані або наближені до натури, червоні та рожеві яблука. Квіти були зібрані в букети або вазони,
інколи розміщені вільно по всій площі. Найбільш старанно розписували
передню стінку скрині, потім – бічні, рідше – віко. Іноді передню стінку
й віко розділяли на кілька «вікон» металевими смугами або спеціально
намальованими рамками, в яких розміщували окремі букети. Про мальовану скриню в народі казали: «Аж очі вбирає». За орнаментацією
скрині можна дізнатися, де вона була виготовлена.
Українській жінці завжди був притаманний вишуканий смак, витончене відчуття краси. Своїми руками, в хатніх умовах, вона пряла,
фарбувала, ткала, шила, вишивала кожну деталь свого убрання. Вже
пошита річ удосконалювалася віртуозними технічними прийомами, додатково прикрашалась. І весь цей крам зберігався у скрині.
В забезпечених полтавських родинах скриню починали ладувати
невдовзі після народження доньки. І поки доня підростала, її поступово
наповнювали полотном, вишиваними сорочками, яких могло бути до
30-40, а то й більше, рушниками, коралями, мальованими пацьорками,
дукачами, щоб потім стати головним персонажем народного весілля,
коли в неділю по обіді її, скриню, урочисто всім селом перевозили у дім
молодого. В інших сім’ях вишивані сорочки, спідниці, корсетки, пояси,
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рушники, намиста мати спочатку зберігала в своїй скрині, а років з
п’ятнадцяти дочці справляли власну.
Скриня – це унікальний подарунок від батьків молодій сім’ї. Адже
у скрині не лише зберігали родинні цінності, у ній через передачу у
спадок від покоління до покоління зберігалася пам’ять роду, традиції,
родинне тепло. Весільна скриня не лише зберігала майно нареченої –
вона таїла в собі дівочі мрії про майбутнє, про заміжжя. Скриня з її
вмістом символізувала працьовитість молодої та її родини.
За народними піснями парубок, захоплюючись дівчиною, порівнює її з панною, на що вона з гідністю відповідає: «А я не панна – я
господиня, в мене полотен повна скриня». Скриня містила постіль, а
також стрічки й хустки, якими дівчина мала обдаровувати весільних
гостей.
Закінчували готувати посаг у передостанній день весілля. Під час
весілля, після обряду пов’язування молодих та після обіду, скриню з
усім добром перевозили в дім нареченого. Її перевіз супроводжували
брати й свахи, які дорогою показували посаг гостям і односельцям.
Якщо посаг характеризував дівчину як старанну робітницю, її почет зустрічали хлібом-сіллю. А молодий мав сплатити нареченій віно – своєрідний викуп, вартість якого дорівнювала вартості посагу.
Простий ящик, збитий із букових, липових, березових чи вербових
дощок силою дівочих мрій перетворювався на сакральний ковчег.
Скриня сьогодні – це безцінний музейний експонат, предмет творчості майстрів, потужне енергетичне поле, явище культури, родинна
реліквія.
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ВЕЛЕТИ УКРАЇНСЬКОЇ ДУХОВНОСТІ НА ПОЛОТНІ.
«БЛАГОСЛОВЕННА БОГОМ «НАЙУКРАЇНІША» УКРАЇНА»
Маринкіна Юлія,
учениця 8 класу Хитцівського ЗЗСО І-ІІ ступенів
Краснолуцької сільської ради Полтавської області
Керівник: Зубко Л.В. учитель історії
Мені подобається вишивати. Вишивка – це етнокод української нації. Творча діяльність у духовній культурі – це особливий духовний світ,
створений силою душі і серця, а в даному випадку ще й рук. Рук, які
відтворюють на полотні те, що подобається душі та серцю і викликає
захоплення інших.
Вишивка як рукотворний промисел є складовою частиною культури
всього українського народу, маленькою картиною у величезному океані
духовності. Кожен із нас повинен відчувати величезну відповідальність,
бо його обов’язок збереження культурної спадщини предків.
Духовна культура мого краю безпосередньо пов’язана із діяльністю
етно гурту «Чорнобривці». В цьому колективі згуртовані три покоління:
бабусі, мами, дівчатка, які вміють відтворювати красу природи, людини,
велич та значимість тих чи інших історичних подій, явищ.
Колектив «Чорнобривці» було згуртовано у 2018 році. Його першою
роботою був рушник «Гадяцький ювілейний», вишитий до 350-річчя з дня
підписання Гадяцької угоди між Польщею, Литвою і Україною в с. Червоний Кут Гадяцького району.
Ескіз рушника розробив заслужений працівник культури України Кисіль Григорій Олексійович нині покійний. Основою для композиції рушника стали три рушники із сіл Сари, Рашівка, Хитці. На рушнику вишите
«Дерево життя». Це своєрідне «Дерево Роду» в основі якого відтворено
ружі, або ще їх називають квіти-зорі чи соляріс, знак сонця, яке є джерелом життя. Деякі дослідники орнаментів українських вишивок вважають,
що цей квітковий мотив порівняно недавній, тому ніяка символіка йому
не притаманна. Орнаменти з мальвами вишивають так само, як і інші
квіткові орнаменти, тобто у вигляді нескінченного замкнутого вінка, що
означає постійне переродження і оновлення життя.
Ця робота була представлена на святі до 350-річчя з дня підписання Гадяцької угоди і була відзначена грамотою Гадяцької районної ради.
У гурті і робота важка здається легкою. Роботу колективу було показано по телебаченню НТН. Окрилені успіхом, жінки і дівчата виготовили панно «Вишивана Геральдика на полотні». На ньому представлено
герби всіх обласних центрів України. Поміщені на сірому полотні вони
символізують єдність української родини.
Ця робота була представлена на Різдвяній акції «Схід і Захід разом», яка проходила у Львові і була відзначена грамотою Спілки майстрів декоративно – ужиткового мистецтва України. Потім були роботи:
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панно «Гадяцький полк 1648-1654рр», перед яким встали всі вчені Львівського університету ім. І. Я. Франка, «З нами Бог і Україна», яке посіло І
місце у конкурсі – святі «Великодня паска» у місті Полтава.
Роботи всі грандіозні, унікальні, бо вишивалися з любов’ю до нашого краю, народу, України. У техніці вишивки переважає хрестик прямий.
Інколи використовується полтавська гладь. Моя бабуся Древаль Надія
Іванівна володіє цією технікою досконало. Ми разом з нею вишивали рушнички – обереги, які вручали гостям під час семінару на базі нашої школи.
Кохалася у вишивці і видатна наша землячка Олена Пчілка (Ольга Петрівна Косач). Вона збирала у нашій місцевості зразки поширених
орнаментів і потім редагувала їх до видання. Було зроблено 7 видань
альбому збірки зразків орнаментів Гадяччини.
У цьому році ми вирішили вишити панно-візитівку нашого колективу
«Благословенна Богом «найукраїніша» Україна». Так говорила про рідний край Леся Українка, коли запрошувала на гостину до себе гірську
орлицю, відому письменницю Ольгу Кобилянську.
Сповнений тяжких страждань був гадяцький період життя Лесі Українки. Вона запросила до себе Ольгу Кобилянську, посестру по перу, щоб
з нею у спілкуванні лікувати свою душу і тіло, щоб вірші стали писатись,
як говорила вона сама у листі до свого дядька М.П. Драгоманова.
Чарівної краси куточок Зеленого гаю із будинком в якому жила родина Косачів змалював на папері М. Позивайко, а ми його розробили в
програмі вишивки і відтворили на полотні. Далі, за розробкою Кисіля Г.О.,
вишили три портрети найвидатніших постатей із Драгоманівського роду
із крилатими висловами про Гадяцький рідний край та ставлення до нього. Тут найкраще попрацювали вишивальниці Мигаль Т.П. та Бєльська
Є.І. Красу природи її різноманітні відтінки найкраще передала Біломаз
Т. Г., а в портретах найретельнішою була Капуста Р.В. і допомагала їй
Карбач Н.М.
Слів вдячності за роботу на полотні та виконання українських пісень
заслуговують Ворона М. І., Жукова О. Д., Мисюра Л. І., Супруненко Л. М.,
Муковоз Т. І., Романенко О. І. Бо пісня і вишивка в українського народу невіддільні. Вишивають співаючи, ниточки тоді лягають рівно їх колір
грає, передаючи хвилюючу красу рідного краю, його традиції, обряди.
Вишивка – це не лише майстерне творіння золотих рук народних
умільців, а й оберіг долі, дому, врожаю. Також, національне вишивання –
є скарбницею вірувань, звичаїв, обрядів, духовних устремлінь народу.
Доки діятимуть такі гурти як «Чорнобривці» українців будуть впізнавати в цілому світі.
Список використаних джерел

1. Українська родина – Київ, в-во ім. Олени Теліги. 2000. С. 139, 260, 300.
2. Чумарна М. Код української вишивки, Львів: Апріорі, 2008. – 195 с.
3. Китова С. Порівняльний літопис України: Семантика орнаменту українського рушника. – Черкаси, 2003. С. 86-98.
4. Архів історико – краєзнавчого музею «Перевесло» Хитцівського ЗЗСО.

131

Заклади культури
на території Човно-Федорівської сільської ради
Тихонович Анастасія,
член загону «Пошук»,
учениця 11 класу Човно-Федорівського ЗЗСО
І-ІІІ ступенів Зіньківської районної ради
Керівник: Жолоб Л. І., учитель історії
Культура – сукупність матеріального і духовного надбання певної
людської спільноти (етносу, нації), нагромадженого, закріпленого і збагаченого протягом тривалого періоду, що передається від покоління до
покоління, включає всі види мистецтва, культурну спадщину, культурні
цінності, науку, освіту та відображає рівень розвитку цієї спільноти. Заклади культури на території населених пунктів завжди були осередками духовного життя громади та мали велике значення для її розвитку
й гармонійного існування. Кожен час ставив перед ними свої завдання.
У радянський період заклади культури були не лише могутнім засобом
пропаганди державної ідеології, а й можливістю жителям села розвивати свої творчі здібності, проводити вільний час та врешті решт відчувати себе членом єдиної громади.
Старожили села Човно-Федорівка розповіли, що до відкриття
сільського клубу молодь збиралася на вулиці або у великій хаті одинокого дядька Давида. Співали, ділилися новинами, танцювали. Потім
з’явилася хата-читальня, а в кінці 30-х правління місцевого колгоспу
вирішило побудувати новий клуб. У роки Другої світової війни у цьому
приміщенні німці зробили склад. Після визволення, коли всі колгоспні
комори були спалені, то все збіжжя теж звозили туди. Пізніше там зробили контору МТС, а потім перебудували під дитячий садочок.
В кінці 40-х років у центрі Човно-Федорівки колгосп побудував
нову будівлю сільського клубу в якому була зала на 200 місць, бібліотека і радіовузол. Телебачення в селі ще не було, клуб був освітньокультурним центром, куди ввечері сходилися жителі, щоб провести
час. У закладі працював драматичний гурток, яким керувала місцева
бібліотекарка Любов Онищенко. Серед місцевої інтелігенції було багато охочих показати свої таланти на сцені місцевого закладу культури.
Особливо активну участь у постановках брали місцеві вчителі: Шморгун Григорій Федорович, Бараннік Іван Петрович з дружиною Уляною
Іванівною, Артеменко Ольга Василівна та Микола Петрович, Шляхова
Олена Василівна, Коростиленко Олексій Якович із дружиною Лідією
Іванівною та інші. Глядачі більше полюбляли класику. Особливо тепло
приймали такі вистави, як: «На перші гулі», «Сватання на Гончарівці»,
«Мартин Боруля», «Наймичка», «Безталанна», «Літа молодії», «Фараони», «Дай серцю волю, заведе в неволю», «Таємне побачення», «За
владу Рад», «Це було в 1919 р.» та ін. Костюми та декорації виготов132

ляли своїми руками. Навіть їздили на консультації до Полтави, щоб
навчитися правильно накладати грим та приклеювати бороди.
У Будинку культури організовували вечори відпочинку, які проводилися за таким сценарієм: лекція, вікторина, танці [1]. Спочатку
танцювали під гармошку чи баян, потім під радіолу. Проводили багато
тематичних вечорів, усних журналів, новорічні карнавали, концерти до
державних свят, в день проведення виборів та інше. У радянські часи
в Будинку культури завжди був агітаційний пункт. Там чергували агітатори, можна було переглянути журнали чи газети.
Радянська влада любила відзначати ювілеї та державні свята
новобудовами. 14 листопада 1967 року районна газета «Прапор комунізму» в статті «Найкрасивіша споруда в Човно-Федорівці» широко висвітлювала відкриття в селі нового двоповерхового приміщення
Будинку культури, який було побудовано на «честь 50-річчя Великого Жовтня та для створення хліборобам усіх умов для високопродуктивної праці» [2]. Газета писала, що на свято зібралося кілька
сотень місцевих жителів та гостей із сусідніх сіл, яких ледве вмістила зала на 400 чоловік. У новому приміщенні була також бібліотека, просторе фойє для проведення танцювальних вечорів і «кімната
щастя» для проведення різних урочистих подій: реєстрація шлюбу,
звіздини та ін. На відкритті будівлі секретар парткому Олексій Лега
зачитав листа до нащадків, який потім було покладено в капсулу
і замуровано в стінах новобудови.
Звісно, що у 1967 році для майже двох тисяч жителів ЧовноФедорівської сільської ради, які мали лише 26 телевізорів, Будинок культури безперечно став центром усього культурного життя [2].
У закладі працювало багато гуртків художньої самодіяльності. Духовий
оркестр, яким керував Артеменко М. П., мав кілька складів та був неодноразовим переможцем районних оглядів художньої самодіяльності
[6]. Щодня, крім понеділка, демонструвалися кінофільми. Місцевий кіномеханік Калюжний Григорій Пилипович здобув освіту в Харківській
республіканській школі кіномеханіків та почав свою трудову діяльність
із «кіно передвижки» невеликої мобільної кіноустановки, за допомогою
якої демонстрували кінофільми до появи стаціонарних кіноустановок.
Спочатку перевозили кіноапарат і установку, яка виробляла електрику,
на підводі, а потім на машині. Використовувалася 16 мм плівка. Десь
у центрі населеного пункту, на стіні будівлі, розвішувався екран і таким чином створювався кінотеатр. Збиралися люди із сусідніх сіл. Найулюбленішими фільмами були «Застава в горах», «Опасные тропы»,
дуже любили, особливо діти, фільм «Тарзан». Щоб працювати на стаціонарній установці, Григорію Пилиповичу довелося навчатися чотири
роки аж у Ростовському кінотехнікумі. У новому приміщенні Будинку
культури двічі на тиждень о 15.00 демонстрували фільми для дітей,
адже учням на вечірні сеанси вхід був заборонений, вчителі місцевої
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школи за цим суворо слідкували. Вартість сеансу 10 копійок (якщо
фільм односерійний) для дорослих і 5 копійок для дітей. Найбільш,
як тепер говорять, касовим фільмом стала стрічка «Подвиг розвідника». Його дали на район на три дні. За одну добу цей фільм повинні
були переглянути в 3-4 селах. Картину демонстрували кілька разів на
день. За цей сеанс було зібрано більше 100 рублів. А місячний план
був 140 рублів. Графік демонстрації та назви фільмів можна було дізнатися із сторінок місцевої газети «Зірка», яка широко висвітлювала
на своїх шпальтах діяльність місцевих закладів культури [3]. Коли в
кожному будинку з’явилися телевізори та відеомагнітофони, а коштів
на опалення приміщення виділяли все менше і менше, демонструвати
фільми стали рідше, а з 2002 року припинили повністю.
У новому Будинку культури була велика бібліотека. Два читальних
зали – для дорослих і дітей, сховище, дві кімнати стелажів із книгами. Місцевий колгосп «Маяк» виділив кошти на нові меблі. У бібліотеці
було багато квітів, тематичних виставок. Бібліотекарями працювали
Онищенко Любов Петрівна та Шрам Віра Семенівна. Відвідувачів було
багато, гарних книжок у радянські часи купити було важко, а в бібліотеку література надходила часто. Одних лише журналів 34 назви. Щоб
графік роботи був зручний для відвідувачів, заклад працював до 20.00.
Бібліотекарі регулярно читали лекції для працівників тваринницьких
ферм та тракторних бригад, розказували про нові книги, готували матеріали для місцевої радіогазети [4].
У 70-х, 80-х у місцевому колгоспі «Маяк» щомісяця проводили
підсумки соціалістичного змагання або наради тваринників. Після розгляду виробничих питань передовики переглядали виступи місцевих
артистів. Тому в Будинку культури постійно проходили репетиції. Щороку в лютому проходили районні огляди колективів художньої самодіяльності. Підготовку розпочинали ще з осені, а вже після нового
року репетиції проводилися двічі на тиждень, а то й частіше. На районний огляд заклад повинен був представити виступ хору, чоловічий
та жіночий ансамблі, соло, дует, тріо, уривок із п’єси, танець, духовий
оркестр. У середині 80-х років місцевий колгосп «Маяк» щедро фінансував місцевий Будинок культури: були закуплені нові інструменти для духового та струнного оркестру, вокально-інструментального
ансамблю та костюми для хору.
Будинок культури завжди залишався центром культурного життя
громади. Тут проводилися реєстрації шлюбів і звіздини [5]. На сцені закладу виступали артисти обласної філармонії, Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. М.В. Гоголя, Народна артистка України Раїса Кириченко, квартет «Гетьман»,
Заслужена артистка України Наталія Май, хор «Калина» та багато
інших. І сьогодні заклад залишається творчою майстернею для жителів громади. Серед учасників художньої самодіяльності є цілі родини:
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Владислав, Дарина та Олександр Реви, Настя та Наталія Тихоновичі,
Надія та Поліна Мажари, Леспух Євгеній з бабусею Конєвою Любов’ю
та ін. До цього часу збереглася традиція проводити обжинки, свято напередодні Івана-Купала, проводи зими, підсумки після закінчення сільськогосподарських робіт, вечори вшанування людей поважного віку,
святкування Дня Перемоги та ін.
Кожен час ставив перед закладами культури свої завдання.
Однак, на будь-якому етапі суспільного розвитку вони покликані поперше, робити все для збереження існуючих традицій і надбань, подруге, привносити щось нове, свіже, неповторне, шукати нові форми
для культурного дозвілля жителів громади. І в цьому чи не найважливіша роль сільської культури як складової загальнокультурного
процесу в Україні.
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СВЯТО «ВИШИВАНКА» У МАЛОМУ БАКАЇ
ЯК ЗАСІБ ВІДРОДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ
Терещенко Олександра,
учениця 11 класу Малобакайської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Решетилівського району,
член пошукової групи «Бакай»
Керівник: Бодня Н. М., заступник директора з НВР
«Шануй звичаї та обряди предків твоїх, бо це твоя окраса»
М. Рильський
Щорічно наприкінці квітня у Малобакайській ЗОШ І-ІІІ ступенів Решетилівського району проходить районне учнівське свято народної творчості «Вишиванка». У ньому беруть участь колективи закладів загальної
середньої освіти району, майстри народної вишивки Решетилівщини,
викладачі художнього ліцею, представники районної та місцевої влади.
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Постійним учасником свята з часу його заснування був Заслужений майстер народної творчості України, відмінник освіти України, лауреат премії імені Панаса Мирного, літературно-мистецької премії імені
Олени Пчілки, викладач Гадяцького коледжу культури і мистецтв ім. І.
П. Котляревського світлої пам’яті Григорій Олексійович Кисіль. Він став
справжнім «хрещеним батьком» цього заходу. З року в рік наш земляк
відвідував «Вишиванку», ділився спогадами про батьківський край, презентував свої випуски альбомів «Українська вишивка», розповідав про
творчі задуми, дарував сувеніри, виготовлені його учнями.
Активно залучаються до його проведення учні району – юні шанувальники традицій українського народу, ті, хто цікавиться народною вишивкою. До кожного свята вони разом зі своїми вчителями-наставниками
на виставку готують свої роботи, а також вишивки їх матусь, бабусь, односельців. Під час проведення тематичного дійства діти знайомляться із
мистецтвом творення вишитих виробів і мають змогу долучитися до їх
виготовлення.
Актуальність нашого дослідження полягає у тому, що на сьогодні у
суспільстві відчувається істинна потреба у національному самовираженні, пізнанні традицій та обрядів, підкресленні неповторності, особливості
українства. Сьогодні вишивка аналізується як важлива художня цінність,
що виконує численні функції – естетичну, пізнавальну, комунікаційну. У
ній своєрідними засобами передається прагнення людини возвеличити
те, що її оточує, чим вона живе. Це і рослинний світ, земля, небо, – усе
те прекрасне, що створене працею людини і передане у вишивці образною мовою узагальнення, що зберігається як вселюдська пам’ять про
історію, землю, природу. Саме життя підтверджує, що вишивка активно
розвивається і збагачується новими аспектами естетичного звучання, що
змістовна краса необхідна сьогодні не менше, ніж у минулому, що в наш
час зростає їх художньо-культурна цінність.
Свято «Вишиванка» – тематичне.
У 2009 році відбулася презентація вишитих портретів видатних
людей Полтавщини, розроблених Г. О. Кисілем і виконаних представниками освітніх закладів Решетилівщини. До цієї справи долучилися
не тільки педагогічні працівники, а й учні. Вишивали навіть цілими родинами. Вишито 24 портрети, які є окрасою актової зали школи. На
цьому святі учителька Малобакайської школи С. І. Міхно подарувала
В. О. Пащенку власноруч вишитий портрет О. Гончара, творчість якого
він досліджував. [6, с. 32].
Увагу учасників свята 2010 року полонили великодні мотиви в народній вишивці. Його тематика – Великдень – добре відслідковувалася
в експонатах, представлених школами району. Чимало вишитих робіт
зображували символ Великодня – писанку. Вабили око й чудові зразки цих творів, особливо виконані викладачами та учнями Гадяцького
училища культури.
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«Українська вишита сорочка – душі моєї оберіг». Таку назву мало
районне учнівське свято народної творчості «Вишиванка – 2011».
Учасники заходу милувалися вишитими сорочками, частина з яких мають більше років, ніж старійшини нашого краю. Поряд з раритетними
були і сорочки, вишиті сучасними майстринями. А студенти факультету технологій і дизайну Полтавського педагогічного університету презентували жіночі і чоловічі сорочки різних періодів Полтавщини, Київщини та Закарпаття. Разом зі своїм деканом, В. П. Титаренко, вони
постійні учасники свята.
У 2012 році дійство присвятили вишивці в інтер’єрі «А над світом,
гляньте, а над світом, українська вишивка цвіте», свідченням чого стала
виставка, підготовлена колективами навчальних закладів району, місцевими майстринями. З великим задоволенням познайомилися із роботами сільських майстринь: Мотрони Дмитрівни Убийвовк із Глибокої Балки, Галини Іванівни Куцугуб та Світлани Іванівни Міхно із Малого Бакая,
Ольги Іванівни Чаричанської із Шрамків, Марії Олександрівни Юшко з
Плоского. Окрасою свята стали й роботи Андрія Романова з Решетилівки. Студенти ПНПУ традиційно представили на святі мистецькі набутки.
Цього разу – картини, вишиті бісером, стрічками, нитками.
У 2013 році свято присвятили вишивці в традиційному народному одязі. Вернісаж нагадувала виставка, на якій представили сорочки, сучасні вишиті сукні, серед яких весільні, костюми, блузи, чоловічі
сорочки. Присутня на святі була Заслужений майстер народної творчості України Н. В. Вакуленко. Вдалим доповненням заходу стало
дефіле «Агенції моделей».
У 2014 році свято було приурочене 200-річчю від дня народження
Великого Кобзаря «Шевченківські мотиви в українській вишивці». На
ньому відбулася знайомство-презентація альбому Григорія Олексійовича «Українська вишивка. Портрети Шевченка». Гостем був директор
Решетилівської майстерні художніх промислів Сергій Олександрович
Колінченко. Під час свята діяла виставка вишитих виробів, присвячена
Шевченківській тематиці, яку представили освітні заклади.
Під час свята «Вишиванка – 2015» – «Краса вишивки у різних техніках виконання» колективи шкіл представили на виставку свої роботи,
виконані різними техніками. На заході відбулося знайомсто із творчістю
решетилівської майстрині Тетяни Олександрівни Москівець. Цього року
свято було доповнене проведенням майстер-класів: вишивка бісером
(уч. С. І. Міхно), вишивка стрічками (уч. І. Ю. Косенко) та вишивка нитками на картоні (ізониткою) (уч. О. О. Золотарьова).
Особливістю «Вишиванки – 2016» – «А доля рушниками стелиться…» було розмаїття рушників, зібраних учнями шкіл району на тематичну виставку. Почесними гостями стали член Національної спілки майстрів народного мистецтва України Л. М. Пілюгіна, викладач Гадяцького
коледжу культури і мистецтв О. Г. Кисіль. Відбулося засідання мистець137

ких студій під керівництвом Лариси Михайлівни та Антоніни Григорівни
Верблюд, вчителя трудового навчання Решетилівської гімназії ім. І. Л.
Олійника. Родзинкою заходу стала присутність на ньому Першого національного каналу телебачення, який представляв випускник школи, власний кореспондент каналу Володимир Непийпиво [1, с. 3].
«І вишите моє життя…». Така назва «Вишиванки – 2017». Свято
було приурочене творчості світлої пам’яті Григорія Олексійовича Кисіля,
який відійшов у вічність саме на початку року. На святі відкрито куточок пам’яті славного земляка. Почесними гостями заходу були родина
Григорія Олексійовича, директор Гадяцького коледжу мистецтв А. Насменчук, митці нашого краю: Ніна Іванівна Іпатій, Олена Вячеславівна
Коршунова, Олександр Олексійович Бабенко. У рамках свята проведені
майстер-класи: «Барвисті китички – на вкраїнські сорочки» (учитель О.
О. Золотарьова) та «Єднаймося у вишивці» (учасники обласного проекту «Образ і слово Кобзаря у вишивці» на чолі з його координатором К.
Калініченко) [2, с. 4].
Районне учнівське свято народної творчості «Вишиванка-2018» –
«Молодь обирає вишиванку» проводилося вдесяте. Гості «пройшлися»
сторінками його історії, переглянувши відеофільм «Святу «Вишиванка» –
10 років!». Підтвердженям тематики свята став «Парад вишиванок» за
участю представників закладів загальної середньої освіти району. Учасники заходу милувалися родинними сорочками, виконаними у різних
техніках, які представили колективи освітніх закладів. Справжні витвори
мистецтва продемонстрували викладачі Решетилівського професійного
художнього ліцею Надія Вакуленко та Алла Кісь. В гостях на бакайській
землі побували учасниці проекту «Образ і слово Кобзаря у вишивці» з
Полтави на чолі з координатором проекту К. А. Калініченко [3, с. 3].
Щорічно до кожного свята організаторами виготовлялися запрошення для почесних гостей, буклети. Члени гуртка «Вишиванка»
майстерно створювали тематичні емблеми, які дарували на пам’ять
запрошеним гостям.
Вивчаючи народну творчість, спілкуючись з майстрами, запрошуючи на свято шанованих людей району, області, які до цього причетні, продовжуються кращі традиції українського народу. Свято вишивки об’єднує
народних умільців та дітей освітніх закладів району, які не байдужі до
історії народу, в чиїх душах живе бажання творити прекрасне.
Отже, на бакайській землі робиться дуже важлива справа – відроджується, стверджується, дбається, щоб майбутнє покоління не забувало про вишивку, а продовжувало справу своїх мам, бабусь.
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«СВІТЛОГІРСЬКИЙ РИБОКРАЙ – ДЛЯ ТУРИСТІВ СПРАВЖНІЙ РАЙ»
Федоренко Вікторія,
учениця 10 класу, ОЗ «Кобеляцький ліцей №1»
Керівник: Ярмоленко О. О., педагог-організатор,
керівник гуртка Кобеляцької райСЮТур
Село Світлогірське знаходиться на правому березі дельти річки Ворскла, вище за течією примикає село Кишеньки. Село розташоване
на межі лісостепової і степової зони. Є кілька островів, що розташовані
поблизу села Світлогірське. Найвідомішим є острів Вишняки, який має
важливе значення з точки зору туризму. На навколишній території мешкає розмаїття птахів та звірів. У водосховищі водиться багато риби. Назва походить від вислову Світла Гора, тому що село розташоване на високій горі біля водосховища.
З 13 по 14 вересня 2019 року в Світлогірському проходив туристичний фестиваль над Дніпром «Усе буде туризм». Захід став можливим
завдяки участі місцевого жителя Миколи Журавля в обласному конкурсі
«Бюджет участі». Його туристичний проект отримав 100 000 гривень з
бюджету обласної ради. Також на втілення ідеї 50 000 виділили світлогірські депутати [1].
У п’ятницю, 13 вересня на базі комплексу «Берег» організатори
фестивалю провели семінар-тренінг «Село – розвиток через туризм».
Метою даного заходу було напрацювання системних рішень для
розвитку місцевих громад шляхом використання можливостей інтерпретації природної та культурної спадщини у форматі туристичної привабливості на прикладі нашого району.
Цільовою аудиторією були найбільш зацікавлені сторони: очільники
територіальних громад району, керівники музеїв, краєзнавці, представники малого і середнього бізнесу, учнівська молодь та представники засобів масової інформації. Адже одними із пріоритетних напрямків розвитку місцевих громад є сільський та зелений туризм, який зараз набирає
обертів у регіонах України.
Відкрили семінар-тренінг керівники району Володимир Кішінський
і Володимир Катишков, котрі побажали учасникам заходу отримати нові
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знання, які у подальшому використати для залучення нових інвестицій
через розвиток зеленого туризму.
Господиня заходу, Світлогірський сільський голова Тамара Гординська, презентувала найкращий населений пункт, свою малу батьківщину –
село Світлогірське. Розпочався захід із презентації туристичного логотипа села Світлогірське, автором якого є Алла Хорольська-Маслюченко [2].
Своїми напрацюваннями у розвитку туристичного бізнесу поділилися консультант з розвитку мережі Зелених шляхів в Україні, голова
громадської організації «Туристичне товариство «Карпатські стежки»
Олександр Бурсанов та експерт з розвитку туристичних дестинацій, співзасновник Міжнародного фестивалю «Полтавська галушка» Яніна Барибіна. Доповідачі ознайомили присутніх з успішними кейсами розвитку
туристичних територій, пріоритетними напрямами розвитку сільського та
зеленого туризму, наголосили на ключових моментах розвитку туристичної галузі саме у Кобеляцькому районі. За словами експертів, наш район
має всі сприятливі умови для динамічного розвитку різних видів туризму.
Підводячи підсумки першого дня, проведеного у рамках фестивалюярмарки «Все буде туризм», можна сміливо сказати, що від того, як буде
розвиватися сфера туризму, значною мірою, залежить і стан економіки
окремих територій Кобеляцького району. Ми маємо всі умови, для того,
щоб залучити туриста шляхом створення цікавого туристичного продукту,
покращення туристичної інфраструктури та залучення нових інвестицій.
Наш край дійсно може бути туристичним, бо природа наділила нас
раєм – річки, ліси, історичні місця, талановиті й гостинні люди. Це сповна
проявилося наступного дня, коли вказівники на всіх перехрестях показували дорогу на фестиваль «Все буде туризм». На березі річки всіх вітав
фестиваль «Світлогірський рибокрай».
14 вересня відбувся сам фестиваль, який вдало дебютував. Організатори облаштували місце проведення на березі Дніпра, у сільському
парку. Він розпочався о 10‑ій ранку і тривав майже до 17‑ї години.
У центрі фестивального містечка знаходилась сцена. Музичнорозважальну програму підготували працівники Кобеляцького районного
центру культури і дозвілля. На сцені виступили майже 40 колективів із
різних населених пунктів району. Вони виконували пісні, грали на музичних інструментах, танцювали, розповідали гуморески і презентували веселі театральні постановки. Ведучі проводили для дітей вікторини, а для
дорослих – розважальні конкурси [3].
Присутніх привітали голова Кобеляцької районної ради Володимир Кішінський, депутат обласної ради Микола Жук, світлогірський сільський голова Тамара Гординська й автор проекту Микола Журавель.
Працівники закладів культури підготували для відвідувачів фотозони,
біля яких чимало охочих зупинялися і робили знімки. Найбільше фото
робили біля інсталяції «Я люблю Світлогірське».
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Справа від сцени працював ярмарок, де відвідувачі могли придбати
вироби з лози, дерева, вишиті рушники та авторські картини. Зліва діяла
дитяча зона, де малеча спускалася з гірки і стрибала на батутах. Ближче
до річки розмістилась польова кухня. Гостям заходу пропонували різні
страви, починаючи від юшки і каші до смаженої риби і шашликів.
Усього фестиваль відвідали кілька сотень гостей. Чудова погода,
кілька десятків музичних номерів, смачний куліш, юшка, шашлик, двадцяти кілограмовий торт та інші смаколики. А головне – захід зібрав багато красивих і талановитих людей з усієї округи [4].
Усі, хто завітав на фестиваль, отримали море позитивних емоцій і
гарних вражень і щиро дякували Світлогірському сільському голові Тамарі Гординській, яка започаткувала фестиваль на березі Дніпра, вклала
в нього частинку свого серця й душі. Впевнені, що наступний фестиваль
збере ще більше учасників і гостей!
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«Родюча, як земля, робоча – як бджола»
Некипілий Максим,
учень 8 класу,
Великобудищанської спеціалізованої школи
І-ІІІ ступенів. Гадяцької районної ради
Керівник: Козороз Н. І.,
учитель української мови та літератури,
Наш гадяцький край славний своєю історією та її творцями. Ми згадуємо славні імена уродженців землі батьківської: Г. Грабянку, О. Засядька, П. Одарченка, М. Жовтобрюха тощо. Особливу щемність викликає
спомин про родину Драгоманових, зосібна про невтомну трудівницю на
ниві українського культурного й громадського розвою Олену Пчілку (Ольгу Петрівну Косач (1849 – 1930) – цьогорічну ювілярку.
Звернення до постаті та діяльності Олени Пчілки у зв’язку з її батьківщиною актуальне з огляду на 1) вагомий внесок землячки в українську національну справу, у вітчизняну літературу; 2) потребу крайового
вивчення відомих діячів громадського руху й культури; 3) важливість по141

шанування видатних земляків давнішого часу, адже це – підґрунтя національного виховання молоді, збереження гідних взірців для наслідування.
Мета – на прикладі окремих віх життєвого і творчого шляху довести
роль цієї особистості на шляху становлення державності, систематизувати та узагальнити відомості про різні форми вшанування краянки Олени Пчілки.
Завдання нашої роботи: подати коротку біографічну довідку про
Ольгу Косач, щоб читач/слухач, за словами Панаса Мирного, зрозумів,
що вона була «родюча, як земля, а робоча – як бджола», виявити, у яких
формах реалізується вдячна пам’ять нащадків-гадячан про славетну
уродженку нашого регіону.
Ольга Петрівна Драгоманова, у заміжжі – Косач, у письменстві –
Олена Пчілка, молодша сестра Михайла Драгоманова, мати митців Лесі
Українки та Михайла Обачного народилася 17 липня 1849 р. у Гадячі. Навчалася в Петербурзькому приватному пансіоні (1861-1866); як письменниця дебютувала у 1866 році. Одружившись (1868 р.) із Петром Косачем,
мешкала на Волині Звягель, Колодяжне), у Києві, де розгорнула активну
літературну, перекладацьку, видавничу діяльність; Гадячі, куди перенесла й редакцію часопису «Рідний край» та додатку до нього – дитячого
журналу «Молода Україна», першого дитячого часопису «українською
мовою на території російської імперії, спрямованого на ствердження й
розвиток національної культури» [4, с. 116].
У нашому місті працювала в «Газете Гадячского Земства», де друкувала свої оповідання української мовою, потім стала редактором газети і з 1917 по 1919 р. видавала її «цілком українською мовою» (А. Гуляк).
Публічно виступала проти більшовицької влади, за що «1920 року була
заарештована» [2, с. 76]. Після «гадяцького десятиріччя» (1914-1924 рр.)
знову переїхала до Києва; працювала в різних комісіях АН УРСР, друкувала етнографічні розвідки, спогади та ін.
Померла 4 жовтня 1930 року, похована на Байковому кладовищі.
Пчілка була сміливою, рішучою, особливо, коли йшлося про українську справу: 1903 року на відкритті пам’ятника Іванові Котляревському в
Полтаві вона виступала українською мовою, порушуючи тим встановлену царською владою категоричну заборону, а в 1905 була поміж чотирьох
делегатів української інтелігенції в Санкт-Петербурзі на перемовинах з
царським прем’єром графом Сергієм Вітте, добиваючись відміни багаторічної заборони на україномовний друк й освіту.
Літературний набуток нашої землячки обсяжний: поезія (поема «Козачка Олена», збірка «Думки-мережанки»), проза (оповідання, повісті),
драматургія, переклади; активно виступала в жанрі байки. Пчілка також
відома і як дитяча письменниця (збірка «Годі, діточки, вам спать»).
Гадячани щиро шанують свою славну землячку, і в матеріальному
вираженні, і на духовному рівні. У місцевому краєзнавчому музеї є експонати, присвячені Олені Пчілці.
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Ще одна форма вшанування пам’яті славетних земляків – є створення музейних кімнат у культурних центрах або навчальних закладах
Так, у травні 2009 року з ініціативи та за активного сприяння випускника школи 1972 року Володимира Костюка в місцевій гімназії відкрито
кімнату-музей Олени Пчілки, яка постійно поповнюється. Тут розміщено унікальні світлини, тут відбулася Всеукраїнська конференція «Олена
Пчілка і Гадяч», на якій виступили наукові співробітники Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України, Музею Лесі Українки, Національного музею літератури України та представники редакції державного видавництва «Веселка».
У ХХ столітті з’явилася традиція давати імена видатних людей населеним пунктам, вулицям, освітнім та мистецьким закладам, тож розпорядженням Кабінету міністрів України від 11 листопада 2009 року ім’я
Олени Пчілки присвоєно Гадяцькій гімназії.
Вагомим актом вшанування Олени Пчілки є премія її імені, заснована видавництвом «Веселка» 1991 року. Нею відзначають найталановитіші твори для дітей, а також письменників і художників, упорядників,
науковців, журналістів, педагогів, меценатів за значний внесок у справу
українського національного відродження.
Із 2008 року у зв’язку з кризою нагороду не присуджували. У
2012 році премію відродили київські видавці та літератори за допомогою
Гадяцької держадміністрації, районної ради та міського керівництва
Гадяча. Тоді «відроджену» премію в місцевій гімназії імені Олени Пчілки
отримали наукові співробітники Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка
НАН України Лариса Мірошниченко й Алла Ріпенко як упорядниці видання «Пчілка, Олена “Золоті дні золотого дитячого віку. . . ”: автобіографічний нарис / Олена Пчілка. – К. : Веселка, 2011. – 80 с. ». Л. Мірошниченко та А. Ріпенко вперше відтворили авторський варіант останнього
твору письменниці. «Це не тільки спогад про дитинство видатної особи,
це надзвичайно цікавий документ епохи, емоційно забарвлена розповідь
про Гадяч і родовід Драгоманових, а ще – своєрідний приклад сучасним
батькам, як треба любити і виховувати своїх дітей, як прищеплювати їм
любов до рідного народу і рідного слова. Видання щедро ілюстровано
світлинами» [5, с. 117]. Серед наших краян- лауреатів названої премії –
Микола Степаненко, ректор ПНПУ.
Від 2012 р. засідання журі літературно-мистецької премії імені
Олени Пчілки відбувається в нашому районному центрі (координатор
літературно-мистецької премії в Гадячі Олександр Зозуля).
Цьогоріч лауреатами премії стали: народна артистка України, Герой
України Ніна Матвієнко, заслужений діяч мистецтв України, поет, прозаїк,
журналіст Олексій Кононенко та журналістка, поетка, авторка пісенних
текстів Любов Загоровська (інтернет-видання «Полтавщина»), [6].
Невіддільний від історії Драгоманових-Косачів і хутір Зелений Гай –
місцина, що перебувала тоді за межами міста. Нині він відомий як Ле143

син Гай, Тут, на місці, де стояв будинок Косачів і де неодноразово бувала Леся, на честь 100-річчя з дня народження (1971 р.) встановлено
пам’ятний знак.
У Зеленому Гаю облаштовано «Співоче поле», відкрито відпочинкову зону «Урочище Зелений гай». У цьому історичному місці ось
уже три десятиліття відбувається обласне свято «Дивоцвіт Лесиного Гаю», яке щорічно відвідують учнівський та педагогічний колективи
нашого закладу.
«Найсвіжішими» актами ушанування землячки вважаємо 1) відкриття в Гадячі пам’ятної дошки Олені Пчілці (Ользі Драгомановій-Косач). Як
повідомила В. Шемчук, встановлено її за рішенням Гадяцької районної
ради та з ініціативи Полтавського обласного відділення Міжнародної організації «Жіноча громада» [Ш]. Меморіальна дошка знайшла місце на
фасаді будівлі 1914 року, нинішньої редакції газети «Гадяцький вісник»
та Регіонального ландшафтного парку «Гадяцький» – колишнього приміщення «Газети Гадяцького земства»; 2) презентація фільму про славну землячку. Мешканці Гадяча 12 вересня 2019 року переглянули фільм
«Берегиня Драгоманівського роду», який замовив відділ культури і туризму Гадяцької міської ради до 170-ї річниці від дня народження Олени
Пчілки. Режисер стрічки – Інна Дідик, прекрасна поетка, журналістка, режисерка, колишня «лтавівка».
Олена Пчілка любила наш/свій край, залишила його чудовий опис:
«Є на Україні, серед милої Полтавщини, багатої на гарні куточки, чудовий краєвид! Станете на краю Драгоманівської гори, і перед вами відразу
розстелиться велика долина Псла» [4, с. 217].
Отже, Олена Пчілка – українська письменниця, меценатка, перекладачка, етнографиня, фольклористка, публіцистка, громадська діячка, членкиня-кореспондентка Всеукраїнської академії наук (1925);
мати поетеси Лесі Українки, письменника Михайла Косача (Обачного),
Ольги Косач-Кривинюк, Оксани Косач, Миколи Косача та Ізидори КосачБорисової, сестра професора Михайла Драгоманова, дружина Петра
Косача, словом, «родюча, як земля, а робоча – як бджола», на нашу думку, належно пошанована сучасниками, її земляками, котрі мешкають у
гадяцькому краї і свято бережуть пам’ять про славну берегиню України.
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КРАСА ПО-УКРАЇНСЬКИ
Терещенко Діана,
учениця 11-А класу
ОЗ Гребінківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4
Керівник: Щербак І. С.,
учитель англійської мови
Протягом останніх років стрімко розвивається український ринок
косметики. За даними дослідницької компанії Euromonitor International у
2016 році ринок косметичних товарів в Україні зріс більш ніж на 25% в
порівнянні з 2015 роком. Лідерами за темпами зростання стали продукти
декоративної косметики та догляду за шкірою [3]. Якщо ще в минулому
десятилітті велика кількість жінок в Україні користувалися косметичними засобами, які пропонувалися на сторінках каталогів іноземних виробників «AVON», «FABERLIC», «ORIFLAME» та ін., то останнім часом
популярності набувають вітчизняні торгівельні марки: «ЕЛЬФА», «ЯКА»,
«БІОКОН» і т. д.
Очевидно, поява такої кількості вітчизняних б’юті-брендів зумовлена віковічним прагненням жінок мати гарний та природний вигляд. Ще
з давніх часів жінки доглядали за своєю зовнішністю, широко користуючись природними засобами. А старі рецепти й зараз можна зустріти в
різних посібниках з косметології та народної медицини.
Наприклад, щоб шкіра мала молодий і свіжий вигляд, узимку вмивалися джерельною водою, а в інші пори року – росою з різних дерев: липи,
берези чи вишні, адже їх роса була рясною рано-вранці під час сходу
сонця. Через те й вставали жінки ще вдосвіта.
А перед сном умивалися відварами цілющих та духмяних трав – чебрецю, м’яти, материнки, – або ж відварами із пелюсток різних квітів. Одним словом, всі їхні старання були спрямовані на те, щоб бути красивими
та якнайдовше зберегти молодість.
Популярні сьогодні косметичні маски також використовувалися нашими предками. Ще в давнину у всі пори року представниці прекрасної
статі використовували для масок усе, що давала їм навколишня природа: м’якоть кавуна, вишень, слив, листя кропиви, кульбаби, плоди полуниці, ожини, навіть сік алое та пшеничне борошно, а взимку – продукти
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тваринного походження та бджільництва: мед, вершки, масло, сир, сироватку, олію, смалець та яйця.
Слід також зазначити, що в будь-яку пору року маски робилися не
рідше, ніж раз на тиждень. А в зв’язку з тим, що жінки повинні були постійно працювати на вітрі й сонці, була ще й необхідність підбілювати
шкіру рук і обличчя, для чого широко використовували маски, виготовлені з хрону, сиру, огірків. Чудовим відбілюючим засобом для шкіри, що завжди знаходився поруч, була сироватка або пшенична мука, а ефективним тонізуючим засобом, від якого шкіра ставала молодшою й свіжішою,
були маски з меду та петрушки чи з меду та жовтка, а також сметанні й
сирні маски тощо.
Українці особливого значення також надавали догляду за волоссям.
Довге й пишне волосся було гордістю й окрасою жіноцтва. Мили його
теплою джерельною водою, в яку додавали відвари ромашки, лопуха,
звіробою, липового цвіту, а полоскали відварами любистку чи м’яти, від
чого воно було м’яким, блискучим і мало приємний запах. Завдяки ромашковому настою волосся набувало легкого золотистого кольору, було
м’яким і пухнастим.
Для підфарбовування волосся теж застосовували природні барвники, які не лише не шкодили, а й покращували структуру волосся.
Так, лушпиння цибулі надавало волоссю рудувато-золотистого кольору й здорового блиску, ягоди ожини – червонувато-коричневого,
відвар гілок і листя липи – коричневого, а порошок із ялинової кори –
чорного [2; с. 211-212].
Ідеалом жіночої краси в Україні споконвічно були чорні брови гарної форми, які дівчата часто підводили сажею або вугіллям. А щоб мати
рум’яні щічки та червоні губи, використовували сік буряка та малини [1].
Якщо кілька десятиліть тому серед молоді були популярні неприродній яскравий колір волосся та захоплення хімічними косметичними
засобами, то тепер спостерігається тенденція до відродження давніх
забутих рецептів та застосування натуральних інгредієнтів у догляді за
тілом. Сучасні косметичні виробники, рекламуючи свої товари, зазначають, що вони виготовлені на основі природних компонентів та виготовлені з урахуванням давніх рецептів.
Однією з людей, причетних до створення засобів краси є й наша
землячка, уродженка міста Гребінки – Людмила Миколаївна Зателепа. З
дитинства Людмила цікавилася засобами догляду за шкірою, самостійно
намагаючись створювати різноманітні маски за рецептами своєї бабусі. Можливо, саме це захоплення маленької дівчинки й визначило вибір
майбутньої професії.
Після здобуття вищої освіти в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» за
відповідною спеціальністю, вже понад десять років працює в галузі роз146

робки та виготовлення косметики. Останні три роки з них працює провідним технологом у компанії «Healthy Pharm Ukraine» у місті Київ. На заводі
компанії працює більш ніж 50 працівників, які здійснюють повний цикл
виробництва: розробка рецептури, дизайну пакування, випуск і контроль
за якістю готової продукції.
Компанія має чотири власні лінії виробництва: продукція для догляду за ротовою порожниною «ZUBB», лінія засобів для догляду за шкірою
рук і ніг «AMELEDA», засоби для догляду за шкірою обличчя та волоссям
«TVOYA» та серія засобів побутової хімії «KRALYA» [4].
У наш час виготовити косметичний засіб без додавання «хімії» неможливо, оскільки термін зберігання та придатності такого засобу дуже
й дуже обмежений. Це в домашніх умовах ми можемо зробити маску
й відразу її використати. А для промислового виробництва це неможливо, адже від моменту виготовлення до моменту використання засіб
проходить довгий шлях – приготування засобу, пакування, перевезення,
зберігання та реалізація товару. Погодьтеся, все це вимагає часу та відповідних умов.
Проте в своїх розробках Людмила намагається максимально, наскільки це можливо, використовувати якісні натуральні складники та
відтворювати бодай елементи давніх українських секретів краси. Так,
приміром, у розробці деяких засобів для волосся використовуються
екстракти кінського каштана, липи, чебрецю, лаванди, зернових культур та лопуха, а в засобах для догляду за шкірою – екстракти ромашки,
алое, ефірні олії троянди та ін. Для виготовлення ж зубних паст та засобів для догляду за ротовою порожниною використовуються екстракт
м’яти та хвойних дерев.
Отже, як бачимо, сучасна косметологія попри свою високу технологічність виробничих процесів багато в чому запозичує та зберігає давні
традиційні рецепти та методи збереження красивого та молодого вигляду, яких дотримувалися наші предки в давнину.
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товариства «Я – У всеСВІТІ»
Керівник: Давиденко Н. М.,
учитель української мови та літератури
Численні археологічні розкопки свідчать про те, що дерево – один із
найдавніших матеріалів, який українці використовували у побуті. За часів
Київської Русі широко розповсюджені були різні дерев’яні вироби: ложки,
миски, лави, діжки. Уже в Х-ХІІ століттях вони були прикрашені різьбою.
Різні способи обробки дерева існували здавна. Збираючи матеріали, досліджуючи традиції художньої обробки деревини, ми помітили цю неповторність художньої техніки різьблення.
Актуальність пропонованої теми полягає у зростанні інтересу до народних ремесел, які є одним із ознак національної належності. Сьогодні
особливо цікаво дізнатися, чим займалися наші пращури, яким був їхній
побут, звідки вони черпали уяву, щоб залишати на дереві такі унікальні різьблення. Узори, залишені на дерев’яних виробах, трактувалися як
символічно-оберегові.
У цій роботі зосередимо увагу на особливостях традицій Полтавського краю, назвемо майстрів, які з покоління в покоління передавали
свої уміння.
Полтавщина теж має свою оригінальну традицію художньої обробки
дерева. У нашому регіоні довгий час поширювалося і зараз улюблене
різьбярами тригранно-виїмчасте різьбіння.
У середині ХVII століття у Полтаві, Кобеляках, Гадячі відкривалися
цехи, що об’єднували майстрів. Після скасування кріпацтва кустарним
виробництвом опікувалося Полтавське земство. Воно заснувало навчальні заклади, презентувало вироби на різних виставках.
Найбільшого свого розквіту різьблення набуло наприкінці ХІХ – на
початку ХХ століття. У 1911 році в Полтаві була створена столярнорізьбярська майстерня, де працювало багато талановитих майстрів.
Їх діяльність була спрямована на відродження традицій у виготовленні
українських народних дерев’яних меблів. Вироби цієї майстерні з успіхом
експонувалися в Італії 1911 року, де були відзначені золотою медаллю.
У 1913 році на виставці у Києві здобули також найвищу нагороду.
Полтавське класичне народне різьблення включає техніки:
тригранно-виїмчате різьблення, рельєф, а також круглу пластику. Різьбярі вживали обмежену кількість простих лінійних форм: порізки, трикутні,
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прямокутні та ромбоподібні форми. До них долучалися розетки: спіраль,
павутинка, вихор, млинок, сливка. Вироби народних митців експонувалися на Іллінському ярмарку у Ромнах і в Полтаві.
До числа найвидатніших полтавських різьбярів по дереву належать
батько та син Федот та Прокіп Юхименки із села Великі Будища. З їх
іменами пов’язують розквіт різьблення по дереву у нашому регіоні у кінці
ХІХ – початку ХХ ст.
Федот Іванович Юхименко (перша половина 19 – початок 20 століття), майстер круглої скульптури. Створив монументально-декоративні
скульптурні композиції для палацу Кочубеїв, різьблені іконостаси, меблі, предмети побуту. Федот Юхименко тримав різьбярську майстерню, де виконував на замовлення скрині, сволоки, вози, різьблені форми для кахлів тощо. Різьбив із сином наличники для сільських хат.
З майстерні Федота Івановича вийшли його учні, різьбарі В. Гарбуз,
П. Кримпоха, В. Рева.
Син Федота – Прокіп Юхименко(1870-1931), полтавський майстер
різьблення по дереву. Навчався у батька та діда. Автор барельєфів
(«Козак-бандурист», 1902), скульптур балюстради хору і колон для будинку Полтавського земства (зараз краєзнавчого музею), декоративних
картушів на Музеї історії Полтавської битви (1908-1909), різьблених
меблів, оправ альбомів, форм для кахлів тощо. У 1928-1931 рр. Прокіп
Юхименко викладав різьблення в Полтавському технікумі промислової
кооперації. Твори майстра зберігаються у музеях Полтави, Харкова, Києва. Похований П. Ф. Юхименко на міському кладовищі (зараз це територія парку ім. І. П. Котляревського).
Першими роботами Прокопа Юхименка були дерев’яні тарілки для
хліба, різьблені скриньки для намиста. Після знайомства з барельєфними композиціями Л. Позена на пам’ятнику І. Котляревському у Полтаві
він захопився об’ємною і рельєфною різьбою.
Прокіп Юхименко добре знав народне мистецтво, його орнаментику, мав велику колекцію тканин, вишивок, пряничних форм. У роботі
користувався натурою, робив попередні начерки. Архітектор В. Кричевський, автор проекту будинку Полтавського земства (нині Полтавський
краєзнавчий музей, збудований у 1902–1907 рр.) саме П. Юхименка запросив виконати у ньому різьблення на масивних вхідних дверях, поруччях на галереях і на стільцях. Для оформлення внутрішнього інтер’єру
будинку Полтавського земства П. Юхименко виконав стільці, вхідні двері з орнаментальною композицією «дерева життя», двері до парадних
зал, а також дерев’яне поруччя хору, підтримане балкою із стилізованим
українським шрифтом.
Альбом зі світлинами краєвидів Полтавщини і сцен народного життя
краю був подарований громадськістю Полтави славетному українському статистику, етнографу та фольклористу Олександру Олександровичу
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Русову з нагоди 25-річчя його діяльності (1901 р.). Різьблену обкладинку
до альбому виконав Прокіп Федотович. Сюжетне зображення, відтворене реалістично, обрамовує широка кайма з геометричним орнаментом,
що нагадує вишивку. У верхній частині центрального поля вирізьблено:
«А. А. Русову 1876 – 1901». У нижній: «Від щиро шануючих полтавців».
Уздовж правої сторони: «В. Будище. Прок. Єфименко».
У приватній майстерні Юхименків ремісничим фахом оволоділо
багато майстрів, що згодом здобули визнання – В. Гарбуз, П. Кримпоха, І. Дроб′язко. Педагогічну діяльність Прокіп Юхименко продовжив у
столярно-різьбярських майстернях Золотоноші (1911-1913), Великих Будищ (1913- 1924) та з деякими перервами у Полтаві (1925-1931). Як бачимо, митець вніс значний вклад у розвиток полтавського різьблення – і
як непересічний майстер, і як талановитий педагог.
Полтавська народна художня різьба по дереву – надбання багатьох
поколінь талановитих майстрів і одне із цікавих досягнень в українському народному мистецтві.
Сьогодні у навчальних закладах та позашкіллі широко впроваджують навчальні предмети, пов’язані з вивченням народних промислів.
Значну вагу приділяють і різьбленню по дереву. Молодим українцям є
чому вчитися, адже такі великі майстри – серед них і Прокіп Юхименко –
залишили неоціненну спадщину, яка надихає майбутні покоління на
створення оригінальних, національно своєрідних декоративних творів
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ГРЕБІНКІВСЬКІ ФУТБОЛЬНІ ТРАДИЦІЇ
Михайліченко Ілля,
учень 8-А класу Гребінківської гімназії
Керівник: Щербак В. О., учитель української
мови та літератури Гребінківської гімназії
Одним із найпопулярніших і наймасовіших видів спорту людства
сьогодні, безперечно, є футбол. За популярністю він є ігровим видом
спорту номер один, адже членами Міжнародної федерації футболу
(ФІФА) є 208 національних футбольних федерацій [6], а це більше, ніж,
приміром, кількість країн-членів Організації Об’єднаних Націй (193 країни) [4]. Так, згідно з інформацією ФІФА, у 2001 році в футбол на планеті грали близько 250 млн. осіб, з них більше 20 млн. – жінки. Було
зареєстровано близько 1,5 млн. команд і 300 тис. професійних клубів.
Кількість же його шанувальників сягає близько 3,5 млрд. осіб в усьому
світі. Найбільшої популярності гра досягла у Європі, Південній Америці,
Африці і частково в Азії [6].
Футбол сьогодні – не лише командна гра й масовий вид спорту, це
ще й грандіозне видовищне шоу, з яким пов’язана значна частина населення нашої планети. Інакше кажучи, футбол – це система, що охоплює
величезну кількість людей, які його організовують чи створюють, які ним
займаються та які є його шанувальниками. Причому ця система не є обмеженою ані статтю, ані віком, ані професією, ані соціальним, економічним чи будь-яким іншим статусом.
У багатьох країнах футбол вже є частиною національної культури і
об’єктом національної гордості. Він популярний у всіх класах сучасного
суспільства і став способом життя багатьох людей. Яскравим свідченням
цього є намагання людей відобразити футбольне видовище у живописі,
літературі, театрі й кіно. Крім того, футбол перетворився на свого роду
індустрію та бізнес: багато футбольних клубів мають своїх власників, які
отримують з ігор прибуток, а дехто отримує його від футболу через так
звані «букмекерські» контори тощо.
Також здійснюється масове промислове виробництво футбольної
форми, одягу, взуття, символіки, реквізитів. З футболом також пов’язана
ціла галузь ЗМІ – футбольна преса, радіо і телебачення. А ще дуже багато футбольних знаменитостей, використовуючи свій авторитет гравця,
переходить до політики.
Якщо розцінювати рівень поширення футболу в світі за кількістю
осіб, що займаються спортом, то футбол займає друге місце (8,4 %) в
рейтингу, поступившись лише легкій атлетиці (9,6 %). Найпопулярнішим
цей вид спорту є в США, де грають в футбол близько 18 млн. осіб, у тому
числі приблизно 7,2 млн. жінок. Друге місце посідає Індонезія (10 млн.
гравців), третє – Мексика (7,4 млн. осіб), а далі в рейтингу – Китай, Бразилія – 7 млн. гравців і т. д. [5].
151

Наведені факти свідчать лише про те, що рівень поширення футболу та масштаби аудиторії, охопленої ним останнім часом як у світі,
так і в Україні важко перебільшити, тим паче, що його популярність
дедалі зростає.
Моє рідне місто Гребінка також має футбольні традиції, які складалися десятиліттями. Це насамперед пов’язано з тим, що в Гребінці завжди
приділяли значної уваги спорту. А Гребінківський футбольний клуб «Локомотив», якому в 2018 році виповнилося 80 років, – один з найстаріших
в області (принаймні старіший від ФК «Ворскла», заснованого в 1955 р.).
І в інших містах є футбольні команди, які мають значні досягнення та
успіхи, але з такою багатолітньою історією, – на Полтавщині мало.
Складатися команда почала ще до Другої світової війни, в далекому
1938 році, коли до Гребінки приїхав працювати інструктором зі спорту
Олександр Федорович Лавришин. Колишній військовий був футбольним
фанатом. Зразу ж вивчив можливості команди, яка на той час вже нібито
й існувала, але без постійного складу і грала несистематично. Лавришин
був умілим організатором, тож відразу вирішив створити команду з нуля.
Новостворена команда залізничного вузла станції Гребінка заявила про
себе швидко. Хоча на змагання добиратися доводилося товарними потягами або пішки, та гребінківці все-таки грали на обласному рівні, з іншими командами Південно-Західної та Південної залізниць.
Після вивчення можливостей інших команд, з’явився дух суперництва і в «локомотивів». Першим капітаном команди був Антон Тарасюк,
польовими гравцями – брати Антон та Михайло Губки, а також брати
Кулаксюзян, які загинули на фронтах Великої Вітчизняної війни та інші.
Популярність команди настільки швидко зростала, що її було запрошено до гри з київським «Динамо». Звичайно, кияни мали кращу фізичну
підготовку та майстерність, тому й виграли, але завдяки високій спортивній амбітності та командному духу гребінківці довели, що вони гідні
суперники [1; с. 86-88].
За всю історію існування команди були злети й падіння, змінювалися тренери й склад команди. За сумою титулів команда посідає 10 місце
в області. Серед значних досягнень команди «Локомотив» такі. Команда
була бронзовим призером Чемпіонату Полтавської області з футболу в
1986, 1987, 1989, 1997, 1998, 1999, 2011 рр., срібним призером – у 1988
й 1992 рр., Чемпіоном першої ліги області в 2017 році, а вищої – в 1993,
1994, 1996 роках. А ще слід відзначити, що гребінківці виходили в фінал Кубка Полтавської області з футболу в 1946, 1953, 1995, 2008 рр.,
а в 1993, 1994 та 1996 роках ставали його володарем [3]. Станом на
30. 09. 2019 р. ФК «Локомотив» посідає перше місце в турнірній таблиці
групи Б першої ліги чемпіонату Полтавщини з футболу.
Гребінківська земля дала путівку до великого футболу значній кількості футболістів. Серед них – півзахисник команди-чемпіона з футболу
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СРСР 1984 року – футбольної команди «Дніпро» (Дніпропетровськ), уродженець міста Гребінка Олександр Лисенко. Завдяки перемозі в Чемпіонаті СРСР наш земляк у єврокубкових турнірах провів 12 матчів (6 матчів
у Кубку чемпіонів, де забив один гол, та 6 ігор в Кубку УЕФА).
Вихованець футбольного клубу «Локомотив» Ігор Кондак – футболіст у складі команди «Нива» (Тернопіль), а потім у складі команди
«Поділля» (Хмельницький), взяв участь більш ніж у 250 іграх вищої ліги.
Серед легенд клубу є й ім’я Олександра Пучки, гравця футбольних клубів «Миколаїв» та запорізького «Металурга». Слід ще згадати, що один
з колишніх тренерів полтавської «Ворскли» Анатолій Момот свою спортивну кар’єру розпочинав також з Гребінки. З Гребінки свій початок бере
й футбольний шлях одного з нинішніх футболістів молодшого складу ФК
«Ворскла» Артема Жили [3].
Цікаво відзначити, що в нашому місті є ще й жіноча футбольна
команда «Надія». І хоча її історія не така довга й насичена, але вона
вже має значні успіхи. Команда має в своєму списку значну кількість
досягнень і неодноразово виходила на республіканський рівень. Приміром, у 2019 році гребінківська команда посіла 5 місце у вищій лізі чемпіонату України з футзалу (мініфутболу) серед дівчат 2004-2005 р. н.
А у складі дівочої збірної України є дві мої землячки – Євгенія Карбань та
Вікторія Мироненко [2].
Таким чином, все вищесказане підтверджує думку, що футбол є не
лише захопленням людей у наш час, а й частинкою, чи то способом життя багатьох наших сучасників. І моє рідне місто не є винятком у цьому.
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ТРАДИЦІЇ ВЕСІЛЬНОЇ ОБРЯДОВОСТІ У ТВОРАХ МИКОЛИ ГОГОЛЯ
Сакало Євгенія,
учениця 11 класу
КЗ «Полтавська ЗОШ І-ІІІ ступенів №20
імені Бориса СергиПолтавської міської ради
Полтавської області», член шкільного
наукового товариства «Я – У всеСВІТІ»
Керівник: Фісак І. В.,
учитель зарубіжної літератури
Весілля – один із найдавніших і найпрекрасніших народних обрядів, що містить у собі зовнішню красу і духовну велич. У кожного народу весілля – це своєрідний ритуал з певними особливостями, піснями,
обрядами.
Оскільки наш народ з давніх-давен надавав великого значення
утворенню сім’ї, то в характері весільної обрядовості українців відбилися
народна мораль, звичаєве право, етичні норми та світоглядні уявлення,
що формувалися протягом століть.
Для українців весілля було не просто способом закріплення шлюбу, а й надзвичайно колоритним дійством – театралізованою постановкою з великою кількістю учасників і розваг. Саме таким постає весільний обряд у творах М. Гоголя, що й привернуло нашу увагу та стало
предметом дослідження.
М. Гоголь був не тільки відомим письменником, а й етнографом. Зібраний М. Гоголем матеріал про традиції української обрядовості, в тому
числі й весільної, був творчо переосмислений і використаний письменником у повістях збірки «Вечори на хуторі біля Диканьки».
Традиції весільної обрядовості, а саме передвесільного циклу, знаходимо у повісті «Ніч перед Різдвом». Вакула, перш ніж іти до Оксани з
царициними черевичками, дістав зі скрині смушеву шапку, новий пояс та
нагайку, які призначалися її батькові. Шапка і пояс – як весільний подарунок, а нагайка мала засвідчити покору парубка перед батьком нареченої.
Після такої традиційної церемонії Чуб дав дозвіл Вакулі присилати старостів. І герой повісті «Сорочинський ярмарок» «отправился по рядам…
выглядывать получшую деревянную люльку в медной щегольской оправе, цветистый по красному полю платок и шапку для свадебных подарков». Також у цій повісті М. Гоголь описує фрагмент заручин: парубок разом із юрбою молоді приходить просити згоди на одруження з Параскою;
потім батько благословляє їх.
У повісті «Вечір напередодні Івана Купала» М. Гоголь змальовує
лише окремі елементи весільного обряду: «напекли шишек, нашили
рушников и хусток, выкатили бочку горелки; посадили за стол молодых;
разрезали коровай; брякнули в бандуры, цимбалы, сопилки, кобзы –
и пошла потеха…». Але письменник порушує їхню послідовність. Як
правило, хустки купляли заздалегідь. Рушники кожна дівчина готу154

вала сама собі на придане. А от коровай і шишки пекли напередодні
весілля (передвесільний цикл). Про весільний коровай, у нижню частину якого навіть запекли гроші – на багате подружнє життя, згадується
й у повісті «Страшна помста».
Саме з весілля і починається знайомство читача з головними героями повісті М. Гоголя «Страшна помста». У цьому творі автор зображує
кілька яскравих моментів, що є важливими складовими весільного обряду. По-перше, гостей обдаровують короваєм. По-друге, батько нареченого виносить на подвір’я дві старовинні ікони, щоб благословити молодих.
По-третє, гостей щедро частують.
Українське весілля – справжня народна драма, що включала ігрові
дії, танці, пісні та музику. М. Гоголь звертає особливу увагу на життєдайну і життєстверджуючу роль пісні, музики й танцю на всіх етапах весілля.
Проаналізувавши повісті М. Гоголя, ми визначили, що в них письменник використав традиційні елементи передвесільного та власне весільного циклів (умовини, заручини, бгання короваю, обдарування, розподіл короваю та ін.). Збірка «Вечори на хуторі біля Диканьки» свідчить
про те, що письменник розумів красу народної творчості в цілому й був
добре обізнаний з основними традиціями народного весільного обряду.
Твори М. Гоголя можуть стати ілюстративним матеріалом для дослідження української календарної обрядовості. Якщо ж говорити про
традиції весілля, то предметом наступних досліджень може стати зв’язок
весільної обрядовості з народним календарем.
ПРИКМЕТІ ВІР…
Щербак Артем,
учень 5-А класу Гребінківської гімназії
Керівник: Шевченко С. О.,
учитель біології та хімії

Ми живемо в час стрімкого розвитку високих комп’ютерних технологій. Та все ж люди й досі продовжують вірити у всілякі прикмети. Дехто
боїться чорних котів, хтось розбитого дзеркала, а інші – розсипаної солі.
Прикмети прийшли до нас з далекого минулого. Вони передавалися з
вуст в уста, від покоління до покоління. І тепер багато наших сучасників
наслідують ці правила, не прагнучи з’ясувати їхнє походження. Багато
народних прикмет і повір’їв міцно вкоренилися у нашій свідомості.
І зараз дуже часто ми чуємо вислів «встав не з тої ноги». Всі, напевне, знають, що ця фраза означає, що в людини поганий настрій через
певні причини. Але мало хто знає, звідки цей вислів походить. Справа
в тім, що в давні часи у наших предків існувала традиція, за якою вони
мали ліжко впритул до стіни таким чином, щоб встати з неї можна було
тільки з правої ноги. Іншого розташування не допускалося.
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Це було пов’язано з тим, що все, що стосувалося лівого боку, нібито
мало стосунок до нечистої сили. При цьому права сторона начебто несла позитив. Звідси, ймовірно, й вислів «бути правим». Тому не можна
було вранці вставати і ставити на підлогу першою ліву ногу, оскільки це
викликало невдачі. Щоб день пройшов вдало і все йшло добре, людина
мала вставати з правої ноги [1].
Часи змінилися, ліжка тепер у своєму житлі люди розташовують за
іншими принципами, але цей сталий вислів зберігся й до нашого часу.
Ця прикмета має історичне пояснення, та існує багато таких, суть і походження яких неможливо пояснити.
Існують народні прикмети, які поширені у багатьох місцевостях нашої батьківщини. Це, наприклад, повір’я, пов’язані зі смертю людини чи,
скажімо, цвинтарем: не переходити дороги перед похоронною процесією,
не забирати додому в користування квіти чи інші речі з цвинтаря тощо.
А є й такі, що поширені лише в певній місцевості. Часто в різних регіонах України можна зустріти повір’я, протилежні за змістом. Наприклад,
у деяких місцевостях Закарпаття не радили замітати кімнату від порога
до середини кімнати, бо таким чином можна призвати в оселю нечисту
силу [3]. А в окремих регіонах Полтавщини така дія була бажаною, якщо
в домі була дівка на виданні [2].
У моєму рідному місті також є свої «регіональні» забобони. Наприклад, у перший день Великого передвеликоднього посту чужим жінками
заборонено ходити по оселях, бо, мовляв, можуть прийти злидні. Цей
день на Гребінківщині називають «жилавим понеділком», оскільки раніше цього дня господині пекли житні коржі. Відомо, що не у всіх регіонах
України цього дня є заборона жінкам ходити в гості.
А на Святвечір після вечері з дванадцяти страв багато гребінківських сімей на столі залишають тарілку з кутею і чисті ложки, оскільки на
святу вечерю можуть прийти душі померлих родичів.
Одне з найпоширеніших повір’їв полягає в тому, що перехожим не
можна проходити під стовпом ліній електропередачі, розміщеному у вигляді літери «Л». Такі стовпи у нас на Гребінківщині називають «чортовими» або «котячими» воротами. Вважають, що людину, яка порушила це
правило, обов’язково спіткає невдача. І тому в Гребінці у кількох місцях,
де стовпи розміщені саме в такому вигляді, стежки протоптані людьми з
одного чи обох боків, а під стовпом ходять лише люди, які не вірять забобонам та й то – їх одиниці.
І хоча в багатьох сім’ях зараз є пилосос, подекуди в оселях можна
побачити, як на кухні віник стоїть догори ногами, тобто частиною, якою
замітають підлогу, догори. Це пов’язано з тим, що таке положення віника закликає в оселю багатство й відганяє нечисть. Крім того, господарі
ніколи після заходу сонця не виносять з оселі сміття, щоб не вимести
достаток з дому.
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Не можна також переступати через віник, що лежить на підлозі, бо в
такому разі людина, яка це зробила, матиме багато хвороб.
Дуже цікавим є той факт, що у нас на Гребінківщині після заходу
сонця ніхто ніколи не позичить грошей, як би його не вмовляли і які б
причини не були. Нехтування цією істиною, на думку багатьох, може призвести до фінансової скрути в сім’ї.
Є на Гребінківщині й повір’я, спрямовані на уникнення сварок з
близькими людьми. Для цього не можна з людьми спілкуватися через
поріг або через вікно.
Загальновідомим є повір’я про розсипану сіль, що призведе до
сварки. У різних регіонах цієї ж таки сварки намагаються уникнути різними способами. Наприклад, на Київщині радять кинути дрібку солі через
ліве плече і цим самим відігнати нечисту силу, яка нібито буде провокувати сварку [5; с. 167]. У нас у Гребінці людина після того, як розсипала
сіль має голосно засміятися, щоб показати нечистій силі, що не боїться і
цим самим відігнати її.
Ще багато забобонів і повір’їв народжується і в наш час. Наприклад,
люди, професійна діяльність яких пов’язана з комп’ютерною технікою,
намагаються не інсталювати операційну систему в п’ятницю, тринадцятий день місяця, оскільки на їхню думку, система буде «зависати». І
також вважать, що комп’ютерні віруси в цей день занадто агресивні, у
зв’язку з чим рекомендується відмовитися від використання ґаджетів та
Інтернету в цей день. Хоча цьому фактові є логічне пояснення: хакери не
раз поширювали комп'ютерні віруси саме в цю дату. Наприклад, епідемія
Israeli Virus була запущена в п’ятницю, 13 травня 1988 року [4].
Як бачимо, народні прикмети і повір’я мають велике значення у нашому житті. Вони можуть бути як загальнопоширеними, так і мати регіональний відтінок. Вірити чи не вірити в народні прикмети – особиста
справа кожної людини, але всі погодяться з тим, що іноді варто зайвий
раз перестрахуватися від невдач, яких і так багато в людському житті.
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УКРАЇНСЬКА РОСЛИННА СИМВОЛІКА
Лугова Світлана,
учениця 10 класу
КЗ «Полтавська ЗОШ І-ІІІ ступенів
№ 20 імені Бориса Серги»
Керівник: Тоцька О. В., учитель біології
На карті світу є неповторна, мальовнича країна, ім’я якої – Україна,
і другої такої просто немає.
Кожен народ має свої державні символи. У нас в Україні це тризуб
і жовто-блакитний прапор. Та крім державних є ще народні символи, в
когось це пальма чи кленовий лист, а у нас в українців це верба, калина, мальви, чорнобривці, вони є нашими святинями, нашими оберегами – оберегами від усього поганого від блискавки, від бездітності, від
неврожайності, від нещастя; вони широко використовуються в звичаях
та обрядах; їх вишивають на рушниках, та сорочках; про них складено
багато пісень, та легенд.
Символи, за втіленням, умовно поділяють на рослинні і тваринні.
Сьогодні я хочу розповісти про рослинні народні символи, що уособлюють красу України, міць народу, засвідчують любов до рідної землі.
Рослинний світ міцно вкорінився у традиційній свідомості українського народу і асоціюється в народній уяві з молодістю, весною, розквітом, здоров'ям.
Для мене найбільш цікавими є орнаменти на тканинах, зокрема на
одязі, оскільки їхня символіка зберігає відображення тих процесів, які
відбувалися в етнічній культурі українців та в українському суспільстві
впродовж останніх кількох століть і особливо в XIX–XX ст.
Звичай прикрашати одяг вишитими символічними орнаментами існував ще в дуже давні часи. Навіть скіфи, задовго до нашої ери, уже
носили, на думку вчених, вишитий одяг.
Від шостого до третього тисячоліття до нашої ери процвітала стародавня культурна цивілізація, поселення якої знаходилось недалеко
від села Трипілля на Київщині. Відкрив це поселення відомий вченийархеолог Вікентій Хвойка. Було знайдено велику кількість артефактів
того періоду, серед яких були предмети з орнаментами.
Припускають, що історія українських орнаментів починається саме
з древньої Трипільської культури.
Усі орнаменти, притаманні українській народній вишивці, можна розділити на три основних види: рослинні, тваринні (птахи, комахи) і геометричні. Цікаво, що коли відбувалися зміни в традиціях та етнічній культурі
українців, то спостерігалися поступові переходи від використання у вишивках на одязі орнаментів геометричної групи до орнаментів групи рослинної.
Вивчаючи рослинні символи та їхнє використання у вишивках, ми звернули увагу саме на те, що рослинні мотиви поступово займали доміну158

юче положення в певних регіонах України. Це відбувалося на півночі
Київщини, на Сумщині, Полтавщині, Волині наприкінці XIX ст. Тобто, не
дивлячись на те, що вишитий рослинним орнаментом одяг відомий за
археологічними даними ще з давньоруської доби, переважати саме в народних вишивках рослинні орнаменти почали тільки з XIX ст. Наперед
почала виступати естетична, декоративна, функція вишивки.
Зараз виділяють декілька груп рослинних орнаментів: дерева та
кущі, квіти, в'юнки, виноград, чародійні рослини.
На орнаменти вишивок та їхню символіку суттєвий вплив мала доба
бароко. Завершальним фактором стали квіткові орнаменти типу "брокар". Брокарівська вишивка вважається явищем народної культури, а
отже має право на своє місце в історії українського мистецтва. Що таке
брокарівський стиль? Це передусім дуже натуралістично трактовані великі та малі квітково-рослинні мотиви, що складаються в букети, гірлянди, віночки, гілочки різноманітних конфігурацій (троянди, ружі, лілії, гвоздики, грона винограду та виноградна лоза, жолуді, ягоди суниць, калини,
пуп’янки квітів, дубове листя). Можна побачити, що серед квітів найчастіше зображаються яскраво-червоні троянди натуралістичної форми, які
помітно витісняють з рослинної орнаментики інші мотиви.
Працюючи над даною темою, ми звернули увагу на те, що існують
певні розбіжності. Так, наприклад, серед орнаментів, які асоціюються в
українців з рослинами-оберегами, майже зовсім відсутні лікарські рослини, та ті, що використовуються з магічними цілями. У той час, коли рослини, які згадуються в обрядових піснях та використовуються в родинній обрядовості набули широкого розповсюдження. Пояснити це досить
складно. Дослідники припускають, що відсутність в орнаментах вище
згаданих рослин були відносно табуйованими, і тому їх не зображали,
особливо на одязі.
Найчастіше вживаною в орнаментах є улюблена квітка українців –
ружа (сучасна назва троянда), її дбайливо вирощували під вікнами домівок і вишивали на сорочках та рушниках, адже ця квітка нагадує Сонце,
якому з давних давен поклонялися люди, бо саме від сонця найбільше
залежало їхнє життя.
Досить часто в орнаментах вишивки зустрічалося «дубове листя»,
бо дуб – є символом життя, вічності буття, довгого віку, чоловічої сили,
енергії життя та розвитку.
Серед найдавніших мотивів часто використовувалися виткі рослини
такі, як виноград та хміль, які зайняли почесне місце у вишивці на сорочках та рушниках. Орнамент винограду розкриває нам радість і красу
створення сім’ї, щастя від її поповнення, а «сад-виноград» символізує
життєву ниву, де чоловік виконує роль сіяча, а жінка є берегинею, що
ростить і плекає родинний добробут.
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Хміль – молодіжний символ, який несе в собі енергетику розвитку
та любові. Для молодіжних вишиванок використовується також барвінок,
який символізує розвиток, юність, енергійність, допомагає у досягненні
високих цілей.
Часто вживаним у вишивках українських майстринь був і є мак. Червоний мак на вишивці – оберег роду та захист від зла. Якщо в родині
були загиблі воїни, жінки з цієї родини з любов’ю і сумом вишивали на
своєму одязі узори маку, як пам’ять про них.
Та найпоширенішим і найдавнішим українським орнаментом є Дерево Життя. Цей символ є найбільш дорогим для українців, він завжди
зображується у вигляді дивовижного дерева чи пишної квіткової рослини
в декорованому вазоні. Його можна побачити в орнаментиці українських
рушників, писанок, тканих килимів та настінного розпису.
Дерево життя – це образна модель гармонійного поєднання Всесвіту та людини, яка знаменує три основи світу. Яв – видимий та явний світ,
Нав – духовний, який є уособленням потойбічного світу предків, і Прав –
світ правил та законів, звичаїв та обрядів, за якими живе українсьий народ. Отже у Дереві втілено уявлення людей про нескінченність Світу та
Життя, що знаходяться поза межами простору і не підкоряються плину
часу. Дерево Життя об'єднує минуле з теперішнім та майбутнім.
У світі символів людина живе з прадавніх часів. Звичай прикрашати одяг вишитими символічними рослинними орнаментами продовжує
жити. Сьогодні одягти вишиванку, прикрасити рушником весілля, це значить освідчитись в любові і вірності неньці Україні.
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ОЗ «Тарандинцівська ЗОШ І-ІІІ ступенів»,
керівник гуртка «Юні етнографи» Лубенського
РЦДЮТ
Одним із важливих складників кожної споруди є дах. Силует і естетику даху, а відтак і художній образ та архітектоніку споруди формують
покрівельні техніки. Сучасні тенденції розвитку екостилю у житловому
будівництві сприяють посиленню наукового інтересу до традиційних технік покриття дахів природніми матеріалами, зокрема соломою і очеретом.
Покрівельні техніки Посульського краю та технологічні процеси,
пов’язані з ними, у фаховій літературі ніколи не були об’єктом спеціального розгляду, позаяк дослідники традиційного будівництва не приділяли
цій проблематиці належної уваги. Зазвичай, цей спектр народної будівельної культури розглядався доволі побіжно, без детального аналізу,
тому власне на з’ясування низки аспектів, що торкаються питання техніки та технологій покриття дахів цими матеріалами, буде зосереджено
головну увагу в нашій розвідці.
Під час пошукової роботи були застосовані основні методи польової
етнографії: спостереження, фотофіксація, обміри й замальовки, опитування та інтерв’ювання.
Слід передусім відзначити, що розвиток будівельної культури регіону ґрунтувався на успадкуванні давніх традицій широкого застосування
місцевих матеріалів. Традиційно для покриття даху на Лубенщині використовували солому і очерет. Матеріал диктував способи і методи покриття, які протягом століть набули певних ознак з яскраво вираженими технічними прийомами, що викристалізувалися в окремі техніки, які і
формували конфігурацію даху будівлі [1-3].
Дахи в усіх будівлях на Лубенщині були чотирисхилі на кроквах, у
клунях – на високих сохах, закопаних в землю парами посередині будівлі, і ключах. Солом’яні покрівлі хат мали гладеньку поверхню без накладного гребеня і китиць. Висота стін і даху однакові, подекуди співвідношення висоти стін і даху наближалося до переважання стін.
У ході експедиційного пошуку було з’ясовано, що на теренах Лубенщини побутували кілька способів покриття дахів соломою. Превалювало покриття «оберемками». У нижній частині – крокв, у першу лату
161

забивалися кілки і по них заплітали невисокий (20 см) тинок із тонкої
лози (2-3 см в діаметрі) ще до покриття даху. Тинок утримував солому
оберемків. У деяких селах Посульського краю застосовували технологію
«оберемками під глину»: розводили «напівв’язку глину» і сніпки попередньо (перед пошиттям) «обмочували в глині» (проти пожежі) й лише тоді
прив’язували до лат [4].
Слід зауважити, що для покриття даху переважно застосовували
житню солому. При заготівлі покрівельної соломи стежили, щоб жито
не переспіло. «На сніпки брали солому тільки ранню і не переспілу».
Траплялося, що на покриття даху солому відповідної якості вимінювали
у сусідів. Те жито, що йшло на покриття, жали серпом. Його в’язали у
сніпки і вимолочували ціпом (вимолочені сніпки називали «околотами)
[5]. Відтак околоти очищали від бур’яну, покручених стебел і вже чисту
«з рівними й непокрученими стеблами» солому в’язали у «кулі». Зі слів
респондентів відомо, що для покриття даху застосовували два основні
типи сніпків. На всю поверхню використовували сніпки, зв’язані ближче
до кореня, «кулики», які викладалися на дах колосом донизу. На стріху та
на кути використовували «кулики на острішку» – сніпки, зв’язані ближче
до колосся, які вкладали коренем униз. Кулики зазвичай зв’язували приблизно на відстані 15-20 см від кореня – «китиці». Такі сніпки робили в
основному подвійними – «парки».
Для покриття даху зазвичай винаймали спеціального майстра:
«кройщика», «майстра, що криє хату». У переважній більшості лубенські покрівельники застосовували технологію покриття дахів розстеленими кулями соломи коренем униз – «під щітку». Перед тим, як починали
крити «під щітку», передусім установлювали торцеві дошки схилів даху
(«вітриники»). У них (на одному рівні з елементами обрешітки») просвердлювали отвори, у які у процесі покриття заводили загострені кінці
крайніх «хлюстиків», котрими закріплювали солому. Як зазначають респонденти, процес покриття відбувався в такий спосіб. Спершу «китицями» пошивали стріху (починали шити від покуті). Потім розв’язували куль
і розстеляли його на даху так, щоб його нижній ряд перекривав приблизно до половини «острішок». «Кройщик» стояв на жердині, прив’язаній
шнурами до верхніх лат уздовж усього даху. У нього був гачок. Майстер
зверху на розстеленій соломі вкладав «хлюстик», заганяючи його край в
отвір «вітриника», і злегка прив’язував його до лати, «щоб не зсувався
куль». Пройшовши так близько метра, підбивав нижній край соломи щіткою, брав у руки крючок, зачіпав його ключкою за верхню лату, дуже притискував «хлюст» до лати і прив’язував уже стаціонарно. Потім так само
закріплювали й іншу солому ряду, відтак починали пошиття наступного і
т. д. Слід зауважити, що кожний наступний ряд укладали так, аби солома
закривала «хлюсти» попереднього [6].
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Зафіксовано локальні варіанти такого покриття. У селі Крутий Берег
Лубенського району крючок замінювала жердина завдовжки 1, 5 м. Криючи «під щітку», кулі соломи спочатку розстеляли на всю довжину даху.
Розіслану солому притискали жердиною і підбивали рублем. Жердину
брали в ліву руку, один кінець пропихали під лату верхнього ряду і, натискаючи на неї вниз на прив’язку, – притискали солому, а щіткою (в правій
руці) її підбивали. Животом притиснувши жердину, запихали її верхній
край за верхню передню лату і прив’язували прив’язку [7].
Гребінь даху («коньок», «перелін») у всіх технологіях пошиття найчастіше вивершували досить товстим валом м’ятої соломи. Найчастіше
для цього водночас використовували солому і пирій. При влаштування
гребеня солому чи інше забивали між завершенням двох верхніх куликів
(колосся попередньо заломлювали до середини).
На теренах Посульського краю по руслах річок Удаю та Сули поширеним покрівельним матеріалом був очерет. Використання очерету
широко засвідчене у селах: Біївці, Горобії, Хитці, Мацківці, Березоточа,
Крутий Берег, Вовчик, Лушники. У перелічених селах застосували кілька способів пошиття очеретом. Найпоширенішим було пошиття розстеленими кулями коренем донизу («под щітку»), яке здійснювали так,
як і пошиття «під щітку» соломою. При пошитті очеретом «під щіть»
стріху інколи пошивали житніми сніпками (коренем донизу). У деяких
населених пунктах (н-д, Лубни) ряд солом’яних сніпків давали ще й
під гребенем. Слід зауважити, що при покритті очеретом відстань між
латами дорівнювала приблизно 40-50 см, товщина розстеленого очерету була досить значною 20-30 см. Очеретяний дах вирізнявся міцністю і довговічністю. «Така криша з очерету стоїть років 50, а з житніх
кулів лише 25-30 років» [6].
У сучасних умовах інтенсивного розвитку інфраструктури Посульського краю, будівництва туристичних комплексів, баз відпочинку, кемпінгів, зеленого туризму, де активно застосовують традиційні будівельні
матеріали, автентичні покрівельні техніки успішно розвиваються, пристосовуючись до нових вимог сьогодення.
На основі викладеного матеріалу можна дійти таких висновків. На
Лубенщині для покриття дахів широко використовували житню солому
та очерет. Превалювали техніки покриття «кулями під глину», розстеленою соломою колосом догори – «під щітку».
Вивчення традиційних покрівельних технологій відкриє забуту сторінку народного будівництва і стане у пригоді фахівцям з народної архітектури при здійсненні реставрації дахів з урахуванням регіональних
особливостей, сприяючи тим самим збереженню традицій народного будівництва та його автентичності.
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Географічне
та екологічне
краєзнавство
РЕЛЬЄФ ГОВТВИНСЬКО-ПОЛУЗІРСЬКОГО
ГЕОМОРФОЛОГІЧНОГО РАЙОНУ
Іванюк Станіслав,
учень 9-В класу Решетилівського ліцею
імені І.Л.Олійника, вихованець Центру туризму,
краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської
молоді Решетилівської міської ради
Керівник: Купенко І. А., методист ЦТКСЕУМ,
учитель географії Решетилівського ліцею
імені І.Л.Олійника
Місто Решетилівка географічно розташоване на берегах трьох річок: Говтви, Говтви Грузької та Говтви Вільхової (за іншим трактуванням – у місці впадіння річки Говтва Вільхова у річку Говтва, яка до місця
впадіння має місцеву назву Говтва Грузька).
У геоморфологічному відношенні місто з навколишніми селами та
території на північ і південний схід від нього входять до ГовтвинськоПолузірського геоморфологічного району.
Говтвинсько-Полузірський геоморфологічний район розташований
в межах Полтавської пластово-акумулятивної низовинної рівнини, що є
частиною Придніпровської області пластово-акумулятивних низовинних
рівнин Східноєвропейської полігенної рівнини.
Придніпровська область пластово-акумулятивних низовинних
рівнин ще виділяється як Лівобережне плато, об’єднане з південнозахідними схилами Середньоруської височини.
Полтавська пластово-акумулятивна рівнина утворена на палеогенових і неогенових відкладах [1, 6].
Формування рельєфу почалось з кінця неогену і продовжується до теперішнього часу. Крім клімату на утворення сучасного рельєфу та його особливості мали значний вплив доміоценовий рельєф та
неотектонічні рухи, тобто відмінності у геологічній будові території та її
тектонічний режим [2, с.134].
Говтвинсько-Полузірський геоморфологічний район (В-ІІ-7-а) відноситься до Льодовикової зони.
Рельєф, сформований протягом минулих тисячоліть у нашому краї має ряд геоморфологічних особливостей, про які і піде мова у
нашому дослідженні.
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За положенням над рівнем моря досліджувана територія є підвищеною рівниною із загальним нахилом поверхні у напрямку з півночі на
південь. Найвищі відмітки приурочені в основному до вододільного плато, яке відокремлює системи річкових мереж Псел-Ворскла, Грунь-Псел,
Псел-Грунь-Ташань. Абсолютні відмітки досягають значень +160-170 м
на півночі геоморфологічного району, а найвища вершина +202 м знаходиться в районі сіл Клименки та Устименки Зіньківського району.
Загалом, важливою особливістю Полтавської платформної рівнини
є значна звуженість та звивистість вододілів, поверхня яких інтенсивно
розчленована балками та ярами, особливо розчленовані схили річкових
долин. Розподіл висот у межах вододілів також нерівномірний, що вказує
на їх асиметрію, а остання – на напрямок найбільшого енергетичного
площинного змиву, що тягне за собою зміщення перегину вододілів в
сторону річкових долин.
До плато відноситься і р. Говтва зі всіма її притоками, які течуть на
південь.
На будові плато позначилося зростання Солохівсько-Диканської
структури, яке тривало у неогені і можливо у четвертинний період. Еродоване плато виникло під впливом пізньоміоценових та пліоценових розмивів, які інтенсивно формували Полтавську рівнину. Поверхня плато
полого-хвиляста, інтенсивно еродована яружно-балочною мережею, з
незначними перевищеннями над базисом ерозії, який складає в основному 50–70 м. Абсолютні відмітки плато коливаються від +170-160 м на
півночі до +150-130 м на півдні території. Крім того, в межах еродованого
плато виділяються малі форми рельєфу: наскрізні долини, яри, балки,
конуси виносу, тарілкоподібні западини, зсуви, ерозійні останці, циркоподібні верхів`я балок і ярів, донні врізи.
Ширина терасованих долин в межах річок коливається від 10 до
18 км. Усі річки району (Говтва, Говтва Вільхова, Говтва Грузька,
Полузір’я та їхні притоки) у більшості випадків мають східчастий характер
терасових рівнів.
Формування комплексу терас пов’язане з максимальним обводненням річкових артерій в льодовиковий час. Під час максимального
зледеніння та в період поступового відступу дніпровського льодовика відбувався максимальний розвиток річкових долин з перемиванням
раніше утворених відкладів.
Ймовірне існування молодих розломів альпійського віку, які перекриті не такою потужною товщею порід, як більш древніші порушення,
також впливає на геоморфологію району. До числа характерних ознак
існування таких розломів слід віднести спрямлення ділянок річкової та
балочної мережі.
Динаміка розвитку рельєфу в межах Говтвинсько-Полузірського геоморфологічного району визначається кліматичними, седиментаційними
та неотектонічними чинниками. Ними обумовлені рельєфоутворюючі
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процеси, які ведуть до розвитку основних геоморфологічних типів рельєфу, які включають морфологічні одиниці різного генезису, серед яких переважають форми алювіального і гравітаційного походження.
У межах Говтвинсько-Полузірського геоморфологічного району виділяються наступні геоморфологічні типи місцевості: долинно-річковий,
надзаплавний піщано-боровий, заплавний, ерозійно-акумулятивний,
зандровий.
Основною річкою у геоморфологічному районі є Говтва, її долина
є одним з головних елементів долинно-річкового типу місцевості. До
р. Говтва біля м. Решетилівка, впадає її ліва притока р. Вільхова Говтва. Правий схил долини р. Говтва не дуже високий та крутий, лівий –
полого-крутий, переходить у пологий терасований схил, причому тераса не завжди добре виражена у рельєфі, а збереглася фрагментарно.
Ширина долин рр. Вільхова Говтва та Говтва досить значна. Вона коливається від 1 до 4 км. У районі м. Решетилівка долина має зворотну
асиметрію – високий лівий борт та терасований правий, що пояснюється проявом солянокупольної тектоніки.
Надзаплавний піщано-боровий тип місцевості поширений у долині
рр. Говтва та Вільхова Говтва, де він представлений нерозчленованою
першою та другою вільшансько-деснянською надзаплавною терасою, у
середньому шириною 0,5-1,5 км. Лише поблизу м. Решетилівка та с. Пасічники Решетилівського району ширина досягає 3-4 км. Алювій цієї тераси складений пісками сірими кварцовими середньо- та дрібнозернистими. Поверхня тераси горбкувата. Пагорби, утворені еоловими процесами, представлені звіяними пісками, які закріплені сосновими борами.
Заплавний або луговий тип місцевості приурочений безпосередньо
до русла заплавної частини долини.
Присутній також ерозійно–акумулятивний тип рельєфу. Район
сильно розчленований долинами рр. Говтва та Вільхова Говтва та їх
притоками, добре розвинута бічна ерозія у вигляді балок та ярів. Глибина розчленування коливається у межах від 20 до 25 м, балки мають
V-подібні врізи у верхів’ях, де досягають 10-15 м.
Територія району вкривалася льодами дніпровського зледеніння,
була розташована безпосередньо в межах діяльності талих вод, тому усі
межирічні простори зайняті зандровою та моренно-зандровою морфоскульптурою. Окрім того, розвинуті також лесові «острови», абсолютні поверхні яких сягають 130-145 м.
Дніпровський льодовик гравітаційними та динамічними діями на підстеляючі породи утворив глибокі улоговини льодовикового виорювання,
які супроводжувалися розмивом та акумулятивною діяльністю талих вод
льодовика. Талі води спричиняли виникнення самостійних долиноутворюючих улоговин льодовикового розмиву, що формували у рельєфі наскрізні долини, які можна простежити на даній території.
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Одна з таких наскрізних долин чітко виділяється у рельєфі між селами Горобці та Назаренки Новосанжарського району. Долини мають коритоподібний перетин, борти їх пологі та симетричні. Перевищення бортів
над днищем близько 15-25 м. Ширина днищ коливається у межах від
0,5 до 2,5 км. Потужність флювіогляціальних суглинків – 6-8 м [2, с.138].
На думку В.Г.Пазинича, басейни річок Говтв та Полузери з часу їх
виникнення (неогеновий період) завжди були автономними і не мали
зв’язку з басейнами інших річок, що несли талі льодовикові води [4, с.7].
Загалом, ширина палеорусел Говтв збільшується при просуванні вниз за течією. Так, безпосередньо в с. Пришиб це усього 5-10 м,
13 км нижче за течією, в районі с. Потеряйки, вона вже досягає 50 м, а
біля с. Білоконі – 150 м. Після злиття з Говтвою Вільховою (південніше
Решетилівки) ширина палеорічища перевищує 200 м, у районі с. Михнівка – 300-400 м. (Пришиб – село Шишацького, Потеряйки, Білоконі,
Михнівка – села Решетилівського районів, – авт.).
Для формування русел такої ширини потрібна водність значно вища
від сучасної. Сьогодні вона становить тільки 2,2 м3/с. З порівняння параметрів сучасних русел річок України з їхньою водністю видно, що ділянки
річки, де ширина русла досягає 400 м, були сформовані при водності
більшій за 600 м3/с. Така ширина русла і водність характерні для Дніпра
на кордоні з Білоруссю.
Така разюча диспропорція між шириною і водністю палеопотоків та
площею ізольованого басейну (2 тис. км2) змушували вчених шукати відповіді на питання про джерела надходження велетенської кількості води
з дуже незначних площ [4, с.231]. При цьому значна ширина палеорусла
та слабка його замуленість свідчили про відносно недавній час значної
водності цих річок.
На думку В.Г.Пазинича, джерелом надходження величезної кількості води, яка була потрібна для формування палеодолин була пасивна
снігово-льодова шапка, яка існувала на цій територій у Валдайський
час. Подальший аналіз показав, що її танення цілком могло викликати значну та тривалу зміну водності річок. Так, гідрологічними спостереженнями на посту у с. Михнівка були зафіксовані повеневі витрати
води на рівні 690 м3/с [5.с.159].
Саме інтенсивним таненням снігово-льодових шапок можуть бути пояснені морфологія долин, типова для річок арктичних зон, та широкі палеорусла, що формувалися в умовах льодово-снігового живлення [3, с.49].
Таким чином, рельєф Говтвинсько-Полузірського геоморфологічного
району сформований головним чином під дією Дніпровського зледеніння.
Також, вплив на формування русел річок мали відсутність зв’язку з іншими річками, мала площа водозбору та інтенсивне танення стаціонарних
пасивних малопотужних льодовиків під час Валдайського зледеніння.
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Осаулко Вікторія,
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вихованка еколого-краєзнавчого гуртка
ДЮСОТ «Валтекс»,
Керівник: Білан Р.О.,
керівник еколого-краєзнавчого гуртка ДЮКСОТ
«Валтекс», учитель біології Лубенської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2
Однією з найактуальніших проблем цивілізації є збереження біологічного розмаїття. У зв’язку з масштабним наступом людини на природу,
дедалі більша кількість рослин і тварин стає неспроможною протистояти
цьому тиску й опиняється перед загрозою зникнення. На жаль, мусимо
констатувати, що нині видів вимирає значно більше, аніж утворюється
нових. Тому завдання усіх свідомих громадян – допомогти зберегти природу в усьому її розмаїтті, не дати зникнути будь-якому виду рослин чи
тварин. Ця проблема особливо актуальна для Українських Карпат, розмаїття флори яких відзначається високим багатством. В останні десятиріччя в Українських Карпатах спостерігається інтенсивне збіднення природних екосистем і зниження їх стійкості, утрата генофонду рослинного
і тваринного світу. У зв’язку з цим зростає важливість вивчення фітогенофонду взагалі і рідкісної його частини зокрема, а також опрацювання
і впровадження ефективних заходів їх охорони. Першим кроком у цьому
напрямі є ретельна інвентаризація та облік поширення рідкісних видів
рослин, зокрема їхніх локальних популяцій.
Наші дослідження були проведені на теренах Чорногірського та
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ташовані на схилах Чорногірського хребта та Рахівських гір. Головний
хребет Чорногори утворений флiшовими породами. Рельєф високогір’я
має сліди давнього зледеніння. Клiмат Чорногiрського масиву помірноконтинентальний. Зі збільшенням висоти температура повітря знижується, а кількість опадів зростає. Флора тут різноманітна, переважають ліси.
Maрмароський заповідний масив утворений кристалічними породами, що обумовлює специфічні риси рельєфу, ґрунтового покриву та рослинності. У високогір’ї клімат холодний. Мармароський масив характеризується своєрідним рослинним покривом. На нижчих рівнях поширені
мішані листяно-хвойні та листяні ліси. У холодному кліматі на верхній
межі лісу (на висоті 1600-1700 м) поширені чисті смеречники.
Для досягнення мети нами були поставлені такі основні завдання
пошуково-дослідницької роботи:
1. Узагальнити теоретичні відомості про особливості
папоротеподібних.
2. Проаналізувати природні умови зростання папоротей.
3. Дослідити таксономічний склад папоротеподібних на території
Карпатського біосферного заповідника.
Вивчення поширення папоротеподібних проводилось на маршруті експедиції від села Ділове до міста Рахів по території Карпатського
біосферного заповідника. В польових умовах маршрутним методом ми
визначали флористичний склад папоротеподібних, який в камеральних
умовах визначали та уточнювали за посібниками та визначниками. Вивчення папоротеподібних провели на пробних майданчиках. Ці пробні
площі дали змогу дослідити поширення папоротеподібних.
Під час власних досліджень було з’ясовано, що в умовах Карпатських лісів папороті поширені, густо заселивши нижні яруси лісу.
Багато представників цього відділу підлягають охороні, як вразливі й такі, що зникають. Клімат досліджуваної території є сприятливим для представників папоротеподібних, тому вони зустрічаються у
цьому регіоні досить часто.
Для систематичного аналізу були взяті зразки вегетативних органів
папоротей та зроблені фото спорангіїв за допомогою цифрового мікроскопа. Було виявлено три види рослин дуже рідкісних: краєкучник верхівковий, міхурниця гірська, листовик сколопендровий.
Папороті, або папоротеподібні рослини (лат. Polypodióphyta) – відділ судинних рослин, в який входять як сучасні папоротеподібні, так і одні
із найдавніших вищих рослин, що з’явилися близько 400 млн. років тому
в девонському періоді палеозойської ери.
Існують чотири типи місць проживання, які є ключовими для пошуку
папоротей: вологість, тінисті куточки лісу; прихована сторона скелі, особливо, коли закрита повністю від сонця; кислотні болота і трясовини; і
тропічні дерева, де багато видів є епіфітами.
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Використовувались методи геоботанічних польових досліджень
(маршрутний метод, метод пробних площ, порівняння, збирання зразків
рослин, фотогербарій) та лабораторні методи з використанням збільшувальних приладів, атласів, визначників.
В межах маршруту на території Карпатського біосферного заповідника було знайдено та описано 14 видів папоротеподібних, серед яких 3
види занесені до Червоної книги України.
Клімат на території Карпатського біосферного заповідника найбільш сприятливий для зростання вищих спорових рослин, тому
тут мешкають більшість рослин рідкісних та зникаючих, серед яких
і папоротеподібні. На досліджуваній території популяції папоротей
знаходяться у належному стані.
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«ВОДНИЙ ТУРИЗМ В КОБЕЛЯКАХ:
ЕКСТРИМ У СТИЛІ «ГРЕБИ-ГРЕБУ»
Василенко Анастасія, учениця 10 класу
ОЗ «Кобеляцький ліцей №1»
Керівник: Ярмоленко О. О.,
педагог-організатор, керівник гуртка
Кобеляцької райСЮТур
Водний туризм – це не лише активний відпочинок і спортивний туризм, але й ціла пригода. Коли ви станете учасником тривалої водної
подорожі на туристичному судні, то обов’язково зможете відпочити, поспілкуватися з природою і пройти певний маршрут в привабливому природному регіоні. Водний туризм – це пригоди, романтика, первозданна
природа без готелів і благ цивілізації [1].
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У своїй статті ми хочемо привернути увагу до водного туризму як засобу пізнання екології та географії рідного краю. Бо основною краєзнавчою метою нашої подорожі було вивчення прибережно-водної і водної
рослинності Полтавської області, а завдання учасників походу: дослідити та описати флористичний склад річки Ворскла, з'ясувати практичне
значення окремих видів рослинності у житті людини.
Водний спортивний туристський похід І категорії складності на
гребних катамаранах та байдарці в районі Полтавщини по р. Ворскла
по маршруту: місто Полтава – село Нижні Млини – село Буланово –
село Старі Санжари (Решетняки) – село Кунцево – село міського типу
Нові Санжари – село міського типу Білики – село Ліщинівка – місто Кобеляки – село Гарбузівка – село Перегонівка – Лучанський міст – село
Світлогірське. Протяжність маршруту 172 кілометри. Подорож тривала
7 діб (з них – 1 днівка).
Керівник водного спортивного туристського походу Ліла Олександр
Михайлович – патріот своєї справи, мудра людина, справній турист з величезним досвідом.
Флора Полтавської області нараховує близько 2 тисяч видів різних
систематичних груп рослин. Серед видів місцевої флори біля 1500 видів
рослин з відділу покритонасінних, 3 види голонасінних, 16 видів папоротеподібних, 9 видів хвощів, 3 види плаунів, а також по 160 видів мохів і
лишайників [4].
Ворскла – одна з найбільших лівих приток Дніпра. Витік Ворскли
знаходиться поблизу села Покровка Івнянського району Бєлгородської
області. У межах Полтавської області Ворскла протікає територією Котелевського, Зіньківського, Диканського, Полтавського, Новосанжарського
і Кобеляцького районів [5].
У долині Ворскли розташовані пам’ятки природи: Ковпаківський лісопарк і Парасоцьке урочище. У місті впадіння Ворскли в Дніпро, у куті
при злитті річок, знаходилася одна з головних козацьких переправ – Переволочна. Так само називалася й розташована там фортеця [3].
Поступово річка Ворскла наповнюється лязгом весел та смішними
вигуками юних туристів Кобеляччини – іде обробка катамаранів перед
походом. Туристи Кобеляцької райСЮТур вирушають у подорож.
Маршрут розпочинається з лівого берега річки Ворскла за 1,5 км
вище автотранспортного мосту Полтава Південна.
Вздовж лівого берега до автотранспортного мосту розташовані два
міських пляжі. По правому березі видніються багатоповерхові новобудови міста Полтави.
Міст проходимо під центральною аркою автотранспортного мосту.
Далі річка поступово розширюється. Нижче по течії, за 8 км від автотранспортного мосту у річку Ворсклу впадає річка Коломак.
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У дельті р. Коломак розташований залізничний міст та станція Пост
Ворскла. По правому березі видніються місця відпочинку місцевих жителів – невеличкі пляжі. Лівий берег зарослий чагарниками.
Міст Полтава – Харків під лівим берегом. За мостом русло річки
різко звужується, утворюючи вузький прохід під правим берегом і трішки
ширший – під лівим. Попереду нас – «Зелений острів» (так називають
його місцеві жителі). Під правим берегом русло забите ряскою і поваленими деревами.
За 5 км вниз по течії після автомобільного мосту Полтава – Харків
село Нижні Млини. Населений пункт розміщений на правому березі річки
Ворскли. Видніється село Гора. Береги порослі чагарниками, деревами;
часто зарості чергуються з піщаними пляжами, на зміну яким приходять
кручі, де селяться колонії берегових ластівок. Село Буланово. Населений пункт зустрічає групу незвичним «архітектурним об’єктом».
Багато є на нашій землі чарівних куточків, красу яких хочеться зберегти у своїй пам’яті на все життя. І ось тут нам у пригоді стає фотоапарат. Щоб зробити гарну пейзажну фотографію, треба врахувати освітлення і погоду. Найкращий час для зйомок – вранішні і вечірні години. Дуже
виграє знімок, якщо на ньому добре видно хмари. Краєвиди на річці виходять краще, коли сідає або встає сонце і на воді виграють блики. Науковий прогрес зараз пішов далеко вперед і цифровий фотоапарат тепер
займає вагоме місце в пейзажній фотографії.
Під господарським мостом між с. Буланово та сінокосами. Русло вимило високі круті береги. Річка дуже звивиста, заросла високими
деревами, які під час весняних повеней часто падають у воду разом з
ґрунтом, утворюючи лісові завали на руслі річки. Течія підхоплює дерева,
гілля, мул, річкову рослинність і нашаровує все це на завал. Утворюється велика дамба із різного «мотлоху». Це створює перешкоди на шляху
туристів-водників.
Течія річки дуже уповільнилась. Стояча тепла вода створює сприятливі умови для швидкого розвитку водної рослинності, дослідження якої було нашим основним краєзнавчим завданням. Досить часто на поверхні води зустрічаються цілі поля білих та жовтих лілій, які
зачаровують своєю красою.
Поступово, долаючи природні перешкоди на воді, ми підходимо до
села Старі Санжари (стара назва – Решетняки).
Погода погіршується. Скупчуються грозові хмари, з яких доносяться віддалені перекати грому. Поступово повз села Старі Санжари підходимо до дерев’яного мосту, який з’єднує населений пункт із
селом Пристанційним.
Перед мостом накопичилась велика кількість притопленого дерева,
вкритого ряскою, побутовим сміттям, різноманітними водоростями, що
утворює природну гать, яку час від часу місцеві жителі витягують на сушу
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за допомогою трактора та тросів. На час проходження маршруту під лівим берегом річки прохід був вільний, тому група з великою обережністю,
обминувши гать, пройшла попід мостом.
Від автотранспортного мосту Кунцево – Балівка рухаємося вниз
за течією по широкому плесі з майже стоячою водою. Глибини сягають
3-6 метрів. Береги густо зарослі очеретами та івняками. З очеретів досить часто зустрічаються гатки та рибальські човни.
Через 45 хвилин ходу від мосту наближаємося до плотини Кунцівської ГЕС. Підходимо до ГЕС на відстань 30 м і причалюємо до лівого
берега.
Поступово підходимо до Новосанжарівської санаторної зони, де на
правому березі річки іде саме селище, а по лівому – санаторії та табори
відпочинку. За Новими Санжарами в піщаних обривистих берегах бачимо велику кількість берегових ластівок. Майже повсюди по обох берегах
зустрічаються піщані пляжі, на краю яких ідуть насадження соснового
лісу, що переходить у мішаний та листяний ліс. По краях руслища росте багато очерету, рогозу, гостролистника. У тихих заводях – плантації
жовтих лілій. Зустрічаються зарослі вербняку, ветли, чорноклину. У затишному місці зустріли червонокнижного птаха – сіру чаплю.
Водна туристська подорож по річці Ворскла цікава як у пізнавальному, так і в естетичному плані. Водний похід – чудовий засіб зміцнення
здоров’я і гармонійного фізичного розвитку.
Склад групи для нашого походу був підібраний як за фізичною підготовленістю, так і за рівнем психологічної рівноваги. Учасники походу
пройшли походами вихідного дня та ступеневими походами до 80 км, що
дало змогу підготуватися в повній мірі.
Крім спортивної мети бралися до уваги інші важливі сторони подорожі: відпрацювання техніки руху у водному поході з різним характером
течії річки, шириною її русла, також виконували роботу з краєзнавства –
вивчення прибережно-водної і водної рослинності Полтавської області.
Мандрівки по річці майже не відрізняються від звичайних туристських походів. Через однакові відрізки часу треба зупинятися
на відпочинок. Для подолання перешкод вимагають не тільки вмілої
організації руху загалом, але й чіткої роботи кожного учасника. Місця стоянок для ночівлі обираються там, де можна поповнити запаси
питної води і є сухі дрова.
Незмінними залишаються тільки принципи туризму: колективізм,
прагнення подолати всі труднощі з найменшою витратою сил, відсутність
будь-якого авантюризму, врахування всіх умов з певним запасом міцності, поєднання спортивних цілей із краєзнавчими [2].
Збираючись у похід, пам’ятаємо – одного бажання, відваги, готовності переносити труднощі мало, треба бути переконаним, що ти не станеш тягарем для інших, не підірвеш свого здоров’я. Починати треба із за174

гально розвиваючих вправ та гімнастики. Чудові наслідки дають заняття
легкою атлетикою, баскетболом, волейболом.
Поступово організм звикає до певного навантаження, тоді його
збільшують. Ходьба по пересіченій місцевості, взимку прогулянки на лижах, обливання холодною водою – все це збільшує витривалість організму, робить його несхильним до захворювань.
Водний туризм – це екстрим, романтика подорожей і справжніх пригод, які просто необхідно відчути самому!
1.
2.
3.
4.
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ЗМІНА ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ В М. ЛУБНИ
ЗА 75-РІЧНИЙ ПЕРІОД СПОСТЕРЕЖЕНЬ.
НАСЛІДКИ, ПРОГНОЗ І ЗАХОДИ АДАПТАЦІЇ.
Яковенко Єлизавета,
учениця 10-В класу Лубенської спеціалізованої
школи №6 Лубенської міської ради Полтавської
області, вихованка гуртка
«Географічне краєзнавство»
ДЮКСОТ «Валтекс»
Керівники: Соколовська О. П., учитель
географії Лубенської спеціалізованої школи №6
Лубенської міської ради Полтавської області;
Яковенко Л.М., керівник гуртка «Географічне
краєзнавство» ДЮКСОТ «Валтекс»
Проблема зміни клімату є однією з найбільш важливих проблем
сучасності. А характерною рисою клімату сьогодні є прискорення підвищення температури повітря. Термічний режим будь-якої території є визначальним для більшості процесів, що відбуваються в навколишньому
середовищі. Температура повітря визначає погоду, умови проживання
всіх живих організмів, господарську діяльність населення. Сучасне потепління проявляється через зростання кількості стихійних гідрометеорологічних явищ, теплових стресів, зменшення кількості та погіршення
якості питної води, зростання кількості інфекційних захворювань та алергічних проявів, зменшення площ та порушення видового складу зелених
зон. В Україні середньорічна температура підвищується швидше, ніж в
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інших куточках планети. Наслідки цих змін мають переважно негативний характер і будуть посилюватися в майбутньому. З іншого боку, кожен
регіон України має свої фізико-географічні особливості й зміни клімату
проявляються теж по-різному. Тому вивчення динаміки температурного
режиму повітря за багаторічними даними метеостанції м. Лубни, прогнозування тенденцій його змін на майбутнє, а також розробка адаптаційної стратегії, яка дозволила б пом’якшити негативні прояви потепління
в місті та ефективно використати нові можливості, що відкриваються є
актуальним завданням.
Метою роботи є вивчення особливостей зміни температурного режиму в м. Лубни за період 1945- 2019 рр. та визначення наслідків, тенденцій і заходів адаптації до цих змін. Для оцінки зміни температурного
режиму були використані результати вимірювань температури повітря
на метеостанції м. Лубни, а саме середньомісячні, середньорічні й абсолютні річні максимуми температури за період 1945-2019 рр., середні
мінімальні й максимальні місячні температури та абсолютні мінімуми й
максимуми температур помісячно за 29-річний період (1991-2019 рр.).
В ході дослідження застосовано такі загальнонаукові методи як аналіз,
порівняння та узагальнення, а також методи математичної статистики й
теорії ймовірності. Графічне представлення результатів здійснювалося
за допомогою програми Microsoft Excel.
Найбільш загальною характеристикою температурного режиму є
середня річна температура повітря. В результаті аналізу було виявлено,
що приріст середньорічної температури в місті почався з 1980-х років,
але найінтенсивніше температура почала зростати на початку XXI ст. і в
період 2010-2019 рр. швидкість потепління досягла максимального значення 0,019°С/ за рік.
Упродовж досліджуваного періоду річна температура зросла з 7,0°С
до 9,2°С. Найбільші додатні аномалії температури за рік по відношенню до кліматологічної стандартної норми для м. Лубен спостерігалася в 2010 р., 2013 р. – +1,9°С, в 2017 р. – +2,0°С, а в 2015 р. – 2,3°С.
Найбільші від’ємні – в 1976 р. – -1,6°С, в 1945 р. та 1956 р. – -1,9°С,
а в 1987 р. – -2,3°С.
Як показало дослідження, температури повітря за 75-річний період переважно зростали в усі місяці та сезони, але інтенсивність цих
змін суттєво відрізняється. Аналіз динаміки температурного режиму в м.
Лубни по сезонам дозволяє стверджувати, що найбільше температура
зростала взимку та влітку, менше – навесні. Восени можна констатувати, що температура повітря залишалася в межах норми. Взимку рівень потепління найвищий у січні, навесні – в квітні, влітку – в липні,
а восени – у вересні. Інтенсивне потепління в зимові місяці привело до
суттєвого зменшення тривалості зимового термічного сезону та амплітуди річного ходу температур. Можна стверджувати, що відбувається
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процес деконтиненталізації кліматичних умов, тобто зменшення континентальності клімату. За період дослідження річна амплітуда температур
знизилася близько на 2°С.
Для кількісної оцінки тенденцій зміни екстремальної температури
повітря проведено порівняння її значень за періоди 1991-2019 та 19611990 рр. для кожного місяця. В середньому за рік максимуми та мінімуми
температур зросли на 0,8–1,0°С. Найбільше підвищення цих температур
відбулося взимку, менше – влітку (липень, серпень). У перехідні сезони
екстремальні температури майже не змінилися. Важливою складовою
термічного режиму є абсолютні показники температури. В ході роботи
здійснено аналіз зміни абсолютного максимуму температури в місті за
період 1945-2019 рр., бо ця зміна є не тільки ознакою потепління, а й
значно впливає на умови життя населення.
В результаті статистичної обробки даних обраховано середні значення абсолютного максимуму температур за періоди: 19451960 рр., 1961-1990 рр., 1991-2019 рр. Виявлено, що за перший період середнє значення абсолютного максимуму становило 33,7°С, за
1961–1990 рр. – 32,3°С, а за останній період воно зросло на 2°С від кліматологічної норми й досягло 34,3°С. В результаті обробки даних метеостанції м. Лубни з 1892 року по 2000 рік найвища температура повітря
спостерігалася в серпні 1947 р. (37,6°С), а найнижча – в січні 1935 р. й
становила -33,7°С. За період 2001-2019 рр. рекорд абсолютного мінімуму температури в місті не був перевищений, а абсолютний максимум
перевершив попередній рекорд у серпні 2010 року й піднявся до 39,5°С.
Сьогодні розробляються та постійно довершуються програми для
чисельного моделювання, які дозволяють досліджувати причиннонаслідкові зв’язки та розраховувати кліматичні прогнози. Досить ефективні і прості засоби розробки прогнозів надаються процесором електронних таблиць MS Excel. Використовуючи процесор, була побудована
проекція середньорічної температури повітря в Лубнах на 2050 рік за
різними лініями трендів. Після осереднення отримали результат 10,5°С.
Отже, до середини ХХІ ст. у Лубнах можна очікувати подальше підвищення температури, яке за прогнозами складатиме + 1,3 °С по відношенню до сучасного показника. Потепління в місті супроводжуватиметься
збільшенням частоти повторюваності екстремальних значень температури повітря.
У ході дослідження виявлені основні наслідки зростання температури в Лубнах і розроблено план заходів з адаптації міста до потепління.
Стрімкий процес потепління клімату в м. Лубни, як і в Україні та у
світі, почався з початку ХХІ століття. До цього потрібно адаптуватися, готуватися й розуміти, що по-іншому при таких умовах і темпах підвищення
температури у найближчі 30 років не буде!
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ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ ВОДНИХ АРТЕРІЙ
ТА ЕКОСИСТЕМ ПОЛТАВЩИНИ
Щербак Анна,
учениця 11-Б класу Розсошенської гімназії,
член гуртка «Географічне краєзнавство»
при ПОЦТКУМ
Керівник: Кушнір Л.М., кандидат географічних
наук, учитель географії Розсошенської гімназії
На сьогодні є досить популярним такий вид відпочинку, як річкові
мандри. Полтавська область славиться багатими воднии ресурсами, що
дає змогу організовувати водний туризм та все більше поширювати його
серед населення. Найбільшими з річок, які протікають по території нашого краю є: Сула, Псел, Ворскла та Оріль. Річкові мандрівки підходять
для людей різного віку та фізичної підготовки, як для сімейного, індивідуального відпочинку так і для корпоративного.
Одним з найкращих водних туристичних маршрутів лівобережної
України є подорож річкою Сула. У межах Полтавської області вона протікає неподалік м. Лохвиці і далі тече по території області аж до впадіння
в Кременчуцьке водосховище. Маршрут починається по річці Сулі від
міста Лубни до села Лящівка. Річка прекрасна у всіх відношеннях – мало
населених пунктів, мальовничі береги, спокійний плин, відсутність гребель. Вода в річці чиста та прозора.
Оптимальний плаваючий засіб для подолання маршруту – туристична байдарка. Тривалість маршруту 6-8 днів, при його довжині 130 км.
Під час подорожі вдосталь можна насолодитись чудовими краєвидами:
круті і стрімкі береги, зарослі осоки, очерету та рідких чагарників. Русло
річки сильно звивисте з великою кількістю островів, рукавів і заток.
Окремим чудовим маршрутом є річка Удай – притока Сули. Вона
тече від села Луки по мальовничій місцевості. Мандрівка по річці Удай
передбачає огляд луків з рідкими вербами та заплавний ліс уздовж неї.
Вода досить прозора, загальна довжина річки 327 км. Особливістю є те,
що Удай ділиться на два русла. Одне з яких одразу впадає в річку Сулу
в районі села Березоточа, де розташований пам'ятник архітектури – Покровська церква, побудована в 1866 році [2, с.10 – 11].
Річка Псел в межі Полтавської області заходить в Гадяцькому районі, пересікає область з північного сходу і впадає в Дніпродзержинське
водосховище. Довжина річки на території Полтавщини складає 350 км.
Схили Псла розчленовані ярами, балками, на них виділяють округлі
горбисті форми редьєфу, які називають «шишаками». Мабуть не випадково на Полтавщині річка несе свої води через Шишацький район і однойменний населений пункт – селище міського типу Шишаки.
У долині річки зустрічаються мінеральні джерела з цілющими властивостями. Милують погляд чудові краєвиди лісостепу, широколистяні
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ліси та чагарники. На піщаних терасах річки поширені ліси з домішками
дуба, а в заплавах багато луків.
Туристичні сплави по річці Псел користуються неабиякою популярністю серед гостей Полтавщини [1, с. 13; 2, с. 11].
Серед найкращих водних маршрутів, вважається маршрут по річці
Ворсклі до Дніпра – мальовничі береги, удосталь стоянок, гарна риболовля, зручний під'їзд, доброзичливе відношення місцевого населення,
відсутність порогів, можливість зійти з маршруту в будь-якій точці і подовжити його за рахунок проходження по Дніпру.
В межі Полтавської області Ворскла заходить в Котелевському районі, впадає в Дніпродзержинське водосховище. Загальна довжина річки
в межах області – 226 км.
Майже по всій довжині річки чітко виражена асиметрія берегів річкової долини: високий – правий берег, низький – лівий. По обидва береги
відкривається прекрасний краєвид, особливо мальовничі плавні в гирлі
Ворскли – численні очеретяні острови на території Кобеляцького району.
Ширина річки в місті Полтава до 150 м, басейн розташований на
південно-західних схилах Середньоросійської височини, у степовій зоні.
Фактично це водоймище, утворене греблею в с.Нижні Млини (8 км нижче
Південного вокзалу). Гребля в Нижніх Млинах прохідна, адже після неї
немає стоянок аж до села Буланово з гарним лісом, який нібито стоїть
на воді. Перед селом Лукищине за розливом ліворуч з'являється високий піщаний берег із соснами. Далі береги стають більш мальовничі,
з'являються стоянки. Особливо красиві Нові Санжари – археологічний
пам'ятник, розташований в соснових гаях, де всі гарні місця перетворюються в рибалські стійбища.
Крім річкових мандрів на байдарках, човнах та катамаранах у Полтавській області офіційно впроваджено новий вид туризму – яхтовий (в
місті Комсомольську). Яхтовий туризм, це одно-, дво-, триденні тури Дніпром, з ночівлею в наметах на дніпровських островах, вечерею зготованою на вогнищі, ознайомлення з краєвидами.
Досить актуальним є використання потенціалу тих ділянок водних
екосистем, які збереглися у відносно непорушному стані. Зараз такі ділянки переважно охороняються на природно-заповідних територіях
у гідрологічних та деяких ландшафтних заказниках. Але найкращими
об'єктами природно-заповідного фонду для реалізації туризму водними маршрутами на Полтавщині є регіональні ландшафтні парки (РЛП).
У Полтавській області створено 2 таких парки: Кременчуцькі плавні (у
2001 році) та Нижньоворсклянський (у 2002 році). У РЛП розробляються
спеціалізовані туристичні маршрути акваторіями, які передбачають ознайомлення туристів з особливостями природних об'єктів, явищ шляхом
організованої екскурсії.
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Водні екотопи РЛП «Нижньоворслянський» − сама річка Ворскла,
акваторія її гирлової частини, численні затоки та стариці, різноманітні
біотопи берегів, ділянки Дніпродзержинського водосховища з системою
заповідних островів, півостровів та мілководдями з особливим рослинним покривом, багатими флорою і фауною, у складі яких чимало рідкісних видів – є цінними у науковому, гідрологічному, екологічному та рекреаційному відношенні. Це дозволяє розробляти різні за метою, змістом
варіанти пізнавальних туристичних маршрутів для різних груп екскурсантів. Основною метою їх є формування екологічної свідомості та культури,
набуття навичок свідомого поводження людини у природі, розуміння її
неповторності та необхідності збереження.
Призначення такого маршруту – ознайомлення із фізикогеографічними особливостями, природними комплексами гирлової частини Ворскли та Дніпродзержинського водосховища як штучно створеної
водної екосистеми, прибережної зони островів та півостровів – залишків
борової тераси в межах Ворсклянської затоки на Дніпродзержинському
водосховищі, із історією місцевості, пропаганда здорового способу життя, переваг активного відпочинку та ін.
Особливістю маршруту є прокладання його переважно територіями, що знаходяться у заказній зоні РЛП. Тривалість маршруту – 4 дні,
загальна його протяжність – близько 50 км. Склад групи 9 осіб: 7 екскурсантів, інструктор, екскурсовод. Саме така кількість екскурсантів дозволяє працювати в природі, не порушуючи екологічного стану дозвілля.
Маршрутом передбачені короткотривалі переходи на байдарках від
зупинки до зупинки, облаштування бівуаків для ночівлі, проведення днювань, здійснення екскурсій та відпочинку [3, с. 306 – 307].
Ще одна дивовижна ділянка природи, дивом збережений відрізок
палеорусла Дніпра, знаходиться у самому центрі України. Це − регіональний ландшафтний парк «Кременчуцькі плавні», розташований
у верхів’ях Дніпродзержинського водосховища біля міста Кременчука. Парк займає 5080 га широкої заплави Дніпра та декілька островів,
оточених протоками.
Кременчуцькі плавні − це унікальна малотрансформована ділянка
Середнього Дніпра, де зберігся недоторканий ландшафт, русло та заплава, тобто основні ознаки первісної річки. Вчені довели, що люди ніколи
не селились тут. На острові Шеламай можна побачити архейські граніти,
яким налічується 2,7 млрд. років. Вони – мовчазні свідки виникнення життя на нашій планеті. Рослинний світ Кременчуцьких плавнів вирізняється
багатством та різноманітністю. Серед унікальних представників природної флори, які ростуть на території парку, можна виділити: очиток Борисової, занесений до Світового Червоного списку, козельці українські з
Європейського Червоного списку, 3 види рослин, занесених до Червоної
книги України та ще 16 регіонально-рідкісних видів рослин.
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Фауна ландшафтного парку формувалася під впливом регулювання русла ріки. Але разом з цим фауністичні комплекси значною мірою
зберегли риси, притаманні тваринному світу давнього Дніпра. Плавні вирізняються різноманітністю своїх пейзажів: піщані коси, заболочені низовини, різкі переходи трав'яних ділянок у рясні зарослі дерев та кущів.
Кременчуцькі плавні – одне з тих місць, де можна знайти недоторкані ділянки нашої планети, причому деякі з них залишилися незмінними
протягом 3 мільярдів років.
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ОСОБЛИВОСТІ ЛАНДШАФТНОЇ ЗАБУДОВИ МІСТА ХОРОЛА
Васецька Богдана,
учениця 10 класу Хорольської спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів №1, член краєзнавчого
гуртка «Світоч»
Керівник: Козлов А.В., учитель історії і географії
Ландшафтна забудова міста Хорола формувалася упродовж всього часу існування населеного пункту і наклала відповідний відбиток на
його сучасний вигляд, а навколишні природні ландшафти використовувалися мешканцями для власних потреб, не рідко без наукового вивчення і обґрунтування доцільності. Тож в даній статті спробуємо класифікувати і згрупувати наявні елементи міських ландшафтів, оскільки
вони є маловивченими.
Станом на 2018 р. місто Хорол займає площу 13,5 км2 простягається з заходу на схід на 8,4 км, з півночі на південь на 3,5 км [5, с. 36].
Населений пункт розміщений на правому корінному березі р. Хорол в
півдненній чані Лісостепової природної зони України з типовими ландшафтами, що зазнали величезного антропогенного навантаження.
Переважаючим класом ландшафтів навколо міста є рівнинний східноєвропейський, лісостеповий. Родючі чорноземні ґрунти сприяли розораності території, що стало наслідком того, що місто з усіх боків оточене
агроландшафтами. Процеси водної ерозії зумовили поширення мережі
ярів в більшості яких сформувалися притоки р. Хорол, які теж зазнали
антропогенних змін в результаті будівництва ставків. Схили ярів трива181

лий час використовувалися як луки для випасання худоби, а нині як сіножаті, що ускладнює їх природне заліснення.
За містом з південного боку розкинулися луки і болота старої заплави р. Хорол на торфово-болотних і піщаних грунтах [5, c. 42].
Окремі ділянки боліт піддавалися антропогенному навантаженню
в минулому в результаті видобутку торфу. В межах русла відбувався намив піску. Частково піщані ділянки стариці в останні десятиліття
засаджені хвойними деревами.
Елементами сучасної забудови міста є адміністративно-бізнесовий
центр, райони п’ятиповерхової, малоповерхової і індивідуальної забудови, промислові і рекреаційні, спортивно-оздоровчі, освітньо-культурні і
релігійні фації (найменші одиниці ландшафту), які об’єднує селітебний
тип ландшафту [2; 6].
Адміністративно-бізнесовий центр займає невелику площу в середмісті. Тут розташовані більшість адміністративних установ міста, магазинів, кафе, аптек, банків тощо [5, с. 36]. В його межах розмістився один із
районів п’ятиповерхової забудови. Інший сформувався поблизу колишнього молококонсервного комбінату [4, с. 152].
До малоповерхової забудови віднесені одно, дво- і триповерхові багатоквартирні будинки. Більшість з них розкидані серед індивідуальної
забудови, яка домінує в структурі житлової забудови.
Більшість промислових підприємств і обслуговуючих організацій
розташовані в західній частині міста, і на периферії [3]. Їх території забудовувалися відповідно до господарських потреб. Типовими елементами
озеленення для них є клумби, ялинки чи туї біля адмінкорпусу, фруктовий сад. Підприємства, що розташовані біля залізничної станції з’єднані
залізничними коліями, що разом з автомобільними шляхами міста і комунікаціями утворюють дорожньо-лінійний тип ландшафтів [5, с. 39; 6].
Рекреаційні зони в місті не займають суцільної смуги і розташовані
переважно на північних та в південних околицях. Центральне місце займає міський сквер, створений на поч. ХХ ст. В південній частині міста
розташовані два заповідні урочища «Дубовий гай» і «Заяр’є», які частково складають територію «Хорольського ботанічного саду». Ще далі
на південь, на Захороллі, зростає молодий сосновий ліс, а за Заяр’ям –
дубово-кленовий Зубанівський ліс [1;4]. У північній частині міста по балках зростають невеликі за площею байрачні ліси з акації і дуба урочищ
Сурмачка і Шовгениха, а на північно-західній околиці до міста примикає
дубово-кленовий Гринцевий ліс. [3, с. 69].
З водних типів ландшафтів в межах міста сформувалися р. Лагодинка, з притоками, струмок Дощова продуха, на яких створені каскади
ставків. На каскаді водойм Дощової продухи розташованої в південній
частині міста розміщені 5 ставків різного розміру. В близькості до міста
на Лагодинці створені Молокозаводівський, Кирстянський і Петропавлів182

ський ставки, ще один на Могилянському струмку, притоці Лагодинки [4].
Поруч з містом розташоване старичне озеро Голубиха, що за 1,3 км від
центру міста і кар’єр з намиву піску в мікрорайоні Піски.
Спортивно-оздоровчі установи, освітні, культурні і релігійні заклади
міста розташовані компактно в безпосередній близькості до центру міста.
Це стадіон агропромислового коледжу, з відповідною інфраструктурою
та два професійних навчальних заклади: Хорольський агропромисловий
коледж Полтавської державної аграрної академії і Хорольський Міжрегіональний центр професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців з студмістечками, що включають гуртожитки для студентів,
спортивні майданчики, виробничі майстерні, чотири загальноосвітніх навчальних закладів (два в центральній частині міста і по одному в східній
і західній), три дитячих садки з типовим плануванням ландшафту. Тут же
зосереджені релігійні установи (церкви та молитовні будинки), заклади
культури: початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад
дитяча музична школа, районна бібліотека, районний будинок культури,
районний краєзнавчий музей. Лікарські заклади розташовані компактно
вздовж вулиці Михайла Полонського. Для їх озеленення характерні клумби, деревна рослинність: берези, каштани, хвойні, використані кущі для
зеленої огорожі, сформовані фруктові садки, впроваджується декоративна рослинність тощо [5, с. 40-41].
На території кар’єру з видобутку глини, що відповідає промисловому кар’єрному підтипу ландшафтів розташована траса для змагань з мотокросу і байкпарк. Ще одна траса з екстремальних видів велоспорту –
велотріалу створена на вул. Київській при виїзді з міста [5, с. 40].
Головні вулиці міста: Небесної Сотні, Незалежності, Шевченка,
Кременчуцька, Миргородська, Михайла Полонського, Воскресенська,
1 Травня, Гоголя засаджені переважно дикорослими і декоративними деревами: кленами, липами, каштанами, березою. В проміжках між ними
зростають плодові і декоративні дерева та кущі. Другорядні вулиці міста
засаджені переважно плодовими деревами.
Значні площі в межах міста займають поля, що належать шовкорадгоспу, елеватору, будинку інтернату, міській раді. Вони відносяться до
сільськогосподарських ландшафтів.
Отже, в межах міста Хорола домінують антропогенні ландшафти,
однак вони тісно пов’язані з природними.
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ПЕРЛИНА РІДНОГО КРАЮ
Білька Юрій,
учень 9 класу Малоперещепинського закладу
загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів
імені М.А. Клименка
Керівник: Кравченко І.Є., спеціаліст І категорії
відділу освіти виконавчого комітету
Малоперещепипинської ОТГ
Основною ланкою охорони ландшафтного біорозмаїття України є
природно-заповідна мережа, складовою частиною якої є заказник загальнодержавного значення «Малоперещепинський».
Метою нашого дослідження є вивчення природоохоронної історії
нашого краю, дослідження унікальності даного природного комплексу,
з’ясування екологічних проблем заказника.
В ході дослідження ми з’ясували, що гідрологічну та біологічну цінність болота вчені відмічали ще на початку ХХ століття. Та початком розбудови заповідної мережі нашої місцевості слід вважати 1937 рік. Саме
в цьому році рішенням Харківського облвиконкому від 23 лютого було
оголошено Малоперещепинське болото заповідником обласного значення. Згідно Постанови Ради Міністрів УРСР № 132 від 25.02.1980 року –
ботанічний заказник загальнодержавного значення [5, с. 511].
У 2011 році наказом Міністерства екології та природних ресурсів
України (№ 533 від 12.12.2011) затверджено «Положення про ботанічний
заказник загальнодержавного значення «Малоперещепинський» [4].
Упродовж кількох десятиліть відомий полтавський натураліст
М. І. Гавриленко вивчав дивовижний тваринний світ болота і майже кожного року робив тут невеликі зоологічні відкриття. Чимало зусиль для
створення заповідника доклав і відомий полтавський ботанік С. О. Іллічевський, який вивчав флору болота [2].
Територія заказника розміщується в солончаковій улоговині геологічного походження і являє собою обводнену ділянку заплави р. Ворскла
на уступі борової тераси. Вона зайнята галофітним болотом із добре
збереженою флорою і фауною. Площа – 640 га [6]. Воно належить до
типу боліт, що періодично висихають і наповнюються. Яскравим показником засоленості ґрунтів є рідкісні на Полтавщині рослини – бульбокомиш
морський та куга Табернемонтана.
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У центральній частині болота на глибині від 1 до 2,5 м зарості утворює очерет звичайний – найвищий злак української флори (в деяких місцях досягає 4-5 м). На ділянках, де вода тільки вичавлюється, виявлені
угрупування осок видовженої та лисячої, тризубців морського та лисячого.
На невеликих ділянках заказника, де засолення майже не відчувається, рослинний покрив представлений болотними видами: осоками
омського та пухирчастою, рогозом широколистим, півниками болотними.
На плесах болота розвинена водна рослинність: ряска мала, багато корінник, жабурник звичайний, сальвінія плаваюча, латаття біле,
тілоріз звичайний.
Щодо систематичного складу флори Малоперещепинського болотного масиву, включаючи як основне болото, так і невеликі болітця
навколо нього, то його можна вважати досить різноманітним. Під час
дослідження встановлено, що найбільш багатими по кількості видів є
родини Осокових, Злакових, Жовтецевих. Рідкісні рослини: альдрованда пухирчаста, вероніка лікарська, вовче тіло болотне, водяний різак алое видний, гвоздика стиснуточашечкова, заннікелія стеблиста,
зозулиць болотний, золототисячник малий, кисляк болотний, латаття біле, перстач прямостоячий, плаун булавовидний, пухирник звичайний, пухирник малий, сальвінія плаваюча, росичка круглолиста,
сфагнуми,тирлич звичайний [2] . На превеликий жаль, сьогодні все важче
знайти рідкісні види рослин.
Малоперещепинське болото – це домівка для різноманітних тварин.
Особливо багатий світ птаства – 188 видів, ссавців – 36, плазунів – 6,
земноводних – 10. Навесні ми спостерігали за журавлем сірим. Велика
зграя птахів (близько 40 осіб) живилися на березі болота. Постійно гніздиться на болоті і лебідь-шипун.
Не можна обійти увагою і виключно велике мисливське значення
болота, що і стало причиною створення в його межах Полтавською обласною радою мисливців і рибалок приписного мисливського господарства. Зараз мисливськими угіддями опікується громадська організація
«Природо-охоронна мисливсько-рибальська організація «За чисті плеса».
Із мисливських тварин на болоті мешкають свиня дика, лисиця звичайна, собака єнотовидний, різні водно-болотні птахи – лиски, качки,
гуси, норці, кулики, чисельність яких особливо зростає в сезон літньоосінньої міграції. Із рідкісних тварин, які раніше вважалися мисливськими, тут же збереглися видра річкова, можливо, горностай. Околиці болота відвідує лось, звичайно є козуля та заєць сірий [3, с.144].
Малоперещепинське болото є стабілізатором клімату навколишньої
місцевості, регулятором ґрунтових вод і водного режиму річок, осередком збереження рідкісних видів рослин (13) і тварин (52) [1]. Очерет населення використовує для різноманітних будівельних потреб.
Останніми роками спостерігається зменшення води та повне висихання болота, а тому збільшилася біомаса очерету. Непоправної шкоди
185

завдають і постійні підпали очерету. В минулі роки вигорали цілі масиви
болота, в 2019 році новостворена місцева МПО більше 10 разів виїжджала тушити болотяні угіддя.
Виходячи з вищесказаного, слід зазначити, що Малоперещепинський заказник потребує більш детального вивчення та збереження,
адже болото – це цінні водно-болотні угіддя з багатим біорізноманіттям,
місце гніздування та перебування під час міграцій птахів біля водного
фауністиного комплексу, місце відтворення та розмноження болотної та
водоплаваючої дичини, стабілізатор мікроклімату, регулятор грунтових
вод, осередок збереження рідкісних видів рослин і тварин.
Доля чарівного світу рослин та тварин унікального природного
комплексу «Малоперещепинське болото» в руках людини. Сподіваємось, що цей скарб природи полтавці збережуть для майбутніх поколінь
у первозданному вигляді.
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СЕЛО ЮРКИ – ВІД УНІКАЛЬНОСТІ ДО КАТАСТРОФИ
Гладкий Андрій,
учень 11-А класу Кременчуцького ліцею №5
імені Т.Г.Шевченка
Керівник: Коваленко О. Р.,
учитель географії
Полтавщина – справді один з найчарівніших куточків України. У природі цього краю дивною мережею переплелися ліси і степи. Це енергетично сильна місцевість, бо саме на цій землі народилися Маруся Чурай
і Григорій Сковорода, Іван Котляревський і Микола Гоголь.
У кожного з нас на землі є місця, які по особливому дорогі нашій
душі. Такий куточок рідної землі це невеличке село Юрки, Козельщинського району Полтавської області. Юрки знаходяться в межах Придніпровської низовини по річці Псел, а саме на лівому березі річки. Вище
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за течією на відстані 1,5 км розташоване село Хорішки, нижче за течією,
на відстані 2 км розташоване село Нижня Мануйлівка, на протилежному
березі – село Прилінка та село Заможне [3].
Юрки розташовані у лісо-степовій зоні на піщаних, глинистопіщаних та чорноземно-лучних грунтах. Місцевість, багата корисними копалинами: пісок, глина, залізна руда, яка залягає на глибині до
1200 м. Та основне природне багатство – це чарівні куточки присільської
зони. Навколо села Юрки зачаровують своєю красою і ароматом первозданний мішаний ліс, соснові насадження, незіпсовані цивілізацією
луки з унікальним різнотрав’ям.
Тихоплинний Псел несе свої води поміж гаїв та чагарників, квітучих
луків. Саме в Юрках від цвіту запашних трав, від пишноти зелених шат
стаєш мудрішим і сильнішим. Навколо села збереглися в незайманому стані широколистий ліс та луки, які розташовані з північної сторони
вздовж річки Псел. Лісова рослинність характеризується різноманіттям.
Верхні яруси деревостанів формують дуб звичайний, липа серцелиста
та дрібно листа, клен гостролистий, на вищих ділянках – ясен звичайний.
У другому ярусі відмічена груша дика, горобина звичайна, яблуня
лісова, клен польовий. Ярус підліску формують кущі ліщини звичайної,
подекуди клену татарського. Трав'яний покрив добре розвинений, його
утворюють різні види: зірочник лісовий, тонконіг дібровний, переліска багаторічна, маренка пахуча. Досить часто зустрічається медунка темна,
копитняк європейський, конвалія звичайна, дзвоники кропиволисті, а також трапляються популяції барвінку малого.
Ліс є чудовим фільтром, який очищає повітря навколо села. Він
тягнеться з південної сторони зі сходу на захід довжиною 3 км і шириною до 600 м. Посадка сосни навколо села Юрки відбулася у період з
1947 – 1960 рр. з метою закріплення рухомих пісків та залісення малопродуктивних сільськогосподарських земель. Великі площі староорних
земель заліснювали сосною, що призвело до формування біоценозів непритаманних лісам такого типу в природі [1].
В селі Юрки дуже привітні, доброзичливі, працьовиті та талановиті
люди. Тут народився Віктор Павлович Протопопов (1880 – 1957 рр.) – видатний вітчизняний психіатр, дослідник вищої нервової діяльності людини та тварин, учень та послідовник корифеїв вітчизняної науки – В. М.
Бехтерєва та І. П. Павлова. Ім'я академіка Протопопова носить Львівська
обласна лікарня [2].
В селі також народився український письменник Андрій Васильович
Головко (1897 – 1972рр) – лауреат державної премії ім. Т. Г. Шевченка,
автор романів «Бур'ян», «Артем Гармаш».
Однак, з кожним роком проблем в селі стає все більше. Так до
1917 року в селі було 6 тис. жителів. Після Другої Світової війни –
3,5 тис., у 1970 році – 880 жителів, у 2001 році – 239 жителів, і на
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28.09.2019 – 70 мешканців села. Для нашого села характерне явище
«старіння». Гостра демографічна ситуація в селі визиває розгубленість
у селян. Люди просто не можуть зрозуміти, чому так сталося? Чи можна
виправити ситуацію на краще?
Раніше село було колискою культури, джерелом продуктів для міських жителів, сировинною базою для багатьох галузей господарства. Та
сьогодні молоді мешканці залишають свої домівки у пошуках кращої долі
в містах та за кордоном. Перспективні сільські жителі переїхали у міста
через безперспективність – відсутність роботи, розвалена інфраструктура. В селі не працює лікарня, немає аптеки, магазина, закрита школа, не
створені належні умови для організації життя на селі для молоді.
З 2007 року в селі народилося троє дітей. Ми бачимо різке перевищення кількості померлих над кількістю народжених. Але ж селяни вірять, що проблему можливо вирішити, відродити давнє козацьке
село, повернути молодь на рідну землю. Так, розвиток фермерського господарства міг би покращити демографічну ситуацію в селі. Однак продаж земель сільськогосподарського призначення може призвести до повного розорення українського села, а також спричинити
нову хвилю еміграції. На сьогодні загроза зростання демографічних
втрат залишається реальною.
Крім демографічної проблеми навколо села сформувалась ситуація, яку можна визначити як «екологічно небезпечною». Причина такої небезпеки – «нелегальні» смітники. З сусідніх сіл звозять сміття на
околиці села Юрки, де раніше були поля жита та пшениці. Під загрозою
значні площі соснового лісу, заплавні ліси уздовж берегів річки Псел.
Будь-яке зручне пониження рельєфу стало місцем захоронення сміття.
Найбільше лихо – пляшки, пакети, одноразовий посуд, які самі по собі
можуть розкладатися сторіччями.
Вода – універсальний розчинник. Просочуючись крізь шари заборонених відходів, дощова вода «збагачується» різними хімічними речовинами, які утворюються в процесі розкладання сміття [4]. Фільтрація
речовин зі сміттєзвалища потрапляє в колодязі та свердловини, з яких
селяни п'ють воду.
Село Юрки знаходиться на території Хорішківської сільської ради
Козельщинського району. Саме місцева влада повинна звернути увагу
на прибирання і ліквідацію твердих побутових відходів. До речі, прибирання оплачується із місцевого бюджету. До цієї справи бажано долучити
фірму «Добробут», яка знаходиться на території сільської влади.
Зберегти село, покращити умови життя селян і не нашкодити природі – одне із найголовніших завдань сьогодення. Ми не маємо права
бути байдужими, повинні зберегти свою землю, зберегти природне різноманіття краю і пам’ятати свою історію.
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ВПЛИВ НЕСАНКЦІОНОВАНИХ СМІТТЄЗВАЛИЩ НА ЕКОЛОГІЧНИЙ
СТАН СЕЛА ПІСКИ ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Погребняк Інна,
учениця 8 класу Пісківської ЗОШ І – ІІІ ступенів
Лохвицької районної ради
Керівник: Погребняк Т.В.,
учитель біології та географії
Важливим питанням для України є загальна тенденція збільшення
об’ємів побутових відходів, оскільки наша держава належить до країн з
високим рівнем урбанізації, де внаслідок зростання споживання надзвичайно актуальною є проблема поводження з накопичуваними відходами.
Через відсутність належної системи збору твердих побутових відходів (ТПВ) утворюються тисячі стихійних звалищ, які не піддаються точному обліку. На сучасному етапі розвитку суспільства кожна людина за
даними статистики в середньому за одну добу створює близько 1кг ТПВ,
і це явище має тенденцію до постійного зростання. Тому питання дослідження впливу несанкціонованих сміттєзвалищ як техногенних об’єктів
на компоненти природної та урбоекосистеми є надзвичайно актуальним.
У результаті проведених досліджень околицях села Піски, нами
було виявлено 3 найбільших несанкціонованих сміттєзвалища:
1. Звалище № 1 – знаходиться неподалік від річки Артополот .
2. Звалище № 2 – знаходиться із західної сторони, на в’їзді до
села, на периферії соснового лісу
3. Звалище № 3 – розташоване також в західній частині, неподалік
від сільського цвинтаря.
Серед твердих побутових відходів досліджених об’єктів найбільшу серед фракційного складу частку становлять: пластмаса (у т.ч. ПЕТ
пляшки), скло, кераміка та текстиль, що становлять серйозну проблему,
оскільки не піддаються процесам біологічного руйнування і можуть тривалий час (десятки років) перебувати в об'єктах навколишнього середовища [1].
На території виявлених звалищ спостерігається коливання щільності відходів в залежності від сезону (відпочинок місцевого населення,
благоустрій помешкань, періодичність утворення певного типу відходів).
189

Можливий збиток довкіллю від функціонування сміттєзвалищ в околицях села Піски обумовлений утворенням фільтрату і біогазу в товщі
тіла звалища. З поверхневим і ґрунтовим стоком він поступає у водні
об’єкти (місцеві річки Артополот і Сула), забруднюючи їх [2].
Загалом, на територіях звалищ твердих побутових відходів, як і на
територіях промислових розробок, найбільшого негативного впливу зазнає ґрунтовий покрив. Проникнення фільтрату в ґрунти і ґрунтові води
може призвести до значного забруднення навколишнього середовища
не тільки шкідливими органічними і неорганічними сполуками, але і яйцями гельмінтів, патогенними мікроорганізмами.
Прагнучи змінити село на краще, ми розробили наступні рекомендації, з якими звернулися до місцевої влади:
–– розширення послуг зі збору ТПВ та організація місцевою владою вивезення сміття;
––

поступове впровадження роздільного збору сміття з метою
відокремлення вторинної сировини та небезпечних компонентів зі змішаної маси ТПВ;

––

створення критих, відгороджених, укрупнених контейнерних
майданчиків та їх облаштування згідно з діючими санітарними
нормативами;

––

безпечне захоронення залишкових змішаних ТПВ, для чого
передбачається організація функціонування контрольованих
полігонів районного масштабу (як тимчасові) та у перспективі
субрегіонального масштабу;

––

проведення інформаційної компанії із залученням компетентних експертів, представників органів державної влади, які можуть впливати на громадську думку, з метою підвищення рівня
обізнаності населення у питаннях поводження з відходами в с.
Піски Лохвицького району;

––

проведення профорієнтаційної роботи серед місцевого населення щодо даної проблеми.
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ШЛЯХИ СПОВІЛЬНЕННЯ ТЕМПІВ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛІННЯ
НА ПРИКЛАДІ ЕКОПРОЕКТІВ ПОЛТАВСЬКОГО ЗЗСО №20
Бурнаховська Аделіна,
учениця 11 класу КЗ «Полтавська ЗОШ І-ІІІ ступенів
№20 імені Бориса Серги Полтавської міської ради
Полтавської області», член шкільного наукового
товариства «Я – всеСВІТІ»
Керівник: Романчук Р. С., учитель географії
У наш час проблема зміни клімату, а саме глобального потепління,
достатньо відома і актуальна. Однією із визнаних теорій є теорія парникових газів. Прихильники цієї теорії (Бьорн Ломборг, Будико M. I., Вітінский Ю. І., Чаликов Д. В., Антонов А. Є. та інші) говорять, що проблема не
в тому, що клімат змінюється, а те, як швидко це відбувається. За останні
100 років відбувається глобальне потепління.
Досить багато науковців розглядають проблему глобальної зміни
клімату. У 1992 році була підписана Рамкова конвенція ООН про зміну
клімату 180 країнами світу. Близько 2000 науковців дотримуються теорії
парникових газів.
Отже, глобальне потепління – це зміни в навколишньому і соціальному середовищах, що спричинені антропогенними викидами парникових газів. Більшість науковців прийшли до консенсусу, що зміна клімату
відбувається, головним чинником цієї зміни є людська діяльність [1].
Невідновлювані викопні палива містять велику кількість вуглецю.
Під час спалювання нафти, вугілля і природного газу вуглець викидається в атмосферу у вигляді вуглекислого газу СО2 разом із продуктами
неповного згорання, зокрема, чадним газом. Зростання кількості викидів
СО2 підсилює дію так званого «парникового ефекту» – явище в атмосфері Землі, за якого енергія сонячних променів, відбиваючись від поверхні
Землі, не може повернутися в космос, оскільки затримується молекулами різних газів. У результаті на Землі підвищується температура [3].
Сьогодні у світі в результаті спалювання палива на електростанціях, промислових підприємствах і в автомобільних двигунах у атмосферу щорічно викидається більше 5 млрд. т. вуглекислого газу. Якщо
кількість парникових газів у повітрі збільшується, то ними утримується
більше тепла.
Моделлю парникового ефекту в масштабах планети є клімат на Венері. Її щільна атмосфера на 98% складається з вуглекислого газу, за
рахунок цього явища вона розжарена до 500о С [4].
Ми не повинні бути пасивними спостерігачами, ми маємо проаналізувати свій звичний спосіб життя, свою поведінку та намагатися змінити
або навіть відмовитися від звичок, які згубно впливають на навколишнє
середовище й на нас самих.
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Зрозуміло, що не можна закрити заводи, фабрики, зупинити котельні та електростанції. Але ми можемо зробити те, що нам під силу. Команда ЕКО комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа
І – ІІІ ступенів №20 імені Бориса Серги» запропонувала ряд шляхів сповільнення темпів глобального потепління на прикладі нашої школи.
1. Очистити повітря від парникових газів допомагають рослини.
Вони є основними споживачами вуглекислого газу. Поглинаючи вуглекислий газ, рослини виділяють такий необхідний людям кисень:
- ми активно саджаємо кущі біля нашої школи та вдома;
- вирощуємо квіти;
- акція «Вічнозеленому дереву – бути!». Кожного року учні вітають зі святом учителів квітами. На жаль, краса квітів минуча. З цього року
ми з батьками запропонували дарувати колективу школи на свята живих
друзів, це були вічнозелені ялинки. Дерева будуть рости на шкільному
подвір’ї і не один рік милувати нас, як своєю красою, так і своїм корисним
впливом на природу;
- ми починаємо змалечку. На уроках природознавства учні 5-х
класів проводять дослідницький експеримент, з цією метою вирощують
зелену масу в домашніх умовах з пророзших зернових та бобових, спостерігають вплив світла та води (чинників неживої природи) на швидкість
росту зелених. Після подібних досліджень просто мотивувати учнів висаджувати кущі і дерева на шкільному подвір’ї.
2. Великі резерви зменшення викидів вуглекислого газу можна винайти, якщо берегти та ефективно використовувати електричну енергію
[2]. Так основа споживання електроенергії в нашій школі – це освітлення,
тому, замінивши лампи розжарювання на енергозберігаючі LED-лампи,
ми суттєво скоротили своє електроспоживання. Зокрема, при заміні звичайних лампочок на енергозберігаючі електроспоживання знизилося в
5-7 разів, оскільки їхня світлова віддача в середньому в 5 разів більша.
100 Вт лампочки ми замінили енергоощадними потужністю 12-20 Вт. Термін дії звичайної лампи розжарювання становить 1-1,5 тис. год., енергозберігаючої LED-лампи – до 50 тис. год. Ми зробили простий розрахунок
за рік для обох типів ламп за умови, що лампи горять 10 год. на добу:
1) лампа розжарювання 100 Вт: 0,10 кВт/год*10 год*365 днів =
365 кВт/год за рік;
2) світлодіодна лампа 12 Вт: 0,012 кВт/год *10 год *365 днів =
43,8 кВт/год за рік. Таким чином ми зробили добру справу: зменшили
споживання електроенергії і, відповідно, викиди вуглекислого газу.
3. Ми закликаємо працівників, батьків, учнів нашої школи користуватися громадським транспортом і велосипедами замість автівок: бензин і
дизель, згоряючи в двигуні, виробляють чималі об’єми парникових газів.
На засіданні учнівського парламенту прозвучала пропозиція облаштувати велопарковку на подвір’ї школи. Особисто я по місту вже декілька ро192

ків їжджу на велосипеді. Для мене це, перш за все, пропаганда здорового
способу життя та пропаганда екокультури. Тому групою однодумців було
розроблено план місця велопарковки та обрахована наближена вартість
виконаних робіт. З цією пропозицією ми звернулися до керівництва навчального закладу. Приємно, що облаштування велопарковки включено
до робочого плану на 2020 рік.
4. Сортування сміття та повторне використання відходів – зменшує витрати енергії на виробництво нової продукції. Наша школа понад 3 роки відсортовує сміття та здає його на переробку. У закладі є
14 маленьких сортувальних баків і 2 великих. У них ми сортуємо папір
та пластик, а для різного сміття (органіка, метал, тощо) є чорні смітники.
Звичка школярів сортувати живе і поза стінами нашої школи. Більшість
учнів школи та їх родини відсортовують відходи і вдома. Це принципова
позиція колективу школи. Ми здаємо папір і пластик, а отримані кошти
витрачаємо на продукцію, яка допомагає заощадити та ефективніше використовувати енергію. Але не це головне. Важливим є те, що ми зростаємо із екологічною корисною звичкою і пропагуємо її.
5. Із 2018 року наша школа бере участь у освітніх курсах проекту
«Енергоефективні школи: нова генерація». Так в курсі «Основи енергопостачання та енергозбереження» ми розглядаємо енергетичну та екологічно грамотну поведінку і стиль життя, актуалізуємо проблеми раціонального використання енергетичних та інших ресурсів, розглядаємо
дії, спрямовані на зниження споживання ресурсів. Також вчителі, учні та
батьки нашої коли завжди беруть активну участь у різних міських ЕКОпроектах. У цьому році 21 вересня, у Всесвітній день чистоти, ми з нашою шкільною родиною прибирали Прирічковий парк та займалися екологічною просвітою.
Я хочу всіх закликати: розповідайте іншим про зміну клімату й про
те, яким чином вони можуть допомогти її попередити та зменшити вплив.
Соціологи виявили, коли одна людина обирає більш екологічний спосіб
життя, інші також наслідують її приклад. Маємо надію, що досвід нашої
школи допоможе звертати більшу увагу на дану проблему. Я впевнена,
що результати цих кроків зроблять Полтавщину екологічно безпечною
для проживання і сповільнять темпи глобального потепління.
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Флористично-фауністичне різноманіття
на берегах р. Гнила Оржиця
Саган Дар’я,
учениця 10 класу Гребінківської гімназії
Керівник: Циганенко М.М.
учитель хімії та біології
Наш світ величезний. На кожній планеті є дуже багато красивих
місць, де ми ще не були. Кожному з нас близьке те середовище, де ми
народилися і провели своє дитинство. Гребінківщина – чудовий край, це
край степів, полів, боліт та річок.
Гребінка – молоде місто, що знаходиться біля р. Гнила Оржиця в
західній частині Полтавської області, на лівому березі Дніпра.
З давніх давен люди поселялися біля водойм, оскільки місцевість
була багата на рослинний та тваринний світ. Хоча наше місто і молоде, але відомо, що біля р. Гнила Оржиця завжди існували поселення.
У середині ХХ ст. на вказаній території велося осушення боліт навколо
річки для збільшення площ орних земель. Було прорито тисячі кілометрів штучних каналів уздовж річки, які збереглися й до сьогодення. До
того ж, змінилося русло річки з утворенням Гребінківського водосховища. У результаті цього, тваринний та рослинний світ частково змінився,
хоча місцевість навколо річки та біля водосховища залишилася такою
ж мальовничою. В різні пори року краса міняється по своєму. Взимку
все покривається снігом та кригою, утворюючи чудернацькі візерунки, а
весною природа прокидається, показуючи нам барви квітів. Влітку панує
різнотрав’я, а восени око милують різнокольорові дерева.
Фауна Гребінківщини представлена різними видами хребетних і безхребетних тварин. На берегах водойм оселилися особини озерної жаби,
а також звичайного та водяного вужа. Серед птахів поширена очеретянка велика, на мілководдях помічали гнізда білокрилої крячки, серед очерету з’являються качки, лиски. Іноді зустрічаються сірі чаплі та лебеді.
Поблизу водойм можна побачити удода, трясогузок, ластівок звичайних.
Про наявність у річці ондатри, щура водяного, видри свідчать нори,
пориті у берегових схилах. Є поселення бобрів. Дуже добре видно їхню
діяльність через повалені ними дерева на березі річки. Сама річка має
багату різноманітність риб: карась, плотва, лин, краснопірка, щука, піскарі. Водосховище пов’язане з річкою, і має подібний тваринний склад.
Зустрічаються різні види п’явок, двостулкових та черевоногих молюсків,
павуків, комах та ракоподібних.
Флора даної місцевості достатньо багата. Біля річки і водосховища
зростають верби, вільхи, тополі, глід, груші-дички алича та інші дерева.
Більшість рослин мають вік у декілька десятків років згідно їхніх розмірів, а деякі ще молоді. Місцевість частіше вкрита чагарниками. Можна
зустріти листоподібний виноград, який обвиває стовбури дерев. Серед
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трав’яних рослин зустрічаються: конюшина, тонконіг, кульбаба, подорожник, пижмо, цикорій та багато інших.
На заболочених ділянках ростуть: осока, рогіз, стрілолист, чистуха.
В цих районах можна побачити жовте та біле латаття. В той же час подекуди зустрічаються зарості кропиви та амброзії. Ці рослини активно
відтісняють інші види, пригнічуючи їх ріст.
Отже, оцінюючи стан флори та фауни даної місцевості в XXI сторіччі, встановлено, щовона достатньо багата та різноманітна. За існуванням
деяких видів можна зробити висновок, що річка та її узбережжя, а також
водосховище – екологічно чисті.
Комплексна географічна характеристика річки Удай
Сененко Владислав,
учень 8 класу
ОЗ «Калайдинцівська ЗОШ І –ІІІ степенів
імені Ф. Д. Рубцова»
Лубенської районної ради
Керівник: Сліпич В. Б., учитель початкових класів
Усе починається зі звичайної річечки, як дерево з тонісінького корінчика. Повертаючись думками у сиву давнину задля перестороги на майбутнє, згадаємо, що перші жителі прийшли в цей край саме до річки, щоб
напитися чистої води, а згодом навічно поселитися тут, біля джерела
життя. Річка Удай і досі відіграє важливу роль для жителів навколишніх
сіл та нашого мальовничого села Калайдинці. Та років 40-50 тому зовсім
іншою була ця річка. Що ж сталося за цей час?
У результаті необдуманої споживацької діяльності людей Удай
опинився в небезпеці. Розорювання берегів та заплави річки майже до
урізу води, будівництво дамб, прокладання доріг, осушення боліт, вирубування деревної рослинності в прибережних смугах та балках, поселення людей біля самої водойми, захаращення сміттям та відходами – фактори переродження колись повноводної річки в болото. Тому і
з’явилася проблема збереження водних ресурсів. Саме в цьому і полягає
актуальність даної роботи.
Удай протікає рівниною, змінюючи напрям своєї течії. Це типова
рівнинна річка, шлях якої пролягає між Полтавською рівниною та Придніпровською низовиною. Руху перешкоджають відроги Середньоруської
височини, тому річка меандрує (змінює свій напрямок).
Рельєф досить суттєво впливає на напрямок і швидкість течії: на
плесах у межень швидкість становить 0,05 – 0,08 м/с, у багатоводний
період – 0,2 – 0,3 м/с. Весною течія досить сильна. У середньому нахил
русла складає 0,03 – 0,06 см/м.
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Дно вкрите товстим шаром мулу, який збагачений значною кількістю
мікроорганізмів – джерелом корму для риб. В ґрунтовому складі дна розрізняють такі частини:
1. Неорганічний субстрат: а) пісок діаметром 0,05-2мм; б) мул –
м’який, дрібний пісок у суміші з глиною(досить клейкий);
2. Органічний субстрат: а) мулистий перегній чорного кольору,
дрібнозернистий; б) однорідний торф(важко відокремлюється від решток
рослин); в) волокнистий торф(частково розкладені рослинні рештки);
3. Домішки: а) грубі рослинні рештки(кора, деревина); б) великі
частини рослинного покриву(колоди, гілки)
У ямах мул твердий. У процесі спостереження встановлено, що біля
правого берега дно завжди мулисте, біля лівого – навпаки піщане.
Оцінюючи фізичні показники якості води, встановлено, що річку
Удай можна вважати помірно забрудненою, можливо, навіть близькою
до природної, про що свідчить поява раків, яких було повністю знищено
відходами Пирятинського сирзаводу. Встановлено, що річка здатна до
самоочищення та відновлення якості води.
Береги досліджуваної місцевості горбисті(особливо правий), розчленовані глибокими ярами та балками, по всій території впадають
струмки та потічки. Широкі пологі береги р. Удай поросли очеретом, осокою, рогозою, лозою, вільхою. Правий берег високий, покритий листяним лісом сильно порізаний ярами; лівий – нижчий, болотистий, місцями
вкритий сосновим лісом.
Сто років тому про Удай писали як про річку, яку неможливо подолати без парома. Є відомості про те, що вона була колись судноплавною,
однак нині її просто можна перескочити.
Добре відомо про проблему малих річок в Полтавській області.
Більшість цих водних артерій маловодні, деякі влітку пересихають. Відомо, що здатність річок до самоочищення прямо пропорційно залежить
від їхньої величини, тобто чим більша річка, тим краще вона може себе
очищати. Тож і виходить, що найвразливішими є саме малі річки, які зневоднюються та заростають. За словами фахівця, в області розроблено
регіональну програму розвитку водного господарства та екологічного
оздоровлення басейну Дніпра, розраховану до 2021 року. Вона передбачає низку природоохоронних заходів, серед яких і розчищення річок.
Заплановано, що кошти на це мають надходити як з державного, так і
з місцевих бюджетів. Встановлено, що якщо ми нічого не робитимемо з
поймою річки Удай, то за років 10 – 15 вона перетвориться на болотце.
Річка замулюється, в деяких місцях їх глибина становить 50 сантиметрів.
Саме тому місцеві приватні підприємці Михайленко Анатолій Михайлович та Тютюнник Микола Іванович вирішили відгукнутися на програму очищення малих річок. І в 2017 році була здійснена розчистка
ділянки річки Удай в межах Калайдинцівської сільської ради поблизу
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с. Лушники Лубенського району Полтавської області. Основною метою
робочого проекту була необхідність збільшення пропускної здатності
русла на період проходження весняних повеней, відновлення гідрологічного режиму та водообміну, покращення якості води на ділянці русла,
що межує з населеним пунктом, зниження підтоплення та заболочення
прилеглих територій, а також створення можливості для використання
річки в рекреаційних цілях для місцевої громади. Розчистка передбачена
«Регіональною цільовою програмою розвитку водного господарства та
екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро у Полтавській області
на період до 2021 року». Параметри розчистки р. Удай: довжина – 750 м.,
ширина по поверхні від 17 до 45 м, об’єм земляних робіт – 37, 61 тис. м3 .
Працюючи з документацією, виявлено, що для розчистки ділянки
р. Удай використані найбільш оптимальні будівельні машини та механізми: земснаряд МЗ-10, екскаватор МТП-71, бульдозер ДЗ-110 та Т0130Б,
кран – 1. Згідно календарного плану будівництво тривало 6 місяців, в
тому числі й підготовчий період 0,5 місяця. Було проведено розрахунки ризику впливу планованої діяльності на природне середовище. Вони
практично відсутні. Робота була проведена з мінімальним пошкодженням ландшафту. Пляжний берег засипали піском. На ці роботи пішло
близько 1200 000 грн.
Дослідження показали, що річкова долина Удаю – це дійсно перлина нашого краю. Цим прекрасним і таємничим, лагідним і ніжним ландшафтом у минулому милувалися непересічні постаті: Григорій Сковорода, Тарас Шевченко, Євген Гребінка, Василь Симоненко. Гідронім нашої
річки поєднаний із багатьма гіпотезами і припущеннями, але допомагає
пояснити давні, маловідомі сторінки минулого рідного краю.
Про річку складено чимало легенд, старих переказів. Серед місцевого населення існує міф про те, що нібито на дні ріки є затоплені шведами у 1708-1709 рр. скарби, які вони, тікаючи, не могли забрати з собою.
Правда це чи вигадка, не відомо нікому. Із давніх-давен люди використовували силу води: для обертання мірошницьких жорен та приведення в
дію різних механізмів. На Удаї працювало багато водяних млинів (у селах
Лісова Слобідка, Постав-Мука), які використовували для помолу зерна,
виготовлення круп, валяння сукна, приведення в рух ковальських міхів.
До речі, за легендою, так виникла назва села Постав-Мука.
Відпочинок на березі р. Удай – це завжди море враження та неповторні емоції, незабутні вихідні. Відпочинок дає нам відчути, що ти серед
природи як вдома, а свіже повітря і активне купання в прохолодній воді,
краще ніж вдома. Красиві ландшафти вибирати не доводиться, вони самі
нас вибирають. Тому запрошуємо з друзями, з гітарою й наметом у гості
до краси рідної природи.
Та пам’ятайте, якщо ви хочете врятувати річку, дотримуйтесь правил, доступних кожному пересічному жителю і ви зробите свій внесок в
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боротьбі за чисте довкілля. Тільки тоді річка Удай відновить свою колишню могутність, якщо ми разом будемо піклуватись про неї!
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ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА
НА МЕЖИРІЧЧІ ХОРОЛУ ТА ПСЛА В ПІВДЕННІЙ ЧАСТИНІ ГАДЯЦЬКОГО РАЙОНУ
Панченко Олександр,
учень 10 класу Березоволуцького ЗЗСО І-ІІІ ступенів
Петрівсько-Роменської сільської ради
Гадяцького району
Керівник: Мовчан В.В., учитель географії
На перший погляд, на території Гадяцького району функціонує
достатня кількість природоохоронних об’єктів, зокрема й регіональний ландшафтний парк (РЛП) «Гадяцький», до складу якого входять
23 природно-заповідних об’єкти (ПЗО). Всі вони належать до долиннорічкової системи (ДРС) Псла. Також п’ять заповідних урочищ і один
заказник функціонують в межах ДРС Хоролу. Проте на межирічних ділянках знаходяться природно-територіальні комплекси (ПТК), які не належать до категорії заповідних, хоча й можуть мати не меншу созологіч198

ну цінність, ніж вже існуючі ПЗО. Головними причинами такого стану є
недостатнє дослідження даних територій, та відсутність обґрунтування
щодо їх заповідання. Одним із таких ПТК є складне урочище байрачного
лісу та степової балки, яке знаходиться в південній частині Гадяцького
району між селами Березова Лука та Рашівка. Частково цей об’єкт досліджувався в 2015 р. полтавськими науковцями [3, с. 42]. Однак його
комплексної характеристики поки що немає.
Мета дослідження – обґрунтувати доцільність заповідання ПТК в
південній частині Гадяцького району між селами Березова Лука і Рашівка
та подальше об’єднання створеного ПЗО з РЛП «Гадяцький».
Складне урочище байрачного лісу «Петрів Байрак» та степової балки «Кабанівка» є частиною розгалуженої яружно-балкової системи, яка
знаходиться між трьома селами: Березова Лука, Рашівка та Харківці. Досліджувати саме цю частину було вирішено через найбільшу її віддаленість від усіх населених пунктів. Таке розташування сприяло мінімізації
антропогенного навантаження та збереженню рідкісних рослин.
В байрачному лісі дослідження проводилися в березні та квітні.
Спочатку тут була виявлена проліска сибірська, яка, хоча й належить до
списку регіонально рідкісних, але для нашої місцевості є досить звичною.
Також вдалося зафіксувати зростання іншого виду проліски, який на Полтавщині зустрічається спорадично. Це – проліска дволиста. Кількість її та
площа незначні. Варто зауважити, що наша область є південно-східною
межею поширення проліски дволистої [1, с. 171]. Більш масово вона
зростає в західніших регіонах України. На початку квітня тут вдалося виявити значну популяцію регіонально рідкісного рясту Маршалла. Варто
зауважити, що найближча територія де також зростає даний вид – це
заповідне урочище «Яри-Загатки» [2, с. 18]. Проте, в ньому серед весняних ефемероїдів він не займає домінуючого становища і знаходиться на
обмеженій площі. А в «Петровому Байраці» ряст Маршалла поширений
на значній площі і вистеляє поверхню суцільним килимом.
Дослідження також проводилися у степовій балці «Кабанівка».
В східній частині «Кабанівки» було виявлено поодинокі особини червонокнижної брандушки різнокольорової. Варто зауважити, що про зростання тут брандушки повідомлялося і раніше полтавськими науковцями
[3, с. 42]. Тож пошуки в 2019 р. лише підтвердили її місце зростання. На
жаль, в даний час тут вдалося зустріти лише кілька особин. Неподалік
зростає сон чорніючий, який теж занесений до списку Червоної книги
України. І, хоча в місцях свого зростання він може утворювати чисельні
популяції, в даній балці, подібно до брандушки різнокольорової, значного
поширення сон чорніючий не має. На протилежному боці східної частини
балки вдалося виявити горицвіт весняний. З 2009 р. він занесений до
списку Червоної книги України. Це пов’язано з тим, що за останні десятиліття чисельність популяцій значно скоротилася [1, с. 35]. Не є винятком
і балка «Кабанівка» – тут виявлено лише кілька особин цієї рослини.
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Найвагомішим етапом досліджень стали літні місяці. Тут було виявлено чотири рідкісних види рослин, а також підтверджено зростання ще
трьох раніше виявлених видів [3, с. 42].
В південно-західній та центральній частинах балки на схилах в значній кількості зростає астрагал шерстистоквітковий. Ця рослина занесена не лише до списку Червоної книги України, а й до Світового Червоного
списку. Варто зауважити, що тут астрагал не потерпає від негативних
чинників і його популяція поширилася навіть на терасовані частини схилу. Також тут досить поширеним видом є червонокнижна ковила пірчаста. Деякі екземпляри ростуть впритул до байрачного лісу і певний час
світлового дня перебувають в затіненні. Проте, такий режим не заважає
даному виду ковили набувати тут все більшого поширення. Окрім того,
було підтверджено місця зростання льону австрійського, який на території Полтавської області занесений до списку регіонально рідкісних рослин. Досить добре він почувається на терасованих ділянках та поблизу
штучно залісненої частини балки.
Поряд з раніше виявленими видами рослин також вдалося зафіксувати поширення нових рідкісних представників флори. В нижній частині
схилу зростає одиничний екземпляр валеріани пагононосної. Цей вид в
нашій області не вважається ні червонокнижним, ні регіонально рідкісним, хоча на відміну від валеріани високої, зустрічається значно рідше.
В Полтавській області відомо не більше п’яти місць зростання [1, с. 228].
Однією із вдалих знахідок в балці «Кабанівка» є регіонально рідкісний льон жовтий. Зустрічається він на Полтавщині не частіше ніж валеріана пагононосна. На даний час в балці існує два недалеко віддалених
один від одного локалітети.
В знижених частинах балки неподалік від байрачного лісу вдалося виявити регіонально рідкісні дзвоники персиколисті. Загалом цей вид
зростає в широколистяних лісах, а для степів не є характерним. Більш за
все, поширення дзвоників розпочалося з байрачного лісу.
Під час липневої екскурсії до балки було зафіксовано зростання
невідомого виду рослин. Після ознайомлення з відповідною інформацією в Інтернеті та консультацій з науковцями вдалося визначити видову
назву – тирлич хрещатий. Вважають, що здебільшого він зростає на
узліссях та серед чагарників. Але є дані, що тирлич хрещатий може зростати і на степових схилах [4; 5]. На даний час тут відомо два локалітети.
Загалом, це дуже рідкісний вид для Полтавщини, адже нині відомо лише
декілька місць зростання на всю область [1, с. 108].
Таким чином, у результаті весняно-літніх досліджень байрачного
лісу та степової балки між селами Березова Лука та Рашівка було підтверджено місця зростання трьох червонокнижних та одного регіонально
рідкісного видів рослин. Також виявлено нові види, два з яких занесено
до списку Червоної книги України, шість – до списку регіонально рідкіс200

них рослин та один малопоширений вид, який потребує подальшого вивчення з метою встановлення созологічного статусу. Зважаючи на високу
цінність виявлених рідкісних рослин та гіпотетичне зростання інших видів на територіях, які в поточному році не досліджувалися, пропонуємо
на місці системи байрачно-балкових урочищ, до яких входять «Петрів
Байрак» та балка «Кабанівка», створити ландшафтний заказник місцевого значення «Березоволуцький». У перспективі він може стати складовою частиною регіонального ландшафтного парку «Гадяцький».
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РОЗВИТОК ВЕЛОТУРИЗМУ НА ТЕРИТОРІЇ
МАЧУХІВСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
Білокінь Владислав,
учень 11 класу Мачухівського НВК
Мачухівської сільської ради
Керівник: Білокінь В. В., учитель географії
Велосипедний туризм – один із видів туризму, у якому велосипед
слугує головним засобом пересування. Велотуризм – чудовий вид активного відпочинку для тих, кому подобається пізнавати світ і одночасно
тримати у хорошій формі своє тіло.
У своїй статті ми хочемо привернути увагу до туристичних цікавинок
молодої Мачухівської ОТГ, із якими можна ознайомитися під час велосипедної екскурсії.
Мачухівська об’єднана територіальна громада утворилася 18 серпня 2017 р. шляхом добровільного об’єднання населених пунктів Мачухівської, Судіївської, Калашниківської сільських рад Полтавського району,
Плосківської сільської ради Решетилівського району та Полузірської сільської ради Новосанжарського району. Площа громади склала 24 700 га.
Всього до складу громади увійшло 28 населених пунктів, у яких станом
на 01.01.2019 року проживає 7978 чоловік [1].
Центр ОТГ – одне з найбільших сіл Полтавського району, мальовниче село Мачухи, яке розташоване за 12 км на південний захід від об201

ласного центру, обабіч автотраси «Полтава – Олександрія». Археологічні
знахідки поблизу нинішнього села свідчать, що ця територія була заселена ще до нашої ери. Неподалік від Мачух, в урочищі Таранів яр, виявлено
великий могильник площею в 19 га і поселення ранньоскіфського часу
(VІІ–VІ ст. до н.е.), а також два поселення середини та другої половини
І тис. н.е. Розкопки цих пам’яток показали, що тут проживало осіле землеробське населення. На одному з поселень другої половини І тис. н. е.
знайдено гончарну піч, де випалювали великі глеки із зливом, що нагадують посуд салтівської сармато-аланської культури [4, с. 336].
У Мачухах та околицях села є на що подивитися та що показати
туристам. Чудова полтавська природа огорнула село зеленими схилами балок, у затишних низинах блищать дзеркала ставків. По балках та
на лісових галявинах весною можна зустріти прекрасні і рідкісні квіти:
шафран весняний, горицвіт весняний, цибулька гадюча, жовтий тюльпан
дібровний, проліска дволиста, ряст бульбастий.
У 2018 р. напередодні відзначення дня народження Мачухівської
об’єднаної громади було вирішено організувати велопробіг через населені пункти, які входять до складу громади. До розробки маршруту велопробігу долучилися керівники громадської організації «ВелоПолтава».
28 ентузіастів і прихильників активного відпочинку здійснили не просто
спортивний заїзд, а справжню пізнавальна подорож рідним краєм. За
допомогою місцевих жителів, які гостинно зустрічали подорожуючих,
учасники велоекскурсії дізналися про походження назв населених пунктів, через які пролягав маршрут. Рухаючись ґрунтовими дорогами, велосипедисти змогли відчути всю неповторність яружно-балкового рельєфу
цієї частини Полтавщини та побачити залишки природних лісостепових
ландшафтів, бо в переважній більшості подорожуючих зустрічали антропогенні ландшафти [2].
Подорож припала до душі мандрівникам і через рік була організована друга веломандрівка знайомим маршрутом, але із зупинками в найбільш цікавих місцях. Плануючи другий велопробіг, організатори продумали кожен кілометр свого шляху. Були підготовлені розповіді про цікаві
екскурсійні об’єкти, через який пролягав шлях велотуристів, організовано екскурсії до інтерактивного музею олії, промислового підприємства
«Рremier Socks».
Велопробіг розпочався від центру села і першою зупинкою була
новенька церква Іоана Богослова. Як відомо, Іоан Богослов – один із
улюблених учнів Ісуса Христа, християнський святий, апостол, проповідник, автор кількох творів Нового Заповіту. Мачуська релігійна громада
була зареєстрована у 1997 р. Її першим настоятелем став Григорій Кислий, якого у 2001 р. змінив молодий випускник Тернопільської семінарії
Василь Васильович Патрош. Саме він розпочав у 2009 р. будівництво
нового приміщення церкви, адже богослужіння велися у пристосованому приміщенні колишнього господарського магазину. Отець Василь ра202

зом з невеликою групою ентузіастів збирав кошти на будівництво храму,
знаходив майстрів. Він був духовним наставником і натхненником всіх,
хто долучався до цієї непростої роботи. Часто і сам ставав до праці.
У 2014 р. новенький храм почав діяти, але роботи з його облаштування
тривають і досьогодні. Нині йде підготовка до встановлення іконостасу,
який замовили у волинських майстрів.
Наступним був єдиний в Україні Інтерактивний музей олії. Створений він стараннями Віталія Петровича Білоконя та його сина Олександра. Відомий заклад своїм старим обладнанням – механізмами для давлення олії. Збереглася дата їх виготовлення – 1896 р., а також клеймо
виробника – фірми «Брати Ельворті», що знаходилася в Єлисаветграді
(сучасний Кропивницький). Цей музей уже відвідують туристи з Харкова,
Києва,Одеси, Полтави. Туристам він до вподоби, бо тільки тут можна долучитися до справжнього таїнства створення золотавого дива – олії та
скуштувати її з присоленим свіжим хлібом, який випікають на пекарні у
тих же Мачухах. А ще цей раритетний агрегат, який приводиться у дію
електродвигуном (колись у ролі двигуна були звичайні воли), виробляє
справжню кутю. І ті туристи, які відвідують музей у період Різдвяних свят,
мають можливість спробувати обрядову страву [2].
Далі маршрут проліг до центру села Плоске. Велотуристи мали змогу полюбуватися невеликим парком імені талановитого земляка Анатолія
Григоренка, поета, прозаїка і журналіста, який народився і похований на
плосківській землі. Парк створили вдячні земляки літератора.
У наступному селі Мачухівської ОТГ, з мальовничою назвою
Полузір’я, велотуристів чекав невеликий відпочинок на березі місцевої
річки та смачні пригощення СФГ «Ватутіна»: рибна юшка та полтавські
галушки.
Повернувшись до Мачух, усі учасники велопробігу завітали до промислового підприємства «Рremier Socks». Їх радо зустрів комерційний
директор шкарпетково-панчішної фабрики Олег Хардін. Він і провів екскурсію своїм «дітищем», обладнаним сучасними станками з програмним
управлінням. Далекого 2010 р. Олег Хардін разом із Віталієм Перепеляком заснували маленький цех із виготовлення шкарпеток. За 9 років він
переріс у потужне сучасне підприємство, на якому працює 250 осіб персоналу. Учасники велозабігу мали змогу переконатися на власні очі, як
у в’язальному цеху завдяки спеціальним програмам із великих котушок
ниток за лічені хвилини виплітають заготовки для шкарпеток, а у швейному – вправні майстрині зшивають деталі, надають готовим виробам
потрібної форми на спеціальному термообладнанні та кріплять етикетки,
після чого продукцію відправляють на склад чекати свого покупця. А покупців вистачає: починаючи від своїх односельців і закінчуючи ближнім і
дальнім зарубіжжям. Приємною несподіванкою для всіх присутніх стали
пакетики з подарунками від власників підприємства.
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Останнє фото велотуристи зробили обіч автошляху ПолтаваКременчук біля пам’ятника Іванові Мічуріну. Про нього та автобусні
зупинки з мозаїчним оформленням ми вже мали нагоду розповісти [2].
За два тижні по тому, була організована ще одна велоекскурсія,
маршрут якої простягнувся по берегах водних об’єктів громади: ставків
та річки Полузір’я. Про неї ми розповімо у наступній статті.
Таким чином, зручне географічне розташування, багата історія розвитку та становлення мачуського краю, створена символіка (герб, прапор, гімн) є підґрунтям для розробки регулярних туристичних маршрутів
та, в перспективі, створення осередку зеленого туризму. За умови якісного менеджменту, безумовно, це принесе не тільки стабільний прибуток
Мачуській ОТГ, а й величезну насолоду всім, хто буде долучатися до туристичних маршрутів Мачухівською громадою.
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Розбалансованість екосистеми в Україні засвідчує надмірне сільськогосподарське землекористування і, зокрема, розораність території,
яка удвічі вища за відповідні показники розвинутих європейських країн. Тому є необхідність дослідження її стосовно впливу антропогенного навантаження на земельні угіддя та визначення ефективних шляхів
поліпшення якості довкілля і формування екобезпечної системи природокористування. Ось чому отримання своєчасної інформації про зміни
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у ґрунті і прогнозування цих змін на майбутнє було і є актуальним для
аграріїв. Одними із важливих джерел отримання інформації підвищеної
точності, за допомогою якої можливо якісно збагатити виробничий моніторинг ґрунту, можуть бути результати досліджень, отримані у спеціальних довгострокових польових дослідах, у тому числі із беззмінними
посівами сільськогосподарських культур
Проблеми, що виникають при переході на короткоротаційні сівозміни, можна частково рішити на основі результатів, отриманих при проведенні досліджень по вивченню посіву однієї і тієї ж культури на постійному місці на протязі великого періоду часу [1; 2]. У різних країнах світу
вченими-аграріями були закладені довгочасні польові досліди з вивчення впливу сільськогосподарських культур за беззмінного вирощування на
зміну їх продуктивності, агрохімічних і агрофізичних показників ґрунту.
Поміж іноземних довготривалих дослідів всесвітньо відомі дослідження Ротамстедської дослідної станції в Англії, де вперше започатковано основи вивчення культур за беззмінного посіву. У період
із 1843 по 1856 рр. було закладено серію стаціонарних дослідів з вирощування пшениці озимої, ячменю ярого, багаторічних трав на одному полі. Відомо, що у цих дослідженнях урожайність пшениці озимої
на протязі 125 років за беззмінного посіву знизилась більше як у два
рази, а при застосуванні добрив вона хоч і не зменшувалася, однак
була значно нижчою, ніж у сівозміні.
Більше 140 років (з 1875 р.) ведеться дослід з добривами у Гриньоні (Франція) у сівозміні пшениця озима – буряк цукровий. Із 1878 року
продовжується дослід з житом беззмінним у Галле (Німеччина). Урожайність цієї культури через 70 років знизилась на 63 %. Беззмінні посіви
кукурудзи та вирощування її в 2–3-пільних сівозмінах вивчаються більше
140 років (з 1876 р.) в Іллінойському університеті (США) [1; 2].
Серед вітчизняних довготривалих стаціонарів заслуговує особливої уваги дослід з вирощуванням жита озимого на одному полі, який був
започаткований 1884 р. і триває досі на Полтавському дослідному полі
(нині Полтавська ДСГДС ім. М. І. Вавилова). Спостереження, що проводяться у цих дослідженнях протягом 134 років, дають можливість відповісти на ряд питань, а саме про динаміку агрохімічних та агрофізичних
змін, які відбуваються у ґрунтовому комплексі темно-сірого ґрунту та продуктивності жита озимого за цей період [3].
Пізніше, починаючи з 1912 р., дослідження з беззмінного вирощування пшениці озимої почали проводитися на Миронівській дослідній
станції (згодом – Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла). Зазначимо, що за ініціативи Д. М. Прянишникова у 1929 р. у цій же дослідній
установі під керівництвом і за безпосередньої участі директора станції та
завідувача відділу агротехніки А. І. Пятенка і рільника І. К. Бобиря було
закладено досліди, де на фоні повної факторіальної схеми з добривами
(без добрив, Р, NP, NК, РК, 1 і 2 дози NPК, гній, гній + NPК), вивчаєть205

ся вплив 5 – 7 та 10-пільних сівозмін із різною насиченістю зерновими
культурами і буряками цукровими (відповідно у межах 40 – 80 % та 10 –
40 %), а також «вічного пару» на динаміку родючості чорнозему типового, врожайність сільськогосподарських культур та якість їх продукції .
Аналогічний дослід також проводили в Росії під керівництвом
Д. М. Прянишникова у 1912 р. на дослідних полях Тимірязєвської сільськогосподарської академії (ТСГА, Подільський район, Московська область) із вивчення продуктивності посівів: вівса, жита озимого, конюшини, льону, картоплі за тривалого беззмінного вирощування, а також – з
чорним паром [1; 2; 3].
Сьогодні на Полтавській державній сільськогосподарській дослідній
станції ім. М. І. Вавилова Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН ведеться 11 стаціонарних довготривалих польових дослідів: беззмінне жито (1884); цілина (1893); переліг (1964); беззмінний
посів кукурудзи (1964); беззмінний посів пшениці озимої (1964); зміна агрохімічних властивостей чорнозему типового важкосуглинкового в умовах тривалого застосування добрив (1965); вплив систематичного застосування добрив при різних обробітках ґрунту на продуктивність культур
польової сівозміни, якість урожаю та родючість ґрунту (1987); розробка з
урахуванням виробничого напряму та різних форм господарювання короткоротаційних сівозмін, що забезпечують відтворення родючості ґрунту, підвищення продуктивності та стійкості агроценозів (1989); розробка
принципової схеми системи удобрення культур у сівозмінах з короткою
ротацією, що забезпечить зниження енерговитрат, розширене відтворенням родючості ґрунту, стабільну і високу продуктивність агроценозу (1994); вивчення можливості розширення посівів соняшнику в лісостеповій зоні України шляхом насичення ним різноротаційних сівозмін
і з’ясувати вплив його на родючість ґрунту, фітосаніторний стан і продуктивність культур (1999); розробка раціональних шляхів мінімалізації
обробітку чорноземних ґрунтів в сівозмінах Лісостепу підзони нестійкого
і недостатнього зволоження (2008) [3].
Після досліджень було встановлено, що на удобреному фоні врожайність жита озимого у сівозміні була в 1,8 рази вищою, ніж за беззмінного його вирощування, а вівса – в 1,6 рази. Продуктивність картоплі
впродовж перших 3-х років вирощування на тому самому місці не відрізнялася від урожайності культури у сівозміні. У наступні 3 роки вона зменшилась на 55 % – на неудобреному і на 40 % – на удобреному фонах.
Причини спаду продуктивності культур за беззмінного їх вирощування не однозначні. Багато вчених-аграріїв доводять, що у ряді випадків
це зумовлено тим, що у них створюються умови, сприятливі для розвитку шкідників і збудників хвороб, а також погіршується поживний режим
ґрунту внаслідок однобічного виносу макро- і мікроелементів з нього.
Сільськогосподарські культури по-різному реагують на повторне та беззмінне їх вирощування. Аналіз досліджень та публікацій із цього питання
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показує, що різні рослини неоднаково відгукуються на біологічний кругообіг елементів живлення і агрохімічні показники ґрунту. Для свого росту та розвитку не схожі за морфологією рослини відчужують із ґрунту
різну кількість поживних речовин і у різних співвідношеннях по окремих
елементах. Все це спонукає до того, що у системі ґрунт – рослина розвивається і підсилюється вплив негативних біологічних (токсичні виділення
рослин, накопичення фітопатогенних бактерій та інших шкідливих мікроорганізмів), хімічних і фізичних факторів, які призводять до ґрунтовтоми
і, як наслідок, все це призводить до зниження продуктивності рослин.
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На сьогодні єдиним надійним осередком охорони, потенційного
благополуччя та можливого поширення рідкісних та зникаючих рослин
є природоохоронні об’єкти. З іншого боку, тотальна антропогенна трансформація ландшафтів Полтавщини призводить до безпосередньої руйнації природних місцезростань, катастрофічного скорочення чисельності, а за деяких випадків – і елімінації популяцій раритетних представників
полтавської флори [1]. Саме тому моніторинг поточної чисельності, загальних тенденцій динаміки та стану угрупувань рідкісних рослин проектованого заказника «Ковалівський» є пріоритетним напрямком наших
досліджень. Адже корінні фітокомпоненти виступають індикаторами змін
біорізноманіття та структурно-функціональної організації природних і напівприродних територій долини річки Коломаку, що і визначає актуальність роботи.
Верифікація результатів п’ятирічного – з 2015 по 2019 роки – моніторингу [2; 3] території заплави річки Коломаку в межах Ковалівської
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сільської ради Полтавського району вказує на такі ризики і загрози для
охоронних видів: спонтанні сукцесійні процеси; пірогенні сукцесії; гідрогенні флуктуаційні зміни.
На досліджуваній території переважають лучні фітоценози, що виникли в результаті активної антропогенної діяльності і становлять 70 %
від загальної площі. Саме тому їхнє існування залежить від систематичного господарювання, а за його відсутності потребує активної охорони.
Так, до 2005 р. тут відбувалось активне випасання худоби і заготівля
сіна. Починаючи з 2006 р. кількість ВРХ знизилась з 200 до 15 голів у
череді. Тож на даний момент можна спостерігати процес спонтанної сукцесії, що веде до збіднення флористичного багатства лучних фітоценозів, заростання лук чагарниками та деревами Elaeagnus argentea Pursch,
Acer tataricum, Robinia pseudoacacia, Salix fragilis, Salix caprea.
На нашу думку, збільшення площ зростання Elaeagnus argentea
Pursch пов’язано в першу чергу з гідрогенними флуктуаціями, а саме –
зміною режиму та відсутністю на протязі останніх двох років активних
весняних розливів річки Коломаку та осінніх паводків, що призвело до
засолення ґрунтів і поширення галофітів.
Acer tataricum, Robinia pseudoacacia є алохтонними видами, що інтенсивно розмножуються, агресивно розростаються, заміщуючи аборигенні види рослин. Так, на деяких ключових ділянках, де було відмічено заростання чагарниками, проективне покриття Robinia pseudoacacia
становило до 35% – 40%, а Acer tataricum – до 28 % – 30%. Це істотно
змінює умови, форму та природу екосистем на зазначених територіях та
становить загрозу для автохтоних видів.
Проблемними для даної території є і пірогенні сукцесії. Згідно з даними Ковалівської сільської ради та ДСНС у Полтавській області, найбільша кількість пожеж припадає на два основних періоди. Перший – з
кінця березня до середини травня, другий – з середини липня по жовтень, що пов’язано з високими температурними показниками та низькими показниками вологості повітря. За даними Полтавської метеорологічної станції, останні десять років спостережень характеризують вересень
та жовтень надзвичайно низьким рівнем опадів та добовими показниками вологості повітря. Були зафіксовані дні, коли вологість повітря у
вересні була нижчою за 30%. Так, у 2017 р. таких днів було 9, у 2015 – 8, а
у 2014 – 14, що підвищує рівень пожежонебезпечності [3].
Луки горять переважно в результаті необережного поводження з
вогнем під час відпочинку, весняних та осінніх випалювань сухостою на
межових сільськогосподарських ділянках. Це призводить до знищення
мохово-лишайникового ярусу та підстилки, зростання ролі дернинних
злаків та рослин з коротким періодом вегетації, на випалених ділянках
значного поширення набувають однорічники та деякі дворічники (зокрема, Ambrosia artemisiifolia L, Carduus uncinatus, Xanthium stumarium). Корінні для даної території види, що занесені до Червоної книги України,
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Orchis coriophora L. та Orchis palustris Jacq наступного року знаходяться
у пригніченому стані.
Лучні фітоценози проектованого заказника можна розділити на три
групи: напівприродні сухі трав’янисті угрупування; мезофільні викошувані
луки і пасовища; гідрофільні прибережні зарості високотравних угрупувань.
Одним із головних факторів, що впливає на фенологію та площі розповсюдження рослинності, є рівневий режим річки Коломаку. Гідрогенні
флуктуації та гетерогенність мікрорельєфу детермінують структурну диференціацію та оригінальну динаміку рослинності протягом одного або
декількох циклів: паводок – постгідрогенний період, при затопленні різко
флуктує, а за періоду посухи знаходиться у латентному стані.
Так, унікальний гігроморфний блок флори Orchis coriophora L. та
Orchis palustris Jacq реалізується з багаторічною циклічністю. З 2016 по
2018 роки спостерігалось зростання чисельності квітуючих особин на
контрольних ключових ділянках з 15 до 25 рослин, що можна пояснити
активними весняними розливами та значними осінніми паводками, зафіксованими в цей період.
В 2019 р. кількість квітуючих рослин Orchis palustris Jacq знизилась
на ключових ділянках до 12 – 15, що є результатом сухої осені 2018 р. та
відсутності весняного паводка навесні 2019 р. Високі температурні показники цього року, низький рівень опадів з липня по вересень призвели
до пересихання річки у нижній її течії. Це дає змогу передбачити подальше зниження чисельності орхідних.
Низький рівень води у Коломаці спричинив збільшення площ зростання Salvinia natans. У прибережній зоні, старицях, згасаючих рукавах
та на малопроточних ділянках доля S. natans в угруповуваннях неукоріненої водної рослинності складала від 35 до 55 %.
Тому, враховуючи специфіку біології та феноритму, абсолютну залежність лучних популяцій як від факторів антропогенного характеру так
і від природних затоплень, що, прогресуючи, скорочуються з часом, виникає потреба в ретельних флористичних обстеженнях з метою уникнення
різного роду загроз та розробкою відповідних активних заходів охорони.
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Василівська Венеція
Тищенко Діана,
учениця 9 класу Василівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Чутівської районної ради,
вихованка краєзнавчого гуртка
Керівник: Артеменко Р. І.,
учитель української мови і літератури
Василівська Венеція або Українська Венеція – так називають свою
частину Чутівщини мешканці сіл Василівка та Розпашне, які вже не один
десяток років є одним конгломератом. Ставків у нашій місцевості аж сім:
три в центрі Василівки, один – за півтора кілометри на південний схід від
села, два – в центрі Розпашного, і, нарешті, сьомий – за два кілометри
від населеного пункту на північний схід.
Цікавою є їх топоніміка та історія. А тому проведемо уявну подорож
вздовж ставків та розкриємо деякі їхні таємниці.
Повернемось років на 50 назад…
При в’їзді з боку Чутового у Василівку вже за першими вулицями
потрапляєте на греблю. З правого боку милує око гладінь води, зелені
береги і безліч птаства на воді – домашнього і дикого.
Рідкість нашого часу – раки, які водяться у цьому ставку. Тут же
рибалки ловлять коропів вагою від кілограма – до трьох. А у південному
гузирі – йде процес перехоплення піскарів, що повертаються з нереста
(це – навесні). Їх можна ловити навіть руками. Є біля цього ставка і поселення ондатр. Вони дуже обережні тварини, а тому побачити їх складно.
На західному березі – величезний яблуневий садок. Кальвіль, джонатан,
ренет, антонівка, груші різних сортів – радують яблучних гурманів.
До 70-х років ХХ століття його називали Журавлівським. Ця назва
виникла тому, що з північного боку водойми, ще до початку Другої світової війни, стояла садиба Максима Журавля. Там і досі (уже в новому
помешканні) проживає онука діда Максима із нащадками. Стара назва
призабулась, бо з південно-східного боку ставка розташоване приміщення місцевої школи, тож і ставок називають Шкільним.
Поруч, зліва, метрів за 50 від дороги знову водне плесо – це найменший із центральних, але найзатишніший із них, Гринівський ставок, який
рахує свій вік з 1900 року Назва його походить також від прізвища мешканців села, садиба яких більше ста років знаходиться на східному березі водойми – Гринів. Зараз там проживає вже шосте покоління цього
великого роду.
Неподалік від нього розкинувся Солов’їний гай, у якому берези,
дуби, клени, ясени, липи, тополі. Дерева ростуть вперемішку і створюють особливу красу цього місця. Тут з весни і до періоду колосіння ячменів розкошують солов’ї – звідси і відповідна назва. Іншою особливістю
водойми є місток із кладкою, який дає змогу перейти ставок посередині,
звідки видно, що ставок має майже круглу форму і з усіх боків обрамлений все тими ж вербами.
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За кілька сот метрів з правого боку дороги знаходиться ще один
ставок, який названо Новим. Цю назву він отримав після того, як на початку 70-х рр. ХХ ст. місцеве господарство, радгосп ім. ХТЗ, здійснив
його очистку, значно розширив розміри, облаштував пляж, зарибнив. А
до цього ставок, який також створено в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (точнішої інформації немає) називався Малим.
Вздовж асфальтівки, яка веде до села Розпашного, по вулиці Дружби зліва – знову ставок. Називається він Розпашанський. Назва його прозоро зрозуміла – від назви поселення. Довжина його більше кілометра,
хоча ширина порівняно невелика. За віком він ровесник Нового.
Цей ставок найбільш придатний для купання. Береги в одному місці
висипані білим піском, облаштоване місце для купання і щоліта тут розкошують дітлахи, бо і глибина невелика і місцина гарна. Поряд із пляжем
знаходиться липовий гай. Рибалки тут теж чекають на гарну здобич – карасів до 1,5 – 2 кг, чи таких же коропів.
У рівчаку (місце зливу води з Гринівського у Розпашанський ставок)
ранньої весни бродять люди – ловлять в’юнів. Не скрізь водиться ця
слизька і хитра риба, а в нашій місцевості є.
Метрів за сто п’ятдесят від Розпашанського знаходиться Балиний
ставок. За походженням він найдавніший, створений десь у середині ХІХ
століття. Жили на його північно-західному березі нащадки козацького
роду на прізвище Бала. І, якщо подорожній задавав запитання : «Чий це
ставок?», то отримував відповідь: «Балин». Така була його перша назва,
яка пізніше трансформувалась у сучасну.
Балиний ставок називають іще ставком-дідусем, бо він найстаріший. Як і скрізь, по його берегах виколихують своє віття верби та верболози. Його полюбляють рибалки. Прохід до плеса можливий лише з
греблі або між очеретами. Навкруги тиша (хоч ставок і оточений з усіх
боків городами). Тут розкошують рибалки, бо окрасою водойми є круглий, мов блюдце карась. Такої форми риба водиться лише у Балиному.
На крутосхилі греблі між Балиним та Розпашанським ставком невідомо
як причепився вишник .
На віддалі двох кілометрів від Розпашного за крутим спуском праворуч знаходиться ще один ставок. Назву Курносянський він отримав від
другої назви села Олександрівки, яке існувало поряд до початку 70-х рр.
ХХ ст. Та глобалізаційні процеси, які вже у той час мали місце, «з’їли»
прекрасне село. Молодь виїхала у Таверівку, Василівку, Чутове, Полтаву,
а старше покоління доживало віку на малій батьківщині. Сьогодні на місці населеного пункту – поля, запущені садки та кладовище. Залишився
лише ставок, який переступив уже столітній рубіж.
Це – найглибший із усіх перелічених ставків, бо збудований в крутосхилій балці. На греблі – старезні верби, які покручені вітрами і роками. Їх
коріння тримає напір води з одного боку і землю над урвищем, глибиною
сім-вісім метрів, – з іншого. Тут водиться білий карась. А в очеретах –
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крижні, чирки і лиски. Особливо полюбляють качки гузир на південному
березі, який приваблює птаство найбільше.
Сьомий ставок до Другої світової війни і після неї аж до 50-70-х років ХХ ст. називався Цегельним. Виникнення назви пояснюється тим, що
тривалий час біля нього функціонував невеликий цегельний завод, де
робітники радгоспу виготовляли цеглу для будівництва ферм і житлових
будинків, а глину брали в кар’єрі з лівого боку дороги, що веде до греблі.
Коли у 1976 р. у цій місцевості розпочали будівництво свинокомплексу,
цей ставок почали називати Комплексянським. Створений він був теж
більше ста років тому. У цьому ставку водиться червоний карась, що також є винятковою ознакою.
Славиться Цегельний і цілющими джерелами. Від ставка до колишнього глиняного кар’єра веде ледь помітна стежка. Кар’єр заріс деревами, між якими пробиваються джерела, з яких б’є чиста, холодна (аж
зуби ломить) вода. Спрагу тамує одразу і надовго. Характерною його
особливістю є луки, що розмістились на північному березі водойми. Багате різнотрав’я насичує повітря такими ароматами, яких не мають жодні
парфуми. Неподалік – людські пасіки. Пасічники на літо вивозять вулики,
щоб бджоли збирали цілющий нектар.
Стоки ставків каскадом розміщені в системі балок, що прорізані у
напрямку до річки Коломак, яка протікає за 8 кілометрів звідси, у такому порядку: з Шкільного та Нового у Гринівський, з нього – у Розпашанський, а далі – в Балиний. Потім стоки від Балиного через Червонянський
і Курносян-ський сходяться та прямують по балках, зокрема Лисичій, що
знаходиться на окраїні смт. Чутове, до річки Коломак. Таким чином можна з певністю говорити про те, що 6 ставків знаходяться в басейні річки
Коломак. Лише стік Комплексянського ставка направлений у інший бік,
по системі балок через Білухівський ставок до річки Орчик, русло якої
знаходиться від Василівки за 6 кілометрів.
Загальна площа водного плеса складає 78 га. Порівняємо їх за таблицею:
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Назва ставка

Загальна
площа, га

Шкільний
Гринівський
Новий
Розпашанський
Балиний
Курносянський
Комплексянський
Всього

14,8
5,5
8,9
25,8
5,2
8,9
9,1
78,2
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В тому числі, га
Водяного
Водоохоронної
дзеркала
зони
6,7
7,8
1,7
3,7
3,6
4,5
12,3
13,2
2,0
3,1
3,7
5,0
4,5
4,5
34,5
41,8

Такою картина була, як уже зазначалося, років 50 тому. Ні, ставки не зникли, але багато чого змінилось у гірший бік. Вони міліють, бо
замулюються джерела, які їх живлять. Стало менше риби. Із Шкільного ставка зникли раки, що говорить про забрудненість води. У Новий
ставок пливуть стічні води із двоповерхівок, що руйнує його екосистему. А біля Комплексянського ставка зникли цілющі джерела. Але радує інше – останні кілька років Шкільний гостинно приймає перелітне
птаство – чапель та лебедів. Рибалки зарибнюють травоїдними рибами
Новий ставок, що сприяє покращенню його екології.
У цьому році вперше за багато років наповнився водою Шкільний
ставок майже до своїх попередніх розмірів і порадував місцевих рибалок
гарними уловами.
Традиційними стали дні довкілля, які проводяться спільними зусиллями сільської ради, школи та місцевого населення. У 2019 р. від сміття
були очищені береги Шкільного, Гринівського та Нового ставків.
Маємо надію на те, що Василівська Венеція не зникне з карти нашого району, ставки будуть очищені, джерела наповнять їх водою до попередніх розмірів і наша місцевість займе гідне місце
на туристичних картах.
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ФОНОСФЕРА ТА ЗВУКОВІ ЛАНДШАФТИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Демченко Ростислав,
учень 10-М класу
КЗ «Полтавський обласний науковий
ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів
імені А. С. Макаренка Полтавської обласної ради»
Керівник: Глухота В. О., учитель географії
Навколишнє середовище завжди існувало серед різноманітної
кількості звукових явищ, і вони викликають зацікавленість у небайдужих
науковців-дослідників.
Теоретико-методологічні основи формування та функціонування
звукових ландшафтів і його компонентів висвітлені у роботах М. Д. Гродзинського [1], С. Е. Вершиніна, В. С. Канського та інших учених. Але
у своїх працях науковці розглядають звукові ландшафти або лише як
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частину навколишнього середовища, або як один з компонентів формування ландшафтів. Практично не висвітлено поняття «фоносфери»
як однієї з геосфер Землі. Відсутній територіальний аналіз звукових
ландшафтів на різних рівнях, зокрема і Полтавщини. Це і зумовлює
актуальність нашої розвідки.
Мета статті – обгрунтувати теоретико-методологічні основи функціонування фоносфери та звукових ландшафтів, визначити географію їх
поширення на Полтавщині.
У процесі дослідження було використано методи аналізу, синтезу та
картографічний.
Наукова новизна роботи полягає в характеристиці поняття «фоносфери», аналізі особливостей функціонування та географії звукових
ландшафтів Полтавщини.
Як відомо, географічна оболонка – це верхня комплексна оболонка Землі, що утворилася внаслідок взаємопроникнення і складної
взаємодії окремих геосфер – літосфери, гідросфери, атмосфери і біосфери [3]. Теорія виділення нової геосфери стала досить актуальною
у зв’язку з погіршенням екологічного стану навколишнього середовища
і необхідністю виховання екологічного мислення і стала однією з духовних і філософських передумов виникнення концепції фоносфери. Але
існують і матеріально-технічні передумови: розвиток різних видів транспорту, радіо і телебачення, створення супутникових технологій. Людина почала усвідомлювати, що живе в середовищі, де звуки відіграють
провідну роль в її життєдіяльності [2].
Вперше концепцію фоносфери в середині 1980-х років запропонував М. Є. Тараканов (1928-1996). Але науковець, говорячи про фоносферу, мав на увазі перш за все музику в аспекті тотального поширення
та впливу на людину і на людство в цілому [5].
Нами розглянуто поняття «фоносфера» як сукупність звуків планетарного масштабу. Фактично, звук є одним із компонентів формування
природно-територіальних комплексів (ландшафтів) різного рівня.
Межі функціонування фоносфери є досить умовними і нижня їх
межа може сягати декількох сотень кілометрів. Верхній уявний кордон
фоносфери досягає приблизно 15 км, але завдяки запуску ракет, супутників може збільшуватися до 100-200 км.
У структурі фоносфери нами виділено відповідні одиниці: джерело
звуку, звуковий ефект, ехо, звукове явище. Вони є підґрунтям для функціонування звукових ландшафтів.
При аналізі класифікації антропогенних ландшафтів Г. І. Денисика
[2] нами доповнено і розширено групування звукових ландшафтів за походженням. Адже саме ці особливості звукових явищ, а відповідно і звукових ландшафтів, визначають їх вплив на людину і природу. Отож, за походженням звукові ландшафти ділимо на природні, антропогенні та змішані.
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Природні звукові ландшафти області представлені, перш за все, гідрологічними, атмосферними, літосферними та біосферними звуковими
ландшафтами.
Гідрологічні звукові ландшафти найбільш широко представлені довкола Кременчуцького та Кам’янського водосховищ, які мають значну
площу і за певних умов можуть бути джерелами формування звукових
явищ і звукових ландшафтів відповідно. Атмосферні звукові ландшафти
на території області найбільш відчутні в травні, червні та липні. Саме в
цей період спостерігається найбільша кількість днів із дощами та грозами. Але і в інші місяці також можуть функціонувати відповідні ландшафти, але з меншою інтенсивністю. Вітер сам по собі не є джерелом звуку.
Ми чуємо його лише тоді, коли він взаємодіє із іншими компонентами
ландшафту. Особливо це характерно для міст із інтенсивною та багатоповерховою забудовою. На території області це, зокрема, міста: Полтава, Кременчук, Горішні Плавні, Миргород, Лубни. В інших населених
пунктах вітер також має відчутний вплив, але вже при взаємодії з природними компонентами ландшафту, наприклад, деревами. Літосферні
звукові ландшафти Полтавщини пов’язані з видобутком корисних копалин. Найбільший вплив їх можна відчути довкола міста Горішні Плавні,
де відбувається інтенсивний видобуток залізної руди, а також в місцях
видобутку нафти та газу та інших корисних копалин – Лохвицькому, Гадяцькому районах тощо.
Чітко географію біосферних звукових ландшафтів визначити не
можливо, але все ж найбільше звукових явищ можна спостерігати в значних лісових масивах області – Диканському, Гадяцькому районах. Саме
там можна почути джерела звуку: ворон, дятлів, горлиць. Довкола водних об’єктів також слід відзначити жабу озерну і качок.
До антропогенних звукових ландшафтів Полтавської області належать транспортні, сакральні, хронологічні, інформаційні, міські, сільські,
військові та промислові.
Транспортні звукові ландшафти є одними із найпотужніших джерел
звуку. Через територію області проходить автомагістраль Київ-ХарківДовжанськ. Автомобільний рух тут досить інтенсивний і постійний. Залізничні магістралі перетинають територію області із заходу на схід та
з півночі на південь і також є потужним джерелом звукових явищ. Особливо слід відзначити ділянки Полтава-Гребінка та Полтава-Кременчук,
де інтенсивність потягів є досить значною, що в окремих районах сприяє
формуванню негативних або шкідливих звукових ландшафтів. Сакральні звукові ландшафти пов’язані з діяльністю культових споруд, зокрема,
церков та їх дзвонів. У Полтавській області налічується більше сотні
культових споруд. Найбільше – в Гадяцькому, Миргородському та Лубенському районах. Інформаційні звукові ландшафти представлені перш за
все у великих містах – Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді, Горішніх
Плавнях, Гадячі.
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Міські звукові ландшафти області представлені в 36 населених
пунктах. Найбільшу географію поширення мають в Кременчуцькому,
Полтавському, Лохвицькому. На поширення звукових ландшафтів міста
впливає кількість жителів, наявність промислових підприємств, залізниць, автошляхів, аеропорту тощо. Джерелами звуків у міських ландшафтах виступають перш за все його жителі, автомобілі та окремі звукові
морфоскульптури.
Сільські звукові ландшафти формуються довкола майже 1806 населених пунктів області. Особливістю їх функціонування є загальна поширеність. Джерела звуку – це природні аналоги: шум дерев, голоси тварин тощо. Промислові звукові ландшафти формуються довкола великих
промислових об'єктів, які виступають джерелами звуків. У Полтавській
області це Крюківський вагонобудівний завод, КрАЗ, ПГЗК та інші менші об’єкти. Фактично, у кожному місті та окремих селищах міського типу
представлений такий вид звукових ландшафтів.
До змішаних звукових ландшафтів належать техногідрологічні, техноатмосферні, технолітосферні, біосферні, рекреаційні, масові.
Техногідрологічні – це поєднання звуків води через засоби, створені
людиною. В області таким ландшафтами є 6 малих ГЕС, гідрошлюзи, а
також декілька гідровузлів.
Техноатмосферні звукові ландшафти являють собою опади, які
створюють звукові ефекти різної гучності залежно від підстилаючої поверхні. У містах їх ефект більший, ніж у природному середовищі.
Тваринні звукові ландшафти – це звуки тваринного походження. Зазвичай вони представлені у селах, але зустрічаються і в містах області.
Масові звукові ландшафти – це концерти, масові гуляння, фестивалі,
де основним джерелом звуку є музика, інші акустичні явища і діяльність
людини. На території області щорічно проводиться близько сотні фестивалів, ярмарків та інших заходів. Найпомітнішими серед них є Сорочинський ярмарок, дні міста чи села та інші.
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ВИКОРИСТАННЯ ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ
УКРАЇНСЬКОЇ ОБОРОННОЇ ЛІНІЇ ДЛЯ РІЗНИХ ВИДІВ ТУРИЗМУ
Чернуха Яна,
учениця 8 класу
Великокринківської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Глобинської районної ради
Керівник: Баталов Д. І.,
учитель історії та географії
«Полтавщина туристична» – звучить гордо і красиво, і як багато туристичних об’єктів, які немов магніт можуть приваблювати туристів до
нашої області. У нас є дуби Мазепи, піраміди-усипальниці, тріумфальні
арки, давні монастирі і своєрідна подоба Китайського муру. Саме так,
цей мур хоч і не можна розгледіти з космосу, але він не менш великий і за
об’ємом виконаних робіт, аж ніяк не менший у межах історичної території
Полтавщини.
Так склалося історично, що на території нашої області проходили
важливі торгові шляхи і важливі оборонні лінії. Посульська і Українська
оборонні лінії, зараз, на жаль, забуті пам’яттю людською, але живі вони
фізично: споруди цих ліній ще стоять. Залишки Орільської лінії дійшли до
нас у хорошому збереженні, адже її вік відносно невеликий. Будівництво,
за висловом О. Білоуська, «однієї з найбільших фортифікаційних споруд
18 ст.» [1, c. 217] відбулося у 1731-1738 рр. силами українського козацтва
і селянства.
Шкода, що більшість жителів Полтавщини, Харківщини та Дніпропетровщини не знають що на їхній території є свій Великий мур, масштабний і величний, і однозначно має красиві елементи. Що ж це за споруда?
Мова йде про Українську оборонну лінію або ж Орільську оборонну лінію.
Що ж у ній такого величного і несподіваного, і головне – як ця споруда
може приваблювати туристів?
Відповідь у самому вигляді лінії, а також природного середовища
що розташованого навколо неї. «… Розсунуті вали й рови довгими гонами зміяться по високих берегах річок, спускаються в долини, прямують
через ниви й сіножаті, ховаються в мальовничих перелісках, гаях і байраках, зникають на околицях сіл і містечок, утворюють фортеці зірчастих
абрисів» [2, c. 97].
Українська оборонна лінія – це 285 км захисних споруд, що складаються передусім із п’ятикутних і чотирикутних фортець зірок, яких
нараховувалось 16. Вони зберегли свою форму досі, лише присипані
шаром ґрунту. Хоча існують фортеці, на яких уже виросли навіть дерева, але на більшості трава. Саме фортеці-зірки і можуть стати туристичними центрами, адже це міцна цегляна споруда із бастіонами і
равелінами, вони здатні витримувати шквальний вогонь артилерії і які
змогли пережити кількасот років недогляду. Такі капітальні будівлі мо217

жуть бути музеями, кемпінгами, готелями чи хоча б місцями привалів
для груп із спортивного туризму.
Між усіма такими фортецями прослідковується прямий вал, який по
суті і є дороговказом для маршруту туристів. В сучасному стані Українська лінія придатна для маршрутів екологічного туризму. Адже навколо
природна краса історичної Полтавщини, долина річки Оріль та історикоінженерна родзинка рідного краю. На велосипедних або пішохідних
маршрутах туристи можуть використовувати бастіони для зупинки, а при
капіталовкладеннях фортеці могли б стати визначними туристичними
місцями. У цих місцях поєднується краса природи, геній інженерної думки і біль народу – адже сотні тисяч селян і козаків відпрацьовували повинність на будівництвах валів та фортець.
Відновлення історичної справедливості як ніколи важливе в сучасних реаліях, а в нашому випадку мова йде і про можливість створити
цікавий туристичний маршрут.
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Стратегічна мета розвитку туризму в Україні полягає у створенні продукту, конкурентоспроможного на світовому ринку, здатного максимально задовольнити туристські потреби населення країни, забезпечити на цій основі комплексний розвиток територій та їх соціальноекономічних інтересів при збереженні економічної стабільності розвитку
та історико-культурної спадщини. Поміж досить перспективних сегментів
туристичного і ресторанного видів туризму можна назвати порівняно
новий – гастрономічний. До того ж, організація «гастрономічних турів»
сприяє відродженню національних кулінарних традицій [2, с. 16].
На сьогоднішній день головне завдання у вивченні гастрономічного
туризму – перехід від загальних до приватних питань, до регіонального
вивчення гастротуризму, його розвитку в конкретній територіальної гро218

маді, районі, області [5, с. 211]. Натомість, наукові літературні джерела,
де було б комплексно висвітлено питання сучасного стану розвитку гастрономічного туризму на теренах Полтавської області, відсутні. Отже,
вивчення даного виду туризму як суспільно-географічного об’єкта регіонального рівня є надзвичайно важливим та актуальним.
Джерелами нашого дослідження була наявна наукова, методична
та краєзнавча література, матеріали Департаменту культури і туризму
Полтавської облдержадміністрації, Всесвітньої туристичної організації
ЮНВТО, Міжнародної асоціації гастрономічного туризму.
Науковці Шандор Ф.Ф. та Кляп М.П., класифікуючи види туризму за
метою подорожі, виділяють і гастрономічний [7]. Його можна розглядати
як потужний «соціокультурний феномен» [5].
Враховуючи актуальність, незначну кількість досліджень із цієї тематики, а також об’єктивну потребу у вивченні сучасного стану та перспектив розвитку гастрономічного туризму на теренах Полтавщини, обрана тема дослідження має всі підстави суспільно-корисного значення,
доцільності та необхідності висвітлення.
Гастрономічний туризм – відносно молодий напрям, що має значний економічний потенціал, обумовлений наявністю потужної сировинної бази, екологічно чистої продукції, котра користується попитом
[4, с. 101]. Саме така характеристика співпадає із факторами розвитку
гастротуризму на теренах Полтавського регіону.
Тут потужно представлений гастрономічний туризм як святковий,
так і фестивальний (Таблиця 1). Полтавщина є одним з наймальовничіших та екологічно чистих регіонів України. Область має значний туристичний потенціал, що передбачає організацію та проведення вже традиційних для регіону заходів, у тому числі презентацію саме гастрономічної
гостинності Полтавщини [6].
Про гастрономічні смаки полтавців із глибини віків ми дізналися з
творів нашого всесвітньо відомого земляка І. П. Котляревського на сторінках безсмерної «Енеїди». Тому не дивно, що своєрідною кулінарною
візитівкою обласного центру вже давно стали Свято вареників, Свято
сала, Свято Масляної.
Міжрегіональний туристичний фестиваль «Гастрономічна гостинність Полтавщини» має на меті представити гастрономічні вироби української та інших національних кухонь, майстер-класи гастрономічного
мистецтва.
Полтавська галушка є смаковим брендом не лише регіонального
рівня, а й України в цілому. На Міжнародному фестивалі «Полтавська
галушка» проводять майстер-класи з виготовлення галушок, пельменів,
вареників. Досить колоритною є локація «Родичі галушки», де навчають
готувати цзяоцзи (страва китайської кухні, з тіста та м’ясної начинки),
писати китайські ієрогліфи та проводити чайну церемонію. Гості з Грузії
приїздять до Полтави разом з родичами полтавської галушки – хінкалі.
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Таблиця 1. Гастрономічні фестивалі та свята Полтавщини
№

Назва гастрономічного
фестивалю або свята

Місце проведення

Дата
проведення

1

Свято вареників

м. Полтава

2

Свято сала

м. Полтава

3

Свято Масляної

міста та райони
області

лютий –
березень

4

Міжрегіональний туристичний
фестиваль «Гастрономічна
гостинність Полтавщини»

м. Полтава, до Дня
Європи в Україні

травень

5

Міжнародний фестиваль
« Полтавська галушка»

м. Полтава

червень

6

Фестиваль полуниці

м. Кременчук

червень

7

Всеукраїнський полуничний
фестиваль-ярмарок
«Білецьківський край –
полуничний рай»

с. Білецьківка,
Кременчуцький р-н

червень

8

Гастрономічно-гумористичний
с. Білецьківка,
фестиваль «Пливе щука з
Кременчуцький р-н
Кременчука»

липень

9

«Опішнянський фестиваль
натуральної їжі»

с. Опішня,
Зіньківський р-н

серпень

10

Міжнародний гастрономічний
фестиваль-квест«Борщик у
глиняному горщику»

с. Опішня,
Зіньківський р-н

серпень

11

Культурно-гастрономічний
фестиваль
«Опішня. СливаФест »

с. Опішня
Зіньківський р-н

вересень

12

«Свято миргородської
свині»

м. Миргород

вересень

13

Гастрономічний фестиваль
«Гарбузовий фест-квест»

с. Чечелеве,
Кременчуцький р-н

листопад

січень
лютий

Народна кулінарна автентичність страв, що представлена вергунами, варениками та борщем, прослідковується навіть на Фестивалі полуниці. Кременчуцькі умільці пропонують скуштувати на заході справжній
полуничний борщ для гастрогурманів.
У серпні місяці етно-об’єднанням «Старий хутір» спільно з громадськими організаціями, небайдужими до розвитку туристичної привабливості с. Опішні, проводиться «Опішнянський фестиваль натуральної їжі»
у рамках проекту по розвитку сільського органічного виробництва. На
фестивалі відбуваються презентації, приготування і дегустації сирників
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за народними рецептами, органічного чаю з польових трав та натурального узвару з груш і яблук, майстер-класи народних промислів.
У цей же період року на території етно-садиби «Лялина світлиця»
проводиться фестиваль-квест «Борщик у глиняному горщику». Мета
фестивалю – надати можливість кожному учаснику скуштувати борщ і
основні його різновиди. Місія фестивалю – популяризація української
кухні і національних традицій серед населення країни та міжнародного
співтовариства.
Культурно-гастрономічний фестиваль «Опішня. СливаФЕСТ» має
на меті відродження та популяризацію української традиційної автентичної кухні та відновлення слави місцевого гастрономічного бренду «опішнянська слива».
У рамках проведення Національного Сорочинського ярмарку
(с. Великі Сорочинці, Миргородський район) проводяться свята Сала,
Вергуна, Гарбуза, Спаса Медового, Вареника, Галушки, Борщу.
1 листопада 2015 р. в області започатковано гастрономічний фестиваль «Гарбузовий фест-квест», який проходить на території першого заміського кластер-дому сільського зеленого туризму, правдивої їжі, органіктоварів. Мета фестивалю – популяризація Полтавщини, як сприятливого
туристичного регіону, центру народної гастрономії та органічної їжі.
Таким чином, на території області потужно представлений святковий та фестивальний гастрономічний туризм. Зважаючи на значні туристичні ресурси регіону, в подальшому доцільно здійснити комплексне
вивчення перспектив розвитку гастротуризму та розробку цікавих гастрономічних маршрутів Полтавщиною.
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